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Förord

Med den här boken önskar jag med hjälp av en historisk ansats 
intressera en bredare utbildningsengagerad publik för den special
pedagogiska kunskapsproblematiken. Min förhoppning är att bokens 
diskussion om den utbildningspolitiska föresatsen att inkludera alla 
elever i undervisningen, ska påvisa nödvändigheten av ett allmänt 
och brett engagemang för de elver som på olika sätt har en svår 
undervisningssituation. Genom att sätta in specialpedagogiken i dess 
vidaste sociala, ideologiska och filosofiska samhällskontext, har jag 
försökt demonstrera att de specialpedagogiska kunskapsfrågorna är 
en angelägenhet för alla som vill förhindra social utslagning och 
maktfullkomliga otillbördigheter mot de svagaste grupperna i ett 
samhälle. Det är min förhoppning att bokens resonemang allmänt 
ger en ökad kunskap om utbildning och specifikt den specialpedago
giska rollen i denna utbildning.

Under den tid jag arbetat med boken har jag vid otaliga tillfällen 
haft stimulerande diskussioner om bokens innehåll och form med 
vänner och kollegor både inom och utom landet. Dessa kontakter har 
bidragit med idéer och synpunkter som jag haft stor nytta av. Jag vill 
tacka alla som deltagit i dessa diskussioner. Min tacksamhet riktar 
sig även till Christina Lenz, redaktör på HLS Förlag, som med stort 
tålamod hjälpt mig med bearbetningen av manuskriptet.

Jag hoppas att boken skall användas i den (special)pedagogiska 
undervisningen och i det pedagogiska fortbildnings- och utvecklings
arbetet i landets kommuner. Jag är väl medveten om att boken spän
ner över vida teoretiska fält och kräver ett visst mått av arbete av 
läsaren för att förstå. Jag hoppas dock att denna tankemöda leder till 
stimulans och nya impulser för fortsatta analyser. Men jag har inte 
enbart gjort en lärobok. Jag har även försökt börja bygga upp en 
teoretisk begreppsapparat för de forskare och utvecklingsledare som 
söker verktyg för en samhällsinriktad analys av utbildningsproblem i 
allmänhet och de ”specialpedagogiska” frågorna inom denna proble
matik i synnerhet.
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Boken är den första delen av slutrapporten från projektet Special 
pedagogikens roll i dagens och morgondagens skola, som finansie 
rats genom forskningsanslag från Skolverket.

Sala i mars 1997

Rolf Helldin



1

Introduktion: 
Specialundervisning och det 

allmänna skolväsendet

Den här boken är en kritisk historisk studie av den äldre hjälpskolans 
etableringsperiod mellan åren 1910 och 1930. Min huvudsakliga av
sikt är att resonera om ursprunget till de återkommande idéer och 
argument för och emot avskiljning av elever från den ordinarie under
visningen som förekom under perioden. I detta sammanhang är det 
viktigt att utreda bl.a. vilka utbildningsdemokratiska principer som 
fördes fram och vilken betydelse som lades vid begrepp som rättvisa 
och jämlikhet.

Jag kommer här dels att studera detta ursprung utifrån de föreställ
ningar som framträdande utbildningspolitiker hade om utbildnings
systemets ansvar för avvikande grupper. Dels ska jag beskriva och 
diskutera hur det allmänpedagogiska och specialpedagogiska utbild
ningssystemens syn på avskiljningsfrågor hör ihop med samhällets 
tidstypiska ideologiska trender samt traditionella kunskapsinriktning- 
ar inom dessa system: Vad var t.ex. centralt i den dåtida kunskapsin- 
riktningen för de personer som var verksamma inom hjälpskolefäl- 
tet? Vilka möjligheter ansåg de tidiga hjälpskolepionjärema att hjälp- 
skolan hade i det allmänna skolsystemet och vad betyder dessa 
ställningstaganden för synen på avskiljning?

Specialundervisning ska idag, enligt våra centrala måldokument, 
fylla sina funktioner inom det allmänna skolväsendet som är avsett 
för alla barn och ungdomar. En historisk analys av specialpedagogik 
och avskiljning kan ej förbise utvecklingen i den allmänna utbild
ningen. I dag är en och samma läroplan giltig för alla obligatoriska
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skolformer. Denna ger de ramar inom vilka specialpedagogik kan 
utformas på olika sätt och den öppnar möjligheter för alternativa 
lokala inriktningar.

En diskussion av specialundervisningens historiska tradition -  och 
förståelse av nutida situation och framtida möjligheter -  kräver såle
des alltid parallella analyser av utvecklingen av den allmänna obliga
toriska utbildningen. De förändringar som specialundervisning ge
nomgått från sekelskiftet till våra dagar är till stor del en följd av den 
allmänna skolans utveckling.

Den äldre hjälpskolan tycks i vida kretsar ha uppfattats som en 
parallell skolform till folkskolan1 och även för en tid till enhetsskolan 
(Ahlström 1986, s. 54, 55). Det gavs ofta inte någon återvändo till 
”normal” skolform för vare sig hjälpklass- eller senare tiders obser- 
vationsklasselever. Ändå var det ett vanligt argument att placeringen 
var tillfällig, då föräldrarna sökte motsätta sig skolans beslut (ibid s. 
33, 41, 48). Dessa klassers avkortade kurser anpassades efter elever
nas tänkta behov och härvidlag gavs lärarna stora friheter att förlita 
sig till sitt eget omdöme och specialistkunnande.

Etableringen av den institutionaliserade parallella hjälpskoleunder- 
visningen föregicks av en långvarig enhetsskoledebatt med en argu
mentation fö r  en för alla samhällsklasser gemensam skola. Nedan 
berör jag inledningsvis denna debatt. Senare (kapitel sex) förs en 
utförligare diskussion om centrala debattinlägg och deras argument, 
främst med avseende på avskiljningsfrågor.

Särbehandling och tidig utbildningsdebatt

Kampen för en jämlik och demokratisk skola för alla barn och ung
domar i Sverige2 har förts av flera inflytelserika debattörer på skol
området sedan lång tid tillbaka. Debatten accentuerades framför allt 
fr.o.m. början av 1800-talet. Argumenten hos dessa debattörer är 
ibland färgade av en för tidpunkten radikal humanism. Den betonar 
betydelsen av att utbildningen organisatoriskt skall överskrida tidens 
segregerade samhällsförhållanden mellan ”förnäma och underhavan
de”. Dessa samhällsförhållanden minskar möjligheterna, menar de, 
för en aktiv medborgarfostran, i vilken kunskap om olika gruppers
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livsvillkor är en viktig princip. En klasskiktad undervisning begrän
sar -  enligt dessa pionjärer -  människans ”karaktär” genom sin allt
för snäva kulturspecifika inriktning. Några banerförare för dessa ställ
ningstaganden är C. A. Agardh, C. U. Broocman samt G. A. Silver
stolpe3, och de mera kända författarna och kulturpersonligheterna C. 
J. L. Almquist, E. G. Geijer samt J. O. Wallin.

Demokratisk retorik

Agardhs kritik av det svenska ”undervisningsverket” är ett tidigt 
exempel på en argumentation för de demokratiska principernas prio
ritet vid inrättandet av ett allmänt skolväsen. Jag vill emellertid här 
framhålla, att det allmänna utbildningssystemets övergripande reto
rik och dess konkreta insatser inte alltid stämt överens. Jag har tidi
gare (Hellbom & Helldin 1983) analyserat specialundervisningens 
historiska utveckling med avseende på hur integreringstankar initie
rats och utvecklats i Sverige och Norge. Där har jag visat att framträ
dande skoldebattörer och skolpolitiker sedan lång tid -  på det ideolo
giska planet -  förespråkat rätt till delaktighet och samvaro i under
visning för även de avvikande och fattiga barnen. Idén att värna om 
svagare grupper och låta dem få ta del av utbildning kom trots detta 
länge till korta på handlingsplanet. Skolsegregering var mycket van
lig under 1800-talet och 1900-talets första decennier. En mer eller 
mindre stark strävan efter en skola för alla barn kan dock spåras långt 
ner till de första skolpolitiska texterna på 1600-talet (Hellbom & 
Helldin 1983).

Ett par förhållanden bör i detta sammanhang påpekas. A ena sidan 
saknades givetvis länge reella resurser för att föresatsen om delaktig
het för alla skulle kunna uppfyllas. Men segregering kan i de flesta 
fall inte reduceras till en resursfråga. Det finns anledning att anta att 
den avsöndring och isolering av fattiga och ”vanartiga” barn som 
förekommit, har haft starka gruppegoistiska motiv. Detta förhållande 
har Stig Nordström (1968) visat med hjälp av den utbildningspolitis- 
ka debatt som förekom i anslutning till 1800-talets spirande enhets- 
skoletankar.

Jag anser att det specialpedagogiska utbildningsfältet har och har
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haft en stark ”indikatorisk” betydelse vid analysen av samhällets 
allmänna syn på demokrati- och jämlikhetsfrågor. Exempelvis ge
nomsyras de olika utbildningspolitiska förvecklingar och ideologis
ka konflikter som förekommit i anslutning till grundutbildningens 
specialpedagogiska överväganden av ett maktspråk där skolans 
gruppbaserade orättvisor mer eller mindre tydligt framkommer i ar
gumentationen. Sålunda blir fältet också en viktig analytisk bas för 
att förstå ett samhälles demokratiska viljeinriktning under olika his
toriska skeenden.

Enligt den engelska utbildningssociologen Sally Tomlinson (1982) 
har dominerande grupper i samhället kategoriserat, klassificerat och 
ensidigt diskuterat svaga och avvikande grupper i alla tider. Ideologi
er, argumentation och stödapparater för insatser riktade mot dessa 
grupper varierar delvis från land till land. Men den kanske viktigaste 
gemensamma internationella aspekten, som är viktig att ta hänsyn till 
vid en analys av behandlingen av samhällets maktlösa, är att andra 
människor än de själva talar för och om dem. Socialt svaga männi
skor, menar Tomlinson, kan oftast inte när situationen så kräver, tala 
för sig själva eller organisera sitt självförsvar. Varken barnen eller 
föräldrar till dessa barn kan i realiteten påverka ett utbildningssy
stems orättvisor. Man kan då fråga sig vad som sägs om dessa tysta 
och tystade grupper i samhället av de personer som åtagit sig uppgif
ten att tala för och om dem (Tomlinson 1982, s. 7).

Syfte och uppläggning av studien

Närmare bestämt kan syftet med studien sägas vara tvådelat. Jag 
avser för det första att skissartat konstruera innehållet i det special
pedagogiska kunskapsområdet under 1920-talet i Sverige. Med den
na skiss som utgångspunkt vill jag för det andra analysera de historis
ka villkoren för detta områdes kunskapsfokuseringar i form av både 
ideologiska ståndpunkter och mer konkreta handlingsinitiativ.4

Arbetet med de historiska villkoren har skett i skenet av 1800- och 
det tidiga 1900-talets övergripande samhällsideologiska, utbildnings
politiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter. Det innefattar ock
så vissa referenser till andra länder.
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Mitt huvudsakliga empiriska material i den här studien är nordis
ka hjälpskollärarkårens tidskrift Hjälpskolans textmaterial under 
1920-talet, samt texter med utbildningspolitiska debattinslag under 
1800-talet och tidigt 1900-tal. Tidskriften existerade under detta namn 
ända fram till 1959.

Nedslagen i Hjälpskolans textmaterial koncentrerar sig till ”kon
fliktsituationer”. Dessa kan gälla exempelvis debatter som rör diffe- 
rentieringsfrågor, där debattörerna tvingats att utveckla och precisera 
sina uppfattningar angående avskiljning av elever från det allmänna 
skolsystemet, eller situationer där enskilda hjälpskolelärare eller kå
ren som grupp tvingats legitimera sina ståndpunkter i kunskapsfrågor. 
När jag konstruerat skissen av kunskapsinriktningen har några frågor 
varit viktigare än andra. Det har varit frågor med avseende på de 
motiv som drev dessa lärare att ägna sig åt specialundervisning, vilka 
uppfattningar de hade om utbildningens funktioner i samhället, och 
specialundervisningens uppgifter inom detta utbildningssystem. Det 
har också gällt frågan om vilken syn lärarna hade på kunskapskrav 
som uppgiften ställde, exempelvis i form av konkret och applicerbar 
metodisk kompetens, eller vilket/vilka vetenskapliga förhållningssätt 
man förespråkade. Andra viktiga frågor har gällt vilket motstånd 
hjälpskolelärarna mötte för sina tankar och varifrån detta motstånd 
kom.

Analysen av de utbildningspolitiska debatterna före och under eta- 
bleringsskedet har varit viktiga, framförallt för att bredda förståelsen 
av kunskapsfältets ursprung. Debattextema är hämtade från hela 1800- 
talet samt tidigt 1900-tal.

Bokens kapitel är disponerade på följande sätt: I Kapitel 2 inleder 
jag med en kort allmän diskussion av studiens validitetsproblematik, 
samt en genomgång av mina teoretiska överväganden bakom meto
den i studien. Kapitlet innehåller också beskrivningar av de begrepps
liga verktyg som jag använder för att resonera om kunskapsinnehål
lets ursprungsfrågor. I Kapitel 3 skisserar jag den kunskapsbild som 
framstår efter genomgången av Hjälpskolans artiklar under 1920- 
talet. Kapitel 4 tar upp en beskrivning av en vetenskapsteoretisk 
ursprungsanalys av demokrati- och jämlikhetsproblematik inom ame
rikanskt skolväsende. Där finns även en parallell jämförelse med
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svenska förhållanden. Kapitel 5 innehåller en beskrivning av ur
sprung till och utvecklingen av människans uråldriga förhållningssätt 
till avvikelse. Den är baserad på Michel Foucaults historiska analys 
av vansinne (1983). I Kapitel 6 gör jag en analys av avvikelsear
gument och resonemang om avgränsningsproblematik inom svensk 
utbildningspolitisk enhetsskoledebatt under 1800-talet och tidigt 
1900-tal. Min avsikt i kapitlen fem och sex har varit att sätta in 
argumenten i ett vidare filosofiskt sammanhang. I Kapitel 7 jämför 
jag med hjälp av politisk filosofisk litteratur i en allmän diskussion, 
klassisk och modernare tiders liberala syn på vad rättvisa innebär för 
avvikande samhällsgrupper. Kapitlet diskuterar också liberala sam- 
hällsideologiers möjligheter och begränsningar på utbildningsområ
det.
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Noter

1. Folkskolorna hade under denna tid många former och var i regel sexåri
ga. De benämndes ”huvudformer”och ”undantagsformer”. I de förra fick 
barnen undervisning hela den stadgade undervisningstiden -  dvs. sex år. 
Huvudformerna delades i sin tur i A- eller B-former. Undantagsformerna 
var skolor där undervisning skedde hälften av den ordinarie tiden -  C- 
formen, eller ”mindre folkskolor”, den s.k. D-formen. I C- och D-formerna 
undervisade endast småskollärare och dessa former fanns företrädesvis på 
landsbygden. Av de mindre folkskolorna var emellertid somliga heltidslä- 
sande och andra halvtidsläsande. Ar 1924 undervisades 79,5 procent i hu
vudformer och 20,5 procent i undantagsformer (SOU 1926:5, s. 9).
2. Den svenska jämlikhetsdebatten har betonat en skola där socialt ursprung 
inte är utslagsgivande och där ojämlikhet inneburit ”mera resurser till de 
svagare -  för att uppnå en jämlikhet i resultat” (Englund 1993, s. 18).

Den svenska skolans demokratiska tradition har enligt Englund poängte
rat principen om den kollektiva medborgerliga fri- och rättigheten -  vilken 
varit kraftigt framskriven i framförallt efterkrigstidens läroplaner -  att till
sammans med elever från alla samhällsskikt få deltaga i en medborgarfost- 
ran. Detta innebär en gemensam bearbetning av samhällets pluralism inom 
de ramar ett för alla likartat utbildningssystem erbjuder:

Den svenska modellen har således, överförd till utbildning, med staten 
som central instans sökt realisera en kollektiv frihet genom lika tillgäng
lighet och senare en till lika resultat/likartad grund vad gäller medbor- 
garkompetens. (Ibid, s. 18, min emfas)

3. Agardh var professor i botanik och ekonomi vid Uppsala Universitet, 
samt biskop i Karlstad 1834, men var dessutom under lång tid en kunnig och 
inflytelserik reforminriktad utbildningsdebattör, mycket påverkad av Pesta- 
lozzis utbildningslära. Broocman och Silverstolpe var båda rektorer, den 
förre vid Tyska Skolan i Stockholm, och den senare i Norrköping.
4. Min analys ska också utveckla verktyg som är användbara för förståelse 
av både historiska specialpedagogiska kunskapsstrukturer och nutida och 
framtida specialpedagogisk kunskapsproblematik.
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2

Metodologiska reflexioner

Inledning:
Kunskapskonstruktioner och validitet

Den metodiska huvudproblematiken i mitt arbete har gällt möjlighe
ten att på en metanivå historiskt kunna spåra, formulera och följa 
kunskap på avvikelsens område fram till 1930-talet. Här har min 
överordnade allmänna hypotes varit att det -  oberoende av tidsålder, 
på denna metanivå -  finns relativt starka tankemönster som ”går 
igen” genom historien. Tankemönster som jag menar möjliggör -  
eller omöjliggör -  en demokratisk och jämlikhetsanpassad utveck
ling för dem som socialt och fysiskt placerats utanför de normalas 
domäner.

Mer specifikt har jag haft för avsikt att arbeta i två steg med 
studien. I det första steget konstruerar jag en skiss av det jag bedömer 
vara hjälpskoleartiklarnas kunskapsinnehåll på 1920-talet. Det andra 
steget är främst en diskussion av detta innehålls ursprung. ”Konstru
erandet” av en skiss är naturligtvis förknippat med problem i vali- 
ditetshänseende. En av de viktigaste metodiska frågorna jag ställts 
inför har varit hur man konstruerar en ”sann” skiss av ett kunskaps
område. Jag har inte kunnat ta med alla kunskapsdetaljer, utan jag har 
fått arbeta utifrån vissa teman. Dessa kommer att presenteras längre 
fram och de kommer att exemplifieras med hjälp av utsagor i artiklar 
och notiser.

Det här kapitlet inleds med en diskussion av de analysverktyg jag 
har använt då jag arbetat med de två stegen. Jag vill betona att arbetet 
inte innebär två klart avgränsade delar eller ”steg”, varken i tid eller
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rum. Skissen och ursprungsresonemanget har snarare växt fram som 
en helhet under hela arbetsprocessens gång.

Jag vill påpeka att mitt metodologiska förhållningssätt till det ma
terial jag avser att analysera, är att social verklighet kan studeras ur 
olika perspektiv. Kunskapens förutsättning måste förstås utifrån dess 
politiska, sociala och historiska kontext, dvs. utifrån människors so
ciala förutsättningar, intressen och investeringar (Tomlinson 1982, s. 
8). Texter som produceras under en viss epok, kan inte alltid ”naivt” 
förstås med utgångspunkt i vad de säger. Deras budskap kan ligga 
”bortom” orden. En analys av historiskt producerade texter måste 
därför ha en ”demystifierande” karaktär. Den skall demystifiera soci
ala och politiska processer, situationer, intressen och interaktioner 
(ibid, s. 9).1

Idealtypbegreppet

I kapitel tre har jag beskrivit mitt forskningsobjekt, dvs. hjälpskole- 
kunskapen på 1920-talet, som jag uppfattat den när jag läst artiklarna 
i tidskriften. För att närmare utreda frågan om analysstrukturers vali- 
ditet, skall jag gå till Max Webers idealtypbegrepp samt, för en ex
emplifiering, till svensk läroplansforskning. Men först vill jag hänvi
sa till vad Thomas Skrtic säger om idealtypiska analyser:

An ideal-typical analysis entails developing an exaggara- 
ted mental construct as a heuristic for understanding a 
social phenomenon in terms of its cultural significance... 
(Skrtic 1991, s. 33)

Konstruktionen representerar enligt Skrtic ingen allmän ”sanning”, 
utan är en subjektiv abstrakt konstruktion. Värdet ligger i dess an
vändbarhet som ”expository device”: konstruktionen kan alltså ses 
som ett verktyg för jämförelser med ”verkligheten” (ibid). Det är så 
jag ser på min egen användning av skissen i kapitel tre. Det gäller 
även när jag i fortsättningen av studien försökt förstå skissens, eller 
konstruktionens, inneboende logik och förutsättningar utifrån jämfö
relser med avvikelseargumentationen i studiens övriga textmaterial.
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Max Weber benämner själv idealtypkonstruktionen för en utopi:

...this construct in itself is like a utopia which has been 
arrived at by the analytical accentuation of certain ele
ments of reality. (Weber 1977, s. 34)

Det är således en abstrakt konstruktion som är:

.. .suspected to exist in reality to some extent / . . . /  formed 
by the one-sided accentuation of one or more points of 
view by the synthesis of a great many diffuse, discrete, 
more or less present and occasionally absent concrete in
dividual phenomena, which are arranged according to tho
se onesidedly emphasized viewpoints into a unified analy
tical construct (Gedankenbild). (Ibid)

Jag tolkar Webers citat som att den slutgiltiga validiteten eller sanni
ngen hos ett konstruerat socialt forskningsobjekt -  eller den ”kultu
rella signifikans” som Skrtic ovan talar om -  svårligen kan ”mättek- 
niskt bestämmas” med ett absolutistiskt metodschema. En herme- 
neutisk tolkande validitetsprocedur innefattar istället upprepade 
jämförelser med den empiriska ”verkligheten”. Där kan förklaringar 
av konstruktionens eventuella objektiva ”sanning” tydligare framstå 
eller tona bort i forskningsprocessen. Validitetsprövningar är således 
en fråga om upprepade jämförelser av idealtypiska beskrivningar 
över tid och rum, med en mångfaldig och skiftande verklighet. Men 
givetvis inte med vilken verklighet som helst. Den ”verklighet” som 
enligt forskaren kan öka förståelsen av forskningsobjektets ursprung 
är också den en fråga om forskarens accentueringar och val av en 
verklighet. Denna verklighet skall av honom anses som ”lämplig” 
för att bidra till den förståelse av ursprung som det här är fråga om. 
Vad innebär då en validitetsprocess i detta sammanhang? Som jag 
tolkat Weber innebär den en oavbruten rörelse mellan forskningens 
objekt och dess urval av verifierande empiri (”verkligheten”) i en 
process där eventuella sanningar i den analytiska konstruktionen över 
tid kan bestämmas eller avfärdas.2
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Idealtypbegreppet har varit ett viktigt redskap bl.a. i svensk läro- 
plansforskning. Vi ska nu se efter hur den har använt sig av begrep
pet i anslutning till läroplanskonceptioner och deras deterministiska 
förankring.

Pedagogiska konceptioner

Enligt Ulf P. Lundgren (1979) är en läroplan3 ett uttryck för en viss 
kod som ”formas historiskt och i nutiden av existerande materiella 
och kulturella villkor samt föreställningar om utbildning i politiska, 
administrativa och pedagogiska processer” (s. 22). I sitt arbete Curri
culum as a political problem  utvecklar Tomas Englund (1986) Lund
grens tankegångar.

Englunds redskap för att beskriva den framträdande kunskapsbil
den inom olika tidsepoker i läroplaner är pedagogiska konceptioner. 
Konceptioner ska ses som synsätt eller pedagogiska åskådningar. 
Med sådana menas:

” ...coherent, though not necessarily directly comparable, 
approaches concerning fundamental dimensions shaping 
the design of education, with special reference to citizen
ship education, to the selection of its content, and to its 
status and character.. .” (s. 22)

De kan även ses som ”conglomerates of political ideologies and edu
cational philosophies” (s. 24). Dessa ideologier och pedagogiska filo
sofier finns preciserade i Englunds arbete. Han urskiljer och karaktä
riserar tre konceptioner, nämligen den patriarkaliska, den vetenskap
ligt rationella och den demokratiska, av vilka den sistnämnda ännu är 
under utveckling. Englund betraktar dem som weberska idealtyper, 
och menar att de ska ses som ”timeless systems of perceiving within 
the framework of the civic curriculum code” (s. 312). Fostran till 
medborgarskap är enligt Englund från 1900-talets inbrott den statliga 
utbildningens mål fö r  alla, vilket är ett uttryck för den medborgerliga 
läroplanskoden, ”the civic curriculum code”.

Tidigare var folkskolans huvudsyfte att ge den lägsta samhälls
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klassen, och vid 1800-talets slut framförallt proletariatet: ”moral, 
religious socialization focusing on the principle of subordination” 
(ibid, s. 104). Folkskolans läroplanskod var då moralisk och för 
lärdomsskolan gällde en annan.

Konceptionerna existerar samtidigt men någon av dem tenderar att 
dominera tidvis. De kommer därför i varierande grad till uttryck i 
varje läroplan, som dock huvudsakligen betonar den för tillfället do
minerande konceptionen. Deras styrkeförhållande förklarar motsätt
ningarna som präglar läroplanerna, som ju alltid är resultatet av poli
tiska och ideologiska kompromisser. De ”distinktiva särdrag” som 
konceptionerna uppvisar är användbara i min analys. Framförallt kom
mer de att relateras till den framväxande hjälpskollärarkårens kun- 
skapsperspektiv i vid bemärkelse.

Den patriarkaliska konceptionen blev dominerande med under- 
visningsplanerna från åren 1918-19 och framträdde i mest utpräglad 
form under andra världskriget. Efter detta blev den en kort tid utma
nad av den demokratiska konceptionen. Men den kom sedan även att 
dominera över den vetenskapligt rationella, som redan före 1918-19 
års reformer existerat i programmatisk form.4

Mitt intresse för Englunds konceptionsbegrepp är i den här studien 
främst metodologiskt. Men det är också till en viss del betingat av 
dess användbarhet för att spegla hjälpskollärarkårens traditionella 
uppfattningar om undervisning, uppfattningarnas ursprung, pedago
gikens förutsättningar. Det gäller även specialundervisningens tänk
bara funktioner i det framtida utbildningssystemet. De innefattar vär
deringar av politisk och annan karaktär samt realitetsföreställningar 
av olika slag -  om människan, kunskapens natur, samhälleliga förete
elser etc. De har renodlats och ingen enskild person eller grupp har en 
pedagogisk åskådning som perfekt matchar någon av dem. Just där
för kan de fungera som analysredskap vid en specialpedagogisk kun- 
skapsanalys.

Determinantbegreppet i läroplansforskning

Determinant5 är ett begrepp som Englund utvecklat i sin avhandling 
(1986) och som jag anser vara metodologiskt användbart för min
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studie. Determinanter kan ses som kollektiva samhällsrepresentatio- 
ner med en styrande drivkraft. De skapar bestämningar/förutsättning
ar för, i detta fall, läroplaner.

En central fråga i Englunds avhandling är vilka de fundamentala 
determinantema är för innehållet i medborgarutbildningen samt hur 
de konstituerats historiskt. Han har även utrett hur de tolkats vid olika 
tidpunkter (Englund 1986, s. 21). Determinantema relaterar, menar 
han, till verklighetssyn, samhällssyn och kunskapssyn.6 Englund 
preciserar i sin analys fyra determinanter associerade med medbor
garutbildning. Dessa är: 1) ”the incalcation of a sense of community, 
2) a scientific basis, 3) the principle of objectivity, and 4) a rein
forcement of the existing social and economic order” (ibid s. 197).

De fyra determinantema fungerar som sök- och analysredskap för 
hela den period han studerar, dvs. från skolreformerna 1918/19 fram 
till mitten på 80-talet. En viktig poäng i Englunds resonemang är att:

” ...the determinants have to a certain extent been con
stituted at a level above and beyond the internal level of 
the education system, being primarily the result of a social 
and political process. / . . . /  industrialization and the intro
duction of political democracy.” (Ibid s. 194)

Utmärkande för denna sociala och politiska process är, enligt Eng
lund, konflikten mellan olika samhällsideologier: ”left-wing forces” 
och ”right-wing-forces”. Konfliktens ”utfall” i form av mer eller min
dre ”neutrala” kompromisser finns uttryckta i undervisnings- och 
läroplaner, läroböcker i samhällskunskap, dokument från den utbild- 
ningspolitiska diskussionen vid olika tidpunkter etc. Englund söker 
således formulera de samhälleliga förutsättningar (determinantema) 
som finns i dessa dokument, vilka utgör delar av hans empiriska 
material.

Englunds determinanter -  tillsammans med de övergripande be
skrivningarna av de dominerande läroplanskonceptionema (se reso
nemanget ovan) -  kan därför fungera som delar av en uppsättning 
analysinstrument. Dessa är nödvändiga för att beskriva och precisera 
avgörande förutsättningar för hjälpskolekårens uppfattningar om spe
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cialistfunktionen, och vilken kunskap denna bör omfatta.
Determinantbegreppet har för mig också varit viktigt i en jämfö

rande analys av synen på kunskap inom det specialpedagogiska fältet 
i amerikansk skola. Grundläggande arbeten har här utförts av Tho
mas Skrtic (1986 och 1991b) och av Lous Heshusius (1982). Skrtics 
studie skall jag gå närmare in på i kapitel fyra. De baserar sina respek
tive kunskapsanalyser på den determinant Englund skulle kalla ”a 
scientific basis” (jfr ovan determinant 2), där dualismen mellan ”po
sitivism” och ”hermeneutik” är analysens centrala linje.

Analyser av specialpedagogisk organisation och dess inriktning 
som: ”a reinforcement of the existing social and economic order” (jfr 
ovan determinant 4) förekommer i annan forskningslitteratur, vilket 
jag dock inte kommer att gå närmare in på här.7

Rättvisa -  ett överordnat begrepp 
i analysen av projektets determinanter

Jag har använt mig av textanalyser för att få fram olika determineran- 
de områden8 inom specialpedagogisk utbildning. Detta har varit till 
hjälp för att förstå vad som varit avgörande för hjälpskolelärares 
uppfattningar om kunskap och pedagogiska handlingar i vid bemär
kelse under det specialpedagogiska etableringsskedet. Mina determi
nanter sammanfaller delvis med Englunds (se ovan), men min analys 
har ett annat objekt. Metanivån i mitt objekt utgörs av demokrati- och 
jämlikhetsaspekter. Jag kommer nedan att presentera vissa determi- 
nerande områden utifrån mitt empiriska material. Men jag skall in
ledningsvis ge några allmänna synpunker på determinantbegreppet i 
anslutning till mitt eget forskningsobjekt.

I den utbildningspolitiska diskussion som pågick under 1800-ta- 
lets senare del och början av 1900-talet, diskuterades kontinuerligt 
avskiljningsfrågor -  demokrati- och jämlikhetsdiskussionens kardi
nalfrågor. Diskussionen var som intensivast i enhetsskoledebatten 
och mer specifikt i den s.k. bottenskolediskussionen, med deltagare 
som Agardh, Broocman och Berg. Den medborgarfostrandiskurs som 
presenteras av den tidiga enhetsskolerörelsens förespråkare innefat
tar aspekter som kan öka förståelsen för nämnda specialpedagogiska
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kunskap, dess inriktning och ursprung. Den analys som har företagits 
av Englund -  vars forskningsobjekt är medborgarfostran -  bidrar på 
så sätt till kunskap om hur man på den tiden såg på avskiljningsfrå- 
gan.

En bedömningsgrund för att bestämma den specialpedagogiska 
kunskapssyn och människosyn som dessa intensiva och långvariga 
diskussioner uttrycker är deltagarnas uppfattningar om hur rättvisa 
tar sig uttryck på olika nivåer inom utbildningssystemet: ideologiskt, 
organisatoriskt och metodiskt. Rättvisa är således -  anser jag -  ett 
centralt överordnat begrepp för att förstå hur synen på specialpedago- 
gisk kunskap utformats.

Begreppet rättvisa speglas dels i den allmänna utbildningpolitiska 
jämlikhets- och demokratidiskussionen, dels i det redan avkodade, 
dvs. i den filosofiska och vetenskapliga reflexionen. Men begreppet 
speglas också i de resonemang hjälpskolerörelsen uttrycker i sin nor
diska tidskrift. Olika europeiska samhällen har -  under olika epoker -  
uppvisat varierande förhållningssätt till avvikande människor och till 
de problem man tillskrivit dem. I artiklar med skiftande innehåll kan 
man emellertid skönja de ”fundamentala kulturella koderna”, dvs. de 
eventuella gemensamma grundläggande och yrkesbetingade mönster 
som finns i sätten att tänka om frågor med rättvisevalens.

Jag har i min analys av hjälpskolerörelsens etablering på 1910- 
och 1920-talen, bl.a. använt tidiga enhetsskolediskurser och det mot
stånd dessa diskurser mötte för att förstå förhållningssättet till avvi
kande grupper i samhället på utbildningens område. Här skall också 
innehållet i den demokratiska utbildningstradition under den tid som 
föregick rörelsens första skeden utredas. Det bör i detta sammanhang 
påpekas att det idag är lätt att avfärda ett tidigt icke-demokratiskt 
förhållningssätt till de sämst ställda i gårdagens samhälle, med redu
cerande resonemang av typen ”tidens knappa tillgångar”, ”resurs
brist” och liknande. Mitt arbete avser emellertid inte att beskriva 
skolans icke-demokratiska tradition -  faktiskt eller ideologiskt -  och 
inte heller att diskutera den ”retoriska karaktären” inom olika ske
endens demokratiska diskurser. Det har gjorts på flera andra ställen 
(se t.ex. Telhaug 1990). För mig är det synen på avskiljning som är 
huvudfrågan.
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I detta arbete har jag främst studerat de tidigare avvikelsedis
kussionerna. En djupgående förståelse av dagens specialpedagiska 
kunskapssyn, och aktuella stridigheter, kräver dock att det i framti
den görs en tidsmässigt komplett utvecklingsanalys av specialpeda
gogiken.9 Min analys här saknar exempelvis den viktiga mellanperi
od som integreringssträvandena intar.

Några metodiska påpekanden

Det är naturligtvis en villfarelse att tro att de determinerande områ
den som jag skall beskriva är fristående enheter som kan diskuteras 
skilda från varandra. Jag utforskar inte primärt enkla empiriska line- 
ära lagbundenheter. Max Weber talar i denna fråga om ”hermeneu- 
tisk karaktär” och ”grupperingar” vid en viss tidpunkt, men också om 
att forskningsuppgiften innebär att göra betydelsen av dessa gruppe
ringar förståelig. Detta avser jag att göra i analysen av mitt studieob
jekt. Denna metod behöver dock ytterligare förklaras.

Jag har uttytt Webers idé om grupperingar på följande sätt: Vid en 
specificerad tidpunkt råder en för forskningen definierbar samverkan 
mellan de determinanter som kan öka förståelsen av ett socialt ob
jekts utseende. En viss historisk tidsanda kan exempelvis vara präg
lad av en fundamental politisk ideologi som samverkar eller ”samar
betar” med tidens vetenskapsteoretiska ideal och med exempelvis 
tidens utbildningsfilosofiska ståndpunkter. Forskningsobjektet är be
roende av hur dessa determinerande analysområden samverkar eller 
samarbetar -  det är en fråga om en ”gruppering” med Webers ord. 
Objektets utseende kan således, enligt Weber, inte förstås utifrån en 
isolerad ”lineär” analys, i betydelsen (”en”) orsak ger (”en”) verkan. 
Det är istället grupperingen av olika determinerande områden som 
måste förstås. En tillkommande metodisk problematik är att dessa 
grupperingars samverkan ser olika ut i samhället vid olika tidspunk- 
ter. Det är forskningens sak att förstå denna samverkan och hur den 
ser ut vid definierade tidpunkter. Så här uttrycker Weber detta meto
dologiska resonemang. Den ”hermeneutiska karaktären” innebär, sä
ger han:
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...att analysera och klassificera den vid varje tidpunkt 
givna individuella grupperingen av dessa faktorer och de
ras konkreta samverkan, som betingas av just denna grup
pering och har en unik betydelse, och framför allt att göra 
grunden till och arten av denna betydelse förståelig -  en 
helt ny och självständig uppgift i förhållande till den för
sta, även om den måste lösas genom att man tillgodogör 
sig detta förarbete. (Weber 1922, i Habermas 1994, s. 30- 
31)

Det ”förarbete” som Weber talar om är den lagprövande positivisti- 
ska ansatsen, som han menar kan föregå tolkningen av grupperingar
nas betydelse. Webers metodologiska diskussion är ett försök att 
kombinera förklarings- och förståelseperspektiven. Jiirgen Habermas 
påpekar i sin analys av Webers metodologi, att Webers ansats dock 
innebär att den positivistiska förståelsen får en underordnad betydel
se.

Det finns här en skillnad mellan det hypotesprövande intresset och 
det hermeneutiska. Det förstnämnda har som målsättning att utvinna 
”tekniska rekommendationer”, medan det hermeneutiska har en mind
re ”instrumentalistisk”, mera handlingsorienterad bas. Den handlings- 
orienterade basen är byggd på gemensamma överenskommelser -  
och har en ”livspraktisk betydelse” (Habermas 1994, s. 31).

Konkret kan, som jag ser det, ett hermeneutiskt intresse innebära 
följande: De centrala trender inom exempelvis den utbildningspoli- 
tiska diskussionen inom ett visst tidsmässigt avgränsat historiskt ske
ende, måste förstås med hjälp av en analys. Denna skall stödja sig på 
de gemensamma begrepp vilka är centrala i de determinerande områ
den som används i analysen. Detta ämnar jag här försöka göra och de 
determinerande områdena finns beskrivna under nästa rubrik. Exem
pelvis kan de olika tolkningar av frihet, avvikelse och rättvisa som 
förekommer i olika utbildningspolitiska debattinlägg inte förstås om 
dessas inriktning inte också relateras till tidsålderns övergripande 
politisk-filosofiska diskussion om frihet, avvikelse och rättvisa. Det
ta kommer att utgöra en röd tråd i min analys.
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Determinanterna

Nedanstående områden utgör determinanter i bokens analyser och de 
har fungerat som fokuserande sökverktyg i min forskningsprocess. 
De kan också ses som en ytterligare precisering av det jag skall ta upp 
i följande kapitel.

Socialt konstruerade uråldriga förhållningssätt till avvikelse 
och deras utvecklingsförlopp

Detta område presenteras med hjälp av Foucaults projekt Vansinnets 
historia under den klassiska epoken (1973). Jag har här försökt kon
centrera läsningen av Foucault till ett par av de teman som är centrala 
i hjälpskoleartiklamas texter, nämligen den a) religiösa centreringen i 
textmaterialet och b) sjukdomstolkningarna av avvikelse, som flera 
av artiklarnas författare hänger sig åt.

Den vetenskap sfilosofiska och den vetenskaps- 
teoretiska förståelsen

Hur har det vetenskapliga inflytandet -  då främst socialvetenskaper
na10 -  påverkat synen på avvikelse? Min inriktning har här varit 
c) experimentalpsykologiskt och psykopatologiskt förhållningssätt. 
Jag har studerat dessa två fälts dominerande syn på människors rela
tioner samt deras avgörande kunskapsteoretiska ståndpunkter.11 Av
sikten har varit att försöka klarlägga tyngdpunkten och innehållet i de 
vetenskapliga referenser som görs i hjälpskoleartiklarna.

Religionen

Religionen ser jag som ett determinerande område, eftersom religio
nen är en viktig hörnsten i hjälpskolans utveckling. Här går det att 
skönja en struktur som måste utredas, för att göra hjäpskolans histo
ria tydlig. Det gäller främst att kartlägga den kristna etik som inverkat 
på den dominerande diskursen inom hjälpskolan under tiden för min 
studie. Det framgår av många av artiklarna i tidskriften att d) det
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kristna inflytandet inom abnorm- och hjälpskolepedagogiken -  lik
som inom den ordinarie skolverksamheten -  varit stort. Det är dock 
troligt att inflytandet inom specialpedagogiken varit av en annan art, 
då motiven för hjälpskolans aktiviter varit i mångt och mycket annor
lunda. Sedan har jag tittat på e) det okuvliga paternalistiska förhåll
ningssättet i den kristna etiken, som slår mot hjälpskolans elever. 
Denna paternalism innebär, som Bobbio framhåller i boken Libera
lism och Demokrati (1993), ett evigt omyndigförklarande och ett 
maktfullkomligt ställningstagande efter mönstret ”fädernas makt över 
sönerna” (Bobbio 1993, s. 20). Denna paternalistiska tradition över
tas från en redan etablerad och mycket äldre abnormskoleströmning, 
vars inflytande jag även menar spelat en väsentlig roll för förhåll
ningssätten inom senare skedens hjälpskola och specialpedagogik.

Den allmänna utbildningens demokrati-
och jämlikhetsdiskurser

Här har jag studerat två skeenden. Det första skeendet är tidig 1800- 
talsdebatt angående den allmänna folkskolans inriktning som enhets- 
skola för alla samhällsgrupper. Det andra skeendet är de diskussioner 
som förekommer i anslutning till avgränsningsproblematik under se
nare delen av 1800-talet. Här har Fridtjuv Bergs analyser av abnorm
problematiken i bottenskolediskussionen spelat en avgörande roll för 
förståelsen av f) utbildningspolitikens liberalistiska ståndpunkter i 
avskiljningsfrågor. Främst har jag undersökt när det ansetts nödvän
digt att inrätta -  från den allmänna undervisningen -  avskilda, speci
ella undervisningsgrupper.

Den politiska fdosofin

Den politiska filosofin är relevant som en sammanhållande länk för 
den kunskapsanalys jag utför, eftersom den ställer frågor om politisk 
makt i fokus. Mitt egentliga syfte med läsningen av den politiska 
filosofin och vetenskapsfilosofin är att förstå hur g) de politiska kraf
terna och vetenskaplig påverkan under tiden för min studie deter- 
minerar specialpedagogisk kunskap. Jag är framförallt intresserad av

27



senare delen av 1800-talet, men jämför även med modernare tiders 
liberalistiska rättvisediskurser. Genom att penetrera den politiska fi
losofins diskussion om rättvisa -  och hur diskursen om rättvisa med 
avseende på avvikelse sett ut under olika tidsepoker -  vill jag försöka 
förstå den kunskapssyn hjälpklasslärarna och deras yrkesomgivning 
presenterar.

I denna del av min redogörelse är det främst den liberala synen på 
rättvisa som diskuteras med avseende på historiska förutsättningar 
och framtida möjligheter för specialpedagogik. Jag kommer senare 
(kapitel sju) att jämföra de vänster- och högerideologiska inriktning
ar som representeras av den modernare liberalismen och nyliberalis
men, och deras konsekvenser i ett utbildningssammanhang.

Jag övergår i nästa kapitel till att beskriva den bild jag fått av det 
specialpedagogiska kunskapsområdet under 1920-talet. Avsnitten 
innehåller vissa kursiverade nyckelbegrepp, som jag kunnat urskilja, 
och de ger läsaren en vägledning om vilka tematiska fokuseringar 
som karaktäriserar artiklarnas innehåll. De exempel i form av textci
tat som jag diskuterar under olika teman, ser jag som idealtypiska 
representationer för kollektiva föreställningar som har formats under 
en lång kulturell förankringsprocess.
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Noter

1. Cleo Cherryholmes (1991) beskriver detta förhållningssätts motsats som 
det fundamentalistiska sättet att läsa texter. Att läsa ”fundamentalistiskt”:

... refer to reading merely with an eye to problem-solving or for short run 
instrumental gain or for purposes of economic or social efficiency (ibid, 
s. 4)

En fundamentalistisk tolkning av en observation innebär att dess mening 
”fixeras för alltid”:

outside of time, and that the time bound languages of research, for exam
ple, statistical, mathematical, verbal or computer, convey that meaning 
so directly that it can be discerned without interpretation, (ibid, s. 4)

2. Skrtic ser på sina idealtypiska beskrivningar som ”mentala konstruktio
ner” vars kulturella signifikans måste bestämmas. För ett ingående meto- 
dologiskt resonemang i dessa frågor se Skrtic, (1992, s. 31 ff).
3. Min egen definition av begreppet ”läroplan” är bred. Den innefattar kon
ventionell läroplanstext, såväl som läroplanens ”förutsättningar” i form av 
lärares kollektiva uppfattningar om och förhållningssätt i form att metateo- 
rier, modeller och metoder i anslutning till sin undervisning.
4. Den demokratiska konceptionen, som blev alltmer framträdande mot slu
tet av 1960-talet utan att sedan helt dominera, undergår som nämnts fortlö
pande vissa förändringar: Under senare delen av 80-talet och första hälften 
av 90-talet riktas, enligt Englund, ett kraftigt angrepp på marknadsideologisk 
grund mot den dominerande demokratiska konceptionen (se Englund, 1993). 
Detta angrepp får också konsekvenser för den specialpedagogiska verksam
heten, och kanske främst för argumentation och debatt om denna verksam
het i utbildningssystemet. Jag har tidigare argumenterat för angreppets gil
tighet, samt redovisat dess konsekvenser, och går därför ej in på dessa här 
(se Helldin, 1994).
5. Vanligtvis menar man med begreppet inom den experimentella beteende
vetenskapliga forskningen den enskilda orsaken till en social händelse eller 
företeelse. Englunds definition, som jag ansluter mig till, uttrycker en delvis 
annorlunda syn på begreppet.
6. Englund betonar att determinism -  i det teoretiska perspektiv han presen
terar och stödjer sig på -  inte betraktas som ”law-based determinism but 
involves the defining scope for interpretation within certain limits” (Eng
lund 1986, s. 189). Bourdieu (1986) har i en inträngande analys av den 
deterministiska och reduktionistiska kausalitetsforskningen sammanfattat 
sin kritik av ”lagbundenhet” på följande sätt:
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Den strukturella kausaliteten hos ett nätverk av faktorer låter sig aldrig 
reduceras till den ackumulerade verkan från alla de lineära samband med 
skiftande förklaringsvärde som analysen kräver att man isolerar från 
varandra -  samband som uppkommer mellan den praktik man studerar 
och de olika faktorerna tagna en och en. (s. 256)

En annan viktig aspekt av Englunds tolkning av determinism är att ”deter
mination cannot be seen only in terms of limits; it must be regarded as a way 
of exercising power” (1986, s. 189).
7. Se Ahlström (1986), samt för en äldre analys Baudelot & Establet (1977).
8. Man måste, som jag ser det -  för den metodiska förståelsens skull -  
teoretiskt avskilja de diskurser eller diskursfokuseringar som finns inom det 
determinerande fältet i fråga, och den determinerande verkan dessa diskur
ser eller diskursfokuseringar kan ha, då de samspelar med objektet för un
dersökningen -  i detta fall den specialpedagogiska kunskapen. Detta är en 
mycket komplicerad metodologisk fråga, vilken jag inte kan finna att Eng
lund diskuterar.
9. Det måste i forskningsmetodiskt hänseende bli fråga om ”nedslag” i histo
rien. Analysens validitet blir därvid snarare fråga om valet av nedslagspunk
ter och dess relevans för en vidare förståelse, än att försöka spegla en total
bild av händelseförloppen. Med ”nedslag” menar jag dess bredare förståelse 
i form inte bara av nedslag i ”situationer” eller dokument av olika slag. Jag 
innefattar i detta begrepp också en diskursanalys utifrån framträdande per
soners uttalanden i en rörelse eller inom ett område.
10. Jag diskuterar i detta arbete främst psykologins betydelse (se kap. sex, i 
avsnittet om ”Den psykologiska rörelsen vid sekelskiftet”).
11. En vetenskap representerar ett visst synsätt på en övergripande nivå som 
kan diskuteras i form av människosyn, samhällssyn eller synen på objektivi- 
tetsfrågor. En vetenskap innebär också -  för att se det från den andra ändan 
-  en metodisk inriktning på både princip- och handlingsplanen.
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3

”Det är inga bördiga åkrar, som 
vi vid hjälpskolan ha att beså.”

(Anna Tengstrand i ”Hjälpskolan” 1928, s. 48)

Jag skall inleda detta kapitel med att beskriva hur den inre person
kretsen kring tidskriften Hjälpskolan såg ut på 1920-talet. Egentligen 
kan det sägas att det officiella uttrycket för hjälpskolepedagogiken 
under detta decennium formulerats av några få människor inom fäl
tet. De personer som svarar för de flesta artiklarna i förbundets tid
skrift, och som också skriver notiser, är vanligen ledamöter i de loka
la föreningsstyrelserna. Några av de mest produktiva är redaktions
medlemmar, som exempelvis Alfhild Tamm. I Sverige fanns förutom 
föreningen i Stockholm, föreningen i Göteborg samt även den till 
synes mycket livaktiga Sydsvenska Hjälpskoleföreningen. Ledamö
ter i styrelsen var inspektör A. W. Hammer från Borås och den i 
tidskriften flitiga medarbetaren Anna Tengstrand från Alingsås. Med
lem där var även professor G. A. Jaederholm, samt överläraren Enoch 
Andersson och fru Ines Tobin, båda från Göteborg. Räknar man 
antalet bidrag på 1920-talet, har skolinspektör Jörgen Olsen, Sofie 
Rifbjerg och med. dr H. P. T. Örum (Danmark) totalt svarat för fem 
artiklar. Otto Grennes, frk Julie Monrad Jacobsen och Laererinde frk 
E. Faye-Hansen (Norge) har svarat för sju artiklar. Skolinspektör, dr 
K. Nordlund, dr Alfhild Tamm, Signe Elgenström, samt frk Rut 
Claesson (Sverige) för sju artiklar. Totalt skrevs under denna tioårs
period ca 40 artiklar, varav hjälpskoleföreningarnas ledamöter såle
des skrev nära hälften.
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Hjälpskolekåren: Samarbets- och expansionsargument

På 1920-talet är det knappast relevant att tala om hjälpklassläraren 
som representant för en yrkesgrupp. Olika samordnande processer 
för yrkets uppbyggnad är vid denna tid dock på gång. Tidskriften 
Hjälpskolans födelse och inrättandet av hjälpskoleförbundet kan ses 
som ett led i dessa processer, utvecklandet av de olika hjälpskolekur- 
serna som ett annat.1

Tidskriften2 var ett organ för det nystartade Nordiska Hjälpskole
förbundet. Tanken på Det nordiska hjälpskoleförbundets start väck
tes redan 1916 efter ett föredrag om hjälpskolan på de norska lärarin
nornas landsmöte. En grupp representanter för de norska, danska och 
svenska hjälpskolefälten möttes snart därefter för en konferens om ett 
eventuellt förbund. Man enades vid denna diskussion om att som ett 
första steg sammankalla en nordisk kongress. Kriget kom emellan 
och inte förrän 1920 på ett lärarmöte i Kristiania bildades en kommit
té som skulle verka för att ett förbund kom till stånd. Kommittén 
tycks ha arbetat effektivt, ty inom ett år fanns lokala föreningar i 
Norge, Sverige och Danmark. Finland och Island saknades dock, 
men man säger sig arbeta för att få med även dessa länder. Det första 
nordiska mötet kunde sedan hållas på Dalsaeter i Norge sommaren 
1922 (Hjälpskolan 1923, s. 1, 2).

I det första numret av tidskriften, år 1923, kom tre av pionjärerna 
på området -  Julie Monrad Jacobsen från Norge, Jörgen Olsen från 
Danmark samt Karl Nordlund från Sverige -  med ett par inledande 
anmärkningar. De framhöll att tanken på ett nordiskt samarbete på 
hjälpskoleområdet hämtat inspiration och idéer ifrån de nordiska 
möten som sedan länge då hade funnits på abnorm- eller sinnesslö- 
skoleområdet. Dylika kontakter mellan områden, ofta personliga, kom 
att betyda mycket för vilket konkret kunskapsinnehåll, vilka veten
skapliga perspektiv och vilken elevsyn som fick fotfäste när det spe
cialpedagogiska yrkesområdet inledde sin utveckling.

Det fanns redan i slutet på 1800-talet i Sverige utbildade lärare för 
de sinnesslöa bam som var intagna på anstalter. Dessa lärare var 
oftast vidareutbildade småskollärare. De hade till uppgift att undervi
sa och uppfostra de sinnesslöa i den utsträckning det var möjligt. 
Utbildning av lärare för denna anstaltsundervisning hade kommit
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igång redan omkring 1880 i Stockholm. Abnormskolan skiljer sig 
således från hjälpskolan dels genom att dess elever var mycket gravt 
utvecklingsstörda, dels genom att utbildningen försiggick på anstal
ter (Ahlström 1986, s. 28-29).

Enligt Torborg Rappe3 startade verksamheten för de sinnesslöa i 
trakten av Göteborg i mitten på 1800-talet av ”Pastor Glasell” . Verk
samheten övertogs av fröken Emanuella Carlbeck som startade en 
skola för sinnesslöa 1866. Skolan flyttades sedan till Skövde och 
Johannesberg nära Mariestad. I början av 1870-talet expanderade 
skolverksamheten och vid slutet av 1800-talet fanns arton anstalter 
med sinnesslöutbildning varav två var privata och resten underhållna 
och styrda av landsting.4

Hjälpskoleverksamhet med utbildade lärare hade kommit igång 
långt senare än sinnesslöundervisningen. De lokala hjälpskoleföre- 
ningarna anordnade de första utbildningstillfällena för blivande hjälp- 
skollärare. Den första utbildningen var ofta kortare kurser eller för
siggick på konferenser. Ett relativt begränsat antal föreläsare föreläs
te om medicinsk, juridisk och social problematik, som man menade 
hörde ihop med hjälpklasselevernas situation. Kursverksamheten på
gick under första halvan av 1920-talet. Den första längre kursen 
hölls under en termin och startade år 1926 (se Bladini 1990, kap. 3). 
Under 1920-talet anordnades endast tre kortare kurser, i Stockholm 
1921, i Göteborg 1924 och i Malmö 1926.5

De första hjälpklasserna inrättades år 1905 i Sverige och de expan
derade snabbt. Under året 1922/23 fanns det 181 hjälpklasser på 51 
platser i Sverige (Ahlström 1986, s. 37). De första lärarna hade ofta 
ingen speciell utbildning för sitt arbete, men det var vanligt att man 
rekryterade de kvinnliga småskollärarna för denna uppgift. Ulla-Britt 
Bladini säger att man hämtade inspiration från Tyskland och den 
avskiljningstradition som varit stark där under senare delen av 1800- 
talet (Bladini 1990, s. 39). Jag tar i kapitel 6 nedan upp Fridtjuv 
Bergs6 analys av denna tradition.

Huvudargumentet för det omnämnda nordiska samarbetet är att en 
stark enighet för ”dette unge og i flere henseender erfaringsfattige 
skolarbeide” (Hjälpskolan 1923, nr 1, s. 1) kan ge det växande antalet 
isolerade hjälpklasser en styrka för att hävda betydelsen av verksam

33



heten. Det framhålls även att förbundet med dess tidskrift bör vara en 
kanal för utbyte av den spirande erfarenhet som ”skolarten”, enligt 
författarna, ”kräver för sin tillväxt”. Pionjärandan pekar här i skrift på 
en stark tilltro till verksamhetens framtida expansionsmöjligheter.

Tidskriften beskrivs således i främsta rummet som ett nödvändigt 
kunskapsorgan som skall stödja yrkets identitetsutveckling och främ
ja  områdets expansionsbehov.7

De första läsarna i tidskriftens inledningsnummer kunde ta del av 
en tämligen rik flora av olika tolkningar av själva verksamhetens 
betydelse. Argumenten varierar givetvis med avseende på det kon
kreta artikelinnehållet och artikelns inriktning. Men den övergripan
de diskussionen rör sig kring argumenten för respektive emot avskilj- 
ning av elever. Variationerna och nivåerna på denna diskussion kan 
vara olika, men det går att särskilja två teman utifrån de argument 
som förs fram: Dels ett religiöst färgat barmhärtighetstema, som be
tonar den genuint mänskliga kärleksfulla medkänslan med ”samhäl
lets minsta”. Detta tema kommer jag att gå in på nedan. Men jag har 
även kunnat urskilja ett socialpolitiskt tema, med tyngdpunkt i en 
socialekonomisk diskussion. Här finns exempelvis arbetsmarknads- 
politiska motiv för en hjälpskolesatsning. Detta kommer jag att gå in 
på längre fram i kapitlet. Dessa teman liksom avskiljningsproblema- 
tiken återkommer i olika variationer i huvuddelen av artiklarna på 
1920-talet.8

I en inledningsartikel av Julie Monrad Jacobsen framhålls att både 
barmhärtighetstanken och det socialpolitiska perspektivet varit väg
ledande för hjälpskoleut vecklingen:

Rundt omkring i den civiliserte verden har man tat op 
arbeidet for de svakt begavede. Barmhärtigheten har fort 
an, og det praktisk ökonomiske samfund har forstaat, at 
der her handles om realiteter, socialökonomiske og mora
liske vaerdier, og git saken sin stötte. (Hjälpskolan 1923, s.
1)
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Argument för och emot avskiljning

Jag ska inleda med att se på hur hjälpskollärarkårens argument för 
avskiljning av elever i särskilda undervisningsgrupper såg ut, och 
också diskutera hur man bemötte föräldrars motstånd mot avskilj- 
ningsidén.

Jörgen Olsen -  en annan av pionjärerna -  anser att det allt starkare 
kravet på att inrätta en hjälpskoleorganisation har att göra med ett 
stigande kvalitetskrav i den allmänna folkskolan. Från att ha varit en 
skola som bibringat endast de mest nödtorftiga kunskaper, har den 
successivt övergått till att sätta sina mål högre och då kändes:

Sinkernes hemmende Indflytende paa Undervisningen 
staerkere og staerkere saerlig i Storby erne med deres mere 
udviklede Klassedelning. Og for mange blev det klart at 
skulde Folkeskolen vaere Enhedsskole, maate der foreta
ges en Deling af Eleverne efter Evner. Og man begynte da 
at udskilde Sinkerne. (Hjälpskolan 1923, s. 5)

Det är enligt Olsen de samvetsgranna lärarna som får de största pro
blemen om de svaga barnen blir kvar i sina klasser: Dessa lärare ”kan 
ikke vedblivende ofre Fjärdedelen eller mere af Timen med Forsög 
paa at faa sinken til at fölge med” (Hjälpskolan 1923, s. 6). Den här 
typen av ”negativa” definitioner av skolproblematik är vanliga bland 
pionjärerna. Man motiverar således sin egen betydelse med möjlig
heten och viljan att underlätta för de normala. Det är inte i första hand 
behovet hos den tilltänkta gruppen hjälpklasselever som står i fokus i 
inledningsargumentationen. Hjälpklasslärarna berättigar sin egen exi
stens genom att ”flörta” med de redan kvalificerade och deras behov. 
Detta var förmodligen en strategi som var nödvändig för den tidiga 
etableringsfasens framgångsmöjligheter. Specialklasser bör enligt 
detta resonemang inrättas för att få andra att härda ut: lärare och 
övriga elever.

Olsen bemöter också två huvudformer av kritik mot hjälpskole- 
undervisningen. Den första kritiken gäller de högre kostnaderna för 
denna undervisning; bl.a. var grupperna mindre samt kraven på spe
ciell utrustning i klassrummen större. Olsen avvisar detta argument
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med att hävda att detta arbete är ett förebyggande arbete och därför 
kommer att spara pengar åt samhället på sikt i form av färre tvångs- 
arbetsanstalter, juridiska utredningar och dylikt. Den andra formen 
av kritik som han bemöter, kom från personer -  framförallt föräldrar 
till presumptiva hjälpklasselever -  som tror att begåvade kamrater i 
blandade grupper sporrar de sämre till bättre prestationer. Erfarenhe
ten talar dock mot detta, säger Olsen: Språkform och tempo är anpas
sat efter de normala barnen i den vanliga skolan, och de intellektuellt 
svaga barnen hämmas med avseende på flit, arbetslust och arbetsre
sultat. Inrättande av hjälpskoleundervisning anses rättvist både mot 
de normala och mot de elever som ansetts vara otillräckliga (Hjälp- 
skolan 1923, s. 9 f).

Det är väl dokumenterat i flera av de första texterna att motståndet 
från föräldrar till barn som placerats i hjälpskolan varit starkt.9 Här 
föreslås i tidskriften ett maktfullkomligt men strategiskt dolt ”samar
bete” med föräldrar som sätter sig på tvären. Visst anser debattörerna 
att det är ”naturligt” att föräldrarna blir illa berörda, men avfärdar, 
manipulerar eller bryter ner motståndet med anspelningar på barnets 
rätt: att det är om barnet det handlar, om dess rätt till en anpassad 
undervisning, ”hvorigenom dets svage krafter kan udvikles” (Hjälp
skolan 1923, s. 9). Olsen påstår för övrigt också att föräldrarnas 
motvilja nästan alltid ”vänder sig” efter en tid i hjälpskolan. Motstån
det tolkas som dålig kunskap, experten vet bäst vad som gynnar 
barnet. Det framgår också i de texter i tidskriften som skildrar olika 
möten i de lokala hjälpskoleföreningarna, att motståndet från föräl
drarna varit en viktig debattpunkt på dagordningen. I Skånes Hjälp- 
skoleförening klagade överlärare Daniel Rydsjö den 20 november 
1926 på att hemmen inte hade ”tillräckligt reda på hjälpskolan och 
dess syfte” (Hjälpskolan 1926, s. 139). Många föräldrar -  säger han 
-  betraktar hjälpskolan som ett straff istället för en hjälp. Det har till 
och med förekommit vägran att skicka sitt barn till hjälpklass trots att 
det ”blivit undersökt och uttaget av en fullt kompetent person” (Hjälp
skolan 1926, s. 139). För att förbättra situationen föreslås på mötet att 
m an:l) ska försöka få bort namnet hjälpskola, samt 2) ”sprida upp
lysning till föräldrarna om hjälpskolan” .10 Det kan i artiklarna här 
märkas en betydande ensidighet och brist på lyhördhet i argumenta

36



tionen, där de dominerande experternas ord har varit lag. Man har 
inte -  i den mån det varit möjligt -  från redaktionens sida låtit mot
ståndet från de negativa föräldrarna komma till tals i några inlägg.

I kritiken av de vanliga lärarnas kunskap, kan man indirekt se vad 
hjälpskolekåren påpekar vara viktigt att betona då intellektuellt svaga 
barn ska undervisas. Tyngdpunkten ligger vid att kunna identifiera 
och sedan behandla på basis av denna identifikation. Man menar att 
den här kunskapen saknas hos de vanliga lärarna. Kunskapskritiken 
som riktas mot den vanliga skolan vävs här samman i en argumenta
tion för inrättande av särskilda hjälpskolegrupper med experter för 
denna typ av undervisningsmetod.

Denna kunskapsmodell, som bygger på att kunna identifiera och 
behandla intellektuellt svaga barn, kom att bli hjälpskolemetodikens 
hjärterot och debatterades mycket tidigt i skriften. I ett föredrag vid 
Nordiska hjälpskoleförbundets möte den 1-8 augusti 1922, framhål
ler Otto Grennes det offentligas ointresse för att man aldrig gjort 
något för att ge de vanliga lärarna ”veiledning i å iakta og gjöre rede 
for defekte barns tilstander og deres rasjonelle behandling” (Hjälp- 
skolan 1923, s. 25). Han vill att normallärarna skall få vägledning för 
att kunna fylla i skattningsscheman, och för att kunna pröva eleverna 
med hjälp av ”aktuella metoder” . En klassificerande och kontrolle
rande kunskap är -  menar han -  det mest centrala i yrket. Vilka dessa 
metoder närmare bestämt är nämner han inte. Kunskapsbehovet är, 
menar han, en fråga om en elementär-praktisk ”iakttagelseutbild
ning”: Det är en fråga om att kunna identifiera barns psykiska och 
fysiska abnormiteter. Han ironiserar över hur de senaste 20 årens 
nordiska offentliga förslag och inställningar angående lärarutbild
ningen överstiger seminarielärarnas kompetens på detta område. En 
likartad debatt tycks ha förekommit i de andra nordiska länderna. 
Seminarielärarna har enligt Grennes mycket större insikt i att ”be- 
stemme planter, dialekter og litteratur enn defekte skolebarn” (Hjälp- 
skolan 1923, s. 25). Framtidsmålet för Grennes är en särskild fack- 
och försöksskola, ett hjälpskoleseminarium, där hjälp- och stödve
tenskaper som en högt utvecklad pedagogisk patologi, Heilpedago- 
gik11 och undervisningshygien ”kan stille op mot menneskelige de
fekter og alskens tungnemhet” (Hjälpskolan 1923, s. 26). Grennes
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omtalar hur kurser har hållits på Gaustad Sinnessykeasyl för lärare 
och lärarinnor på hjälpskolan i Kristiania, och från folkskolan. Han 
menar att det är just dessa kurser som ”bidrar i höi grad til å vekke 
sansen for de stöttevidenskaper som det er av viktighet å få represen- 
tert i en eventuell spesialutdannelse” (Hjälpskolan 1923, s. 27). Det 
psykopatologiska måste dock enligt Grennes bearbetas pedagogiskt. 
Han skjuter in en liten varning mot alltför mycket hjärnanatomi, 
fysiologi och medicinskt material på den kommande lärarutbildning
en av hjälpskolelärare -  det pedagogiska måste få dominera. Ab
normskolans sjukdomsperspektiv på avvikelse är således viktigt för 
Grennes när han diskuterar hjälpskolefältets framtida kunskapskon- 
struktion, även om han betonar betydelsen av den pedagogiska kär
nan i densamma.

Barmhärtighet

Avskiljningsargumenten uppbackas i texterna av det religiöst färga
de barmhärtighetstemat, där mycket starka uttryck för en humanitär 
medkänsla med den tilltänkta hjälpskolegruppen lyfts fram. Här är 
texterna impregnerade med en religiös inspiration, där medlidande 
är argumentens kärna. Vi ska nedan se hur man uttryckte denna 
grundläggande barmhärtighetstanke.

Den förkunnelseiver som kännetecknade så många av de första 
praktiskt verksamma hjälpklasslärarna, men också flera av de andra 
huvudaktörerna inom förbundet, är mångtydig. Retoriskt välformule
rade humana12 och till synes altruistiska uttalanden, som förespråkar 
omsorg och hjälp till ”stackarna”, samt glödande, religiösa och känslo
samma barmhärtighetsupprop, har en framträdande plats i tidskriften 
under hela 20-talet. Utifrån detta förstår man att den kristna etiken 
måste haft stor betydelse för hur fältets begynnande utbildningssträ- 
vanden kom att te sig, vilken kursverksamhet kåren var villig att satsa 
på och dylikt.

Den svenska hjälpskolelärarinnan Anna Tengstrand uttrycker sin 
barmhärtighetstanke på följande sätt i en berättelse från det första 
hjälpskoleförbundsmötet på Dalsaeter sommaren 1922:
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Första kvällens samvaro i ”peisestuen” vid stockbrasans 
sken, där vi, svenskar norrmän och danskar, kände oss 
som ett: vi hade ju samlats för att göra något för våra svagt be
gåvade barns nutid och framtid. Och att det var en hjärtesak, 
det förnam man, då efter de olika landens nationalsånger 
tonerna av ”Kjärlighed fra Gud” fyllde ”stuen” och grep 
våra sinnen. Och alla dagarna sedan! Förmiddagarnas före
läsningar och givande diskussioner, allt buret av innerlig 
kärlek till arbetet med de små. (Hjälpskolan 1923, s. 
10- 11)

Den religiösa motiveringen av arbete i skolan var inget som var 
specifikt för den begynnande hjälpklassverksamheten. Även den all
männa grundutbildningen vilade på guds nåd och välvilja. Enligt 
Telhaug (1990) skulle skolgången förr med guds hjälp:

... tjene till att upprättholde lov og orden i bysamfunnene, 
eller vi kan si att den skulle sikres social kontroll av mas
sene. (Telhaug 1990 s. 35)

Den gudomliga legitimeringen var mycket framträdande ända fram 
till slutet av förra århundradet, men levde kvar långt in på 1900-talet. 
Skolans grundton var disciplinerande, där gud styrde via lärarna. 
Eleverna skulle visa den av gud tillsatta läraren respekt och lydnad. 
Nedtoningen av den religiösa dominansen inom den allmänna un
dervisningen är enligt Tomas Englund (1986) tydlig i och med 1919 
års läroplan. Ansvaret för skolan förs över från den religiösa auktori
teten till den statliga. Katekesrabblandet ersätts då av en modern 
utbildningshållning till kristendom. Den allmänna skolans traditio
nella hållning ”att frukta och hylla Gud”, var inte längre den ledande 
principen i läroplanen, utan här tog ett sekulariserat skifte över.

Om den allmänna skolan begagnade sig av den gudomliga disci- 
plineringstanken för kontroll av eleverna, så kan man med visst fog 
påstå att den framväxande hjälpskollärarkåren -  jag talar här i första 
hand om de praktiker som förekommer flitigt i tidskriften på 20-talet 
-  använde sig av det religiösa budskapet på ett åtminstone delvis
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annat sätt. Det som sattes i det främsta rummet i argumenten, var det 
gudomliga kärleksbudskapet -  medlidandet med nästan -  den ”revo
lutionära” kristendomen, som betonade omsorgen om de små, likabe
rättigandet till ett acceptabelt liv för alla människor oberoende av 
ursprung och begåvning. I det avseendet är den ursprungliga hjälp- 
klassideologin, menar jag, radikal för sin tid. Det var radikalt att tala 
om de svagbegåvades rätt i en skola vars resurser överlag var mycket 
små för alla elever. I detta avseende, vid denna tidpunkt, kan möjli
gen även segregationsideologin tillerkännas radikala stråk. Dess fö
respråkare önskade, i den avgränsade sfären som hjälpklassen inne
bar, utveckla de optimalt verksamma metoderna för gruppen av elev
er i fråga.

Det fanns under 1920-talet en stark tongivande inre krets både på 
teori-, praktik och metodområdena inom hjälpskolepedagogiken.131 
metodiskt avseende förlitar sig kåren på de goda praktiker både inom 
och utom landet vars erkända rykte om en välfungerande praktik 
spridit sig i de innersta hjälpskolekretsama. Många artiklar i de första 
numren är metodikbeskrivningar som baseras på kunskaper inhämta
de från studieresor till pedagoger som man upplevde som föredömen 
inom yrkesfältet. En av de pedagoger som fick ta emot flera besök 
från svenska hjälpskolelärare, var den schweiziska pedagogen Alice 
Descoeudres i Geneve. Hon liksom den danska pedagogen och barn
psykologen Sofie Rifbjerg14 skrev flera artiklar i tidskriften.

Hjälpskolemetodiken

Vad kännetecknar då den specifika hjälpskolemetodiken i tidskriftens 
textmaterial? Främst slås man av hur få kommentarer till hjälpskole- 
barnens sociala situation eller hur få utbildningspolitiskt hållna kom
mentarer som finns i texterna.15

De segregerade betingelserna inom hjälpskolepedagogiken upp
märksammas dock av Sofie Rifbjerg med en kort kommentar som jag 
menar tyder på en viss ideologisk ambivalens vad avser den pågåen
de institutionaliseringen av segregationen: ”Börnene har deres egen 
Legeplads og ikke meget tilfaelles med den övrige Del af Skolen” 
(Hjälpskolan 1928, s. 58). Det segregerande systemet ses dock, spe
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ciellt i metodiskt avseende, som det ”naturliga” för dessa barn.
I Rifbjergs beskrivning av hjälpskolemetodiken i Geneve finner 

man att den kan liknas vid det metodiska ideal som med ökande 
emfas förts fram i den pedagogiska diskussionen i senare efterkrigs- 
läroplaner i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Här finns det 
flexibla förhållningssättet till elevernas verksamhet; här finns enligt 
Rifbjerg frihet men också försök att motivera eleverna genom kär
leksfull ”övertalning”, här finns klassundervisning, gruppundervis
ning och individuellt arbete förknippat med ansvarstagande och här 
finns även utgångspunkten i barnens verklighet. Det pedagogiska 
arbetet är till för att:

.. .faa sine Börn til at blive samfundsnyttige, aedruelige og 
fredselskende Borgere. Hvert enkelt Barn ligger hende i 
den Grand paa Sinde; hon elsker hvert enkelt med alle dets 
Svagheder og ringe Muligheder, saa hun ved sit Arbejde 
underti synes at göre Mirakler. (Hjälpskolan 1928, s. 58- 
59)

Här finns också en bitsk och mycket radikal kommentar till discipli
nen i dåtidens skola. Rifbjerg redogör för en friskolerörelse i Tysk
land ”den saakaldte Gemeinschaftschule Baevegelse” . En krets av 
folkskollärare har, berättar hon, i Hamburg slutit sig samman i en s.k. 
”Wendekreis”. Dessa lärare kritiserar skolan som ”disciplinerings- 
anstalt”, skolan som ”inpropningsanstalt for ituplukket Videnskap, 
og som med Hensyn til Opdragelse til Samfundsfölelse havde slaat 
fuldstaendig Klik” (Hjälpskolan 1925, s. 21). Många av denna tids 
reformer har enligt Rifbjerg inte fört något nytt med sig:

Ikke Mannheimersystemet16 med dets deling efter Intelli
gens, end ikke Arbejdsskolen, som dog vel mange havde 
sat deres Haap til. De drunknede altsammen i Utilitarism 
og Formalisme. Nu vilde de [”vändkretsen”, min anm.] 
begynde paa et fuldstaendigt nyt Grundlag. De vilde opta- 
ge Förbindelsen og Samarbejdet med Forasldrene, afskaf- 
fe Intelligensen som Afgud, afskaffe den ydre Autoritet,
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saa at Börnene ved at leve frit med og for hverandre og 
deres foraeldre og Laerere kunde fan den eneste Disciplin, 
som virkelig har nogen Vrerdi, nemlig den, som kommer 
indefra. (Hjälpskolan 1925, s. 21-22)

Här kommer det socialpolitiska temat in i diskussionen. Den övertal
ning Rifbjerg talar om ovan handlade mest om att motivera eleven för 
en samhällsnyttig funktion. När man sätter in hjälpskolan i en social 
situation, handlar det mest om dess möjligheter att tillvarata och 
utbilda en arbetskraftsreserv. Det var fråga om att göra eleven villig 
att utgöra en fungerande del av den arbetskraft som staten behövde: 
Ett kärleksfullt motivationsarbete, som antogs gagna hjälpklasselev- 
en.

En annan typ av en för tiden mycket radikal moralisk socialpoli
tisk bedömning finns formulerad av Alice Descoeudres i en text från 
1928. Skolformen är, menar hon, en tvingande nödvändighet som har 
sin grund i sociala orättfärdigheter:

I Vaerneskolen har vi for Störsteparten med de daarligst 
stillede Börn at göre. De ved sikkert alle, at i de store 
Industriegne findes der det störste Procenttal af svagbe- 
gavede Börn. Og hvert förnuftigt Menneske vil sikkert 
erkende, at det er endnu bedre at bortskaffe de Aarsager, 
som foraarsager Svagtbegavelsen, end at pleje og undervi
se de svagtbegavede. Det er derfor let forstaaelit, at Vaer- 
neskollaerernes Intresse överalt vaekkes for sociale Spörg- 
smaal. (Hjälpskolan 1928, s. 94)

Alice Descoeudres som under flera år arbetade som handledare vid 
det anrika lärarutbildningsinstitutet ”Jean Jaques Rosseau” i Geneve, 
blev senare professor vid institutet. I en föreläsning på ett nordiskt 
möte i Danmark bekänner hon sin tacksamhet till sin pedagogiska 
förebild, Pestalozzi,17 som hon också säger varit förebild för hennes 
arbete med Heilpedagogiken. Under samma föreläsning diskuterar 
hon på vilka sätt uppfostran av de svagbegåvade barnen har berikat 
de normalas uppfostran. Hon driver tesen att det arbete som utförs av
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namn som Montessori, Decroly och Pestalozzi mycket ofta blivit ett 
exempel för arbetet med de normala barnen:

Det er for det förste et Arbeide af stor psykologiskt Intres
se. Vi ser her de psykologisk set intressante Tilfaelde -  de 
smukke Exempler, som de kaldes i Laegeverdenen. (Hjälp- 
skolan 1928, s. 94)

Descoeudres kritiserar således det medlidande som tillkommer fältet. 
Hennes oro inför medlidandet har sin grund i att hon förutser att 
hjälpskolans etablerings- och överlevnadsmöjlighet har att göra med 
dess samhällsnytta: M.a.o. anser hon att fältet inte kan överleva om 
det inte tillför samhället något positivt, något socialt gott för alla 
människor. Fältet får inte enbart betraktas som ett välgörenhetsområ- 
de och vara uteslutande beroende av människors välvilja och medli
dande. Då minskar dess etablerings- och expansionsmöjligheter på 
sikt. När hon vill bevisa verksamhetens vikt väljer hon dels det veten
skapliga värdet, dels det sociala. Hon verkar betrakta hjälpskoleom- 
rådet som ett stort provområde där psykologiska hypoteser och meto
diskt nydanande idéer kan studeras. Behovet av verksamheten kan 
också bli en social utmaning för den växande industrivärlden (se 
tidigare citat av Descoudres 1928, s. 94).

Den här problematiken tar upp dålig skolframgång i anslutning till 
svagbegåvning och Descoeudres ser samband med en social proble
matik. Denna diskussion har varit ett viktigt utbildningspolitiskt tema 
även under hela enhetsskoledebatten under slutet av 1800-talet och i 
början på 1900-talet. Här vill jag påpeka att problematikens huvud
fråga ligger i möjligheten att särskilja sociala problem och begåv- 
ningsproblem. Detta var en viktig fråga för bl.a. den svenske skolde- 
mokraten och jämlikhetsivraren Fridtjuv Berg som ansåg att sociala 
problem inte skulle vara ett hinder för skolframgång, men som var 
mer ambivalent inför svag begåvning (se vidare mitt resonemang i 
kapitel sex).

Alice Descoeudres var, liksom Sofie Rifbjerg, både lärare, lärarut
bildare och psykolog. I och med sin dubbla yrkesroll fick hon en 
intressant mellanställning mellan det psykologiska fältet och det prak
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tiskt specialpedagogiska arbetet. Jag anser att hon nådde tvenne kraft
fulla resultat genom att vända på den vanliga argumentationen och 
peka på hjälpskolepedagogikens betydelse för psykologin istället för 
tvärt om: dels höjde hon fältets anseende inom den psykologiska 
disciplinen, och gläntade därvid på dörrarna för det gryende samarbe
tet mellan psykologer och hjälpskolepedagoger, dels nådde hon med 
sin argumentation bland läsarna en självkänsla -  och tillika identi- 
fikatorisk effekt -  som implicit av läsarna kan förknippas med den 
psykologiska disciplinen. Hon har därmed också bidragit till att bana 
väg för psykologiska och medicinska kunskapskrav på hjälpskole- 
området.

En annan tidigt psykologiskt och medicinskt intresserad nyckel
person inom fältet var skolöverläkaren Alfhild Tamm, verksam i 
Stockholm. I hennes texter tas avskilj ningen ofta upp i moraliskt 
avkontextualiserade tekniska facktermer, hämtade från testpsykolo
gins snabbt växande område. För henne hade de sociala aspekterna 
en underordnad betydelse. Alfhild Tamm var en av de första svenska 
intelligenstestarna. Redan på 1900-talets första decennium började 
hon intressera sig för Binets och Simons testserier, och gjorde uppre
pade intelligensmätningar på normala barn åren 1910—1911. På 1910- 
talet arbetade hon för Slagstaseminariet med översättningar av en 
senare testserie av de båda fransmännen. I två stora artiklar som 
presenterades vid en föreläsning i Stockholms hjälpskoleförening i 
oktober 1922 beskriver hon hur hon bedömer de fall som anmälts till 
henne för utredning. Hon redogör i artiklarna för det relativt kompli
cerade tekniska förfaringssättet vid utredningarna, vilket speglar hen
nes reflexiva förhållningssätt till tekniken och hennes syn på risker i 
form av exempelvis felbedömningar. Hon redogör även för hur Binet 
och Simon resonerar i pedagogiska frågor.

Alfhild Tamm framstår som en inflytelserik person i hjälpskole- 
rörelsens begynnelseskede i och med hennes flitigt förekommande 
föreläsningar på hjälpskolemötena. Hon producerade ett antal tyngre 
artiklar i tidskriften och var en av kårens vetenskapliga språkrör i 
psykologiska frågor. Hon introducerar så skilda områden som Freuds 
psykoanalys, Binets intelligenstestning och problem med talrubb
ningar. Hennes artiklar är ofta upplagda som serier som löper över
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flera tidskriftsnummer och ibland över flera år.18
Åren mellan 1910 och 1920 var en mycket rastlös men även ex

pansiv period för den psykologiska rörelsen i Sverige och redan 1905 
hade den psykologiska forskningstidskriften ”Psyke” börjat komma 
ut. Av de artiklar som förekommer i Psyke under denna period var 
flera inriktade på att inför läsare och åhörare påvisa nödvändigheten 
och behovet av den psykologiska vetenskapen. Inmutningen av dess 
objekt, motiveringen av dess samhällsnyttiga uppgift och beskriv
ningar av dess vetenskapliga metod var det viktigaste arbetet för dess 
företrädare under denna tid: Det var nödvändigt att specificera och 
utveckla psykologiska begrepp, dels för att stärka psykologin som 
akademisk disciplin och dels för att trygga utövarnas framtida ställ
ning och yrkesstatus inom andra tänkbara verksamhetsfält i Sverige. 
Det var alltså ett mycket betydelsefullt arbete som några av dess 
företrädare åtagit sig. Detta enande arbete var inte någon lätt uppgift. 
Tiden kännetecknades av stridigheter mellan olika psykologiska 
grundåskådningar, som var och en på sitt sätt sökte påvisa den egna 
inriktningens förträfflighet. Psykologins ställning krävde dock att 
detta ”mångskiftande material” reducerades till ”typiska grundfor
mer” (se Psyke 1911, s. 12).

Tamm är i första hand inte den som skapar förhållningssättet till 
vetenskap, men hon visar på vilka strömningar som var gångbara 
bland kårens representanter vid denna tid.19 Hon demonstrerar i sina 
artiklar att hon är starkt påverkad av två andra inom hjälpskolerörel- 
sen mycket aktiva vetenskapliga personligheter under denna tid. En 
av dessa är den mest framträdande teoretikern på intelligensmätnings- 
området G. A. Jaederholm, den andra är hjärnforskaren professor S. 
E. Henschen, som i flera artiklar intresserat sig för tal och skrift ur 
hjärnfysiologisk synvinkel (Psyke 1918, s. 93ff samt Hjälpskolan 
1924, s. 33-47). Han var således en tidig forskare i dyslektisk anda i 
Sverige. Tamm använder Henschens teorier för att utröna sambanden 
mellan intelligensdefekter och läs- och skrivsvårigheter i skolan. Hon 
står ofta, säger hon, inför problemet att många av de barn som anmä- 
les till henne av lärare, har anmälts för utredning på grund av företrä
desvis läs- och skrivproblem och inte intelligensdefekter.

Jaederholm skrev inte i tidskriften Hjälpskolan under 1920-talet,
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men var på andra sätt verksam inom föreningarna, bl.a. som flitigt 
anlitad föreläsare. Henschen däremot, presenterade ingående sin 
forskning om hjärnan i en enda lång artikel vid mitten av 1920-talet. 
Artikeln är relativt allmänt hållen, och försöker dra upp riktlinjer för 
förståelse av den ”högre psykiska verksamheten” och dess förbindel
se med hjärnans fysiologiska strukturer: Diskussionen rör företrädes
vis lokaliseringen av sinnesintrycken. Henschen menar att hjärnforsk
ningens mål på sikt är betydligt bredare än den sinnesfysiologiska 
tyngdpunkt som är grundvalen för forskningen ty ”hjärnanatomien är 
blott ett medel, liksom hjärnpatologien, som företrädesvis är av prak
tisk art” (Hjälpskolan 1924, s. 42). Han är inte främmande för att -  i 
allmänna ordalag -  utifrån sitt hjärnfysiologiska perspektiv ta upp det 
kulturella och det moraliska tillståndet bland befolkningen, som han 
är allvarligt oroad för:

Det gäller därför för det folk, som vill rädda sig undan den 
nuvarande dekadensen i kultur och sedlighet, som världs
kriget medfört, i en tid, då rättskänslan sjunkit och veten
skapen hotas af undergång, att hålla kulturen högt och 
träna det uppväxande släktet i intellektuellt och moraliskt 
hänseende. (Hjälpskolan 1924, s. 47)

Tidskriftens notiser

Notiserna är under åren 1923 och 1924 till sitt innehåll ofta kortare 
referat från lokala nordiska hjälpskoleföreningars möten. Det kan 
vara kassarapporter eller summeringar och synpunkter på föreläs
ningar från olika platser. Det är ett brett informationsmaterial som 
också speglar redaktionsledamöternas synpunkter i de frågor man 
ansåg vara av vikt för hjälpskolans utveckling. Dessa notiser har 
karaktären av att vara ledarkommentarer och det är oftast någon med
lem i redaktionen som står för urval och tolkningar. Jag ska avslut
ningsvis presentera några av de teman som togs upp i de notiser som 
förekom i början på 1920-talet.

I den första notisen 1923 avhandlas bl.a. den allmänna skolans 
undervisningsplan. På Sydsvenska Hjälpskoleföreningens möte den
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24 februari 1923, ”å Göteborgs Folkskoleseminarium”, ventileras 
tanken på ”riktlinjer för hjälpskolan”, snarare än ”en styrande plan” . 
En examinationskritik förs fram och man kritiserar i ett tal den nuva
rande undervisningsplanens användning som kontrollinstrument -  
”som eleverna skall examineras efter” -  och som mängdangivare för 
den kunskap som skall behandlas i skolan. Här antyds att det finns 
ämnen som för hjälpskolans del ”är obehövliga och kan slopas”. Vad 
man från hjälpskolehåll kritiserar är att kontrollen av prestationerna 
har fått ett, som man tycker, större utrymme än den metodiska och 
sociala fostranssidan av undervisningen. För att understryka den skar
pa kritiken betonas ”fostran till livet”, som för hjälpskolans del ”bör 
poängteras”. Föredragshållaren på mötet sade sig drömma om en 
bättre undervisning och såg inte någon annan möjlighet för hjälpsko
lan än att bryta sig ut ur den allmänna skolan och forma en annan 
undervisningsmodell. Denna skulle bättre ta hänsyn till elevernas 
behov och förutsättningar (notis i Hjälpskolan 1923, s. 47).

Den kraftiga kritiken av den allmänna skolans pedagogik i den 
notis jag lyft fram ovan, kan betraktas som en bredare ideologisk 
uppföljning av huvudartikeln i det första numret 1923. Man har som 
policy i tidskriften att presentera alternativa förhållningssätt och me
toder i anslutning till allmän kritik. Examinationskritiken i notisen 
har exempelvis föregåtts av den erfarne hjälpskoleläraren fröken Rut 
Claessons genomarbetade artikel om det amerikanska Daltonsyste- 
met, och närmare bestämt dess läxläsningsmetodologi (Hjälpskolan 
1923, s. 28-46).

Överhuvudtaget är intresset stort för ”de moderna rörelserna” på 
uppfostrans område, bl.a. diskuteras hur de nyaste psykologiska rö
nen ska kunna knytas till hjälpskolemetodiken. Freuds, Binets och 
Kraepelins arbeten måste ha varit väl kända för Hjälpskolans läse
krets, då bokkommentarer kring deras arbeten finns med i notiserna. 
Det är dock vissa inriktningar på den psykologiska vetenskapen som 
man anser vara bättre än andra och mer upplysande för hjälpskolans 
utveckling: I en notis från 1924 skriver den danske läkaren H. P. T. 
Örum20 om betydelsen av en psykologisk grund för hjälpskolepeda- 
gogiken, förutsatt att den ”oppfattes som et Led i Naturens Sammen- 
haeng” (notis i Hjälpskolan 1924, s. 62). Örum har tagit detta enda
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citat från en bok som behandlar relationen mellan psykologi och 
pedagogik. Det är svårt att veta på basis av det korta inlägget hur han 
tolkar citatet, men det förefaller som om Örum vill betona de medi
cinskt psykologiska aspekternas betydelse för hjälpskolepedagogik- 
en framför andra.

Notiserna innehåller även relativt omfattande redogörelser från 
årsmöten och kongresser som hållits av folkskollärarförbundet, folk- 
skoleinspektörsförbundet samt Sveriges folkskollärarinneförbund.

Folkskollärarinneförbundets möten

Folkskollärarinneförbundet var på en av sina kongresser avvaktande 
till hjälpskolans idéer -  då främst differentieringen. På årsmötet i 
Gävle 1924 togs denna fråga upp i en debatt, där ideologiska argu
ment mot en alltför stark differentiering tycks ha dominerat. En av 
talarna, fröken Elin Lundewall från Falun, pekade på differentie- 
ringsfrågans mycket gamla tradition inom folkskolediskussionen. Hon 
betonar att differentieringstanken tidigare mött starkt motstånd, och 
har förmodligen de tidiga enhetsskoleförespråkarna -  med bl.a. Frid
tjuv Bergs skarpa och väldokumenterade protester mot fattigdoms- 
segregering -  i åtanke. Främst argumenterar hon mot de s.k. svag
klasser som bl.a. Stockholms skoldistrikt under folkskoleinspektör dr 
Karl Nordlunds ledning inrättat. Nordlund, som var ordförande i 
Stockholms Hjälpskoleförbund, var en energisk förspråkare för svag
klasser i flera föreläsningar och artiklar på 20-talet, och han hade den 
tyska Mannheimmodellen som föredöme.21

Vilka betänkligheter hade lärarinnorna på detta möte mot inrättan
det av hjälpklasser? Det ska påpekas att talarna skjuter in en brask
lapp -  liksom de flesta kritiker -  som innebär att avskiljande av de 
abnorma barnen och de allra klenast utrustade är befogat ”ty här 
gäller en helt annan sak, en sak, som av läkare avgöres” (notis i 
Hjälpskolan 1924, s. 116). Något närmare motiv för denna bestämda 
icke diskuterade gränsdragning ges emellertid inte. Det är som vore 
den naturligt given. Det är däremot mera tveksamt, enligt fröken 
Lundewall, att avskilja övriga svagt begåvade. Skälen Lundewall 
lyfter fram är både praktiska och ideologiska: Dels menar hon att

48



idén om svagklasser inte är praktiskt genomförbar i mindre städer, 
dels menar hon att delningen inte är ”nyttig för dem, som bli kvar 
efter en sådan gallring”:

Ur uppfostringssynpunkt vore differentiering efter begåv
ning högst betänklig. Företrädesrätt från så tidiga år kan 
skada för livet, likasom avsöndring bland de sämre kan 
sätta outplånliga märken. Solidaritet och ansvar för min
dre väl rustade i samma klass måste i dess ställe få anses 
vara ett mycket uppfostrande moment. (Notis i Hjälpsko- 
lan 1924, s. 117, min emfas)

Lundewall använder här en motbild som argument, vilket är ovanligt 
för de flesta debattörer under denna tid, men som säkerligen på grund 
av sin originalitet slog an på flera lyssnare. Hon argumenterar inte 
utifrån eventuella skadeeffekter på de elever som segregeras, utan 
framför åsikten att en rening av en normal variation i klasserna har ett 
skadligt inflytande på de kvarvarande eleverna. En liknande argu
mentation anfördes för övrigt även av Agardh och Berg (se kapitel 
sex). Lundewall ansluter sig här till den diskussion som tidvis varit 
mycket livlig under 1800-talets senare hälft angående det parallella 
skolsystem som fanns i vårt land. Man ifrågasatte den högre skolan 
(läroverket), som var en skola för samma åldersstadium som folk
skolan:

Det funnes alltså särskilda skolor för särskilda folkklasser, 
en anordning som visserligen kunde förefalla ståndsför- 
domarna behaglig men som svårligen läte försvara sig.22

Jag anser att det faller utanför min studies ramar att närmare gå in på 
de könsaspekter som kan förknippas med differentieringsargumen- 
tationen. En intressant analysinriktning vore dock att utreda i vad 
mån emancipatoriska eller segregationsideologiska ställningstagan
den skiljer sig mellan folkskollärarinneförbundet och folkskollärar- 
förbundet, och hur i så fall denna skillnad hör ihop med olika syn på 
exempelvis karriärvägar inom läraryrket. Såg manliga lärare hjälp-
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skollärarprofessionen i högre grad än de kvinnliga som en möjlig 
karriärväg, och var de därför mer positiva till avskiljning? Men, hur 
förklarar man då den stora kvinnodominansen inom den tidiga hjälp- 
skollärarkåren? Det var nämligen oftast de kvinnliga småskollärarna 
som rekryterades till hjälpskollärararbanan (se tidigare avsnitt i detta 
kapitel).

Folkskollärarkongresserna 1923 och 1924

Som en jämförelse med folkskollärarinnornas möte, kan det vara av 
intresse att titta på vad som sades vid ett par av de folkskollärar- 
kongresser som hölls vid ungefär samma tidpunkt. Kongresserna har 
refererats av notisskrivaren i Hjälpskolan emedan hjälpskolefrågan 
tycks ha debatterats flitigt där. Kongresserna var folkskollärarkårens 
14:e och 15:e i ordningen och de hölls 1923 och 1924.

Notisskrivaren berättar hur en kommittén tillsattes 1923 för att 
utreda frågan om en utökning och omläggning av hjälpklassystemet 
(se notis i Hjälpskolan 1923, s. 104). Kommitéen framlade sitt för
slag vid den 15:e folkskollärarkongressen beträffande organisationen 
av hjälpklasserna. Den presenterade också ett förslag om anordnande 
av svagklasser, men detta förslag mötte enligt notisens text motstånd 
under överläggningarna (se notis i Hjälpskolan 1924, s. 63-64). Kom
mitténs förslag presenterades vid Göteborgs skolförenings möte den 
4 april 1924.23 Man var tydligen inte heller villig från folkskollärar
nas sida att låta avskiljningen löpa ”för långt”. Frågan om hur långt 
man ville gå i detta avseende är dock diffust behandlad i notiserna.

I en skrivelse till Konungen 1924 pekar Sveriges allmänna folk- 
skollärarförening på vikten av särskilda utbildningskurser för lärare 
till hjälpklasser. Motiven som läggs fram är socioekonomiska: De 
psykiskt efterblivna barnen ska kunna fostras ”till arbetsdugliga med
borgare”. Dessutom pekar man på hur ett hjälpklassystem kan öka 
effektiviteten i folkskolans arbete. Folkskollärarföreningens officiel
la hållning var således under första halvan av 1920-talet i huvudsak 
positiv till en utökning av hjälpklasslärarsystemet. Föreningen såg i 
första hand här möjligheter till avlastning för det tunga arbetet i de 
normala klasserna. Hjälpklassläraryrket öppnade också för en ny
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karriärväg för de folkskollärare som ville utbilda sig vidare, och som 
inte var inställda på en överordnad lärarposition.

Jag har i detta kapitel beskrivit den bild jag fått av det specialpeda
gogiska kunskapsfältets utseende under det tidiga etableringsskedet, 
framförallt vad gäller yrkesfältets kollektiva föreställningar om av
skilj ningsproblematik.

I de följande kapitlen ska jag koncentrera mig på ursprungsfrågor, 
vilka kan ge en förståelse av den bild som jag här beskrivit. Ur- 
sprungsfrågorna gäller främst de inom- och utomvetenskapliga grun
der det här specifika fältet baserar sitt kunnande på. Allmänt uttryckt 
gäller det frågor om det som Michel Foucault kallar en ”kulturs fun
damentala koder”. Såhär definierar han begreppet ”kulturella koder” 
i sin bok The order o f things:

The fundamental codes of a culture -  those governing its 
language, its schemas of perception, its exchanges, its tech
niques, its values, the hierarchy of its practices -  establish 
for every man, from the very first, the empirical orders 
with which he will be dealing and within which he will be 
at home. (Foucault 1994, s. XX)
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Noter

1. Kurserna var till sitt innehåll ofta strukturerade på ett likartat sätt. I 
Göteborg och Stockholm på 1920-talet dominerades de av kunskapsproble- 
matik rörande intelligensmätningar, psykiatri och medicin samt barnpsyko
logi och didaktik i nu nämnd ordning (Bladini 1990, Bilaga 1-5, s. 381— 
386).
2. Tidskriften benämns i Danmark ”Vaerneskolen” och i Norge ”Saersko- 
len”. Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av det svenska namnet 
”Hjälpskolan”.
3. Se Rappe (1903). Boken bygger på Rappes föreläsningar vid ”Seminariet 
för utbildande af lärare för sinnesslöa barn”, där hon var lärarutbildare i 
många år.
4. Staten bidrog enligt Rappe med 250 kr för varje bildbart barn vid dessa 
anstalter (Rappe 1993, s. 16).
5. Bladini (1990, s. 36). Efter Göteborgskursen den 2-9 januari utdelades 
ett kursintyg med följande lydelse: Kursen har behandlat ”hjälpskoleväsen- 
dets historia i olika länder, hjälpskoledidaktikens viktigaste frågor och 
grunddragen av metodiken i flertalet av hjälpskoleundervisningens kun
skaps- och färdighetsämnen, demonstration av undervisningsmaterial för 
hjälpklasser, framställning av psykologiska, neurologiska och psykiatriska 
fakta av betydelse för förståelse av hjälpskolebarnets egenskap, demonstra
tioner av metoder för allmänna och speciella defekters igenkänning, tal
rubbning och talteknik, samt åtgärder för hjälpskoleelevernas omvårdnad 
efter skoltidens slut” (Bladini 1990, s. 37-38).
6. Fridtjuv Berg (1851-1916) startade sin karriär som folkskollärare i Fin
spång 1875 och blev så så småningom chef för ecklesiastikdepartementet. 
Han var också under en lång tid medlem i, och blev så småningom ordföran
de i Sveriges allmänna folkskollärarförening. Han var en mycket engagerad 
och livlig debattör i folkskoleärenden, bl.a. i Svensk läraretidning under ett 
stort antal år. Man kan således anta att han hade ett stort inflytande på 
folkskollärarkårens åsikter i skolfrågor, inte minst vad beträffar hjälpskole- 
organisationen som han debatterade livligt under början av 1900-talet.
7. Mellan åren 1923 och 1929 ser fördelningen av artiklarna ut på det sätt 
som förteckningen nedan visar. Den speglar -  menar jag -  den angelägen- 
hetsgrad kåren gav de olika kunskapsprojekten. Som framgår upptar frågor 
om Utbildning (allmänt se bl.a. punkt 1 och 3), Praktiska metodfrågor (punkt
3), Klassificeringsfrågor (punkt 5) och Medicin, hälsa och hygien (punkt 4) 
det största utrymmet. I slutet av varje tidskrift finns ”ledarkommentarerna”, 
som ofta innehåller kommentarer till verksamheten, exempelvis omfång,
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innehåll och metoder, samt referat från olika hjälpskolelärarmöten, med 
föreläsningsanteckningar.

Jag har nedan gjort en förteckning över de artiklar som förekommer på 
1920-talet, kårens uppbyggnadsfas:

1) Hjälpskollärarutbildningens utformning, referat från kurser och lärar- 
möten (22)
2) Metoddiskussioner (17)
3) Diverse, exempelvisvis griftetal (16)
4) Artiklar om medicinska frågor, hälsa och hygien (12)
5) Diagnosticeringsproblematik ofta i anslutning till en introduktion av 
intelligensmätningar (10)
6) Referat från studiebesök (9)
7) Lagar, organisation, undervisningsplaner (8)
8) Allmänna vetenskapliga artiklar (3)
9) Sociala frågor (3)
10) Direkta moral- och etikfrågor (2)

8. Jag vill påpeka att detta kapitel har en beskrivande karaktär, där jag har 
strävat efter att ligga så ”nära” artiklarna som möjligt.
9. Här kan jag exemplifiera med hur man i USA bemötte motstådet från 
föräldrarna. I USA försökte den mäktiga mentalhygieniska rörelsen strate
giskt upplösa föräldramotståndet genom framförallt tre förfaringssätt:

1) Problematisera motståndets argument i form av nedlåtande anmärk
ningar av typ: föräldrars anmärkningar är ”förvetenskapliga” och okunni
ga;
2) genom ”föräldrautbildning” och
3) genom ett utvidgat ”samarbete” med föräldraorganinsationerna (Co
hen 1983, s. 129).

10. Se även Skånes Hjälpskoleförening, Hjälpskolan 1926, s. 139
11. Heilpedagogiken, eller läkepedagogik som den kallades i Sverige, kom 
att bli en viktig kunskapskälla inom det svenska specialklassområdet. Den 
här pedagogiken grundades av Heinrich Hanselmann och innebar ett försök 
att förena fysiologisk kunskap om människan med den nya psykologiska 
vetenskapen. Det var framförallt när man funderade över pedagogiska lös
ningar på uppfostringsproblem som Hanselmanns teser var användbara. 
Hanselmanns pedagogik stabiliserades under 1920-talet då det läkepedago- 
giska seminariet startade i Ziirich under hans ledning.
12. Humana föresatser har länge, i form av retoriska välvilliga uttalanden, 
framförts i samband med organiserandet av ett allmänt folkskolesystem i 
Norden. Redan 1708 pålade en Dansk-Norsk fattiglag städernas styrelser att 
anställa personer som hade till uppgift att infånga ”substentienslösa” barn,
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och se till att de fick en lämplig uppfostran och undervisning. (Fatum, 
1967, s. 208, 209)

”Lagen om skolor på landet” (1739) hade en mycket hög målsättning. 
Den skulle samla ”alle barn utan hänsyn till foreldrenes stand og stilling”, 
samt vara för ”alle og envehr, end og de fattigeste” (Dokka 1967, s. 13).
13. Den teoretiskt och också metodologiskt viktiga frågan om subjektets roll 
vid formuleringar av en särskild kunskapsinriktning är svår. Foucault berör 
frågan men är vag. Är det användbart och legitimt, säger han, ”to replace the 
traditional ‘X thought that...’ by a ‘it was known that'?” Han menar -  om jag 
förstått honom rätt -  att subjektet inte är betydelselöst, men att analysen 
måste ta hänsyn till att subjekten är ”determinated in their situation, their 
function, their perspective capacity, and their practical possibilities by con
ditions that dominate and even overwhelm them” (Foucault 1994, s. xiv).
14. Sofie Rifbjerg, som föddes 1886 och levde ända till 1911, är en dansk 
montessoriinspirerad progressiv barnpsykolog som hade stort inflytande på 
hjälpskoleverksamheten i hela Danmark. Hon hade också många kontakter 
med personer med moderna tankar om skolan i Europa, då framförallt 
Tyskland. En av hennes många initiativ inom det danska hjälpskolefältet 
bestod i standardiseringen av Binet och Simons intelligenstest.
15. Den svenska sociala debatten kommer jag att ta upp i ett senare kapitel 
där Fritjuv Bergs ståndpunkter om avskiljning inom den obligatoriska sko
lan utgör centrallinjen i min diskussion.
16. Mannheimsystemet var ett mycket ”finfördelat” linjedelningssystem som 
inrättats i staden Mannheims folkskola. Systemet hade homogenitetstanken 
i centrum: Barnen delades upp i homogena grupper efter begåvningsförut- 
sättningar, och det fanns t.ex. fasta linjer med barngrupper som var svagt 
begåvade men inte hjälpskolemässiga. Många nordiska pedagoger intresse
rade sig för systemet och ett konkret svenskt resultat av detta intresse blev 
ett system med s.k. B-klasser (ibland benämnda svagklasser) som var tänkta 
för icke hjälpklassmässiga men svagbegåvade folkskolebarn. Fridtjuv Berg 
var i princip emot denna linjedelning efter begåvningsförutsättningar, men 
han studerade systemet mycket ingående för att finna ut dess eventuella 
fördelar. Jag kommenterar hans synpunkter på systemet i kapitel sex.
17. Edgarton (1974) beskriver Pestalozzis utbildningsfilosofi som en myck
et individinriktad filosofi, vars målsättning var den ”oberoende” vuxna. 
Oberoendet innebar huvudsakligen för Pestalozzi att hjälpa barnen att finna 
sin:

...contributory role in society and the dignity attached to their state in
life. To put it quite in another way, handled correctly, there is nothing
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intrinsically wrong with the bottom rung of the social ladder. (Edgarton 
1974, s. 404)

Hjälp till självhjälp kan vara en -  om dock något sliten -  samlande beteck
ning för filosofin.

De relativt enkla metodiska resonemang som finns i Pestalozzis texter 
baseras på de första empiristernas vetenskapliga metoder. Exempelvis går 
Francis Bacons (se kap. 4, not 11) induktiva metod igen i Pestalozzis arbe
ten: inlärning börjar med sinnesintryck, och inlärning innebär en förmåga att 
skilja dessa intryck från varandra, men också att förstå det allmänna och 
sammansatta. Inlärning sker alltid från det enklare till det mera komplexa 
”and from the known to the unknown” (Edgarton 1974, s. 405).
18. Se exempelvis Tamms artiklar om talrubbningar som startar i Hjälpsko- 
lan 1926, s. 19 och 75. De fortsätter sedan i Hjälpskolan 1927, s. 103 och 
avslutas i Hjälpskolan 1928, s. 65 och 105. Inalles fem artiklar.
19. Hon presenterade mycket detaljrikt Sigmund Freuds psykodynamiska 
teorier i ett par brett upplagda artiklar. Se Hjälpskolan 1925, s. 11 och 42.
20. Örum var styrelseledamot i den danska hjälpskoleföreningen och en 
flitig skribent och föredragshållare under denna tidsperiod.
21. Se föreläsning på Göteborgs skolförenings sammanträde den 26 januari 
1924 (notis i Hjälpskolan 1924, s. 31).
22. SOU 1926:5, s. 19.1 en ”Sammanfattande översikt över diskussionen i 
bottenskolefrågan”.
23. Man kan inte av texten uttyda om det är samma kommitté som presente
rar sitt förslag på den 15:e folkskollärarkongressen. Jag antar dock att så är 
fallet. Förslaget går i sina huvuddrag ut på att göra hjälpskolan 6-årig, samt 
att noggrannare än tidigare pröva ”samtliga de anmälda barnen /.. ./varjämte 
s.k. intelligensmätningar böra komma till användning”. (Se notis i Hjälp
skolan 1924, s. 64.)
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4

Specialpedagogisk kunskap 
och dess ursprung

-  Ett nutida amerikanskt 
forskningsexempel

I det här kapitlet och nästa ska jag presentera exempel på intressanta 
kritiska historiska analyser av social avskiljningsproblematik. De är 
särskilt viktiga för min studie i det avseendet att de har ett kunskaps
områdes sociala ursprung i centrum för sitt intresse. Det första exemp
let, som jag tar upp i detta kapitel, är direkt inriktat mot det specialpe
dagogiska fältets kunskapsutveckling i avvikelsefrågor och diskute
rar framförallt dess kunskapsfokuseringar i ett demokrati- och 
jämlikhetsperspektiv. Det andra exemplet, som tas upp i kapitel fem, 
är en allmännare men också djupare filosofisk analys av hur förhåll
ningssätt till avvikelse varierat mellan olika tidsepoker från medeltid 
till idag. Båda exemplen diskuterar en av avskiljningsproblematikens 
grundfrågor: Vad är det som avgör hur en kunskapsinriktning får det 
utseende den får? Här betraktas kunskapskonstruktioner som sociala 
fenomen, dvs. som uppkomna genom och i människors samhällstill- 
varo. Just därför blir även maktfrågor viktiga för resonemanget. Vi 
ska nu först se hur Thomas Skrtic (1991 b) resonenar om specialpeda
gogisk kunskap.

Etableringsfaser och krisperioder

Thomas Skrtics analyser av det specialpedagogiska kunskapsfältet 
har ett historiskt perspektiv. Han riktar sitt intresse mot de diskurser 
som utvecklats under de ”krisperioder” som han menar att special
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pedagogiken har genomgått. Han anser att dessa krisperioder har 
inneburit både ett teoretiskt och ett praktiskt ifrågasättande av det 
specialpedagogiska kunskapsfältet i stort: hela den specialpedago
giska kontext som rör organisation och administration har ifråga
satts. Men under dessa perioder har det även skett ett ifrågasättande 
av de yrkesverksammas praktikbaserade kunskap, dvs. av ”verkty
gen” inom detta fält (Skrtic 1991b, s. 3ff).

Skrtics intresse för det specialpedagogiska områdets kriser är mo
tiverat av krisperiodernas forskningsmetodologiska fördelar, så till 
vida att han anser att de har mycket att lära om specialpedagogiska 
kunskapsproblem. Det har inom professionaliseringsforskningen på
visats att tider av ifrågasättande av yrkeskompetensen också har varit 
tider för självrannsakan. Det har tagit sig uttryck i förändrade mål
sättningar och reorganisation av utbildningsinsatser inom yrkesom
rådet. Det har i sin tur inneburit omstrukturering av organisations
formerna och kunskapsförtydliganden i avsikt att stärka den yrkes
mässiga identiteten (se Larson 1977). Dessa aktiviteter intensifieras 
under krisperioderna; krisen ”förtydligar” yrkets kunskaps- och legi- 
timitetsproblematik, argumenten ”kommer fram i ljuset”. Därför är 
det metodologiskt fördelaktigt att koncentrera forskningen till dessa 
historiskt bestämda tidpunkter.

Vad gäller det anglosaxiska området identifierar Thomas Skrtic 
två ”ifrågasättandeperioder”. Dessa liknar den svenska utvecklingen 
både tids-, innehålls- och effektmässigt, även om kritiken i Sverige 
kan sägas vara betydligt nedtonad om man jämför med den amerikan
ska. I USA ifrågasattes först det segregerade klassrummet, special
pedagogikens ”traditionella avskiljningsmodell” under 1960-talet. 
Sedan, från mitten på 1970-talet, ifrågasattes integreringens sociala 
och kunskapsmässiga möjligheter, men även integreringsandans ide
ologiska bas. En diskussion väcktes då i USA -  som jag menar är en 
parallell till diskussionen om ”det relativa handikappbegreppet”1 som 
fördes i Sverige -  idén om en ”normaliserad” tillvaro för de handi
kappade på en ideologisk grund, som ser variationen i ett klassrum 
som ”naturlig” (Skrtic 1991b, s. 3).21 USA växte kritiken periodvis 
till medborgarrättslig nivå, med i vissa stater juridiskt komplicerade 
utredningar angående ”de svagas rättigheter” i utbildningssamhället
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som följd. Initiativet till dessa utredningar vilade ofta på enskilda 
föräldrars eller föräldraföreningars anmälan till högre rättsliga in
stanser (Lazerson 1983).

Kritiken av det pedagogiska fältet var en dominerande del av den 
svenska specialpedagogiska debatten under senare delen av 60-talet 
och 70-talet. De s.k. effektundersökningarna3 pekar på hur man in
ledningsvis gjorde problemet till ett organisations- och kunskapspro
blem, där speciallärarens praktiska arbete i de ”segregerade” rummen 
och specialpedagogikens diagnos- och behandlingsmetoder ifråga
sattes. Den andra perioden, som i USA startade med debatten kring 
problem som förknippas med integrering, har till i våra dagar intensi
fierats enligt Skrtic. I USA har den allmänna debatten om integre- 
ringsproblematik också under lång tid koncentrerats till frågan om 
partiskhet, t.ex. när det gäller blandning av raser i segregerade skol
former: det har exempelvis alltid funnits en överrepresentation från 
minoritetsgrupper bland de elever som segregerats. Debatten har även 
rört ineffektivitet vad gäller den integrerade undervisningens metodis
ka möjligheter, samt psykologiska och sociala skadeeffekter av den 
integrerade formen (Skrtic 1991b, s. 53).

Även i Sverige har likartad kritik framförts från olika håll. Den har 
tagit fasta på problem av organisatorisk (Söder 1981) och demokra
tisk art.4 Problemen har förknippats med integrerade elevers identi- 
tetsuppbyggnad (från föräldrahåll på framförallt döv- och synom
rådena), samt en kompetensdiskussion som behandlat speciallärarkå
rens identitet på ett bredare plan: Vad kan och bör en specialpedagogs 
praktik innefatta? Vilken är den unika specialpedagogiska verksam
heten, och vad kan lämnas till den ordinarie klassläraren? (se Helldin 
1991, DsU 1986:13) Liksom i USA ser vi i Sverige tecken på att 
kritiken mot det specialpedagogiska fältet kulminerar under 90-talet. 
Det är inte tillräckligt att tolka denna kritik i snävt ekonomiska ter
mer, menar jag, även om dess praktiska konsekvenser resulterat i 
stora nedskärningar på det specialpedagogiska området.5 Ty, när vi 
nu i ett antal rapporter kan se att ett ökat antal barn och ungdomar far 
illa i dagens samhälle och utbildningssystem, måste vi analysera 
dagens kris som en ifrågasättandekris -  mer bestämt som en special- 
pedagogisk kunskapskris i bredare bemärkelse. Skrtic påpekar att
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denna förtroendekris måste sättas in i ett samhällsideologiskt sam
manhang. Det är inte tillräckligt att -  i den paradoxala situation som 
uppstått -  självrannsaka det praktiska handhavandet för att utveckla 
nya verktyg. Detta skulle bara låsa positionerna ytterligare. Skrtics 
poäng är att vi istället ska ifrågasätta kunskapen i hela dess vidd: från 
de förhållningssätt som är gångbara inom fältet till de vetenskapliga 
teorier som där är verksamma. Det gäller även de metodiska verktyg 
som används i praktiken, vilka baseras på dessa förhållningssätt och 
teorier (Skrtic 1991b, s. 3-26).

En annan av poängerna med Skrtics forskning är denna: För att 
kunna förstå den nämnda kritiken måste den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten för den specialpedagogiska verksamheten klargöras 
av den specialpedagogiska forskningen. I detta arbete ingår ett tydlig
görande av de förankringsprocesser av teoretiska ställningstaganden 
inom fältet som historiskt varit förhanden. Essensen i hans analys 
gäller såtillvida ursprunget till dominerande teoretiska förhållnings
sätt inom det specialpedagogiska området. I sin analys visar han hur 
den teoretiska specialpedagogiska kunskapstraditionens rättvisekänsla 
i USA är och har varit funktionalistisk,6 men också fundamentalis- 
tisk till sin karaktär:

...grounded in the functionalist world view and the liberal 
ideology of benevolent humanitarianism. True to both the 
functionalist and liberal ideologies, justice for the special 
education community historically has been based on accep
ting the inevitability of the status quo in public education, 
while at the same time seeking rational-technical progress 
in the form of quantitative and bureaucratic solutions to 
educational inequities. (Skrtic 1991b, s. 107)

Här menar Skrtic att vissa teoretiska förhållningssätt har fått domi
nera på andras bekostnad.7 Det ”fundamentalistiska” skulle här bestå 
i att behålla status quo, där ingen egentlig förändring sker på den 
ideologiska nivån. Detta kommer jag även att gå in på mer nedan.

Skrtic har i sina texter genomgående hävdat att kritiken mot det 
specialpedagogiska fältet8 måste tolkas i allt vidare sammanhang,
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framförallt om man vill ge fältet förutsättningar i form av redskap för 
en framtida strategisk medvetenhet, eller om man vill ”indikera en 
väg ut ur demokratikrisen” (Skrtic 1991b, s. 24, min översättning). 
För det första sätter han in den specialpedagogiska kunskapskrisen i 
den rationellt byråkratiska utvecklingstrend som utbildnings- och där
till hörande administrativa system rent allmänt genomgått. Här pekar 
han i sin kritik exempelvis på hur byråkratiska och administrativa 
former för den traditionella specialpedagogiska verksamheten varit 
anpassad mer för industriell varuproducerande verksamhet, än för 
den sociala relationsinriktade verksamhet som utbildning egentligen 
handlar om. Detta har gjort att samarbete och problemlösningsförmå- 
ga inom fältet har stagnerat till rutinmässiga tekniska metodiska lös
ningar på specialpedagogisk problematik i undervisningen. Flexi
bilitet, som är ett krav för den unika individuella behovslösningen, 
har saknats liksom en nyskapande vital samverkan i elevvårdsarbetet.

För det andra relaterar han den specialpedagogiska yrkeskårens 
kunskapsutveckling till kriser och krisförståelse även inom andra 
yrken. Kunskapsutvecklingen sätter han för det tredje in i ett mycket 
brett kunskapssociologiskt och kunskapsfilosofiskt perspektiv, där 
det västerländska moderna samhällets ifrågasättande av sina egna 
kunskapstraditioner i den postmoderna kritiken utgör centrallinjen i 
hans analys. Han anser att den kunskapsinriktning som den special
pedagogiska verksamheten antagit inte ”passar ihop” med det kun
skapsområde som den egentligen skall representera. Den i vetenskap
ligt hänseende fundamentalistiskt baserade rationella, ”teknifierade”, 
synen på specialpedagogisk problematik9 måste upplösas, för att fäl
tets verksamhet ska bli mer ”inkluderande” i sina aktiviteter: bli en 
mer ”problemlösande” och ”samarbetande” organisation, med mål
sättningen att på sikt naturligt uppgå i den allmänna skolans verk
samhet och organisation.

Paradigmskiften

I flera av sina texter visar Skrtic ett uttalat intresse för Tomas Kuhns 
arbeten rörande vetenskapens paradigmskiften (se Kuhn 1970). Detta 
intresse tror jag är betingat av flera orsaker. För det första kan Skrtic
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betecknas som postmodernist i den bemärkelsen att han har en syn på 
kunskap som starkt skiljer sig från det moderna samhällets traditio
nella kunskapsteoretiska ståndpunkter: att vetenskaplig kunskap är 
en kontinuerlig kumulativ sysselsättning, där kunskapstillväxten sker 
genom en påbyggnad av en fast kunskapsbas som ständigt växer och 
utökas åt olika håll i det vetenskapliga arbetet. Det här är ett förhåll
ningssätt till vetenskap som han anser bidrar till en monopolisering 
och ett rättfärdigande av specifikt det vetenskapliga fältets kunskaps- 
tillskott. Det ger fältet och dess forskare en unik särställning både 
vad beträffar makt och status i samhället, och -  vad värre är -  gör 
vetenskapligt motiverad kunskap svårkritiserad och även oåtkomlig 
för moraliska ifrågasättanden.

Tomas Kuhns bidrag till den vetenskapsteoretiska diskussionen är 
att han med hjälp av bl.a. historiska studier av forskning inom kemi 
och fysik, visar att det är möjligt att bryta igenom det till synes ”hårda 
skal” som de traditionella vetenskaperna omgett sig med. Den tradi
tionella och etablerade kunskapen inom en vetenskaplig disciplin 
övergår, menar Kuhn, enligt ett cykliskt mönster i en revolutionär 
period, för att sedan åter etablera sig i en normal period osv. Tomas 
Kuhns arbete är ”revolutionärt” så till vida att han ingående har in
tresserat sig för hur dessa paradigmskiften kommer till stånd. Han ger 
-  om även implicit -  verktyg för att rubba det etablerade tankemönst
ret, som skyddas i sin kokong av svåråtkomlighet, och leverar i sina 
utvecklingsresonemang djupare argument för att ifrågasätta de eta
blerade tankegångarna. För att kunna förändra måste man framförallt 
känna till tankegångarnas innehåll och ursprung.

Det är i detta sammanhang jag ser Skrtics projekt. I sina analyser 
vill han hitta öppningar för den nya specialpedagogiken, det som 
finns ”bortom” det gamla, och då blir Kuhns arbete och förhållnings
sätt användbara.

Att ifrågasätta sin egen verksamhet kan vara en mycket smärtsam 
procedur för de personer som lever och verkar inom ett yrkesfält. Till 
det rådande paradigmet är ofta starka maktbefogenheter knutna, lik
som status och ekonomisk stabilitet. Yrkesmänniskor är, precis som 
forskarna inom de etablerade vetenskaperna Kuhn beskriver, inte 
villiga att rubba de strukturer som gynnar deras egna ställningar. Det
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är dessutom förenat med stora ofta ångestskapande ansträngningar 
att reflektera över sin egen verksamhet i kritiska termer. Skrtics arbe
ten ifrågasätter ju  i slutändan fältets ”explicita och implicita traditio
nella förhållningssätt” och övergripande strävar hans projekt att på 
ett djupare plan ge förutsättningar för en reflexion av de motsättning
ar som finns i förhållandet mellan teori och praktik. Det verkar dock 
-  av Skrtics arbeten att döma -  som om han anser att utan detta 
djupare ifrågasättande har specialpedagogiken ingen framtid, eller 
åtminstone ingen framtid som på sikt gynnar de människor som har 
allt större svårigheter att delta i samhällsdebatt och påverka sitt eget 
liv.

Kritiken av det etablerade

Jag skall nu mer specifikt försöka urskilja det centrala i Skrtics reso
nemang i den första delen av hans arbete. Detta innebär dels -  på en 
övergripande nivå -  att fastlägga det kritiskt analyserande förhåll
ningssättet i de utredningar han beskriver, dels att diskutera vilka 
konsekvenser detta får för specialpedagogiken.

Skrtics postmoderna kritik av den specialpedagogiska kunskapen 
är egentligen en kontextualiserad spegelbild av en äldre etablerad 
filosofisk kritik av de teman som finns inom den fundamentalistiska 
och positivistiska vetenskapsideologin i det modema samhället. Dessa 
teman utvecklades redan under upplysningstiden i resonemang hos 
exempelvis Descartes10 och före honom Francis Bacon". Kritiken av 
dessa teman har funnits i projekt hos flera framträdande filosofer 
under flera århundraden. Skrtic nämner nutida filosofer som Derrida, 
och Foucault, men dit kan även räknas äldre filosofer, varav Hegel 
och Nietzsche tillhör de viktigare namnen. De angrep starkt det fram
växande moderna samhällets förhållningssätt (representerad av dess 
vetenskapssyn) till kunskap och till relationer mellan människor. De 
attackerade och varnade ständigt för de negativa konsekvenser som 
det modema rationella utvecklings- och vetenskapsoptimismen ska
pade. Jag går här inte in på de olika nyanser som enligt Skrtic har 
funnits inom denna kritiska källåder, men menar att Skrtic på ett 
”tydligt” om än något reduktionistiskt sätt via en analys av Burrel &
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Morgan har lyft fram väsentligheterna i de skilda modernistiska för
hållningssätten.12

Slutmålet med Skrtics analys är, så vitt jag kan förstå, att konkre
tisera den påstådda ”omvandling” i kunskapshänseende som det mo
derna samhället enligt postmodern filosofi är på väg att genomgå och 
som han benämner som ”metasprånget” från modernism till postmo
dernism.13 Det finns även andra vägar att diskutera och analysera 
detta språng med stöd av andra filosofer än de Skrtic har använt.

Den nutida politiska filosofen Raymond Plant beskriver (1991) 
t.ex. samma ”metahopp” med hjälp av den omvandling i filosofiskt 
hänseende, som Ludvig Wittgenstein genomgick under sin livsbana. 
Första delen av Wittgensteins filosofiska liv och verksamhet hade 
den positivistiska-objektivistiska prägel som innebar ett sökande ef
ter ”det perfekta språket”. Detta skulle enligt honom kunna användas 
som redskap för korrekta avbildningar av världen. Läser man hans 
avhandling, Tractatus (1961), kan man se hur han med matematisk 
noggrannhet försöker göra dessa språkliga avbildningar. Han mena
de att han lyckats och övervägde därför att avsluta sitt filosofiska 
projekt under en tid. Under den senare perioden av sitt liv beskrev 
Wittgenstein i sina ”språkspelsanalyser” andan inom den postmoder
na filosofin.

Skrtic hävdar i sin beskrivning av förskjutningen i förhållningssätt 
(”metasprånget”), att ett etablerat postmodernt perspektiv ännu inte 
”slagit igenom”. Den djupare tanken med denna beskrivning är dock 
att teckna en bred teoretisk bakgrund för analysen av det empiriska 
material han använder sig av. Materialet består av utbildningspolitis- 
ka dokument, samt kommentarer till dessa dokument av special- 
pedagogiskt intresserade forskare från skilda grenar inom beteende
vetenskaperna och de medicinska och biologiska forskningsfälten. 
Enligt Skrtics tolkningar av dessa texter är de objekti viserande och 
fundamentalistiska moderna förhållningssätten fortfarande domine
rande; både övergripande och inom avgränsade sfärer inom utbild
ningssystemet.
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Sammanfattning av Skrtics resonemang

Jag skall nedan sammanfatta essensen i den tankegång som Skrtic 
för fram i sina analyser av amerikansk specialpedagogik.

Den specialpedagogiska historien kan förefalla  innehålla starka 
radikala moment som också förefaller att öka i styrka ju  närmare vår 
egen tid vi kommer. Specialpedagogiken var inledningsvis grovt seg- 
regerad både vad gäller de ”gravt störda” och vad gäller ”mindre 
störda” elever. Utbildningssystemet skiljde ut och särbehandlade ele
ver med intellektuella problem i hjälpklasserna, och de funktionellt 
handikappade segregerades i ett särskiljande specialskolesystem. Den 
första radikala inbrytningen mot det segregerande systemet fokusera
de på systemets ineffektivitet vad avser kunskapsförmedling och so
ciala möjligheter. Här inverkade troligen bl.a. interaktionismens 
stämplingsresonemang, som påtalade faran för social uteslutning (se 
Cooley 1981). I denna kritik kan vi hitta rötterna till en radikalare 
mellanperiod som innebar att eleverna differentieras efter ”skade- 
typ” . Radikalismen låg här i en anpassning av pedagogiken till ska
dans karaktär.

Nästa radikala kliv är när integreringsideologin börjar göra sig 
gällande på 60-talet. De handikappade placerades tillsammans, inte
grerades, med de normala i olika organisatoriska konstellationer. Ide
ologiskt var det dock fortfarande fråga om att manipulera den som 
”integrerades” till den normala och naturliga miljön. Det fanns så att 
säga en segregationsideologisk bas även i integrationsideologin. Det 
är viktigt att notera att Skrtic menar att integreringsmodellen var 
främst moraliskt och politiskt radikal. Att vara för integrering innebar 
att man var en förespråkare för den demokratiska huvudidén, dvs. att 
alla ska få delta i samhällets samvaro på sina egna premisser. Det lilla 
prefixet ”på sina egna premisser” hade dock endast en latent karaktär 
under integrationseran, säger Skrtic. Trots detta var det här radikala 
yrkanden för den tid då de fördes fram. Teoretiskt var emellertid inte 
integreringsidén speciellt radikal, enligt Skrtic. Den bygger, förutom 
den moraliska och demokratiska radikalismen, på värderingar och 
implicita förhållningssätt som ligger mycket nära, och på vissa punk
ter överensstämmer med, segregeringsideologin. Integreringens kärn
punkt var, framhåller Skrtic, trots den radikala framtoningen i grun
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den baserad på en ”lyfta-ut-logik”, som implicit förutsätter att det 
allmänna skolsystemet bygger på funktionella aktiviteter och relatio
ner, och som därför inte heller ifrågasätter detta system. Om problem 
uppstår bör m.a.o. individen snarare än ”systemet” tillrättaläggas. 
Tillfälliga anomalier löses i ett ”helhetsperspektiv”, dvs. utan att den 
funktionella harmonin i systemet rubbas. Dominerande tankemönster 
från äldre tider lever på så sätt kvar och konserverar på ett svåråtkom
ligt vis djupt kulturellt etablerade situationer och förhållningssätt.

På 80-talet var man dock redo för ett ”radikalare” grepp. Den 
skolpolitiska debatten i USA på 80-talet, det som Skrtic benämner 
REI -  Regular Education Initiative -  är en parallell till den svenska 
diskussionen om den samordnade undervisningen och betydelsen bak
om det vi kallar ”det relativa handikappbegreppet” . Det man kan 
kalla praktisk radikalism i detta steg kännetecknas enligt Skrtic av att 
integreringsförfarandet delvis har ersatts av ett ”inclusion”-förfaran- 
de. Andemeningen i detta projekt är närmast att jämföra med vår 
normaliseringsidé (se not 2). REI-förespråkama i USA ser alltså ett 
förändrat utbildningssystem som sitt slutmål, vars strävan är att göra 
skolan så dynamisk att miljön kan göras optimal för alla elever, 
inklusive de elever som lever i komplicerade inlärningssituationer. 
Således kännetecknas REI-förespråkarna av en uttalat stark radikal 
strävan som överstiger den föregående radikala integrationsidén. De 
styrker sina argument med framförallt empiriska motiveringar av 
ineffektiviteten hos integreringsparadigmet (Skrtic 1991b, s. 58).

Hela REI-diskussionen är f.ö. enligt Skrtic starkt pragmatiskt för
ankrad, dvs. framförallt resultatinriktad. Här bör det påpekas att den 
pragmatiska huvudinriktningen hade en starkt fundamentalistiskt- 
biologisk bakgrund i den nya amerikanska psykologin som växte 
fram under andra halvan av 1800-talet (se O’Donnell 1985, framför
allt kap. 4). REI-diskussionens teoretiska förklaringvärde är emeller
tid svagt. Men genom att REI-debatten förlägger problemet till sko
lans organisatoriska kontext är debatten ”an implicit critique of spe
cial education ’ s grounding assumptions” (min emfas). Så vitt jag kan 
förstå så menar Skrtic med detta att kritiken inte når ända fram: den 
sammanför inte den praktiska kritiken av integreringsproblematiken 
med de implicita förhållningssätt som ligger bakom praktiken. Detta
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”sammanförande” skulle kunna öppna för en förståelse av varför 
exempelvis radikala emancipatoriska tankar, eller dess understöd
jande organisationsformer, inte kan få fotfäste. Känner man tanke
gångarnas historiskt etablerade kulturella mönster kan man också 
förstå förändringsproblematiken. Det är också därför som allt radi
kalare förändringar i tekniskt-praktiskt avseende inte förändrar den 
specialpedagogiska problematiken i stort. Det behövs enligt Skrtic 
ett explicit alternativt förhållningssätt både på den teoretiska och den 
metateoretiska nivån: Det är här Skrtic lyfter fram den kritiska prag
matismen, som han menar kan understödja den värdefulla (men otill
räckliga) kritiskt-praktiska kritiken från fältet.

Den pragmatiskt orienterade forskningens grundantaganden kan i 
historiens sken och med Skrtics analytiska inriktning ifrågasättas på 
de grunder jag ovan nämnt, men hans poäng är således att den kritis
ka pragmatismen måste understödja kritiken från fältet (detta ser han 
främst som en forskningsuppgift). Annars finns det en risk för att 
REI-reformens kritiska radikalitet bara:

... reproduce and extend the same problems as they propo
se to solve, in the same way the EHA (The Education for 
All Handicapped Children Act) and mainstreaming repro
duced and extended the problems associated with the spe
cial classroom approach. (Skrtic 1991b, s. 58)

Det finns, anser jag, också ett annat avgörande men mindre generellt 
problem förknippat med Skrtics påstådda ”antifundamentalism”, som 
bl.a. stod för en kritik av forskningens fundamentalistiskt baserade 
ensidiga analys av specialpedagogisk problematik. Han poängterar ju 
istället vikten av ett pluralistiskt förhållningssätt inom forskningen. I 
ett avseende är Skrtic inte alls antifundamentalistisk. Det är när det 
gäller analysens tonvikt av vetenskapliga förhållningssätt och deras 
betydelse för det specialpedagogiska fältets historiska rigiditet. Skrtics 
fascination för vetenskapliga tankekonstruktioner och dominerande 
vetenskapliga förhållningssätt resulterar i att han missar en av Kuhns 
huvudpoänger, nämligen den att Kuhn också betonade utomveten- 
skapliga faktorers betydelse för inomvetenskapliga paradigmskiften.
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Vad betyder t.ex. politiska spänningar i samhället för utbildnings
politikens inriktning under olika tidsperioder? Vad betydde 68-rörel- 
sen och dess reaktioner mot kapitalism för utbildningspolicy under 
1970-talet osv.?

I och med detta blir, enligt min mening, Skrtics relation till Fou
caults arbete ambivalent, speciellt då han diskuterar behandlingspoli- 
cy. En central problematik i Foucaults arbeten är, som Skrtic påpe
kar, de sociala vetenskapernas maktfullkomliga kategoriserande och 
definierande av människor. Med detta maktperspektiv i bakgrunden 
är det svårt att förstå Skrtics odelade begeistring för behandlings- 
lösningar hämtade från olika organisationsteoretiska fält (se Skrtic 
1991b, kap. 8-10). Vetenskapen får enligt mitt sätt att se i alltför hög 
grad bli överdomare och vägvisare för en framtida demokratisk och 
jämlik lösning av undervisningssystemens problematik.

Jag har redan inledningsvis i detta kapitel antytt kärnproblemati- 
ken i Michel Foucaults filosofiska projekt. Det är nu dags att i nästa 
kapitel närmare se på hans historiska analys av det sociala ursprunget 
till och utvecklingen av förhållningssätt till avvikelse och utanför- 
skap.
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Noter

1. Begreppets kärna är att handikappet är miljöbetingat eller en social 
konstruktion: Med en god miljö kring den handikappade kan dess ”synlig
het” eller dess, för den handikappade, negativa ”effekter” betydligt nedto
nas eller avskrivas.
2. Denna ideologiska modell har, som jag bedömer det, den ”normala varia
tionen” som sin viktigaste ideologiska spjutspets. Det pågår en debatt om 
modellen än idag, vilken förs i anslutning till termen "inclusion”. Inclusion- 
förespråkarna ”vänder” på argumentationen och påtalar hur viktigt det är för 
”normala” barn att få umgås med handikappade -  dvs. variation istället för 
homogenitet är en viktig förutsättning för en ”normal” social och kunskaps- 
mässig utveckling. Denna argumentationsstrategi var inte heller främmande 
för de tidiga enhetsskoleförespråkarna, vilket jag går in på senare i kapitel 
sex.
3. Stangvik (1979); Bladini (1990). Med ejfektundersökningar avses huru
vida effekten av specialundervisningen i det segregerade klassrummet i 
framförallt kunskapshänseende var till fördel för de elever som gick där. 
De resultat som framkom, bl.a. efter studier av ett stort antal forskningsre
sultat i frågan, var att de kunskapsmässiga fördelarna med segregering var 
få eller obefintliga.
4. Ahlström (1986); Emanuelsson (i Ahlström m.fl. 1986). Se exempelvis 
Ahlströms synlighetsdiskussion i inledningen.
5. Se exempelvis ”Skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd”, 
Skolverket (1993; Rapport no 37), eller ”Barnomsorg för förskolebarn”, 
Socialstyrelsen, mars 1994.
6. En ”funktionalistisk” rättvisa i ett samhällskontext kan innebära stånd
punkter som förutsätter samhällets behov av balans och kontinuerlig föränd
ring, ”a moving equilibrium”, och är i grunden den konservativa ideologins 
huvudinriktning (Skrtic 1991b, s. 15).
7 .1 grunden är Skrtics ansats postmodern i den bemärkelsen att han menar 
att teoretiska lösningar måste bygga på en argumenterande analys av flera 
perspektiv och en eventuell kombination av dessa perspektivs fördelar.
8. Specialpedagogiska insatser har tidvis utsatts för både omfattande och 
hård kritik. Historiskt går det, menar Skrtic, att urskilja två typer av kritik: 
praktisk och teoretisk.

Kritiken av den praktiska dugligheten, det pedagogiska handlandet och de 
därmed sammanhängande organisatoriska lösningarna, har varit den mest 
framträdande. Denna kritik har också lett till -  i första hand -  organisatoris
ka förändringar inom det specialpedagogiska fältet. Det är välbekant hur 
segregerings-, differentierings- och integreringsperioder under historiens

68



lopp har avlöst varandra. Den här historiska processen har varit likartad i hela 
Norden, men också -  med vissa differenser i emfas -  i västerlandet i övrigt.

Den teoretiska kritiken har varit mindre framträdande. Med ”teoretisk 
kritik” menar jag specialpedagogikens teoribaserade ”vetenskapliga” kun
skapsområden. Thomas Skrtic urskiljer tre inriktningar på den ”teoretiska” 
kritiken av specialpedagogisk kunskap:

1) specialpedagogisk kunskap saknar teorier och bygger snarare sin kun
skap på vad som bättre benämns som ”intuitiva förhållningssätt”,
2) sammanblandning av teorier och,
3) vissa teorier dominerar alltför starkt inom fältet. (För en utveckling av 
dessa inriktningar se Skrtic 1986.)

9. Detta förhållande visar Skrtic med stöd av en omfattande empiri. Se 
exempelvis Skrtic (1991b kap. 3).
10. Jag utvecklar i kapitel fem Descartes filosofi och dess konsekvenser för 
avvikelsesyn.
11. För den engelske filosofen Francis Bacon (1561-1626) var rationell 
kunskap bearbetad och preciserad med hjälp av en systematisk insamling av 
empiriska fakta. Den sanna ”avancerade vetenskapliga kunskapen” måste, 
enligt Bacon, vaktas gentemot människans kulturella erfarenhet som kan 
”förvrida” det sanna. Metodologiskt har han betytt mycket för den logiska 
positivismen (se Polkinghorne 1989). Hans positivistiska syn på vetenskap 
rimmade väl med den naturvetenskapliga och tekniska revolutionen och han 
var en stark förespråkare för denna.
12. För en beskrivning av förhållningssätten, se Skrtic (1991b s. 10).
13 Skrtic (1991b s. 18). För en utredning av begreppen Modernism och 
Postmodernism, se exempelvis Wellmer (1985), ”On the dialectic of moder
nism and postmodernism”.
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5

Socialt konstruerade 
förhållningssätt till avvikelse 

genom tidema

Michel Foucault upptäckte något mycket enkelt men förbisett vad 
gäller relationen mellan utbildning, utbildningspolitik och samhällets 
utveckling, nämligen att utbildningen är mycket viktig för hur det 
moderna samhället konstrueras.

Generellt kan man säga att Foucalts filosofiska projekt analyserar 
möjligheten för avvikande människor att få existera på sina egna 
premisser i det moderna samhället; ett modernt samhälle som ideolo
giskt och institutionellt tvingar sig på individen, med hjälp av domi
nerande gruppers maktfullkomliga arrangemang. Betydelsen för ska
pandet och upprätthållandet av denna tvångssituation, tillskriver han 
-  i vid bemärkelse -  samhällets normaliserande utbildningsproces
ser.

Avvikelse har inte alltid omslutits av ett kontrollerande perspek
tiv, eller motats till en undanskymd tillvaro. Här i texten tar jag ett 
långt kliv tillbaka i historien, närmare bestämt till tiden från medelti
dens slut, och gör sedan sällskap med avvikelsediskursens utveckling 
fram till 1800-talet. Mina resonemang följer Michel Foucaults analys 
av avvikelse (1973), men tar utöver detta upp två centrala teman: För 
det första vill jag analysera det religiösa inflytandet och klargöra 
underlaget för kyrkans roll i synen på de avvikande. När jag studerat 
de tidigaste pionjärerna inom abnorm- och hjälpskolefälten, gör sig 
ett starkt kyrkligt-ideologiskt inflytande bemärkt. Detta inflytande 
präglar också den allmänna utbildningen. Jag vill här ge en bakgrund 
till hur kyrkans inflytande gestaltat sig, och vad detta inflytande kan
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ha betytt för kunskapen om avvikelse inom abnorm- och hjälpskole- 
fälten samt den allmänna utbildningen.

Den andra temat i diskussionen är inriktad på den specialpedago
giska kunskapstradition som förebådar sjukdomstolkningar av spe- 
cialpedagogisk problematik. Innehållet i av vikardi skursen -  från de 
tidigaste skeendena -  förändras successivt ifrån moraliska, mytiska 
tolkningar av avvikelsen till sjukdomstolkningar. Här anser jag att 
Foucault kan kasta ljus över hur detta religösa inflytande och sjuk
domstolkningar har inverkat på denna förändring. Denna belysning 
av mycket tidiga skeenden måste, som jag ser det, starta med en 
analys av avvikelse i ett allmänt sammanhang, det vill säga utan 
starkare markeringar av specifikt ”pedagogiska” aspekter. Med ut
trycket ”allmän” avser jag också geografiskt allmän -  med andra ord 
bestämd till ”den europeiska situationen” -  där Sverige i denna be
skrivning fått utgöra en del av det europeiska. Detta är givetvis en 
brist. Efter att ha gått igenom mitt empiriska material håller jag det 
dock för troligt att den svenska utvecklingen är tämligen likartad. 
Den tidiga analysen av speciella svenska förhållningssätt till avvikel
ser återstår emellertid att göra. Härigenom är följande resonemang att 
betrakta som preliminärt. Min förhoppning är att det likafullt kan 
väcka frågor för ett fördjupat arbete med en avgänsad svensk proble
matik. Jag har emellertid som framgått -  desto närmare 1800-talet vi 
kommer -  använt ett underlag för förståelsen som är baserat på svens
ka förhållanden. Min 1800-talsanalys utgår således från i första hand 
svenska pedagogiskt orienterade primärdata.

Utöver Foucaults analyser och den svenska enhetsskolediskursen 
har jag i den här delen av arbetet använt mig framförallt av O’Don
nells arbete The Origins o f  Behaviorism  (1985).

Det vetenskapliga inflytandet på Hjälpskolans 
segregeringsdiskurs

I Hjälpskolans första artiklar och ledarkommentarer på 1920-talet, 
framstår främst de kvinnliga folkskollärarna och föräldrarna till de 
uttagna hjälpskoleeleverna som de starkaste motståndarna till diffe- 
rentieringsidén (se tidigare resonemang). Detta motstånd var ofta
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fruktlöst, även om det tidvis utvecklades till offentliga öppna stridig
heter, inneslutna i det moderna filosofiska, vetenskapliga,1 sociala 
och politiska skeendet. Den moderna samhällsutvecklingen accelere
rade verkningsfullt mot protesterna under 1900-talets första decen
nier, då hjälpskoleidén får fotfäste i utbildningssystemet. Jag ska här 
endast ge några generella kommentater till artiklarnas vetenskapliga 
innehåll.

Det vetenskapliga inflytandet gör sig bemärkt i tidskriftens 20- 
talsnummer.2 Det framkommer att flera av huvudpersonerna inom 
styrelserna i huvudförbundet, men även inom dess lokalföreningar, 
hade starka lojaliteter i detta avseende. I decenniets tyngre artiklar, 
eller artikelserier (som det ofta är fråga om) står det klart att tidens 
vetenskapliga ställningstaganden snabbt vinner anklang och på sikt 
befäster sitt inflytande över hjälpskolans åskådning och praktik.

Starkast påverkan -  både ideologiskt och praktiskt -  utövar den 
succéartade nya amerikanska psykologiska experimentalismen som 
på några få årtionden lyckades vända inriktningen på psykologin 
från ”en vetenskap om medvetandet” till ”en vetenskap om beteen
det”. I slutet på 1800-talet befäste psykologin i västerlandet och 
också i Sverige sin ställning som akademisk disciplin. Detta gjorde 
man genom att metodiskt närma sig mera statustunga akademiska 
laboratorieämnen som neuroanatomi och hjärnfysiologi, som visat 
att ”mental processes and neuromuscular functioning seemed to ope
rate interdependently.” (O’Donnell 1985, s. 1) Den nya amerikanska 
psykologin blev mycket inflytelserik på flera områden. Den hade 
starka rötter i filosofin och medicinen, men även i den positivistiska 
sociala reformen med starka utbildningsintressen och i den speciella 
”akademiska moralism” som intresserade sig för en ”appropriate 
political and social order.” (O’Donnell 1985, s. 7) Den blev också ett 
svar på tidens försök att åstadkomma ”social and philosophic order” 
(O’Donnell 1985, s. 7), och på de tidlösa frågorna: Hur når vi, och 
hur upprätthåller vi Sanningen? Varför är vissa galna och andra fris
ka? Jag skall blicka tillbaka i historien för att se hur och varför några 
av svaren på dessa frågor kunnat växa fram. Men innan jag gör detta 
skall jag gå in på ett par grundläggande begrepp och resonemang 
som förs i Foucaults arbeten.
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Diskurs och makt

I Foucaults tidiga projekt3 riktades analyserna mot diskurser. Med 
detta begrepp avser han vad människor ”think, say, write, and read 
about what they do”. Dessa diskurser är ”shaped by anonymous, 
historically situated presuppositions that organize and give meaning 
to thought, language, and activity” (Foucault i Skrtic, 1991b, s. 27). 
Dessa analyser använde varianter av ”a strict analysis of discourse 
and paid more general attention to that which conditions, limits, and 
institutionalizes discursive formations (genealogy)” (Dreyfus & Ra- 
binow 1982, s. 104). En foucaultiansk diskursanalys innefattar såle
des en maktkritisk granskning.

I sin installationsföreläsning vid College de France utvecklar Fou
cault diskursbegreppet i sin filosofi. Han talar där om två olika ute- 
stängningsprocedurer som drabbar produktionen av diskurser i ett 
samhälle. Den ena är Förbudet, vilket innebär att man inte får tala om 
allt när som helst. Man får ”svarta rutor” i tillvaron, som styr männis
kors beteende, som t.ex. människors möjligheter att opponera sig mot 
maktbefogenheter. Ett av de områden där ”de svarta rutorna” är flest 
är inom politiken. Det andra utestängningsförfarandet är Uppdel
ningen och Förkastandet av de människor som avviker från det som 
anses vara ”det normala” i samhället.

Foucaults diskussion om de svarta rutorna har en stark Nietzsche- 
iansk underton.4 Den tyske filosofen Friedrich Nietzsches5 huvudfrå
ga handlar om samhällets kulturella tvång och möjligheten, eller ska 
vi säga omöjligheten, för människan att vara sig själv. Han menar att 
samhället med sina praktiker, vanor och institutioner skapar en män
niska som förlorar eller undertrycker, viktiga dimensioner av sin san
na natur -  hon blir en ”normal” människa inom de kulturella ram- 
begränsningarna. De avvikandes diskurs ”får inte cirkulera som an
dras”, den ”existerar i strikt mening inte”, menar Foucault (1993, s. 
7-9). Vilda önskningar, kreativa och avvikande tankar förtrycks eller 
”regleras” av den moderna staten. Man tar bort ett naturligt ”kaos” 
för ”ordningen”. Resultatet blir att den kaotiska och för det normala 
samhället hotande avvikelsen lyfts ut ur samhällets gemensamma liv. 
Samhället delar upp och avskiljer, t.ex. i sina institutionella anord
ningar. Det är det Foucault menar då han säger att de avvikandes
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diskurs inte får ”cirkulera” och då han säger att deras politiska makt 
är obefintlig. Det är också i detta sammanhang Foucault använder 
metaforen om de svarta rutorna.

Har vi i Sverige fog för att på utbildningsområdet se lika negativt 
på förhållningssättet till de ”avvikande grupperna” inom systemet? 
Det utbildningpolitiska idealet -  åtminstone på den retoriska nivån -  
har varit ”en skola för alla” som jag inledningsvis påtalat (se kapitel 
tre). Poängen med Foucaults diskussion är emellertid att de avvikan
des rättigheter ständigt måste bevakas. Exempelvis måste ett lands 
utbildningssystem ihärdigt ompröva sina handlingar ur rättvisesyn
punkt. Utbildningssystemet måste alltid reflektera över den kurs som 
lagts. De traditionella avskiljningsprocedurerna försöker enträget 
återerövra förlorad terräng. Enbart uppmärksamhet ”bevisar inte att 
den gamla uppdelningen är satt ur spel”, säger Foucault. Hans analy
ser ger underlag för en diskussion om maktförhållanden mellan sam
hällets ”etablerade” och de ”icke-etablerade” .

Foucault påpekar att makt inte är något man har, utan något som 
utövas. Beträffande maktens natur säger Foucault att den inte enbart 
visar sig i relationer mellan kollegor, individer eller kollektiv; den 
visar sig framförallt i hur vissa handlingar modifierar andra:

Which is to say, of course, that something called Power, 
with or without a capital letter, which is assumed to exist, 
universally in a concentrated or diffused form, does not 
exist. Power exists only when it is put into action, even if, 
of course, it is intergrated into a disparate field of possibi
lities brought to bear on permanent structures. (Foucault 
1982, s. 218 ff)

En empiriskt framkomlig väg för att studera maktförhållanden i det 
moderna samhället, och som enligt Foucault ”implies more relations 
between theory and practice”, består i att studera motståndet mot 
maktens handlingar:

To use another metaphor, it consists of using this resis
tance as a chemical catalyst so as to bring to light power 
relations, locate their position, find out their point of appli
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cation and the methods used. Rather than analysing power 
from the point of view of its internal rationality, it consists 
of analysing power relations through the antagonism of 
strategies. (Foucault 1982 s. 210-211)

Den pastorala makten

Många av de första banbrytarna inom hjälpskoleverksamheten drevs 
som vi sett (se kapitel tre) av att ”göra gott”. Detta skedde under ett 
tidigt 1900-tal då samhället dominerades av en framväxande kapita
listisk ideologi. Ett accelererat välstånd gjorde det möjligt och också 
nödvändigt att på sikt tona ner den äldre tidens moraliska fördöman
den av de avvikande och fattiga grupperna i samhället. Den snabba 
ekonomiska tillväxttakten krävde en politisk ekonomisk exploatering 
av alla människor inom framförallt arbetarklassen, inklusive av andra 
marginella avvikande grupper i samhället.

Foucault menar att delar av den kristna etiken efterhand integrerats 
i den moderna västerländska staten. Därmed har den kristna etiken 
blivit en viktig bakgrundsfond för den moderna västerländska statens 
politiska idéer och strävanden:

This is due to the fact that the modern Western state has 
integrated in a new political shape, an old power technique 
which originated in Christian institutions. We can call this 
power technique the pastoral power. (Foucault 1982, s.
213)

Den ”pastorala makten” vilar på några principer om mänskligheten, 
som är nödvändiga för dess utövande:

• Principen om ”försäkran om frälsning i nästa värld” .
• Principen om tillbakadragande: Individen måste vara beredd att 

offra sig själv för flockens frälsning.
• Principen om det individuella omhändertagandet.
• Principen om kunskap om den inre människan. Makten måste 

utforska själen. Utan kunskap om de ”innersta hemligheterna”, 
kan inte makten utövas.
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I det moderna samhället har staten, säger Foucault, tagit över princi
perna för den pastorala makten, men den har successivt ändrat karak
tär. Frälsningen har blivit hälsa, välfärd, säkerhet, skydd mot olyck
or: ”A series of ’wordly’ aims took the place of the religious aims of 
the traditional pastorate...” (Foucault 1982, s. 214)

Foucaults objektiveringsmodeller

Jag tänker här inte tala speciellt mycket mer om Foucaults maktdis
kussion, men ämnar utreda hans objektiveringsmodeller och begrep
pet sidokontroller. Det är dock först viktigt att allmänt påpeka ett par 
saker om Foucaults maktanalys i anslutning till citatet ovan. För det 
första menar inte Foucault att det går att ”lokalisera” makt till enskil
da personer som i sina handlingar ”personifierar” och som -  på ett 
medvetet ”ont” sätt -  förutbestämmer vissa människor till ett ”explo
aterat” liv. Han menar istället att makten finns representerad i ”three 
modes of objectivation which transform human beings into subjects” 
(Foucault 1982 s. 208).

Den första är den vetenskapliga modellen. Ett exempel är den 
ekonomiska vetenskapens objektiverande av ”den produktiva män
niskan”, ”the subject who labours” (Foucault 1982, s. 208). Även här 
är Foucault inspirerad av Nietzsche. Så här skrev Nietzsche i en 
anteckningsbok 1887:

.. .mankind will be able to find its best meaning as a machi
ne in the service of this economy as a tremendous clock
work, composed of ever smaller, ever more subtly ’adap
ted’ gears. (Nietzsche i Miller 1994, s. 69; se ovan not 4 
och 5)

Den andra modellen är den objektivering som finns innefattad i det 
som han kallar ”dividing practices” (särskiljande eller uppdelande 
praktiker): ”The subject is either divided inside himself or divided 
from others. This process objectivices him.” (Foucault 1982, s. 208) 
Jag ska ge ett exempel: Om man betraktar den specialpedagogiska 
organisationen med Foucaults perspektiv kan man tolka specialpeda
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gogiken av igår men också av idag som en uppdelad, särskiljande 
praktik: De skolavvikande, dvs. de i skolhänseende ”onormala” ele
verna, har mer eller mindre både ideologiskt och fysiskt skilts från de 
normala. Eleverna har ”uppdelats”. En viss grupp har med Foucaults 
kritiska term därmed ”förkastats” (se tidigare resonemang). Att vara 
delad ”inom sig själv” skulle kunna vara fallet då en ”integrerad” 
elev känner sig utanför gruppens gemenskap trots att eleven fysiskt 
befinner sig mitt i gemenskapen. Eleven utför uppdelningen själv, 
inom sig själv, eventuellt med stöd av händelserna runt omkring sig.

Den tredje modellen bedömer jag vara den mest intressanta i ett 
utbildningsperspektiv. Där studerar Foucault hur människan ”turns 
him- or herself into a subject”. Med andra ord: hur lär sig människan 
att se på sig själva som subjekt -  som hör till en viss kategori, behäf
tad med vissa typer av egenskaper, vilka förknippas med just denna 
kategori eller den människan? (Foucault 1982, s. 208) Finns det insti
tutionaliserade metoder, dolda eller uttalade, inom exempelvis en 
skolorganisation som är behjälpliga i denna, individens, subjektive- 
ringsprocess?

Det är således inte makten i sig som är Foucaults tema utan ”sub- 
jektiveringsprocesserna”, dvs. de förlopp som styr denna omvand
ling. En näraliggande fråga ur specialpedagogisk synvinkel kan vara: 
Hur ser de processer ut som gör vissa elever till avvikare? Eller: 
Vilka ”kunskaper” -  integrerade i fältet och tillhörande fältets aktörer 
i form av organisation, metoder, vetenskaplig anknytning och dylikt 
-  medverkar i de processer Foucault talar om, och hur samspelar 
dessa processer med den process som gör att subjektet uppfattar sig 
som avvikande? I detta sammanhang blir några frågor centrala. Kan 
det vara så att ett traditionellt specialpedagogiskt förhållningssätt, 
exempelvis den traditionella funktionalistiska icke kritiska andan 
inom fältet som Skrtic talar om (se kapitel fyra), medverkar till att 
elever känner sig ännu mer avvikande efter att ha gått i specialunder
visning? Kan det vara så att traditionell specialpedagogisk metod i 
sina handlingar medverkar till en ökad känsla av utanförskap? Kan 
det till och med vara så att den avvikelseupplevelse jag talar om så 
småningom blir ”självförsörjande”, m.a.o. att den producerar sina 
egna avvikelseincitament?
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Begreppet sidokontroller

Den avslutande frågan ovan har vanligtvis diskuterats och besvarats 
i interaktionistisk filosofi eller inom det socialpsykologiska perspek
tivet. Den kan också diskuteras inom en maktteoretisk och samhälle
lig referensram. Den maktteoretiska samhällsanalysen behöver, en
ligt Foucault, ständiga ”sidokontroller”.

Med dessa sidokontroller menar Foucault för det första, att de 
begrepp som definierar människor måste analyseras i den historiska 
kontext som de ingår i. Det finns alltså historiska samhälleliga villkor 
som kan förklara varför begreppen finns vid vissa tidpunkter. De kan 
förklara vilken objektiv ”nytta” begreppens användning får när de 
appliceras på vissa grupper eller inom bestämda diskurser. Det kan 
t.ex. vara i en etablerad men hotad klassbaserad dominansstruktur, 
där ett särskilt begrepp kan komma till användning för att stödja och 
på längre sikt bevara dominansen.

Den andra sidokontrollen innebär att man måste studera länkarna 
mellan rationaliseringsprocesser och makt. Det är inte då i första 
hand det moderna samhällets allmänna utveckling som intresserar 
Foucault. Det är istället ”de specifika rationaliteterna” som måste 
analyseras, dvs. rationaliteter som uppstått kring vissa fält av männi
skans ”fundamental experience: madness, illness, death, crime, sex
uality, and so forth” (Foucault 1982, s. 210). Med ”rationaliteter” 
menar han de vetenskaper som har människans själsliga och kropps
liga hälsa som sitt utbildnings-, forsknings- och behandlingsobjekt, 
som exempelvis medicin, psykiatri, psykologi, sociologi och psyko- 
patalogi. Han är mycket kritisk till dessa vetenskapers aktiviteter. 
Det är i första hand deras avskiljningslogik och kategoriseringsförfa- 
randen som intresserar Foucault: den uppdelning i ”vi” och ”dom”, i 
”normala” och ”onormala”, som han anser legitimeras med dessa 
vetenskapers kunskap och utbildningsmetoder. Analysen av männi
skan, den ”inre rationaliteten”, inom dessa fält måste, enligt Fou
cault, sättas i relation till andra strategier i dess omgivning, som:

.. .applies itself to immediate everyday life which catego
rizes the individual, marks him by his own individuality, 
attaches him to his own individuality, attaches him to his
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own identity, imposes a law of truth on him which he must 
recognize and which others have to recognize in him. It is 
a form of power which make individuals subjects. (Fou
cault 1982, s. 212)

Det är individens relation till dessa strategier som är den metodiska 
och analytiska grunden i hans maktkritiska granskning. Foucaults 
maktanalys är således inte i huvudsak en analys av makten som insti
tution, exempelvis den statliga makten, eller grupp, elit eller klass 
utan en analys av makten som teknik. Det är här som jag anser Fou
caults filosofi vara mest intressant i ett specialpedagogiskt perspek
tiv. Har, och i så fall hur har, specialpedagogiken använt sig av psy
kologi eller psykopatalogi i sin avskiljningsdiskurs? Går det att ”de
maskera” samhällelig makt i det empiriska material jag använder mig 
av? Att analysera makten som teknik innebär enligt Foucault, om jag 
förstått det korrekt, en genealogi av den moderna individens subjek- 
tivering, dvs. ett försök att förstå ursprunget till den moderna männi
skans uppfattning av sig själv. Eller om man så vill ett försök att 
förstå maktens förkroppsligande pedagogiska processer; processer 
som är väsentliga för och resulterar i den moderna människans själv
uppfattning.

Avvikelsebegreppets upprinnelse och innehåll:
Tidiga kollektiva minnen

Det finns i dagens moderna västerländska samhälle, menar Foucault, 
i det allmänna medvetandet minnen, värderingar och idéstrukturer 
kvar från tidigare tider. Detta speglar även vårt sätt att se på avvikan
de människor och hur vi väljer att särskilja olika människor. Trots att 
objekten för de segregerande åtgärderna skiftat genom århundradena 
lever minnesstrukturer och deras institutionella uttryck kvar -  märk
ligt oförändrade. Foucaults projekt visar med en övertygande empi
risk argumentation, hur rituella uteslutningsprocedurer ofta återkom
mer på samma platser på samma sätt fast med skiftande rollinnehava
re. Allra tidigast uteslöts de svårt leprasjuka, de vansinniga och senare 
de fattiga, vagabonderna och de kriminella. Minnen och strukturer
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från dessa perioder överförs, hävdar Foucault, från generation till 
generation utan slut, med endast små förändringar av de grundläg
gande attityderna mot de avvikande grupperna.

Kyrkan har enligt Foucault spelat en viktig roll i dessa uteslutnings- 
procedurer. Den avvikandes existens manifesterade tidigare både guds 
godhet och hans vrede: ”du har stor nåd i hans ögon eftersom han i 
denna värld bestraffar dig för det onda du gjort”(Foucault 1973, s. 
16). Avskiljandet ”räddar” den avvikande, och därmed öppnas dörr
en till himlen. Avskiljandet erbjuder en ”speciell form för gemen
skap med gud” (Foucault 1973, s. 17). Det blir som om omsorg för 
uteslutning och omsorg för tillfrisknande förenas. Människan följer 
de gamla uteslutningsstrukturerna i enlighet med den heliga segrega
tionen. Den religiösa riten har på detta sätt överskuggat den reella 
sociala nyttan med utestängningen. Gudsmotivet har utnyttjats för en 
dold maktfullkomlig vanemässighet. Med Foucaults ord har det reli
giösa blivit världsligt, med det ”traditionella pastoratet” som funda
ment. Utestängningen blir en symbolisk handling som:

.. .tvivelsutan kvarstår även i våra dagar om man bara vill 
medge att det som i forntiden var en synlig ordningens 
fästning nu är vårt samvetes lott. (Foucault 1973, s. 21)

Det handlar om uteslutning, men således också om inneslutning en
ligt en helig ordning. Avståndstagandet blir till ett försvar för frestel
sen att överskrida denna ordnings imperium.

Senmedeltid och renässans

Intresset för de avvikande är stort hos dåtidens europeiska renässans
människa. Avvikelsen ”tilläts” och värnades under denna period.6 
Den attraherade och fascinerade i dagligt liv och tanke, skriver Fou
cault. Vad är det som attraherar hos dessa avvikande människor? 
Galenskapen attraherar för att den är delar av ett ”esoteriskt vetande” 
(Foucault 1973, s. 32 ff): De avvikande har hemliga och mystiska 
kunskaper som de förnuftiga människorna inte har -  en kunskap som 
stundtals kraftigt lockar. Vad innebär då detta vetande? Innebörden i
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det esoteriska är överskridandet av det förbjudna, närheten till det 
hemliga; det både långväga och näraliggande:

Under det att den kloka, förnuftiga människan bara blir 
varse fragmentariska strukturer av detta vetande -  desto 
mer oroande för övrigt -  bibringas det dåren i en intakt 
sfär: denna kristallsfär som är tom för alla, är i hans ögon 
fylld av ett osynligt vetande. (Foucault 1973, s. 33)

De avvikande personerna vittnade om hur förnuftet hade sina begräns
ningar. De avvikande personerna hyllades stundtals av renässansens 
konstnärer i bild, dikt och prosa. Vanvettet har något med vetandets 
innersta väsen och det glada att göra:

Det är sannerligen så att vanvettet drar till sig och fascine
rar. Det styr allt som finns av lätt, av glatt, av enkelt i värl
den. (Foucault 1973, s. 35)

För flera av de stora renässanshumanisterna hade de vansinniga en 
plats i kretsen av de lärda. Foucault betonar hur Erasmus av Rotter
dam i sin idévärld tidvis lämnar större plats för kristendomens san
ning än för sanningen hos lärdomen och de lärde. Han lämnar också 
viss plats för vanvettet i sina texter:

...vanvettet är en ordnad och meningslös vetenskaps be
straffning. Om vanvettet är kunskapens sanning, är det 
därför att kunskap är absurd; i stället för att koncentrera 
sig på livets stora Bok förlorar sig kunskapen i bokdammet 
och i meningslösa diskussioner; vetenskap blir vanvett 
genom de falska vetenskapernas egna excesser. (Foucault 
1973, s. 36)

Men renässanstiden är också en brytningstid då det moraliska samve
tet gentemot de avvikande börjar byggas. Den kan karaktäriseras som 
en mellantid mellan fascination och kontroll. Det är under denna tid 
”konfiskeringen” av vansinnet börjar. Den vetenskapliga diskursen
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vidgar sina anspråk: Vansinnet som det självtillräckliga vetandets 
komiska bestraffning. Vansinnet lierat med gud, men också med den 
ordinära människans drömmar och svagheter. Vansinnet som en vik
tig och vägledande del av det mänskliga livet självt. Att nonchalera 
och utestänga ofömuft, olikhet och avvikelse från livet med den ve
tenskapliga kunskapen, var för renässansfilosofin detsamma som att 
reagera ”oförnuftigt”.

Vändningen: Descartes

Vändningen kom med Descartes. För Descartes gällde ”sinnenas” 
suveränitet. Allt kan, enligt Descartes, förklaras med hjälp av för- 
nuftsmässiga resonemang baserade på sinnesiakttagelser. De ”van
sinniga” iakttagelserna kan -  genom tvivlet på det oförnuftiga och 
framhållandet av det förnuftiga beteendet, uttydas som det förnufti
gas motpol.

Denna Cartesianska tanke är enligt Foucault, det moderna väster
ländska samhällets embryotiska avvikelseprincip -  av Descartes me- 
todologiskt formulerad som den korrekta relationen mellan männi
skans sinnesintryck och den sanna världen ”utanför” människan.7 
Den Cartesianska dualistiska tankemodellen är fonden, nämligen: 
den stränga åtskillnaden mellan människans yttre och inre värld. 
Med andra ord accepteras inte vansinnet längre, ”den avvikande iakt
tagelsen” kan ”betvivlas” med det ”förnuftiga” resonemanget. Här 
läggs grunden för uppbyggnaden av den kollektiva moralismen gente
mot det annorlunda beteendet. Med hjälp av denna filosofiska grund
pelare var också förutsättningen för det kategoriska avskiljandet lagd: 
Den oförnuftiga tanken kan förklaras -  vilket kom att bli de psykopa
tologiska vetenskapernas huvudinriktning -  1) med hjälp av tanke
analys av den ”inkorrekta” förbindelsen mellan sinnesintryck och 
världen. ”Komplikationen” uppstår bara när det iakttagna är för litet, 
eller för långt bort, eller 2) med hjälp av en ”logisk” förklaring, som 
kan förklara den bisarra bilden, på basis av den verkliga världens 
premisser. Allt annat faller utanför den tänkande människans sfär; 
tanken är en del av existensen, utan logisk tanke ingen existens: ”Jag 
tänker, alltså är jag”. Så här alluderar Foucault på Descartes kända
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uttryck: ”Jag som tänker kan inte vara galen” (Foucault i Boyne 
1990, s. 46). Vad står då denna filosofiska uteslutning av vansinnet 
närmare bestämt för?

Enligt Roy Boyne, talar vi med denna vändning om subjektet som 
sanningens källflöde -  en sanning som har Descartes filosofiska åt
skillnad mellan subjekt och verklighet som förutsättning. Jag tolkar 
Boyne så här: Det finns premisser, eller principiella ”mallar”, som 
bedömningen av människor kan utgå ifrån. De exempel som Boyne 
tar upp på dessa mallar är storleken på, eller avståndet till föremålet. 
Det är så jag ser på punkterna 1) och 2) ovan. I och med att dessa 
premisser finns, kan vissa grupper avgränsas från andra. Härmed 
sätts ”Sanningen” i prioritet i förnuftets moderna tidsålder. Men san
ningen blir endast en del av subjektet om tolkningarna är ”de korrek
ta” . Förutsättningen för de sociala vetenskapernas avgränsande verk
samhet är därmed lagd, därför att de positivistiska vetenskaperna 
behöver sanning och premisser för sin existens. Vetenskapernas san- 
ningsfundament behöver då också motbilder till det normala i form 
av ”avvikelse”. Det psykopatologiska intresset för ”feltolkningar” 
växer i denna förnuftsfilosofiska mylla; ty finns det korrekta sinnes
intrycket kan vi också vara säkra på att ”bodies can malfunction, the 
brain can be invaded by dark vapours.” (Boyne 1990, s. 46) 

Tankerevolutionen utesluter även subjektet som vilja, ty viljan:

...is propelled by passion, and the untamed will is the 
source of error and sin. Rather we are speaking of the 
subject as intellect, as thought, as the source of sovereign 
truth. It is this subject, the rational subject, which will 
become the defining figure of post-Renaissance world. 
(Boyne 1990, s. 46)

Intresset för det avvikande blir med Descartes filosofi en fråga om 
både kroppen -  dvs. medicinska-fysiska aspekter av galenskapen -  
och den moraliska sfären (Boyne 1990, s. 47).
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Den klassiska perioden

Trots vissa repressiva, undertryckande, åtgärder mot de avvikande 
under renässansperioden, fanns samtidigt ett fascinerat, respektfullt 
avståndstagande. Där kunde en viss gästvänlighet och öppenhet inför 
dessa människors annorlunda vetande skönjas. Men den modema 
rationella tidsperioden inbrytande medförde, enligt Foucault, ett an
nat förhållningssätt till de avvikande. De blev nu en polisiär angelä
genhet och den moderna tiden innebar en stor risk för de fattiga, 
vansinniga, sjuka, kriminella och arbetslösa att bli internerade på 
någon av de anstalter som snabbt växte upp i de europeiska länderna, 
med Frankrike, Tyskland och England som föregångare.

I renässansens slutskede började den stegrade arbetslösheten och 
det ökande tiggeriet ses som ett ”apokalyptiskt hot”. Svårigheterna 
att komma till rätta med tiggeriet förknippades med guds dömande 
återkomst och tidens ände. De avvikande omhändertogs på nationens 
bekostnad och på bekostnad av den arbetslöses frihet. Renässansens 
pietetsfulla utestängande har blivit den klassiska tidens respektlösa 
inspärrande. Foucault förklarar att detta intemeringsraseri, som före
går men även i sig förebådar den medicinska analysen av det annor
lunda, var uppfyllt av ”arbetets imperativ”. Den avvikandes relativa 
obundenhet till samhället under renässansen ersätts av den moderna 
tidens bundenhet. Avvikelsens politisering har härmed inletts. Det 
får två viktiga konsekvenser: Dels flyter begreppen arbetslöshet och 
fattigdom samman med begreppet avvikande, dels blir de fattiga en 
bricka i ett ekonomiskt vinstspel. Interneringen är svaret på den eko
nomiska kris som drabbar västerlandet i slutet på 1600-talet med 
massarbetslöshet som följd. Foucault ger i första hand inspärrningen 
en ekonomisk innebörd; även då det inte var kristider fick inspärr
ningen en sådan betydelse -  fast omvänd:

Repressionen fick en ny nyttofunktion. Det rör sig nu inte 
längre om att stänga in dem som är utan arbete utan om att 
ge arbete åt dem man stängt in, så att man på detta sätt får 
de intagna att tjäna det allmänna välståndet. Den omväx
lande funktionen är klar: billig arbetskraft under tider av 
full sysselsättning och höga löner; en absorbtion av syss
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lolösa och ett skydd mot agitation och upplopp i perioder 
av hög sysslolöshet. (Boyne 1990, s. 62)

De arbetslösa användes således inom det profana politiska livet som 
en prisreglerande faktor. Det marknadsekonomiska tänkandet slår 
rot. Konkurrensmässigt innebar dock den billiga arbetskraften i inter- 
neringsanstalterna ett irritationsmoment: Deras billiga produktions
kostnad stod inte i nivå med den kostnad interneringssystemet belas
tade den allmänna ekonomin med. Den ”sociala ekonomiska försik
tighetsåtgärd” som interneringen ursprungligen innebar stod enligt 
Foucault inför sitt misslyckande (se Boyne 1990, s. 68).

Det finns också en annan röd tråd i Foucaults resonemang som är 
viktig att följa om man vill förstå den moderna tidens förändrade 
attityder till, och handlingar mot, de avvikande. Interneringen med
förde ett erkännande av ”släktskap” som var främmande för renäs- 
sansmänninskans perception av vansinnet. Interneringen innebar näm
ligen ett moraliskt fördömande av en viss form av social gemenskap. 
Överskridandet förknippas inte längre med en mystifierad gudomligt 
färgad moralism. Om någon ”talar från ett annat håll” om andra 
saker:

.. .är det inte längre för att den vanvettige kommer från en 
annan himmel, från vanvettets himmel, och att den van
vettige bär dess tecken. Det är att den vanvettige av sig 
själv överskrider gränserna fö r  den borgerliga ordningen 
och alienerar sig utanför denna ordnings etik och dess 
heliga gränser. (Boyne 1990, s. 70, min kursivering)

Så här vill jag beskriva det centrala i Foucaults resonemang: Uteslut
ningen har i och med den moderna tidens inträde fått en helt annan 
karaktär. Den har politiserats, såtillvida att nyttoaspekter kommer att 
läggas på de avvikandes behandling. Nyttoaspekten innebär med den
na inriktning även en ”ideologisering” av avvikelsen, som under den 
klassiska tidsperioden ges sina första uttryck: avvikelsen uppfattas 
som en ”oförmåga” att ”integrera sig i gruppens sociala horisont” 
(Boyne 1990, s. 75). Det är i detta ögonblick som vanvettet börjar bli 
ett verkligt problem för samhället. En hithörande viktig aspekt av
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den klassiska periodens avvikelseteman är att sammanblandningar 
då sker mellan ideologiska ställningstaganden och de ”etiska vär
den” som ges åt olika avvikelseområden. Den moraliska plikten att 
arbeta tillskrivs då också personer vars liv präglas av fattigdom, 
kriminalitet, vansinne eller sjukdom.

Vi påminner oss att renässansens förhållningssätt var annorlunda: 
Då tilläts mötet mellan ordning och oordning, då hade ordningen 
något att lära av oordningen. Under den klassiska perioden däremot 
dras i den polisiära interneringen den starka skiljelinjen upp: det 
”rena förnuftets” segertåg över Europa markerar sin dominans och 
sin kollegialitet med den moderna utvecklingen. Det moraliserande 
beteendet gentemot avvikelsen har sett sin begynnelse. Den avvikan
de individen inordnas i ett etiskt fördömande av överskridandet, och 
interneringen innebär ett aktivt försök till nytt inordnande i samhället 
-  på samhällets villkor. Det borgerliga moderna samhället betraktas 
av dess integrerade medlemmar som ”en moralisk pakt”, vilken om
fattar alla som deltar i arbetets gemenskap. Att arbeta blir den symbo
liska manifestationen av detta deltagande. Alienationen förfrämligas 
följaktligen i moderniteten.8 Den onormala är också den onyttiga och 
osolidariska, som skall inordnas för den sociala gemenskapens och 
samhällets skull.

Kristendomen och vanvettet

Under renässansperioden hade de oförnuftiga i varierande grad upp
skattats och assimilerats av de förnuftiga. De förnuftiga och de oför
nuftiga var ofta i en nära och kunskapsförmedlande relation till var
andra. I och med den klassiska epoken upphörde denna situation. 
Oförnuftet stängs in -  avskiljes från det dagliga livet -  i de allt talri
kare interneringsanstalter som byggs under en kort och intensiv peri
od i så gott som hela Europa. Innebörden av interneringen är, säger 
Foucault, att det proklameras ett ”falskt förnuft” som kan förnedras 
och misstänkliggöras i samhället. Konsekvensen av inspärrningen 
blir att den tidigare kunskapsrelationen omöjliggörs (Foucault 1973, 
s. 92). Fördömandets och kategoriserandets regim tar över.

Under sitt liv på jorden hade Jesus både fysiskt och symboliskt
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befunnit sig nära oförnuftet och de ”oförnuftiga”. Han ärade oförnuf
tet i sina predikningar och i sina handlingar. Han lät avvikande av alla 
slag komma till sig. Närheten till de avvikande var Jesu väg att de
monstrera den gudomliga nåden, närheten gav honom möjlighet att 
peka på den mänskliga existensens nedersta gräns ”den slutliga for
men, den sista graden av Gud gjord till människa före fullbordandet 
och överlämnandet till Korset” (Foucault 1973, s. 93).

Detta är medlidandets kristendom och det är en tolkning av oför
nuftet som inte närmar sig sjukdomens.9 För kristendomen har oför
nuftets nedre gränser ett stort pedagogiskt värde, dels påvisar det den 
gudomliga nådens möjligheter, dels visar det förfallets nedre gräns 
och behovet av helgade insatser -  oförnuftet har blivit det gudomliga 
”medlidandets yttersta objekt”. Detta betyder inte, att kyrkan inte såg 
oförnuftet som ett hot mot den gryende positivistiska betoningen i 
samhället. I allians med det modernas inbrott under den klassiska 
tidsepoken, sågs den oförnuftiges oförklarliga ohämmade frihet -  de 
farliga mystiska krafternas utlösning -  som roten till den bestående 
ordningens upplösning. Ofömuftet måste stängas in för att skydda 
samhället från det. Med hjälp av kristendomen fortlever den moralis
ka och mytiska reflexionen av avvikelsen under den klassiska epo
ken.

1800-talet: Indignationens århundrade

I och med 1800-talets början växer indignationen över slentrianmäs
sig fysisk brutalitet i behandlingen av de avvikande, vilket främjar en 
diskussion om deras behandling. Den moraliska indignationen över 
dålig ”inhuman” behandling, och också över blandningen av olika 
avvikelseformer, blev allt starkare under det nya seklet. Protesterna 
och skandalbeskrivningama byter successivt karaktär:

I början av 1800-talet är man indignerad över att de van
sinniga inte behandlas bättre än de som dömts av den all
männa rätten eller statliga fångar; under hela 1700-talet 
menar man däremot att internerna förtjänar ett bättre öde 
än att bli sammanförda med de vanvettiga. (Foucault 1973, 
s. 241)
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En gradvis förändring av kollektiva värderingar och medvetande 
håller på att ske. Upprörda röster tränger igenom, de fördömer den 
hårda fysiska behandlingen, sammanblandningen av olika avvikel
segrupper, kedjorna, fotfängslen, de hårda britsarna, kylan och fuk
ten. 1800-talet innebär ett förnyat uppvaknade av en segregations- 
och sorteringsdiskurs, men också en påtaglig förändring beträffande 
den ”nära” pedagogiken, dvs. den som förespråkar ett direkt möte 
mellan de förnuftiga och de oförnuftiga. Det i uppfostringssyfte hår
da och kalla avståndstagandet övergår till ett pedagogiskt intresse för 
den avvikandes inre kvalitéer. Även analysen av avvikelsen ändrar 
karaktär. Från att ha talat om avvikelsen i moraliska termer, får 
diskussionen under 1800-talet en mer ekonomisk, politisk och social 
karaktär. Frihet för de mildare formerna av behandling av avvikelse 
förespråkas. Framförallt beror detta på att industrins arbetskraftsbe
hov ökar. En välvillig tolkning av fattigdomen ser sin början. Fattig
dom ses som ”ett oundvikligt öde”. Staten behöver den fattiga arbe
tarklassen, vilken möjliggör rikedom för de andra och eftersom ”den 
arbetar och konsumerar föga tillåter den behövande klassen en na
tion att bli rikare” (Foucault 1973, s. 247). Analysen börjar ta en 
närmast maknadsideologisk grundton. På 1700-talet hade man inte 
kopplat ihop misär med ekonomiska och sociala förhållanden. Soci
ala problem var då en moralisk angelägenhet som bottnade i ”dåliga 
egenskaper”.

Metoderna för behandling genomgår också betydande förändring
ar. 1700-talets ”fysiska” ofta föga sofistikerade pedagogik -  upp
byggd runt rädslan, tvånget och skräcken -  går från den yttre fysiskt 
nära behandlingen mot en ”inre” moralisk själslig bearbetning, m.a.o. 
en mer reflekterande pedagogik mot de avvikande. Den har, menar 
Foucault, sin förutsättning i religionens långvariga påverkan på män
niskors sinnelag och har dessutom hämtat sina metodiska hörnstenar 
från religionen, vilken:

.. .kan spela den dubbla rollen av natur och av rättesnöre 
eftersom den i förfädernas vana, i uppfostran, i den dagli
ga övningen, har antagit en naturs d jup... (Foucault 1973, 
s. 262)
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Tolkar jag Foucault korrekt här menar han att religionens långa själs
liga ”pedagogiska bearbetning” av människors gemensamma medve
tande, exempelvis i de återkommande gudstjänsterna, har resulterat i 
accepterande och assimilation -  framförallt skuldens budskap har 
blivit en oreflekterad och osynlig ”kroppslig” vana eller ”natur”. Det
ta förhållande har samhället (och kyrkan) utnyttjat för sina maktan
språk. Det handlar således om hur samhället använder sig av kyrkans 
auktoritet som ett medel för den världsliga kontrollen. Denna inre 
behandling har dock inte lämnat rädslan som principiell metodisk 
grundval. Innebörden i den pedagogiska ”religiösa segregationen” 10 
under 1800-talet rör sig om att den alienerade skall ”finna sig i strid 
med sig själv”, den skall ”underhållas i en evig osäkerhet och oupp
hörligen hotas av Lagen och Felet”. Rädslans administration har för
flyttats till den alienerade själv. Pedagogiken har som sin grundläg
gande ordning att objektivera, och därvid att bygga upp en ansvars
känsla, som av den avvikande själv skall relateras till fonden av 
skuld. ”Interventionen” i den oförnuftiges existens -  pedagogiken -  
skall utstaka denna inre egenadministration. Skulden förutsätter ett 
medvetande ”om den andre”, och detta medvetande är intervention
ens grundläggande målsättning. Det under tidigare epoker synliga 
har under 1800-talet gjorts osynligt och denna växling har möjlig
gjorts av en alltmer förfinad och effektiv pedagogisk verksamhet.

Mot en sjukdomsanalys

Foucault berättar om en stor skräck i Paris i slutet på 1700-talet, då 
paniken var nära. Det talas allmänt om risken som ”ångorna” från 
hospitalet sprider, städerna hotas:

Dessa brännande ångor stiger sedan upp, sprider sig ge
nom luften och faller till slut ner över grannskapet, im
pregnerar kropparna, besmittar själarna. Man fullbordar 
alltså i bilder idén om den onda ruttenhetens smittsamhet. 
(Foucault 1973, s. 220)

Denna ”dåligt preciserade fruktan”, smittan som förmedlad av luften
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faller över städerna, ser Foucault som ett ”litterärt igångsättande”, 
”ett inbillat sjukdomstecken”, som har blivit en ”synlig spetälska 
som hotar att beblanda sina frätande sår med andra människor”. Den
na ”sjukdom” har genom minnen en generationstransfererande ver
kan. Med generationstranfererande menar jag att minnena lever kvar 
i kulturen och att de manifesteras genom olika medel och metoder, 
som exempelvis institutionella anordningar och pedagogiska proces
ser. Icke-förnuftet närmar sig på detta sätt sjukdomen (Foucault 1973, 
s. 222). Skräcken för gamla tiders utplånande sjukdomar ”blandar” 
sig med icke-förnuftet och denna ”syntes” har sin egen oförståeliga 
alkemi.

Om man ska kritisera Foucault i dessa svåra frågor kan man kon
statera två saker. Foucault förklarar inte varför denna ihopblandning 
av sjukdom och oförnuft uppstår just vid detta tillfälle på olika platser 
i Europa. Han ger heller inget svar på den intressanta frågan, vilka 
samhällsfaktorer som betingar blandningen mellan sjukdomen och 
”det fantastiska”. Han säger endast vagt att ”styrkan” hos ”dessa 
fantastiska temata” kan vara blandningsfenomenets orsaker. Vad som 
är viktigt i hans resonemang, och som kom att bli huvudintresset i 
hans kommande texter, är att den vetenskapliga medicinen i detta 
processliknande blandningsfenomen tar ställning genom att inte 
fungera som ”skiljedomare” mellan sjukdom och vansinne. Den tar 
ställning mot de oförnuftiga ”såsom väktare , för att skydda de andra 
från den förvirrade fara som dunstade ut genom interneringens mu
rar” (Foucault 1973, s. 222; se även Foucault 1989, The birth o f the 
clinic).

Essensen i hans analys är således att 1700- och 1800-talsmedici- 
nen inte använder sina kunskaper för att påvisa skillnaderna mellan 
den moraliska och fysiska smittan; den använder inte sina kunskaper 
för att påtala avvikelsens sociala bestämning. De kollektiva minnena 
från antikens sammanblandningar, stöttade av panikens och skräck
ens krafter, gör denna ihopblandning -  med medicinens hjälp -  möj
lig. Sjukdomsanalysen på oförnuftets område har här sitt epicentrum.

Detta är sannerligen ett mycket viktigt konstaterande för hela Fou
caults filosofiska projekt. Det är -  anser jag -  kring denna punkt han 
bygger upp och varierar hela sitt författarskap.
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I nästa avsnitt ska jag titta på framförallt några av de svenska 
utbildningsdemokratiska diskurser som förekom under 1800-talet. 
Jag gör inte detta för att beskriva denna tämligen välkända debatts 
framlyftande av demokratifrågan. Istället har jag polariserat min in
riktning på analysen ”från andra hållet”, på demokratidiskursernas 
intrikata avskiljningsdiskussioner. Vilka begränsningar i form av ute
slutning ansågs som ”naturliga” i dessa demokratiska diskurser, även 
när man diskuterade och verkade för en skola för alla klasser i sam
hället? En dylik analysinriktning kan, menar jag, fördjupa förståelsen 
av svenska avskiljningsidéers ursprung. Hur argumenterar man kring 
dessa begränsningar, och vilken är drivkraften bakom en avskilj- 
ningsargumentation i en i grunden demokratisk diskurs? Inlednings
vis tar jag ånyo upp frågan om den religiösa dominansen i den tidiga 
hjälpskolerörelsens förhållningssätt till avvikelse. Detta gör jag med 
abnormskoletraditionen som analysområde.
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Noter

1. Med ”vetenskaper” åsyftar jag främst de sociala vetenskaperna. Jag har, 
bl.a. på basis av diskussionen i Hjälpskolan, konstaterat att specifikt en 
analys av de psykologiska idéerna är viktig för förståelsen av den specialpe
dagogiska utvecklingen. Jag tar upp denna fråga i första hand i kapitel tre 
och sex. Är de gryende vetenskapliga idéer som förs fram också ett sätt att 
dölja de verkliga sociala problemen? Finns det risk för att framväxande 
specialpedagogiken bara ytterligare blir en av maktens praktikeri
2. Med uttrycket ”vetenskapligt inflytande”, menar jag artiklar och dylikt i 
tidskriften som åberopar vetenskapliga källor i sina diskussioner.
3 Se exempelvis Vansinnets historia under den klassiska perioden (1983), 
eller The birth o f the clinic (1989).
4 Om man vill förstå hur Nietzsches filosofi har inspirerat Foucault kan man 
läsa Miller (1994), The passion of Michel Foucault, som enligt mitt tycke är 
en mycket initierad Foucaulttolkning. Se speciellt kap 3: ”The heart laid 
bare” (s. 66-93).
5. Friedrich Nietzsches (1844-1900) filosofi har av Habermas (1990b) 
beskrivits som ”vändpunkten”, dvs. som en vändpunkt för det moderna 
samhällets inträdande i den postmoderna eran. Nietzsches filosofi och liv 
var en protest mot alla krafter som han ansåg ville ha monopol på sanning
en, exempelvis kyrkan eller vetenskapen, som han menade framförde en 
enda sanning eller godhet som ”den rätta”. Han såg människors vilja som 
överordnad rationaliteten och det intellektuella och hans filosofi var en 
kamp för rätten att utan auktoritetens inblandning anlägga flera perspektiv 
på värden. Med andra ord var han en av pluralismens första kraftfulla 
förespråkare i den moderna tidsåldern, och hans filosofi blir enligt mitt sätt 
att se betydelsefull att förhålla sig till då frigörelse- och autenticitetsfrågor 
behandlas t.ex. inom det specialpedagogiska fältet.
6. Exempelvis kan man i bokföring från medeltid och renässans se subven
tioner och donationer som var avsedda att användas för de vanvettigas väl
gång. Städerna sörjde mestadels för sina välkända avvikande personer, trots 
att det i övrigt rådde stora materiella och humanitära brister (se Foucault 
1983, s. 18 ff).
7. För en uttydan av Descartes filosofi se Husserl (1973), Cartesian medita
tions.
8. Franklin (1994) diskuterar en ”transformation” i förhållningssättet till de 
avvikande i USA, med stöd av Cooleys teori om socialt överförd gruppiden
titet, bereppet social kontroll samt den snabba industriella utvecklingen. 
Hans tankegång kan i ett maktperspektiv översiktligt beskrivas ungefär så 
här:
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Den snabba industriella utvecklingen reducerar den sociala kontroll som 
funnits i familjegemenskapen i det förurbana amerikanska samhället. Om 
Cooleys teori för social identitetsutveckling -  vilket förklarar denna utveck
ling som nära familjekontakter -  är valid, hotas samhällets traditionella 
kontrollmöjligheter i denna omstruktureringsfas. Dominerande grupper tap
par i processen greppet om socialiseringens intentioner, som i grunden har 
kontroll, syftande till bevarande av det traditionella samhället, som yttersta 
mål. Detta kontrollbehov gäller -  menar Franklin -  i särskilt stor utsträck
ning de socialt avvikande, vilka för traditionsbevararna sammanfaller med 
de för samhället hotande grupperna. Den snabba specialpedagogiska organi- 
sationsuppbyggnaden under 1920- och 30-talen passar speciellt väl in i en 
sådan tolkning. Den "yttre” familjekontroll som upplöses i urbaniserings- 
och industrialiseringsprocesserna omvandlas till en ”inre” allmän kontroll 
via socialisering av riskgruppernas tankemönster i den pedagogiska påver
kan som sker. De särskilt problematiska grupperna behöver i detta avseende 
en extra kraftig och specialiserad kunskap -  för att utveckla den egenadmi- 
nistrerade interna kontrollen. Sedd i ett yrkessammanhang talar Franklin om 
”internal and often hidden motivations and thoughts of individuals”, vad 
avser lärarkontrollens medvetandenivå. Spelet sker bakom ryggen på lärar
na. Den indirekta kontrollen är emellertid -  argumenterar Franklin -  ”most 
appropriate for the modern society” (s. 9 ff).

I en studie av specialpedagogisk expertkunskap har jag utvecklat diskus
sionen av kontrollbegreppet i en specialpedagogisk kontext. Jag resonerar 
bl.a. om den ”gömda” kontrollens samröre med lärares tidigare erfarenhet, 
identitet och självkänsla (se Helldin 1990, kap. 11).
9. Det är inte en ”accidentiell gräns (som sjukdomen, min kommentar) utan 
en essentiell gräns” (Foucault 1973, s. 94). Om jag tolkar Foucault rätt 
menar han med essentiell gräns här att vansinnet är skapat av gud i godhet 
för att påvisa var livets gränser finns. Vansinnet har av gud ansetts viktigt 
för definitionen av det värdefulla livet. Vansinnet blir härigenom för kris
tendomen en respekterad och essentiell del av livet självt.
10. Foucaults långa analys av den ”religiösa segregationen” bygger på texter 
som beskriver en kväkarstyrd asyl utanför York i början på 1800-talet. 
Namnet på asylen är The Retreat, och den skapades av en engelsk filantrop 
som hette Samuel Tuke.
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6
Tidiga 

utbildningsdemokratiska 
diskurser i Sverige

Traditionen: Abnormskolerörelsen

Människoanden, utgången från Gud, bör vara Guds afbild 
och en återspegling av hans ande, liksom källan i naturen 
återspeglar himlen. Men endast den rena vattenspegeln 
kan återgifva himlens klara blåa färg. Om vattnet blir allt
för mycket blandadt med grus och orenlighet, blir bilden 
otydlig. Så ock med människoandens återspegling af Guds 
bild. (Rappe 1903, s. 7)

I citatet finns hörnpelarna i den diskurs som abnormundervisningen 
uppvisade på 1900-talets början. Det är hämtat från sinnesslö- och 
seminarielärarinnan Torborg Rappes skrift från 1903, Sinne sslöa 
barns (idioters) vård uppfostran och undervisning. Undervisnings- 
målet betonade primärt den abnormes relation till gud. Den oro som 
förknippades med ansamlingar av starkt avvikande människor, hade 
framförallt att göra med en oro för uppblandning av det av gud ska
pade rena och friska, och därmed en oro för en degenerering av 
befolkningen (se föregående kapitel). Tendensen att isolera avvikel
sen har troligtvis sina djupaste rötter i denna degenerationsoro, vilket 
ovanstående citat är ett uttryck för. För Rappes vidkommande är 
mänsklighetens väl grundvalen för uppfostran.

Under 1800-talets första hälft uppvisade, som vi sett, flera länder 
ett intresse för sina avvikande invånare. Enligt Rappe upptäckte Na
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poleon vid en folkräkning 1811 ett stort antal sinnesslöa framför allt i 
kantonen Wallis i departementet Simplon -  inte mindre än 3000. 
Napoleons oro resulterade i omfattande försök att isolera dessa delar 
av befolkningen. Isoleringen krävde stora folkomflyttningar. Men 
motvilja hos det stora flertalet mot att lämna sin bostäder gjorde att 
isoleringsförsöket skrinlädes.

Under 1800-talets andra hälft tycks den uppmärksamhet som rik
tats mot avvikelser gradvis ha ökats. Flera länder i Europa började 
visa ett ökat intresse för befolkningens hälsotillstånd. Kommissioner 
tillsattes för att räkna antalet vansinniga människor i exempelvis Tysk
land, Frankrike, Österrike och Italien (Rappe 1903, s. 9-11).

Det kan på grundval av samarbetsargument, och de gemensamma 
kurser och konferenser som frekvent förekommit, antas att hjälp- 
klasslärarkårens pedagogiska kunskap påverkats av sinnesslöfältets 
förhållningssätt och utformning. Vi ska nedan se hur en erfaren sin- 
nesslölärare beskriver den metodik som hon anser lämpligast inom 
sinnesslöuppfostran. Citaten nedan är alla hämtade från Rappes skrift 
(1903).

Den lärare som vill lyckas med sitt kall att uppfostra sinnesslöa, 
bör känna till ”de grunder hvarefter arbetet bör utföras” (s. 22). Gå
vorna finns hos även de sinnesslöa, men de är dolda ”i det orediga”, i 
det ”virrvarr” som dessa gåvor befinner sig i. Den metodiska kärnan 
är enligt Rappe att studera varje individ för sig och utveckla ”hvad 
som finnes” .

Dessa människor får inte lämnas utan påverkan, det är ett allvarligt 
fel att lämna barnet till friheten, det kan då sjunka till ”djurets stånd
punkt”. Det får inte lämnas åt sig själv, det behöver noggrannare vård 
och skötsel än det friska barnet. Om man inte försöker ”rycka upp det 
från sitt lyte” är vi medskyldiga till att ”ha fortplantat det onda i 
människorasen” (s. 32). Uppfostran av sinnesslöa verkar således som 
en hindrande och kontrollerande aktivitet, men också som ett sätt att 
bearbeta skuld. Rappes perceptuella schema kalkylerar ständigt med 
”lydnadskänslan”, vilken är hennes pedagogiks ultimata målsättning, 
och ”viktigast att frammana”. Denna känsla har en överordnad roll i 
den personlighetstyp hon ser framför sig -  den bör göras till ”barnets 
andra natur”. Andra dygder som bör inläras är renlighet, sedlighet
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och ordning.Uppfostrans mål är att hjälpa den svagsinte till ett själs
tillstånd där han befinner sig i ”rätt” förhållande till sin skapare, 
vilket jag menar vilar på en tankestruktur vars viktigaste begrepp är 
underordning. Det finns, fortsätter Rappe, en moralisk medvetenhet 
hos dessa individer som med en väl avpassad metod kan väckas. Den 
första plikten hos uppfostraren är att förebygga det onda som finns 
inom dessa människor. Det gäller att inte lämna dessa människor åt 
sig själva, vilket även har ett förebyggande syfte -  att avskilja det 
onda. Budskapet är att uppfostran främst går ut på att lära ut lydnad. 
Hennes uppfattning om målen för abnormpedagogiken ovan varvas 
med mer konkreta metodexempel. Gymnastiken kan vara ett gott 
exempel på hjälpmedel i denna lydnadsfostran: Den bör vara en lek 
som vänjer barnet att utföra tillsägelser. Barnet bör påläggas små 
plikter som ”troget uppfyllas” och det bör lära sig att ”betjena andra 
med olika enkla och praktiska göromål” (s. 35). Man anar att den 
”vilja” som Torborg Rappe vill väcka hos barnet är viljan till lydnad 
snarare än viljan till den självständighet som hon också talar om.

De mentala koder1 som behärskar Rappes pedagogik vid denna tid, 
är således impregnerade och inspirerade av avskilj ningsfrågor inom 
den religiösa problematiken. Vi ska stanna upp och jämföra med 
Michel Foucaults analys av den motsägelsefulla heliga segregatio
nen. Hur tolkar han det religiösa avskiljningsbehovet? Kan hans ana
lys kasta ljus över den pedagogiska ordningen och den humanitära 
motsägelsefullheten i Rappes koder? Jag menar att den kan det. Fou
cault har pekat på fyra former för att förstå religiositetens deltagande 
i avskiljningen:2 Den första talar om avskiljandet som paradoxalt 
”räddar”. Avskiljning öppnar dörren till himlen. Den andra visar på 
religionens behov av en tydlig nedre gräns för människans lidande. 
Den behandlar det religiösa medlidandets krav på ett yttersta objekt. 
Den tredje tar upp frågan om den religiösa maktens oro för ”den 
ohämmade frihet” som de avvikande ibland ger uttryck för. Alltför 
starka frihetsuttryck kan resultera i en rubbad ordning. Den fjärde 
slutligen, talar om religionens behov av motbilder: Skapelsens krona 
framträder inte om inte heller människans nedre gräns framstår som 
det godas motsatta pol.

I min tolkning blir Rappes pedagogik ett illustrativt exempel på
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det essentiella i Foucaults analys. Där finns kontrollen och dess be
hov av lydnad, där finns gränsproblematiken och det religiösa beho
vet av en motbild till skapelsens krona. Allt finns formulerat i en 
pedagogisk teknik. Med denna religiösa bas som analytisk utgångs
punkt, är det lätt att förstå att humanism och avskiljning är möjliga att 
förena. Humanism och avskiljning blir här en fast förenad ideologisk 
enhetlighet.

Rappe är mycket kritisk till läkarkårens insatser på abnormfältet. 
Hon citerar E. Séguine i Frankrike, sedemera bosatt i Amerika, som 
beskyller läkarna för att ”hvarken hafva iakttagit, behandlat eller 
definierat idioten, endast hafva mycket talat därom”. Hon syftar allt
så till att betona att behandlingen bör ha en räckvidd som når bortom 
medicinens gränser. Man kan skönja en irritation över medicinens 
handhavande av sinnesslövården, den har inte tagit tillräcklig hänsyn 
till uppfostrans och undervisningens gynnsamma inverkan.

Undervisningen av sinnesslöa betraktas som en ”hjärtesak”, och 
därför anses kvinnor vara mest lämpade att undervisa på detta områ
de. Kvinnans begåvning ”är mera egnad att taga vård om vanlottade”. 
Tålamod, förmåga till självuppoffring och ett glatt lynne är oumbär
liga egenskaper:

Hon är solen, som sänder sina värmande och lifvande strå
lar ned i deras mörka, sorgliga lif, och dessa strålar heta: 
kärlek och tålamod. (Rappe 1903, s. 39)

Med poetisk religiositet beskriver Rappe kallet att vara lärare eller 
lärarinna för dessa elever. Hon talar om medfödda anlag och yrket 
som en konst, där själens ”moraliska spänstighet” är fundamentet. I 
samma svep betonar hon hoppet om att framtiden hör även till de 
vanlottade till:

. ..när de lämnat den tyngande omklädnad, som nu omger 
deras själ. Då skola vi i fjärran se ett stort ljus, ett ljus så 
klart och mäktigt, att i dess sken också det, som här på 
jorden var inhöljt i ett för våra ögon ogenomträngligt mör
ker, skall komma inom dess ljusrymd och lysas upp med 
dess klarhet. (Rappe 1903, s. 42)
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Vi ska nu lämna abnormpedagogiken och dess komplexa religiösa 
avskiljningsdiskurs för att nedan mer utförligt ta upp några textexem
pel som illustrerar hur tidig svensk utbildningspolitisk debatt såg på 
avskilj nings- och intergrationsproblematik. Jag har även fortsättnings
vis avskiljningsfrågan som central analysenhet, men flyttar sökljuset 
till det ordinarie skolsystemets inledningstid. Som jag antytt tidigare 
(se kapitel ett) är humanitär jämlikhets- och demokratiretorik, då som 
nu, ofta motsägelsefull. Jag börjar analysen med exempel hämtade 
från Carl Adolph Agardhs och Carl Ulric Broocmans enhetsskolear- 
gument i början på det nittonde seklet.

Tidig enhetsskoledebatt:
Agardhs demokratiska argumentation

Agardhs slutanförande till ”Comitén till överseende af Rikets All
männa Undervisningsverk 1828” är en glödande apell för en enhetlig 
undervisning i en skola för hela folket -  på jämlikhetens grund. Han 
menar att det främsta företrädet ligger i heterogenitetens fostrans- 
möjligheter, vilket skall finnas med som en naturlig komponent i en 
gemensam offentlig skola:

Ynglingen3, som inträder däruti, invecklas genast i en 
mängd av förhållanden, liknande i smått medborgarens i 
det stora. Frictionen emellan Förmän och Underhavande, 
emellan kamrater inbördes, och hela chromatiska genom
gången av menskliga passionerna, som av dessa förhållan
den blifva en följd, ger åt Ynglingens charactere en ut
veckling, som man förgäfves bemödar sig att gifva den i 
enskild undervisning.

Skolan måste, om den skall uppfylla sitt ändamål så
som medborgerlig anstalt, vara en bild av medborgs-livet, 
innesluta alla agerande elementerna deraf, emedan genom 
ett motsatt förhållande just den farliga ensidigheten i bild
ning uppkommer... (Agardh 1828, s. 112)

Den demokratiska värdegrunden i dessa Agardh-citat har ända till
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idag varit omdiskuterad i svensk skolpolitisk debatt. Den fick sitt 
verkliga genombrott -  så tillvida att liknande idéer konkretiserades 
och utvecklades till en organisationsmodell -  då enhetsskolesystemet 
genomfördes på 1950-talet.

I en diskussion rörande ”Olägenheterne af Skolans Splittring” föl
jer Agardhs argumentation fyra linjer. Agardhs argument är i sak 
färgade av hans ståndstillhörighet: de kommer ”ovanifrån” i den 
hierarkiska samhällsordningen. Detta till trots måste argumenten be
dömas som tidsmässigt radikala -  om man väger in att de är uttalade 
från en man av börd i samhället. Så här resonerar han:

1) Det är näst intill omöjligt att åtminstone i unga år ”utstaka vägen”. 
Individualiteten utvecklar sig ”understundom sent” . Innan denna 
utvecklats är ”ej omdömet om gossens bestämmelse säkert”.

2) Ett barn -  som befinner sig på en väg där hans anlag ej tas tillvara, 
eller barn där ”Fadrens” förändrade omständigheter möjliggör för
flyttning -  hamnar ofta i svårigheter när det flyttar från det ena 
slaget af skola till det andra, därför att den förflutna skoltiden går 
förlorad. En skarp begränsning av skolorna försätter ”Fadren ofta 
i det aldrasvåraste bryderi”. (Agardh 1828, s. 113)

3) Det tredje argumentet rör splittringen av skolornas innehåll. Att 
välja skola med visst innehåll innebär också -  enligt Agardh -  att 
välja bort ett annat innehåll. Han argumenterar för en skola som 
kan ”inom ett slags skola” möta de oändligt nyanserade behoven 
av kunskap och undervisning. (Agardh 1828, s. 114)

4) När det gäller det egentliga ”inrättandet av Special-Skolor för 
olika stånd”, menar Agardh att de ekonomiska argumenten för 
”en enda stor skola” är -  om än obetydligt -  starkare.

Agardh var således /o r en begränsad valfrihet på de varierade grunder 
han redogör för ovan. Han menar att om vi ska kunna ha en gemen
sam skola ”måtte allt kunna läras där, men inte behöva läras där”. 
Föräldrarna skall alltså ges rättigheten att välja läroämne. Agardh
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pekar dock på -  menar jag -  ett aktuellt dilemma mellan valfrihet 
och medbogarfostran:

.. .det enda som bör inskränka denna Föräldrarnes Valfri
het, är statens fordran af mensklighet och medborgerlighet 
hos alla sina medborgare... (Agardh 1828, s. 115)

Dilemmat är att en alltför högt prioriterad valfrihet riskerar att tona 
ner de för alla stånden gemensamma uppfostransmålen, som är källå
dern i enhetsskoletanken. Agardh insåg tidigt att den gemensamma 
sociala medvetenheten och alla elevers upplevelse av gemenskap är 
mycket viktig för en demokratisk utveckling i samhället. Skolklassen 
måste i grunden vara ett samhälle i smått, där variationen är tillåten. 
Det ”normala” är variationen, inte homogeniteten, och det är enhets- 
skolans sak att ge eleverna denna upplevelse av variation, för demo
krati- och jämlikhetsidealets skull.

Ovanstående resonemang är hämtat från en tid då folkbildningen 
just inletts, och utbildningsbehoven var oändligt stora. Sverige var ett 
fattigt land med små möjligheter att snabbt råda bot mot den enorma 
eftersatthet som fanns på utbildningens område. Argumenteringen 
under denna tid måste med andra ord sättas in i sitt sammanhang4 -  
den hade mer karaktären av ideologiska markeringar än av verklig- 
hetsbaserade kommentarer.

Enligt Agardh motverkar sålunda en bestående och utökad utbild- 
ningssegregering ”kunskapandet” i grundläggande demokratiska vär
deringar. Den demokratiska känslan kräver en utgångspunkt i det 
gemensamma -  i en skola för alla. Det betyder, om vi fortsätter att 
följa Agardhs tankar, en skola där elever med olika kulturell bak
grund på sikt kan mötas.5

Broocman och bildningen

En annan av de ovan nämnda utbildningsdebattörerna -  Carl Ulrik 
Broocman -  utgav Sveriges första pedagogiska tidskrift. Han gav i 
den en orientering bl.a. om kontinentens pedagogiska strömningar. 
Han var starkt påverkad av Pestalozzi och var ideologiskt vad man 
kan kalla liberal nyhumanist (se Hall 1949, s. 44). Även hans tankar
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är intressanta i ett dagsperspektiv, främst för att han ingående i sina 
texter utvecklar vad han menar vara ett eftersträvansvärt bildnings
ideal. Texterna pekar tillbaka på bildningsidéns romantiska rötter 
och dess konservativa ursprung. Dagens emancipatoriska poängte
ring av bildningsbegreppet i läroplanen (SOU 1992:94, s. 48 ff) v a r -  
som jag ser det -  tämligen främmande för Broocman. Han är dock 
mångtydig: Likt flera av pionjärerna inom utbildningsdemokratiska 
rörelsen pendlar han mellan konservativa och emancipatoriska idé
er.6

I sitt Brandtal till Svenska mödrar 1811 (se Hall 1949) utvecklar 
han sitt förhållningssätt till uppfostran och sin syn på kunskap. Han är 
en av de tidiga enhetsskolepionjärema som med stor övertygelse 
betonar bildningen som det över allt annat skuggande målet. Han 
kritiserar kraftigt tidens anda som han menar är krasst ekonomisk, 
och anmodar sin tids lärare och mödrar att inte hylla denna tidstrend, 
ty det åligger dessa att ”på världens skådeplats framföra bättre och 
förståndigare människor”.7 Vad innebär då bildning för Broocman? 
Ordet bildning var för honom nära förknippat med människans full- 
komlighetssträvan. Mänsklighetens största strävan skall vara att upp
gå i gudomen och i allt efterlikna hans allomfattande dygder som 
förstånd och kärlek. Den bildade människan strävar efter Sanningen.

Den högsta kunskapen är den vetenskapliga -  de förnuftiga hand
lingarna -  som ”höjer kulturen” och försvarar sanningen och dygden. 
Här sorteras implicit ”de oförnuftiga” bort. Att bli en värdig medbor
gare i samhället kräver utvecklande av detta sökande efter sanning, 
och uppfostran skall väcka intresse för detta sanningssökande.8 Detta 
är inte alla förunnat. De människor som uppnår detta bildningsideal 
kan aspirera på en plats som ”världsinvånare”, dvs. den fullt utveck
lade mannen. Den emancipatoriska kantianska tanken9 i Broocmans 
bildningsideal är begränsad. Hans ideal är den bildade världsmedbor
garen (mannen) som skall vara förebild och i framtiden ”omskapa 
släktet”. Broocmans människosyn kan tyckas strängt elitistisk -  det 
romantiska överlägsenhetsidealet. Men han framhåller även det hu
manistiska kravet på denne världsmedborgare och kan också se en 
plats i samhället för den utan ”utmärkt huvud”.

Broocman verkar, liksom Agardh, kraftfullt för en gemensam upp
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fostran av all ungdom. Här är Broocmans text således motsägelse
full. Att vara nöjd och lycklig med ett sunt förstånd, att aldrig klaga, 
är också att vara bildad. Trots sin medborgaridé delar han alltså in 
mänskligheten i bildningsnivåer -  vilka som bas har en med dagens 
mått mätt kraftfull klassargumentation. De som bär det borgerliga 
samfundets plikter och bördor är de övre skikten -  vilka bär och 
utvecklar det allmänmänskliga och eviga.

För att få lite distans till Broocmans tankar och framförallt till vad 
jag upplever som hans emancipatoriska ambivalens, krävs att vi tar 
ett par steg bakåt i tiden och funderar över tidigare filosofiska före
ställningar. Med nedanstående resonemang försöker jag att placera in 
Broocmans demokratiska diskurs i ett bredare socialt sammanhang 
med hjälp av autenticitetsbegreppet.

Den individuella egenarten

Den emancipatoriska kärnan i den liberala ideoligin hade under 1800- 
talets första hälft att förhålla sig till den kulturströmning som brukar 
benämnas romantiken, vars förgrundsfigur var J.J. Rousseau. Hans 
filosofi betonar känslans prioritet över det rationella, vilket kan sägas 
vara inledningen på en ny princip som Charles Taylor10 kallar ”egen
artens princip”. Denna princip, som innefattar en omvälvande för
ändring i förhållningssättet till oss själva, har haft stora konsekvenser 
också för hur vi ser på sociala avvikelser. Principen innebar enligt 
Taylor en gradvis förflyttning av den moraliska innebörden från det 
universella till det individuella. Detta är av vikt för avvikelse- och 
avskiljningsfrågor, ty avvikelsefrågor är oftast moraliskt laddade. Om 
jag tolkar Taylor korrekt så menar han att människors moraliska 
bedömningar under romantiken gradvis förflyttas från en, under 1700- 
talet dominerande, kollektivt kodad bedömningsbakgrund till en bak
grund som under 1800-talet och romantiken, är uppbyggd med det 
individuella livets känslomässiga preferenser som bas. Med begrep
pet ”kollektivt kodad” menar jag att tanke och beslut om handling i 
huvudsak styrs av de kollektiva idéer som finns i samhället om före
trädesvis gemenskap och social samvaro. Detta kan naturligtvis vara 
på gott och ont för exempelvis de avvikande, men det viktiga i det
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kollektiva kodbegreppet är att det är de sociala relationerna som är 
basen för besluten och handlingarna. Den moraliska ”frälsningen” 
under romantiken vinns genom kontakt med oss själva. Autenticite
ten ställs i centrum efter 1700-talets slut. Skillnaderna mellan män
niskor får en annan moralisk innebörd, som säger att det:

.. .finns ett visst sätt att vara mänsklig på som är mitt sätt.
Jag uppmanas leva mitt liv på detta sätt och inte efter 
mönster från någon annans liv. Men detta ger ny vikt att 
vara trogen sig själv. Är jag inte det missar jag poängen 
med mitt liv; jag uppfattar inte vad det att vara mänsklig 
betyder för mig. (Taylor 1994, s. 41)

Den tankeidé som Rousseau anför, anser jag måste ha inneburit för
ändringar för hur särart fortsättningsvis betraktas: Rousseaus indivi
duellt betonade ”mänsklighet” kan tyckas fördelaktig för en utveck
ling mot ett accepterande av ”mångkulturaritet” och en begynnelse 
på en process mot ett ”demokratiskt avspänt accepterande” av annor
lunda beteenden hos somliga människor. Att erkänna andra männis
kors egenart är på sin plats i en fungerande demokrati. Att förvägra 
en annan människa detta erkännande innebär att tillfoga skada. Vi vet 
emellertid från filosofins historia, hur denna idé råkar i kollision med 
den rationella filosofin, med Descartes11 och senare med Kant som 
banérförare. Visserligen betonar Kant emancipationen, där värdet 
hos människan ligger i vår förmåga att styra våra egna liv genom 
universellt nedlagda12 principer. Detta är en föreställning som även i 
ett avvikelseperspektiv kan synas tilltalande för den moderna män
niskan (se Kant 1992). Problemet med Kants princip är dock att det 
värdefulla hos människan är den universella möjligheten, nämligen 
den rationella principen, som innebär en förnuftsgenererad kunskap, 
som en för alla människor ”delad” förmåga. Enligt Kant gäller detta 
principiella ställningstagande även människors moral: Den moraliskt 
universellt ”rätta” och därvid rationella principen för människors liv 
är möjlig att formulera, på grundval av den egna inneboende möjlig
heten som finns ”nedlagd” i människans förmåga (Taylor 1994, s. 
49). Faran med denna föreställning, om man ser det ur de avvikandes
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synvinkel, är att människans värde kan komma att förläggas till för
mågan att delta i den rationella diskursen. Personer som inte innehar 
denna förmåga, eller saknar möjligheten, kan komma att betraktas 
utan respekt. Konsekvensen blir att deras livsplaner och moraliska 
ansvar övertas av andra. Rationalitetsprincipen verkar som princip 
således här icke-emancipatoriskt för de avvikande.

Den kollision jag ovan talar om intar en central plats i flera moder
na filosofiska författares resonemang. Jag anser att en uttydan av 
dessa resonemang är viktig för att få en övergripande förståelse av 
samhällens sociala problematik, speciellt för att förstå olika avvi
kelseperspektiv och dessas konsekvenser. Med denna relativt långa 
utvikning återgår jag till tidig svensk utbildningspolitisk debatt.

Broocmans revolutionära etik

Man kan i Broocmans text framförallt se påverkan av Rousseau, när 
han understryker att läraren skall utgå från barnets natur, och när han 
poängterar uppfostrans allmänmänskliga mål före yrkesmålet. Det 
finns, anser jag, både en revolutionär och konservativ ådra i Brooc
mans texter. Det konservativa speglas i vördnaden för det historiskt 
givna: hans bildade människa skall ”vörda det borgerliga samfundet, 
dess lagar och förordningar, och bära, utan motvilja, de plikter och de 
bördor, det ålägger honom” (Broocman, i Hall&Wiberg 1949, s. 48). 
Konservatismen finns i hans romantiska syn på naturens ”bestäm
ning” av människan, vilket gör hans ståndsöverbryggande utbild- 
ningspolitiska syn mindre övertygande. Det revolutionära finns i hans 
socialpedagogiska grundsyn med bildningsmålet och nedtoningen av 
”det ekonomiska” tänkandet som hörnpelare, men också i hans all
männa tankar om ett enat skolsystem.13 Sverige var på hans tid ett 
fattigt och klassuppdelat land. Många ansåg klassgrundade orättfär
digheter som ”naturliga” och rättfärdiga. Om vi får tro Foucault så 
lade kyrkan ner ett betydelsefullt ideologiskt fundament för orättfär
digheten (se kapitel fem). Det var givetvis vid den tiden revolutionärt 
att predika samvaro mellan klasser i ett enat skolsystem som Brooc
man gjorde.

Både Agardh och Broocman kämpade en seg kamp för att påverka
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en segregationsideologi som dominerat det västerländska samhället 
ända sedan medeltiden, och som kan sägas kulminera under den klas
siska perioden under 1600- och 1700-talen.14 Deras argument innebär 
trots allt, om vi ser till dåtidens anda, ett annorlunda förhållningssätt 
till avvikelse och gemenskap i denna tids skoldebatt. Deras argument 
var inte direkt knutna till det specialpedagogiska området. Trots detta 
utgör de i min framställning språkrör för de diskurser som definierar 
vad som kom att avgöra: 1) framtida specialpedagogisk kunskaps- 
problematik, 2) de samhörande demokrati- och jämlikhetsgrenarnas 
utseende inom svenskt utbildningsväsen. En analys av dessa diskur
ser inom det allmänna skolväsendet är således, menar jag, avgörande 
för en relevant förståelse av framtida specialpedagogisk utveckling 
och senare inriktning: De artikulerar de tidsströmningar som då var 
på gång i kulturen.

Ett mindre antal av de första abnorm- och hjälpskolelärarna följer 
ideologiskt Agardh, Broocman och senare Fridtjuv Berg i fotspåren 
då de formulerar sina ställningstaganden till segregerade grupper i 
samhället. Det finns dock flera exempel på aspekter av kårandan som 
innebär ett envist bejakande av segregationsideologin långt in på 
andra halvan av 1900-talet (se kapitel tre). Intergrationens och demo
kratins förespråkare fick kämpa mot ett agerande och ett sätt att tänka 
i dessa frågor, som följer med mycket gamla kulturella mönster i 
människans umgängesvanor (Foucault 1973, s. 20).

Fridtjuv Berg och abnormdefinitionen

Fridtjuv Berg har mycket ingående penetrerat abnormfrågan. Hans 
resonemang grundar sig framförallt på ett stort antal tyska källor 
inom den pedagogiska patologins område. Han menar att den peda
gogiska patologin uppkommit som en sammanslagning mellan de 
psykiatriska teorierna inom abnorminstitutionerna och de pedago
giska modeller som utvecklats i arbetet med det allmänna undervis
ningsväsendets svagt begåvade barn:

Sedan man på hvartdera af dessa håll länge arbetat utan
kännedom om hvarandras sträfvanden, kom omsider en
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tid, då man fick ögonen öppna för att arbetsfältet var ge
mensamt, då psykologien blef en erfarenhets vetenskap och 
därur framsköt den nya forskningsgren, som kallas den 
pedagogiska patologien. (Berg 1905, s. 25)

Jag ska nedan återge huvudinnehållet i Bergs argument för den, en
ligt honom, mest nödvändiga -  med hans eget uttryck mest axioma- 
tiska -  åtskillnad som en uppfostrare behöver ha kunskap om: den 
mellan själsligt normala och abnorma barn. Närmandet mellan de två 
fälten -  det pedagogiska och det psykiatriska -  har aktualiserats i den 
gemensamma gränsområdes-problematik de bildbara sinnesslöa och 
de ”själsligt defekta” skolbarnen skapat. Man har, menar Berg, med 
tiden ”upptäckt från två håll” att det finns en ”mellanlänk” mellan 
ytterligheterna på skalan sjuk-frisk. Bergs tankestruktur beträffande 
de sjukliga aspekterna av själslivet är mycket kategorisk och fast. 
Uttalandena på denna punkt tyder på att han menar att själva gränsen 
för deltagande måste dras där det friska övergår i sjukdom. Den svåra 
frågan om det finns en gräns för deltagande i den allmänna folkunder
visningen, var den ska dras, och hur den ska bestämmas, har vållat 
Berg stor intellektuell möda. Han förnekar inte på något sätt att det i 
de enskilda fallen:

...kan vara utomordentligt svårt att afgöra, huruvida ett 
visst barn på ett visst utvecklingsstadium befinner sig på 
ena eller andra sidan om gränsen mellan sundhet och sjuk
lighet, mellan normalitet och abnormitet. (Berg 1905, s.
32)

Det bör påpekas att detta skrevs då Alfred Binet var i färd med att 
åstadkomma ett praktiskt förfaringssätt att mäta intelligens. Han hade 
tillsammans med skolläkaren Th. Simon, fått i uppdrag av Paris skol
myndigheter att utarbeta en metod ”för att skilja efterblivna barn från 
deras normalt utvecklade jämnåriga” (Hall&Wiberg 1949, s. 73). 
Binets egen vånda inför avgränsningsproblematiken har han uttryckt 
i sin text ”Nyare åsikter rörande barnen”. Så här säger han:
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Man kom varje dag till mig med någon efterbliven lär
junge som jag inte kunde få erfoderliga upplysningar om. 
Varken föräldrar eller lärare eller barnets tidigare skolliv 
kunde hjälpa mig. Efter en kvarts eller halvtimmes frågor 
skulle jag fälla ett bestämt omdöme om den unge. Det var 
för mig en svår uppgift, eftersom mitt svar skulle kunna 
utöva inflytande på barnets hela framtid. (Binet 1949, s.
74)

Den sökta och nödvändiga tekniken var på väg även om den vid 
tidpunkten då Bergs text skrevs inte nått Sverige. Han får nöja sig 
med ett ytterst osäkert och lösligt avgränsningkriterium, som samti
digt blir kriteriet för själssjuka barn. Han har hämtat detta kriterium i 
en utredning om de andesvagas undervisning från år 1894:

...till själssjuka, andesvaga barn hänföras sådana hvilka 
på grund av bristande fattningsgåfva icke kunna i folksko
la tillgodogöra sig den undervisning som där meddelas...
(Berg 1905, s. 35)

Förhoppningen att kunna skilja det normala från det abnorma kan vid 
denna tid inte infrias, men frågan har sedan länge sökt ett svar. Den 
”objektiva undersökningen” som står vid sidan av ”det subjektiva 
tyckets mark” är dock på väg. För Berg är det självklart att det i 
enskilda fall ”där förr stora svårigheter mötte” ska bli möjligt att med 
ganska stor säkerhet uppdraga en gräns mellan svagt begåvade och 
förståndssvaga (”svagsinnade”), mellan normala och abnorma. Även 
demokraten Berg förespråkar således, legitimerad med det veten
skapliga argumentet, en näst intill absurd sjukdomsinspirerad upp- 
delningsfixering. Verkar denna begynnande avvikelsediskurs för all 
framtid för ett omöjliggörande av det totala viet -  solidariteten i det 
svenska utbildningssystemet?

Åter till Bergs ursprungsfråga, om vilken pedagogisk åskådning 
som avsöndringsargumenteringen vilar på. Den sönderfaller i två de
lar. Jag ser Bergs inlägg i första hand som ett försök att flytta den 
gräns han talar om nedåt. Han vill låta folkbildningen nå så många
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som möjligt av de stora massorna. Han vill, i demokratisk anda, att de 
tidigare socialt avskiljda, dvs. i första hand de fattiga, inte ska falla 
utanför. Men frågan har också en annan viktig aspekt, som jag anser 
väcks av Bergs text. För honom är det naturligt att en gräns måste 
dras, och detta förhållningssätt stödjer paradoxalt nog hans demokra
ti- och jämlikhetssträvanden. Det skärper hans demokratiska argu
ment. Men vad betyder detta förhållningssätt vid denna tidpunkt? 
Hans så definitiva ”pedagogiska förhållningssätt” innebär en ”natur
lig och axiomatisk” avgränsning av de elever som han definierar som 
”själsligt abnorma” -  de ”sjuka”. Ifrågasätter inte Berg -  den kämpa
de jämlikhetsivraren -  åtminstone på det inre ideologiska planet den
na starkt dualistiska gränsdragning mellan de sjuka och friska? Finns 
detta ifrågasättande inte hos honom? Det verkar inte så. Har han 
möjligen med tanke på sin position inte kunnat uttala tvivel om gräns
dragningen? Är det således politisk taktik? Jag har, när jag analyserat 
Bergs pålästa och intellektuellt envetna beskrivningar av Mannheim- 
systemet, inte heller kunnat påvisa att argumentationen gått i den 
politiska nödvändighetens ledband. Denna gränsdragningsfråga till
hör, uttryckt med Foucaults metafor, en av tidsålderns svarta rutor (se 
kapitel fem).

Ett svar kan vara att Berg använder gränsdragningsargumenten för 
sina praktiska syften, enligt principen ”rädda vad som räddas kan”. 
Om detta är fallet så strävar han efter att med hjälp av övertygande 
argument göra den räddade delen så omfattande som möjligt. Han 
undviker dock att uttala sig angående frågans ovillkorliga maktas
pekter. Visst argumenterar han för demokratiprincipens överlägsen
het, men han analyserar inte i sin text motståndet mot den enhetliga 
skolan. Dessa svarta rutor har en mera övergripande och djupare 
ideologisk förklaring, där svaren som förklarar rutornas existens måste 
sökas i samhällens politiska och filosofiska och vetenskapliga ström
ningar -  sedda i ett längre tidperspektiv.15 Det är i detta avseende 
Foucaults analys av vansinnets historia, kan utgöra en användbar 
grund för förståelsen av trender i den demokratiska skoldiskursen. 
Om vi kan belysa grundvalen för denna utbildningsdualistiska myck
et livskraftiga tanke över tidsperioder, kan vi också öka förståelsen 
av de determinerande förutsättningarna till de förhållningssätt som
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förespråkar avskiljning. Jag anser att dessa gränsdragningsfrågor är 
de nedslagspunkter i undervisningshistorien dit analysen måste rik
tas. På detta sätt kan vi sedan utreda de frågor som i undervisnings- 
sammanhang intimast berör rättvise-, moral- och inte minst maktfrå
gor.

Bottenskolediskussion och avskiljning

Jag ska fortsätta utredningen av argument för och emot en enhetssko- 
la för att komma till klarhet om hur grunden ser ut för den ideologiska 
och organisatoriska segregering som växte fram i början på 1900- 
talet. I vilken mån kan man spåra determinerande förbindelser mellan 
denna utveckling och den framväxande enhetsskolerörelsen? Har bot- 
tenskolediskussionen lånat argument till de personer inom den all
männa skolan och hjälpskolan som ivrade för avskiljningen, som 
Karl-Georg Ahlström påstår? (Se Ahlström 1986; 1993)

Bottenskolans förespråkare förde sedan gammalt fram tre former 
av argument för en gemensam skola för alla klasser: sociala, pedago
giska och ekonomiska.

De sociala argumenten för en gemensam grundskola i de betän- 
kanden som den s.k. Skolkommissionen 1918 framlade,16 har Frid
tjuv Bergs skrift ”Folkskolan som bottenskola” som bas. Det nämns 
här överhuvudtaget inte hur frågan om de svagt begåvade barnens 
skolgång skall lösas. Däremot framhålls att det starkaste skälet till 
jämlikhetstanken är att inga yttre och ovidkommande omständigheter 
-  exempelvis föräldrarnas ekonomiska och sociala ställning -  skulle 
hindra att ”de skilda begåvningarna tillvaratoges på rätt sätt” (SOU 
1926:5 s. 22). Kommissionens ledamöter pekar också på -  med Bergs 
ord -  att en gemensam skola kan bidra till att utjämna motsättningar
na mellan olika stånd i samhället, varvid en grund läggs för ”ett 
framtida samförstånd mellan de olika samhällslagren” (SOU 1926:5 
s. 22). De pedagogiska argumenten pekar på hur ett intresse från 
samtliga samhällskretsar skulle bidraga till ”folkskolans allmänna 
utveckling”. Ekonomiskt pekar man på det kostsamma med parallella 
studiegångar -  läroverksklasserna är avsevärt dyrare än den under
visning som bedrivs i folkskolan. En gemensam skola för alla kan
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alltså enligt komissionen minska statens utgifter för skolväsendet.
Mot kommissionsbetänkandena från 1922 och 1923 riktades flera 

skarpa kritiska uttalanden. Som huvudförslag presenterades en 6-årig 
bottenskola för alla samhällsklassers barn. Detta förslag låg som ut
gångspunkt för den kritik som följde. Här låter det sig särskilt väl 
påvisas hur konserverande argument kan förvridas till en form som 
lånar sin kraft från de socialt missgynnades rättmätiga krav. I grun
den handlar det om att driva den dolda tesen om ett fortsatt stånds
samhälle. Ett av de skäl som anförs mot en bottenskola är att det i 
ekonomiskt hänseende inte finns några hinder för fattiga barns vistel
se i läroverket. Det är därför, menar man, mer jämlikt med tanke på 
bl.a. landsbygdens bam -  där skolan ofta är ”svagare” och tidsmäs
sigt kortare -  att dessa barn slipper inhämta kompletterande kurser 
upp till årskurs sex nivå, för att ha möjlighet att komma in i den starka 
konkurrensen med städernas barn -  där skolan ofta är sexårig. Kriti
kerna menade att denna komplettering av kunskaper för alla sam
hällsklassers barn skulle bidra till att de bemedlade skulle starta upp 
ett privatskolesystem. En sådan utveckling vore på längre sikt, enligt 
deras synsätt, en fara för det som bottenskoleideologin ville uppnå 
(SOU 1926:5 s. 24). Kritikerna hävdar att det inte heller längre finns 
reella politiska och demokratiska skäl för bottenskoleidén, främst 
beroende på ”den politiska maktens överflyttande till allt bredare 
folklager” . De kritiska menar också beträffande folkskolans bidra
gande till ”utjämning av motsättningarna i samhället”, att erfarenhe
ten har visat att det är i ungdomsåren och inte i barnaåren som vän
skapsbanden knyts. Det är därför inte ”berättigat att draga generella 
slutsatser om den sociala räckvidden av kamratmiljöns inverkan” 
(SOU 1926:5 s. 25).

Fridtjuv Berg vann med sin enträgna kamp för en gemensam bot
tenskola stora delar av folkskollärarkårens bifall för sin bottenskole- 
plan.17 Det kan allmänt sägas om denna kamp att uppfattningarna 
influerades av den ideologiska kraftmätning som försiggick mellan 
de liberala och konservativa strömningarna i den europeiska politi
ken under denna tid. Man frågade sig både i Sverige och i Europa 
vilka uppgifter den framväxande folkskolläraren skulle ha och vilken 
inriktning dess utbildning skulle få.
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Den liberala synen på essentiell folkskollärarkunskap var, att det 
främst rörde sig om att utveckla eget omdöme och tänkande. Den 
konservativa ideologin däremot, betonade främst folkskollärarkårens 
regulativa uppgifter, och framhöll folkskolläraren som den tekniske 
experten. Detta speglades i uppfattningar hos de konservativa om ett 
starkt begränsat innehåll vad gällde folkskollärarnas utbildning. De 
konservativa betonade också skolans nationella fostran och skolans 
uppgifter att sprida det kristna idealet (se Bröms 1964, s. 241 ff).

Gradvis övergavs synen att läraren var den kraftfulle exercismäs
taren, vars kunskap i första hand bestod av att övervaka och manövre
ra de obildade massorna. Enligt Berg bestod folkskollärarnas bilning 
av dels den allmänt mänskliga kunskapen, dels den medborgerliga -  
hans uppgifter som samhällsmedlem -  och dels den pedagogiska 
bildningen, hans yrkesspecifika kunskaper.

Det var i denna strid som folkskollärarnas växande klassmedve
tenhet kom till uttryck. Men samundervisningen betydde även ökad 
makt åt folkskollärarkåren, genom att man kunde räkna in medelklas
sens barn inom sitt område. Bottenskoleprojektet blev en del i folk
skollärarkårens professionaliseringsprojekt (Florin 1987, s. 92 f; se 
även Englund 1986, s. 116 ff). Folkskollärarkåren med liberalerna 
Berg och Flammarlund angrep de konservativa krafter som oroade 
sig för att barn på landsbygden skulle bli:

...prevented from participating to a substantial extent in 
physical labour, which was likely to be their livelihood in 
the future. (Englund 1986, s. 116)

De sakkunniga utreder tämligen noggrant folkskolans möjligheter att 
förbereda eleverna för högre studier, och således dess möjlighet för 
att utgöra en bottenskola (SOU 1926:5, kap. 4). De analyserar denna 
'’bärkraft” genom att först och främst fråga olika myndigheter och 
myndighetspersoner (folkskoleinspektörer, Skolöverstyrelsens tjän
stemän, Skolöverstyrelsens chef, rektorer på kommunala mellansko- 
lor) om deras uppfattning om bottenskoleidéns hållbarhet: Hur kan 
man formulera hindren som finns, och vad kan utvecklas och utgöra 
framtidsgrunden ?
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I detta sammanhang tas frågan om det ojämna ”lärjungemateria
let” upp. Då ju folkskolan ”måste som lärjungar mottaga alla skol- 
pliktiga barn”, måste skiljaktighetema i studiebegåvning vara större 
än i läroverket (SOU 1926:5, s. 36). Detta gör, menar de sakkunniga, 
att folkskolan arbetar efter en långsammare studietakt, och därför 
lämpar sig mindre som förberedelseplats i just detta avseende. I sam
ma kapitel ger man sin syn på den särskilda undervisningen för efter
blivna bam (SOU 1926:5, s. 41). Det anmärkningsvärda är att man i 
sina argument, så vitt jag kan bedöma, i tämligen liten utsträckning 
anför de svaga eleverna som direkt orsak till en eventuell oförmåga 
hos folkskolan som förberedelseskola. Vad man pekar på (folksko- 
leinpektörer och rektorer i ett stort antal mellanskolor och från andra 
håll) är de ”svagare” skolformernas -  alltså organisatoriska problem 
-  något sämre förmåga att förbereda eleverna för de högre skolfor
merna. Detta menar de tillfrågade emellertid att goda lärarkrafter kan 
kompensera. I övrigt är den relativt omfattande utredningen optimis
tiskt hållen vad gäller folkskolans möjligheter i detta avseende. En- 
hetsskoletankens sammanshållningsmönster gör sin smygande entré. 
De sakkunniga nämner hjälpklasserna som en möjlighet till en ”be
tydande lättnad”, men begränsar antalet barn som är i behov av den
na organisatoriska åtgärd till 1,5-2 procent av samtliga barn på res
pektive åldersstadier. Den officiella faktiska hållningen i enhets- 
skolefrågan möter dock stundtals starkt motstånd.

I flera svenska större städer fanns på 1920-talet ett differentierat 
folkskolesystem organiserat efter det tyska Mannheimsystemet. Sys
temet var väl utbyggt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, 
Västerås och Södertälje. Beroende på vilka principer för utgallring 
som användes i kommunen, kunde klasserna inrymma 7-15 procent 
av det totala antalet elever. I Stockholm var en av skolkommissio- 
nens ledamöter -  Karl Nordlund, en av organisatörerna -  en stor 
förespråkare av dessa klasser. Ett av hans vanligaste teman på sin 
talrika föreläsningar på hjälpskoleföreningamas möten, och på hjälp- 
skolekurser, var just denna differentieringsinriktning i Stockholms
området. På en särskoledag i Kristiania den 29 september 1923 näm
ner skolinpektör O. Schulstad i sitt föredrag, ”De svakt begavede 
barns stilling i skolen”, att det finns 20-30 procent ”sinker” enligt
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statistik från större städer, och på landet ca 15 procent (Hjälpskolan 
1923, s. 99).

Den 31 juli 1925 talade fil. dr. Karl Nordlund om B-klassfrågan på 
det nordiska hjälpskolemötet på Vendelsbergs folkhögskola. I sitt 
referat av föredraget påpekar man i tidskriften att det i Sverige ”synes 
råda en rätt stark stämning för B-klasserna, under det att i Norge och 
Danmark meningarna äro mera delade” (Hjälpskolan, 1925, s. 69). 
Diskussionerna om systemets eventuella nackdelar synes dock tidvis 
ha varit häftiga. Med hänsyn till ”synpunkten av folkskolans effekti
vitet”, menar dock kommissionen artigt att det är ”angeläget att med 
uppmärksamhet följa dessa försök” (SOU 1926:5, s. 42). Det är detta 
debattklimat som hjälpskolans intressenter har att förhålla sig till.

Det är gynnsamt för förespråkarna för ett hjälpskolesystem att 
hitta argument för en segregering av de svaga i folkskolan i detta 
läge. Man är relativt överens om -  då menar jag både personer med 
radikala demokratifostrande argument, och andra mindre radikala 
debattörer på den konservativa sidan -  att ”alla” inte innebär alla fullt 
ut. För folkskolans anseende och utveckling var det nödvändigt att 
avskilja de svaga som på trevande grunder specificeras som -  ”abnor
ma” och ”sjuka”.

Gränsdragningen: Det vetenskapliga argumentet

Strävan att sortera barn efter begåvning har mycket gamla anor i 
Sverige. Redan i den första svenska skolordningen, som utarbetades i 
mitten på 1600-talet, går det att läsa att lärjungar som icke ”lämnade 
bättre hopp om sig, borde hänvisas till andra hederliga lefnadsyrken”. 
Därtill inrättades ”specialklasser” -  ”skrif- och räkneklass” -  för dem 
som saknade betingelser för en ”längre gående undervisning” (Berg 
1905, s. 167).

Även förknippandet av ”vetenskap” med denna sorteringsargu- 
mentation har gamla anor. Den kan härledas till ett begynnande in
tresse för barnets psykologiska natur.18 När Berg analyserar språk
mästaren Gustaf Ruders argumentering för det som på dåtidens svens
ka kallades ”snilleurvalet”, låter han ana sin tro på den vetenskapliga 
undersökningens överlägsenhet över ”ett lösligt tycke, skolförhör,
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skolbetyg o.d.” Debatten om detta snilleurval tycks vid mitten av 
1700-talet ha gällt hur man gör ett rättvist urval, inte om urvalet 
skulle göras. Flera dåtida skolmän synes ha påpekat faran att ut- 
mönstringen kan ske för hastigt och på alltför lösa grunder. Man 
påpekade också mognadens betydelse: Flera barn är vid unga år ”visp
aktiga” och saknar tålamod, men kan mycket väl ju äldre de blir ”gå 
ganska långt uti djupsinniga vetenskaper” (Berg 1905, s. 175). Men 
inte enbart vetenskaperna är framträdande i den traditionella avvikel
sediskursen, även religionen blandas in i den ordning som styr t.ex. 
språk och tanke inom denna diskurs.

”Den rättvisa uppdelningen”

Även Berg är för en noggrann individuell utredning av det enskilda 
barnet. Här har han en ogrumlad tro på den kunskap som den framväx
ande differentialpsykologin ännu, på hans egen tid, bara låter ana.

Idén om skolans anpassning till den enskilda elevens begåvning 
hade gamla anor framförallt i Tyskland. ”Den fria flyttningen”19 som 
var ett individanpassat tyskt system, hade ingående studerats av bl.a. 
Broocman och Agardh, och idén transplanterades så småningom på 
det svenska skolsystemet.20 Uppdelningsargumenten, dvs. när det 
gäller avvikande beteenden och svag begåvning, har oftast hos dem 
vardagspsykologiska klichéaktiga motiveringar av typen: det har ”all
tid varit avgjort”, ”ingenting är så olika hos människor som snille 
och fattningsgåva”, det är ”emot människonaturen”, men även prag
matiska argument är vanliga. Broocman och Agardh får, då de an
vänder dessa argument, medhåll av Berg, som anser att klassläsning 
tyvärr ”supponerar” en ogrundad likhet mellan människor: ”det är 
omöjligt för den snillrikare lärjungen att släpa med sig den trögare 
/.../undervisningen måste [vid klassläsning, min kommentar] beräk
nas på den håglösaste och den enfaldigaste lärjungens fattningsgåf- 
va” (Agardh i Berg 1905, s. 179). Detta skulle i så fall vara orättfär
digt mot den snillrika eleven, enligt Bergs resonemang.

Agardh, Broocman och Berg, som alltså i vissa situationer kraftigt 
hävdar den demokratiska rätten att möta även de lägre ståndens barn 
i klassrumssituationen, kan i samma kontextuella sammanhang, när

114



deras perceptionsschema lyder andra lagar -  egendomligt nog -  starkt 
förespråka en åtskillnad. Demokratin verkar reglera vissa zoner men 
inte andra för dem. Är detta möjligt för dem genom att de gör en 
åtskillnad av vad som kan kallas den ”rättvisa uppdelningen”, som 
bygger på vetenskapliga argument hämtade från det framväxande 
psykologiska fältet? Är denna ”rättvisa uppdelning” en förutsättning 
för de politiska argumenten, inom den liberala demokratiska jämlik- 
hetsrörelsen? Dessa talar ju  om en gemensam undervisning, eller 
åtminstone en gemensam möjlighet. Den vetenskapliga avskiljning- 
en av de ”sjuka” synes vara den ideologiskt betingade modereraren 
för dessa möjligheter. Är det så att vetenskapen är så starkt förknip
pad med Sanning och Rättvisa att den demokratiska analysen här 
sätts inom parentes? Den socialt och ekonomiskt fattige är det orätt
färdigt att utestänga, men den begåvningsfattige ”sjuke” kan med 
hjälp av vetenskapliga ”objektiva” kriterier uteslutas, enligt detta syn
sätt. Dessa demokraters ideologiska bas är när det gäller ståndpunk
terna i sorteringsfrågan sannerligen inte entydig.

Berg är dock bitvis kritisk mot Agardhs delvis kompromisslösa 
upphävande av klassrumstanken i samband med den fria flyttningen. 
Ett totalt upphävande var inte heller, så vitt jag kan förstå, Agardhs 
mening. Han försökte -  trots motståndet från den undervisningskom- 
mitté han själv satt i -  på egen hand undersöka undervisningssyste
mets grunder. Hans idéer om skolans individorienterade organisation 
hade delvis påverkats av Fichtes och Pestalozzis lära om hänsynsta
gandet till barnets ”harmoniska utveckling”. Alla skulle inte tvingas 
till att läsa lika mycket. Att ta hänsyn till olikheterna blir för honom 
detsamma som att poängtera jämlikheten och det lika värdet i under
visningen. Det framgår dock i Agardhs texter att frågan om sortering 
eller ej, varit problematisk för honom. Han diskuterar bl.a. för och 
emot tidens tävlingsinriktade skola, och ifrågasätter tävlingen på 
moraliska grunder. Han upphäver också den förespråkade valfrihets
principen när det gäller religion, historia, geografi och aritmetik. 
Klassläsningen behövdes för att fostra eleverna moraliskt. Klassläs
ningen kunde utveckla, och på ett naturligt sätt träna, kärleken till 
nästan. Den fick därför inte upphävas helt. Även i sina organisatoris
ka förslag är alltså Agardh motsägelsefull.21
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Kuggningsproblematiken

I sin skrift ”Individualitet eller Schablon” från år 1905, kritiserar 
Fridtjuv Berg den lösning på kuggningsproblematiken som, efter tyskt 
mönster, blivit allt vanligare inom folkskolan i Sveriges större städer. 
Det är uppbyggnaden av A- och B-klasser han syftar på, där B- 
klasserna medför ”en knappare läroplan och lägre bildningsmål” (se 
Berg 1905, Förordet). Han verkar inte hysa någon större oro för att 
denna organisationsform skall få möjlighet att breda ut sig i riket som 
helhet, därtill är de praktiska svårigheterna alltför stora, säger han. 
Vad han däremot hyser stark oro för är den ”pedagogiska grund
åskådning” på vilken linjedelningsförslagen22 vilar. Berg, menar jag, 
vill i första hand med sin skrift leverera principiella argument för att 
en väl fungerande offentlig skola inte behöver vila på en differen- 
tieringsideologi, som utmynnar i en sortering av eleverna efter deras 
förmåga att klara skolarbetet. Om så vore fallet, dvs. om den allmän
na skolans verksamhet skulle kräva en omfattande linjedelning, vore 
det jämfört med det demokratiska skolideal som föresvävar Berg, en 
”fullständig pedagogisk bankruttförklaring” av folkskoleidén.

Linjedelningens svenska historia förlägger Berg till den diskus
sion om den s.k. fattig- eller minimiparagrafen som gällde ”de skol
barn, hvilka af fattigdom hindras att undervisningen längre tid begag
na eller sakna erforderlig fattningsgåva att förvärfva det fulla kun- 
skapsmått som undervisningen erbjuder”, och vilken redan fanns i 
1842 års folkskolestadga.23 Minimikursåskådningen nådde sin blom- 
stringstid under senare hälften av 1800-talet och förekom i 1889 års 
normalplan i tre former:

...alla gående ut på att skilja de klent begåvade och de 
fattiga barnen från de intellektuellt och de socialt lyckliga
re lottade samt att alltså dela skolan på två linjer: en mini- 
milinje och en fullständigare linje. (Berg 1905, s. 10 )

Sveriges allmänna folkskollärareförening var enligt Berg starkt kri
tisk till normalplanens linjedelningsförslag. Men här flikar Berg in ett 
vanligt förbehåll, nämligen att detta gäller de ”normala barnens sor
terande på olika linjer” (Berg 1905, s. 11, min emfas).
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Folkskollärarföreningens kritik pekade på den godtyckliga norm 
som bestämde fördelningen på de olika linjerna: Här fanns risk för 
grova misstag, och inte minst risk för ”pedagogisk förflackning” till 
följd av den ”kursprövande karaktär” ett linjedelat undervisningarbe
te kräver (Berg 1905, s. 12).

Alla folkskollärargrupper var dock inte kritiska till linjedelnings- 
förslagen. Den konservativa och starkt religiöst färgade tidskriften 
”Folkskolans vän”, organ för föreningen Svenska Folkskolans vän
ner, förde en debatt under hela 20-talet, där en betydligt mindre ifrå
gasättande ton tydligt märks i kommentarer till linjedelningens nega
tiva konsekvenser. Tidskriften är, som jag tolkar den, även tämligen 
ljum till bottenskoletanken.24

Berg och folkskollärarkåren har emellertid ett viktigt förbehåll vad 
gäller kritiken av linjedelningen: Man tycks anse att idén om en 
gemensam folkskola inte nödvändigtvis gäller alla fullt ut. Detta 
förhållningssätt delades av det stora flertalet av debattörerna -  mot
ståndare såväl som förespråkare för minimikursema. Avsöndring är 
allmänt accepterad -  även av Berg och andra ledande folkbildare -  
vad gäller ”de andesvaga”, de ”vanartade” och vad gäller de intellek
tuellt och moraliskt ”abnorma” barnen. En viktig fråga för honom 
blir då givetvis vilka som kan räknas till de normala, och vilka som 
måste avsöndras. Berg pekar här på brister i folkskollärarkårens teo
retiska kunskaper, som i sin tur drar med sig praktiska brister. Han 
argumenterar för en avsöndringsnorm som inte förlorar sig ”i det rent 
subjektiva tycket, hvarpå givetvis ingen organisation kan bygga” 
(Berg 1905, s. 16).

Bergs analys av Mannheimsystemet

Min ambition är inte att här beskriva Mannheimsystemet i detalj. Jag 
vill istället se hur en svensk framträdande skoldemokrat ser på jäm 
likhets- och demokratifrågor i anslutning till detta system. Med detta 
syfte blir Bergs diskussion för mig en möjlighet att se hur enhets- 
skoleidén förhåller sig till avgränsningsproblematiken. Den blir däri
genom också en indikator för hur den demokratiska diskursen under 
början av 1900-talet förhåller sig till den framväxande hjälpskolerö- 
relsen.
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Berg är mycket kritisk till de avgörande delarna av Mannheim- 
systemet. Han pekar på den tyska utbildningshistoriska pendlingen 
mellan stark differentiering och tider av nationell samhörighet -  då 
denna differentieringstanke har fått stå tillbaka i de skolorganisato- 
riska lösningarna. Man känner i hans analys av de tyska differentie- 
ringsdiskurserna igen de svenska bottenskoleargumenten, som t.ex. 
att en linjedelning kan förmå även de bättre situerade att placera sin 
avkomma i folkskolan. Utan linjedelning placerar man alltså sina 
barn i privatskolor och läroverk. Här finns också en stor vinst att göra 
för folkskollärarkåren. Med denna ”rensning” blir yrkestillvaron dräg
ligare för dessa lärare, och arbetet med ett mera ”begåvat” urval ger 
även kåren en högre status. Mannheimsystemet vilade alltså på en 
stark differentieringstradition. Det bör noteras att det Berg kritiserar 
inte är linjedelningssystemet i sig. Det han är tvivlande inför är Mann- 
heimsystemets kännemärke, den s.k. repetionsklassen,25 vilken han 
menar innehåller även normala barn som avskiljts på grund av socia
la skäl och fattigdomsskäl.

Staden Mannheim inrättade formellt sin folkskola efter systemet 
1899, och folkskollärarkåren där var i princip positiv till linjedelning 
även för ”de lärjungeelement, som intaga en ståndpunkt mellan de 
normalt prestationsdugliga och de sjukligt svag-begåfvade” (Berg 
1905, s. 205). Vad kåren där var oense om var inte -  enligt Berg -  
avskiljandets principiella nödvändighet utan vilka som skulle avskil
jas. Man kommer emellertid överens om en ”operationell” definition 
av dessa mellanbarn, nämligen ”otillfredsställande betyg” . Även lä
karsällskapet i Tyskland uttalade sig ”i princip” för det rättfärdiga i 
denna typ av avskiljning. Läkarna poängterade, enligt Berg, de väl- 
görenhetsanordningar som man knutit till repetitionsklasserna: De 
fick oftast de bästa och ljusaste skollokalerna, de hade tätare raster, 
de hade förmånsrätt till skolbespisning, skolbad, koloniverksamhet 
och dylikt. Detta var naturligtvis i dessa fattigtider ett mycket starkt 
argument för systemets anhängare, och var även användbart när för
äldrar skulle övertygas om repetitionsklassens fördelar. Bergs hu
vudargument mot repetitionsklassen är dock att den blivit ett självän
damål. Han ser det som ett frö till det demokratiska systemets upplös
ning och förvandling.
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I förhållande till detta kan det tyckas underligt att Berg är så posi
tiv till själva hjälpklassystemet, dvs. undervisningen av de som anges 
som ”sjukligt svagbegåvade”. Denna uppdelning förknippar han inte 
alls med Mannheimsystemets avgörande problematik och på andra 
sidan av denna gränsdragning finns för honom inget utrymme för en 
demokratisk argumentation. Han kan t.o.m. tänka sig provisoriska 
”särskilda upptagningsklasser” med exempelvis till storstäderna ”in
flyttade barn med svagare underbyggnad” och att man där får ”tillfäl
le att taga igen hvad som blifvit försummadt” (Berg 1905, s. 232). 
Vad han däremot argumenterar mot är repetitionsklassemas perma
nenta ombildande till ”ett slags anomaliklasser eller hjälpklasser af 
andra ordningen, afsedda för kroppsligt eller själsligt undermåliga 
barn, oberoende af deras skolprestationer” (Berg 1905, s. 232). Det är 
där han ser de demokratiska upplösningstendenserna i Mannheim- 
systemet.

Berg kritiserar även Mannheimsystemets förhållande till de för
äldrar vars barn placerats bland svagare begåvningar. Han pekar på 
den retoriska manipulerande övertalningsförmågan, som han menar 
finns både i tal och skrift och som är karakteristisk för systemets 
skapare. Motståndet från föräldrars sida har alltså brutits genom ar- 
gumentatorisk manipulation, där bl.a. klassernas välgörenhetsförde- 
lar spelat en viss roll. Ett av lärarkårens huvudargument mot hjälp
klasser i Sverige har varit att en homogenisering innebär att svagare 
barn kommer att sakna den stimulans som deras duktigare kamrater i 
en heterogen grupp kunnat erbjuda. Hjälpklassförespråkama har istäl
let vänt på argumentet och sagt att svagare elever känner det ”andliga 
afståndet” och därför får en minskad självkänsla och därför också 
sämre kan tillgodogöra sig undervisningen (Berg 1905, s. 242). Indi- 
vidualiseringen i repetitionsklasserna är dock enligt Berg en chi
mär, endast ett teoretiskt önsketänkande. Det går här att kritiskt be
trakta homogeniseringsförespråkarnas differentieringskriterier vad 
gäller olikheter i begåvning. Det råder ingen tvekan om att, som Berg 
säger, ”det andliga afståndet mellan repetitionsklassemas lärjungar 
måste vara betydligt större än lärjungarna i en osorterad klass”. Före
språkarnas kriteriebeskrivningar visar nämligen att, säger Berg, dessa 
elever är:
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.. .flitiga men dumma; kvicka men lata; kvicka och flitiga 
men vårdslösade i hemmet; kvicka, flitiga och välskötta 
men inflyttade från skoldistrikt med knappare läroplan; 
kvicka, flitiga och välskötta men efterblifna på grund av 
längre sjukdom o s v . . .  (Berg 1905, s. 243)

Hur ser då Berg på lärares förhållningssätt till system som implicerar 
en stark individualitets- och differentieringssyn. Det lockar, säger 
han, och speciellt i ekonomiskt svåra tider med sociala problem som 
följd. Då ökar trycket på lärarna. Trycket ökar också om förhållnings
sättet till kunskap är sådant att det gäller för läraren att ”inprägla 
ansenliga kvantum af kunskaper och färdigheter, hvilket betecknas 
såsom klassens mål eller skolans mål”. Trycket på lärarna frammanar 
rentav denna kunskapssyn. Det är motigt att inte kunna uppfylla må
len, och då längtar läraren efter en ”sump” för alla ”skeppsbrutna”.

Berg ironiserar över och placerar in denna tankegång i det tekniska 
marknadsekonomiska tänkandet, som det tyska systemet företrädde -  
och som inte är olikt dagens tänkande. Sortering -  efter ”naturliga 
förutsättningar” -  implicerar ett objektiverat sätt att se på människor. 
Urbaniseringen, den ökande proletariseringen och den ekonomiska 
knappheten i tyska storstäder tvingar fram den pedagogiska stordrif
ten. Undervisningens mål blir i första hand att leverera högstående 
varor av hög kvalité. Massundervisningen kräver alltså rättvis diffe
rentiering ”enligt naturens och det praktiska lifvets föredöme”. Ar
betsfördelning, räntabilitet och förbättrade metoder krävs för att göra 
de ”dyrbaraste nationella värdena” intensivt fruktbärande.

Jag har ovan bl.a. velat peka på hur Bergs analys åtminstone till sin 
allmänna form och som argumentations grund, använder sig av det 
han kallar den psykologiska vetenskapen, eller den psykologiska pa
tologin. I nästa avsnitt diskuterar jag den framväxande psykologiska 
rörelsens ideologiska inriktning vid tiden för Bergs analys av avvi
kelse. Jag menar att en ideologisk inblick på detta vetenskapsområde 
kastar ett visst ljus över de mest paradoxala avsnitten i hans argumen
tation.
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Den psykologiska rörelsen vid sekelskiftet: 
Experimentalismen

Sjukdomsanalysens teman tas upp och förstärks av den kraftfulla 
och snabba psykologiska ”omvändelsen” under andra halvan av 1800- 
talet. Den tidiga akademiska psykologins syn på kunskap ligger som 
huvudsaklig grund för de psykopatologiska insikter och handlings
program som växer fram vid denna tid. Det är därför av vikt i vårt 
sammanhang att studera dessa inledande psykologiska förhållnings
sätt, som får konsekvenser för lång tid även inom hjälpskolepeda- 
gogiken. Jag har visat i kapitel tre att den dels hade ett stort inflytande 
på skribenter i hjälpskollärarnas tidskrift, men även på utbildnings- 
demokratiska förkämpar. Av deras artiklar och skrifter framgår att 
dess metodologi blev mycket betydelsefull för hur hjälpskole- och 
allmänskoleutbildning tänker om sina allmänna insatser och specifi
ka metoder för de behövande barnen. För att ytterligare klargöra 
ursprunget till dessa tankar ska jag här ge en allmän bild av innehålls
liga fokuseringar och tankemönster inom denna akademiska ame
rikanska verksamhet med tyskt påbrå. Den bild jag tecknar är baserad 
på experimentalismens tidigaste insikter och metodiska förfarings
sätt. Först följer en relativt koncentrerad redogörelse för experimen
talismens kunskapssyn. Därefter diskuterar jag motiv för det psyko
patologiska intresset inom allmänpsykologin.

Det är svårt att finna bestämda orsaker till detta explosionsartade 
intresse och det snabba statuserkännande den psykologiska rörelsen 
fick inom den akademiska traditionen. För att söka svaret till dess 
popularitet måste flera aspekter av dess historiska utveckling genom
lysas. O ’Donnell menar att det psykologiska området inte enbart är:

.. .a body of knowledge; it is also an organisation of kno- 
wers / . . . /  Legislation as well as logic, social influences as 
well as scientific insights shape the course of disciplinary 
development. (O’Donnell 1985, s. 1)

Disciplinens utveckling och spridning som hjälp vetenskap på flera 
fält måste också förknippas med den snabba urbaniseringen och in
dustrialiseringen av samhället. Det stora behovet av en allt bättre
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utbildad arbetskraft krävde svar på gamla frågor om varför vissa kan 
och andra inte kan, varför vissa är intellektuellt snabba och andra 
långsamma. Den nya psykologin gav förhoppningar om svar som 
kunde stödja den nya positivistiska, industriella samhällsordning som 
man nu såg begynnelsen av.26 Behovet var stort att söka nya starka 
förbindelser ”between the laboratory and society”. (O’Donnell 1985, 
s. 6).

O’Donnell (1985) visar att främst tysk forskning inom sensomoto- 
risk fysiologi, neuroanatomi och hjärnfysiologi är de viktigaste kun
skapskällorna för den fysiologiska, experimentella psykologin. Inom 
dessa tre discipliner hade man kunnat påvisa att mentala processer 
hade ett samband med neuromuskulär funktion. Den tyska experi
mentella laboratoriepsykologin spred sig snart till olika platser där 
dess kunskaper ansågs kunna understödja vardagsarbetet; fängelser, 
kliniker, klassrum och industrier. Alla dessa olika yrkesfält är exem
pel på de nya experimentellt utbildade psykologernas arbetsområ
den. Det bedrevs inom psykologkretsar i USA en intensiv argumen
tation för en ständig breddning och autonomisering av det psykolo
giska arbetsfältet. Buchner säger att psykologins skyldighet är att 
hålla sig underrättad om:

...the changing social and educational conditions of our 
national life and in seeing to it that the interests of psycho
logy are adjusted to them. (Buchner 1903; se i O’Donnell 
1985, s. 8)

Pionjärerna inom den psykologiska rörelsen byggde gradvis upp sin 
specifika människosyn, utvecklade sina nyckelbegrepp, och gjorde 
sina ”adjustments” efter den utveckling som försiggick i samhället. 
Det fanns grovt sett två skolbildningar inom rörelsen som var och en 
poängterade olika aspekter av psykologins kunskapssyn och verk
samhetsfält -  strukturalism och funktionalism.
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Experimentalismens kunskapssyn:
Strukturalism och funktionalism

Strukturalismen såg ”sinnet” som det psykologiska verksamhetsfäl
tet medan dess objekt var de processer som försiggick i sinnet. Man 
trodde att sinnet var summan av alla erfarenheter, och att dessa er- 
farenhetsprocesser kunde beskrivas utifrån de mentala element som 
sinnet ansågs vara uppbyggt av. Det är inte svårt att peka på intrycken 
som tagits från fysikens och neuroanatomins områden. Kärnan i dess 
metod var den av psykologen ”kontrollerade, repeterade och isolera
de” observationen, vilken kunde studeras genom introspektion. Vad 
denna skolbildnings psykologer primärt ville veta, var sinnets ”struk
turella” komposition och hur de processer försiggick som byggde 
upp dessa strukturer. Med en sådan inriktning blir ”felkonstruktio
ner” i kompositionen intressanta informationsdata. Strukturalismen 
hade en utpräglat atomiserad syn på det mänskliga sinnet: Sinnets 
medvetandeprocesser var -  menade man -  möjliga att studera och 
beskriva till sina enskildheter. Det var uppdelat i sektioner som kun
de -  via introspektion -  anlyseras till sina minsta beståndsdelar, sina 
”element”. Det finala målet var att förklara den ideala och kompletta 
kunskapskonstruktionen. Psykologerna ville -  element för element, 
process för process -  bygga upp och dechiffrera ”the great puzzle” . 
Kunskapssökandet var, som jag ser det, mera inriktat på beskrivning
ar av psykets strukturer än de mer filosofiska frågorna om varför 
strukturen och processerna såg ut som de gjorde. Strukturalismen var 
i huvudsak en teoretisk-logisk aktivitet med föga intresse för den 
genererade kunskapens funktionella aspekter.

Den funktionella psykologiska positionen intogs av bl.a. John 
Dewey som också tillhörde den inre kretsen av de fysiologiskt inrik
tade pionjärerna på det experimentella området. Funktionalismen 
var mer intresserad av hur och varför, och var mer ”filosofisk” i den 
bemärkelsen att individens ”behov” -  ”an organic point of view” -  
uppmärksammades (O’Donnell 1985, s. 12). En annan viktig linje är 
här skönjbar inom psykologin, nämligen den som senare kom att 
utvecklas som djurpsykologin, med John B. Watson som främste 
företrädare. Han var behaviourismens förgrundsgestalt. Funktion- 
alisternas intresse för djurpsykologi har sina främsta skäl i att den
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”furnished objective procedures for observing the capacities that help 
the organism to succeed” (O’Donnell 1985, s. 12).

Men det fanns också en vetenskapligt motiverad misstänksamhet 
mot att studera analoga system och överföra dessa på människans 
funktion. Man var framförallt mot att diskutera människans medve
tandesystem utifrån experiment med djur. Detta tolkar O’Donnel -  på 
grundlag av Watsons formuleringar -  som den starkaste drivkraften 
bakom ”black-box”-perspektivet.27 Psykologin har således i sin ”mis
sionära” verksamhet mycket medvetet motiverat sig med hjälp av 
samhällsargument.

Experimentalismens psykopatologiska intresse

Flera av de tidiga psykologerna var intresserade av psykopatologi 
och utvecklade -  ofta med skolan som verksamhetsbas -  på basis av 
den empiristiska ideologin, teorier om psykopatologiska tillstånd. 
Enligt Cohen (1983) visar i Amerika den snabbt växande psykiatris
ka rörelsen ett stort intresse för allmän skolundervisning under den 
mest terapeutiskt expansiva perioden på 1920-talet. Där fanns -  säger 
han -  en jungfrulig mark för psykiatrerna och där fanns möjligheter 
för dem att vinna kampen mot mental sjukdom. Fördelen med skolan 
som verksamhetsfält var de förebyggande möjligheterna. Skolan var 
fältet där utsikterna att lyckas var störst: skolan samlade alla barnen; 
där måste den massiva stöten sättas in. Hoppet om de mentala proble
mens övervinnande sattes till skolan. Den sociala kontrollen av men
tala problem förlädes till den allmänna undervisningens domäner 
(Cohen 1983, s. 127).

En av de främsta på avvikelsens område var Rudolf Herman Lot- 
ze, vars tankar om psykopatologiska tillstånd skulle intressera Willi
am James. Båda var kritiska mot den extrema experimentalismen och 
förordade en mer moderat empirism. Även W. C. Cattell, som anses 
vara den mentala teströrelsens centrala psykolog, studerade den tyska 
experimentalismen. Han var också en period assistent till den tyska 
experimentalismens förgrundsfigur, Wilhelm Wundt. Cattel gjorde 
en omfattande resa i Europa på 1880-talet och mötte i Göttingen 
Lotze, vars psykologiska psykopatologi intresserade honom.28 Hur
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ska man då förstå det alltmer ökade intresset hos experimentalisterna 
för de individuella differensernas ytterligheter?

Det psykopatologiska intresset för och erövrandet av avvikelse
området, har troligtvis att göra med försöken att beskriva de minsta 
delarna -  de s.k. konstanterna för elementära associationer -  vilka 
skulle utgöra bas för experiment som avsågs leda till förklaringar av 
högre tankeprocesser. Det patologiska tillståndet utgjorde för till ex
empel Cattell en intressant motbild till det normala tillståndet. Detta 
öppnade för en vidgad förståelse av det generella -  från fenomenets 
”andra” sida. Det ligger också i experimentets natur och målsättning 
att genom det ökade intresset för de individuella differenserna bredda 
förståelsen för det gemensamma och generaliserbara -  till ”klasser av 
människor” (O’Donnell 1985, s. 35).

Om vi summerar kapitlet kan vi med fog säga att den traditionella 
utbildningsliberalismen i Sverige har varit dubbelbottnad i sin argu
mentering för en skola för alla. Den visar på tydligt formulerade, 
traditionellt betingade, ideologiska begränsningar i sina ställningsta
ganden för de svaga och avvikande i samhället. Dessa begränsningar 
exemplifierar Berg i sina redogörelser för hur det allmänna skolsyste
met enligt honom bör inrättas med avseende på avvikelseproblemen i 
enhetsskolan. Hans argument hämtar sin känslomässiga kraft långt 
ner i abnormskolans tradition och får sin förnuftsmässiga legitime
ring i de psykologiska och psykopatologiska vetenskapsområdena. 
Vad han inte verkat ha insett är differentialpsykologins band till mak
ten och den kapitalistiska industriella framväxten. Avskiljandet ve- 
tenskapliggörs och legitimeras med envetna lagar om Sanningen. 
Kategoriseringar och dominanshierarkier, som är till förfång för de 
människor som hamnar längst ner i samhället, blir i och med veten
skapens statusfyllda inblandning och dess snabba och omättliga ex- 
pansionsbehov en ”naturlig” del av utbildningsdiskurser -  även de
mokratiska sådana.29 Sett med dessa ögon är vetenskapen den ratio- 
nalitetet som, med Foucaults ord, subjektiverar individen och formar 
honom efter de starkas behov av foglig arbetskraft. Med Berg gör de 
”åtskiljande praktikerna” (se föregående kapitel) sina smygande en
tréer i utbildningssystemet.

I nästa kapitel ska vi, på ett allmännare plan, resonera framförallt
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om hur de ideologiska hörnpelare ser ut som bär upp den traditionella 
liberalismens ståndpunkter i rättvise- och moralfrågor. För att sätta in 
detta resonemang i ett samhällsperspektiv har jag gått till klassisk 
politisk filosofi under 1800-talet samt, för en jämförelse, till modern 
liberalism under 1900-talet.

Noter

1. Med mentala koder menar jag den bakomliggande tankefond av harmo
niserande principer, m.a.o. en fast principstruktur som Rappe använder sig 
av då hon konstruerar sin pedagogik.
2. Jag utvecklar detta resonemang i anslutning till beskrivningen av moder
nitetens framväxt i föregående kapitel.
3. Flickorna nämns överhuvudtaget inte i detta sammanhang av Agardh.
4. Jag menar dock att flera av de delvis implicita ideologiska frågeställning
arna är väl värda att lyfta fram och överväga även i anlutning till dagens 
utbildningspolitiska debatt, och till de intentioner som framförs i de senaste 
läroplanerna. Till dylika frågor hör valfrihetsbegreppets och profileringsför- 
slagens förhållande till medborgarskapets idé. Visserligen betonar även 
Agardh vikten av valfrihet, men valfriheten bör enligt honom bara gälla 
ämnesvalet inom den skolordning som gäller för alla elever. I citaten ovan 
diskuterar han hur effektivitet och jämlikhet kan vara möjlig i en skola för 
alla samhällsgrupper. Detta är en fråga som enligt honom berör de övergri
pande demokratiska intentionerna. Så här står det i dagens läroplan om 
demokrati:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår 
fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö. (Lpo 1994, s. 5)

5. Denna mycket gamla svenska fostransprincip -  vikten av mötet mellan 
"hög och låg” som Agardh diskuterar ovan -  ges, menar jag, en generell 
tolkning i Lpo -94 där skrivningen betonar vikten av att bedriva en fostran
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”/ demokratiska värderingar” snarare än att förmedla ”kunskap om grund
läggande demokrati” (Lpo 1994, s. 5).
6. För en nutida diskussion om bildningsbegreppet se Broady (1992).
7. Ur ”Tal vid tillträdet till subrektoratet”. I: Hall&Wiberg (1949, s. 46).
8. Tanken att utbildning har ett värde i sig började göra sig alltmer gällande 
bland enhetsskoletraditionens tidigaste representanter. Medborgarskapet 
kunde enligt Berg inte enbart inriktas mot kvantitet och nytta. Människan 
måste också vara klok och god ”med klart omdöme och utpräglad rättskän
sla” (Bröms 1964, s. 180).
9. Den emancipatoriska idén i Kants upplysningsdefinition diskuteras i av
snittet ”Den klassiska bildningstanken" i SOU 1992: 94, s. 348 f. Den cen
trala idén hos Kant omfattar modet ”att bruka sitt förstånd /.../  utan någon 
annans ledning”. Att bli upplyst innebär att ”åstadkomma” något, ”inte på 
förhand föreskrivet” (ibid, s. 348, 349). Detta är bildningskärnan i Kants 
emancipationstanke.
10. Se Taylors essä, ”Erkännandets politik”, i boken Det mångkulturella 
samhället (199 A).
11. För en diskussion om rationalitet och avvikelse på grundval av Descartes 
filosofi, se föregående kapitel.
12. Eller framtagna genom ”kunskapande”.
13. Tanken om en enad skola är mycket gammal. Redan 1751 skissade en 
manufakturtjänsteman på en idé om en svensk enhetsskola (Bröms 1964, s. 
209).
14. För en djupgående analys av den klassiska periodens förhållningssätt till 
avvikelse se Foucault (1973, kap. 2, s. 49 ff).
15. Foucault använder i detta sammanhang metaforen ”svarta rutor”. Se 
tidigare resonemang i kapitel fem.
16. Jag har hämtat dessa argument i den beskriving som görs av nämnda 
1918 års kommissions arbete i SOU 1926:5, kap. 3: ”Sammanfattande över
sikt över diskussionen i bottenskolefrågan”. Kommissionen hade till uppgift 
att inkomma med förslag på en ny läroverksorganisation, utreda frågan om 
folkskolan som bottenskola och sätten för den högre skolans anknytning till 
folkskolan (SOU 1926:5, s. VII—VIII). Kommissionen presenterade fem 
betänkanden av vilket det första kom i april år 1922, och det sista i februari 
1923.
17. Kritiska röster höjdes ibland i den kristna konservativa tidskriften ”Folk
skolans vän” (se även not 24 nedan). För en utläggning av Bergs agerande i 
detta avseende se Florin (1987) samt Bröms (1964 s. 102 ff).
18. Se Hultqvist (1990) för en initierad utredning i dessa frågor.
19. Det s.k. växelundervisningssystemet som bygger på den fria flyttning
ens princip har beskrivits och diskuterats av Sjöstrand m.fl. (1959). Princi
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pen innebär ett ”upplösande” av klassrumstanken och den homogeniserade 
åldersgrupperingen. När eleven kunde sitt kunskapspensum fick han till
sammans med jämbördiga flytta vidare till nästa kunskapsnivå. Idag skulle 
kanske systemet kallas ”flexibel åldersgruppering”, ”kunskapsgruppering” 
eller ”nivågruppering”. Växelundervisningssystemet byggde även på det 
s.k. monitörsystemet, där äldre och mera kunniga elever undervisade sina 
mindre kunniga kamrater. (Se exempelvis Ahlström 1986, s. 17 ff.)
20. En av de ivrigaste pedagogiska förespråkarna för detta system var 
guvernören på krigsakademien på Karlberg, J P. Lefrén, som på kadettsko
lan införde växelundervisningens metod redan 1821 (Berg 1905, s. 177).
21. Se även Nordin (1974, s. 345 ff) för en diskussion om motsägelserna i 
Agardhs budskap.
22. Med linjedelning menar han det organisatoriska avskiljandet av elever 
som inte kunnat, på ett för skolan accaptabelt sätt, tillgodogöra sig undervis
ningen på utsatt tid eller enligt uppställda krav. Ett sätt att avskilja var att 
inrätta de s.k. B-klasserna (se tidigare resonemang i kapitel sex). Detta var 
dock ekonomiskt och organisatoriskt möjligt endast för större kommuner. 
De mindre kommunerna fick nöja sig med att med stöd av minimiparagrafen 
låta de svagare eleverna följa en förenklad kortare kurs och därefter sluta 
skolgången före normalplanens stipulerade tid. För vissa särskilt fattiga 
kommuner blev detta snarare regel än undantag. (För debatten om minimi- 
kurserna se Ahlström 1986, s. 31 ff.)
23. Se även Ahlström (1986) för en närmare presentation av denna paragraf.
24. Se exempelvis artiklarna: ”Farorna” (1925, no 5 s. 66-67); ”Undervis
ning för efterblivna barn” (1925, no 17, s. 264-266); ”Bottenskolespörsmå- 
let” (1926, no 34, s. 534); ”Bottenskolespörsmålet” (1926, no 35, s. 549- 
550); ”En differentierad folkskola” (1927, no 16, s. 248-249); samt ”Wiens 
folkskolor” (1928, no 2, s. 20—21)
25. Repetitionsklasser var modellen för de svenska s.k. B- eller svagklasser
na. Där genomgicks de kurser som tillhörde huvudklasserna ”med en be
gränsning av innehållet till det väsentligaste” (Berg 1905, s. 212). Om man 
ser till elevernas kunskapsnivå i repetitionsklassen hade de ett slags ”mel
lanställning” mellan hjälpklassen och normalklassen.
26. Om jag förstår O’Donnell rätt, är det också en fråga om det rykte som 
den äldre moralfilosofin har i slutet av 1800-talet. Den ansågs tämligen 
allmänt inom universiteten som en föråldrad kvasivetenskaplig, spekulativt 
och religiöst inspirerad aktivitet, som inte hörde hemma inom det veten
skapliga samhället.
27. Med ’’black-box” -perspektivet åsyftar jag det förhållningssätt som beto
nar vikten av att koncentrera den psykologiska analysen till individens yttre

128



synliga handlingar, och som förkastar möjligheten till analys av individens 
”inre och osynliga” delar.
28. Även S. Hall sysslade periodvis med patologiska aspekter av psykologi.
29. Lundgren har i boken Between Hope and Happening: Text and Context 
in Curriculum (1983) beskrivit den psykologiska vetenskapens relation till 
utbildningsfältet. Psykologin användes, säger han, framförallt för att ”ratio
nellt” planera utbildningen i enlighet med människans utveckling och det 
sätt på vilket inlärning och tänkande utvecklas. Utbildning ansågs under 
industrikapitalismens utvecklingsdecennier i början av 1900-talet vara det 
viktigaste instrumentet för samhällets framtida välstånd. Det rationella ele
mentet inom undervisning blev ofta ”an application of psychology”. Han 
säger så här om den rationella läroplanskoden:

A differentiated society demanded a rational basis for the differentiation 
of labour power. Education became more and more an instrument for 
this. From a general reproductive function, a specific qualifying function 
was developed and in the next step completed by the development of a 
sorting function. Psychology was the instrument by which these func
tions could be established, controlled and legitimated, (s. 32)
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7

Begreppet rättvisa 
inom den politiska filosofin

Raymond Plant definierar den politiska filosofin som:

...a  branch of moral philosophy in that it is concerned 
with the question of justifying the right way or ways and 
identifying the wrong ways in which political power is to 
be exercised and the nature of the claims which citizens 
can make on the state and on each other. (Plant 1991, s. 2)

De frågor som dominerat den politiska filosofin behandlar ofta på 
varierande sätt rättvisebegreppet: Vad är rättvisa? Finns det mänskli
ga rättigheter och om -  vilka är dessa? Är det rättvist om domineran
de gruppers moral gäller för alla i samhället? Och så vidare.

Den politiska filosofin är i avseende på dessa frågor viktiga för 
mitt vidkommande ur två aspekter. För det första kan de ställas i ett 
utbildningssammanhang. Flera av den politiska filosofins frågor mås
te, menar jag, diskuteras i anslutning till specialpedagogiska prob
lem. Specialpedagoger försätts ofta i argumentationssituationer som 
penetrerar rättviseaspekter både på ett allmänt samhälleligt plan och i 
den unika situationen. Specialpedagoger, men också andra lärare, 
måste ständigt fundera över egna ställningstaganden när de ska grund
lägga villkoren för en rättvisare behandling av de elever som har 
dålig framgång i sin utbildning. Den politiska filosofin kan således 
med sin allmänna rättvisediskussion utveckla lärarens kritiska blick 
för egna och andras ståndpunkter i rättvisefrågor. Denna form av
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reflexion, menar jag, kan därmed utveckla den moraliska dimensio
nen i samarbetet om elevernas bästa.1

För det andra kan en kunskap om den politiska filosofins diskurser 
under olika tidsperioder bidra med en kritisk förståelse av bakomlig
gande ideologiska strukturer och villkor för hur sociala ställnings
taganden och handlingar inom yrkesområden kommer att te sig. Den 
kan exempelvis bidra med en allmän förklaringsgrund till de otill
börligheter, ideologiskt formulerade eller konkret handlingsmässiga, 
som ur rättvisesynpunkt sker mot vissa grupper av elever inom det 
allmänna skolsystemet. Vi behöver i detta avseende, som Plant säger, 
veta var gränserna går för de krav man kan ha på andra eller vad man 
kan förväntas göra för missgynnade grupper. Politisk filosofi disku
terar inga konkreta situationer, men kan ge en allmän uppfattning om 
vad rättvisa i vissa situationer kan vara. Den kan även förklara skälen 
till varför rättvisa uppfattas som den gör.

Nedan följer en kort inledande presentation av några diskussions- 
punkter inom den politiska filosofin -  företrädesvis den nyare. Jag 
menar att dessa är upplysande för tolkningen av både historiska, 
nutida och framtida specialpedagogiska perspektiv. Mitt resonemang 
är undersökande snarare än slutgiltigt; det utforskar terräng för fram
tida ingående studier. Jag vill också påpeka att det behöver göras en 
mer specialpedagogiskt inriktad analys på detta område. Jag har ned
an i huvudsak tagit upp generell rättviseproblematik.2

Framförallt har Raymond Plants bok Modern Political Thought 
(1991) och Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy 
(1993) varit avgörande för att bestämma inriktningen på texten ned
an. Jag menar att det principinnehåll och de argument som diskuteras 
kan tillämpas även på andra kontextuella sammanhang. Vilka rättvi
seprinciper, ideologiskt och praktiskt, följer exempelvis utbildnings
området, när det gäller att ta hand om det stora antal barn och ungdo
mar som av olika anledningar är i mycket komplicerade inlärnings- 
och fostransituationer? En sådan fråga kan utredas på flera nivåer: 
Den kan t.ex. studeras på kommunal nivå, beträffande rättviseinrikt
ning i den lokala utbildningspolitiken; den kan riktas mot enskilda 
skolkulturers rättviseinnehåll eller mer specifikt mot undervisnings- 
verksammas individuella upplevelse av hur rättvisa och jämlikhet
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bör vara beskaffad. Den politiska filosofin kan i detta sammanhang 
enligt mitt sätt att se bidra med de begreppsliga verktyg som är 
nödvändiga för att hålla ihop och ge stadga åt dylika utredningar.

En presentation av Plants och Kymlickas texter

Plants bok är en traditionellt skriven text om politisk filosofi, så 
tillvida att den är hållen mer på en beskrivade idéhistorisk nivå, me
dan Kymlicka koncentrerar sig på en evaluering av dagens politiska 
filosofier. Kymlickas ambition är att inte försvara någon av teorierna. 
Hans arbete är istället -  säger han -  ett initierat försök att formulera 
’” compelling arguments’ for the rightness or wrongness of principles 
of justice” (1993, s. 8).

Båda texterna har ett postmodernistiskt perspektiv: Postmoder
nism handlar om att upptäcka och bejaka andra sidor hos människan 
än de rationella. Postmodernism står för ett slags ”avreglering”, dvs. 
ett samhälle där människor:

...ska våga bygga på moralisk intuition och sin förmåga 
att förhandla om konsten och sättet att leva tillsammans i 
stället för att söka stöd i lagliknande, avhumaniserande 
regler som upprätthålls genom makt. (Bauman 1995, s.
46)

Människan kan inte rationellt förstås eller sorteras in i representativa 
kategorier. Kymlicka och Plant för båda fram åsikten att dagens poli
tiskt filosofiska diskussion om ”det sanna och osanna”, då i anslut
ning till jämlikhet och rättvisa, endast kan bedömas efter styrkan i 
sina argument. Teorier kan, menar de, inte vara ”sanna” eller ”osan
na” i sig själva. Den ”fundamentalistiska” sanningsdogmatismen be
skrivs som en svunnen tid. Istället har tiden för ett förnekande av det 
etablerade kommit. Brottet med de representativa allomfattande ”uni
versella” teorierna om människans vara är också postmodernismens 
kännetecken:

It is a question of the discovery of the Other of reason 
within the subject and his/her reason: as bodily creatures,
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as ”wishing machines” or also -  in the wake of the great 
predecessor, Nietzsche -  as the ”will to power” individu
als do not know what they wish and what they do; their 
”reason” is simply the expression of psychic and social 
forces to power. (Wellmer 1985, s. 347)

Den postmoderna etiken pläderar för den moraliska pluralismens sam
hälle. För att kommentera och i någon mån möta Kymlicka och Plants 
ställningstagande fö r  denna moraliska pluralism, har jag i huvudsak 
använt mig av Jurgen Habermas filosofi och John Rawls moralteori. 
Den förstnämnda går ut på att formulera en rationell men genuint 
kommunikativ samtalsprocedur som skall visa vägen till samför
stånd mellan människor. Det är en modell där han försöker slå hål på 
utnyttjande dominansstrukturer. En modell för förståelse mellan män
niskor inom olika samhällsskikt och i olika samhällspositioner. Hans 
projekt kan sägas vara ett ”försvar” av det moderna rationella eman- 
cipatoriska projektet: Habermas säger att den kommunikativa hand- 
lingsteorin har till uppgift att ”identifiera och rekonstruera universel
la betingelser för möjlig inbördes förståelse (Verständigung)” (1990a, 
s. 77, min emfas). Det är således den gemensamma normativa förstå
elsen av ett problemområde som är hans filosofis centrala problema
tik, samt processen hur man kan nå dit.

Jag ska nedan utveckla diskussionen om sanning och osanning i 
fråga om rättvisa och jämlikhet, men först vill jag diskutera den 
klassiska liberalismens syn på avvikelse.

Den liberala ideologin 
och synen på människors svagheter

Liberalismens allmänna uppfattning är att politiken skall verka för 
individens allmänna lycka och välbefinnande. Ordet liberalism åsyf
tar ”en hög värdering av tanke- och yttrandefriheten eller en ekono
misk doktrin, enligt vilken den ekonomiska utvecklingen gynnas av 
ett s.k. fritt näringsliv utan statliga regleringar och ingripanden” (Lied- 
man 1993, s. 168).

Liberalismen är enligt Sven-Erik Liedman på några väsentliga
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punkter påverkad av Hegels filosofi, framförallt vad gäller Hegels 
utvecklingstänkande. Hegel såg den starka statens välfärd, och klass
ernas harmoni under denna stats ledning, som utvecklingens slut
punkt. Utvecklingsoptimismen delar Hegel med den liberala doktri
nen: staten och människans medvetande utvecklas stadigt mot något 
som är ”bättre än” det innevarande. I Hegels filosofi är tanken att 
historien strävar mot det ideala slutmålet -  det klasslösa starka väl
färdssamhället.

För liberalismen är ”alla människors naturliga likhet” ett viktigt 
ideologiskt ställningstagande. Enligt Sven-Erik Liedman måste man 
emellertid skilja på två liberala tankeinriktningar: socialliberalismen 
samt socialdarwinismen, vilka ”båda visar livskraft än idag” (1993 s. 
170).

Den som formulerade den socialliberala filosofin var John Stuart 
Mill, medan Herbert Spencer räknas som socialdarwinismens grun
dare. Jag ska nedan sammanfattande karaktärisera dessa liberala rikt
ningars kärnpunkter vad gäller avvikelsesyn. Läser man Sven-Erik 
Liedmans karaktäristik av de båda inriktningarna, ser man att de 
skiljer sig åt på flera väsentliga punkter när det gäller synen på social 
samvaro och dess förutsättningar. Men också synen på mänskliga 
svagheter varierar.

Den liberala filosofin hade sina rötter i upplysningstänkandet. Det 
centrala för upplysningstidens filosofer (exempelvis Hegel och Kant) 
var motståndet mot den feodala statsordningens hierarkiska samhäl
le. Där gick privilegierna i arv via traditionella släktskapsband eller 
så understödde religiöst präglade motiveringar skillnaderna mellan 
hög och låg.

Ett viktigt begrepp för Mill är ”andlig utvecklingsnivå”. Männi
skorna väljer själva hur samhället inrättas -  exempelvis hur produk
tionens varor fördelas mellan samhällsinvånarna. Det val som görs 
är till syvende och sist beroende av hur väl utvecklat människornas 
förnuft och kunskaper är. Människor kan alltså välja hur de fördelar 
samhällets goda. Det är således utvecklingsgraden hos människorna 
som avgör samhällets möjliga utvecklingsnivå. Det är lätt att tänka 
sig att en sådan ideologisk tyngdpunkt också kan innebära att man ser 
vissa grupper av människor som hämmande för den andliga utveck
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lingen. Ett samhälle som inte uppnått den nivå som krävs för politiska 
friheter och rättigheter, kan inte heller verka som ett fritt samhälle:

Frihet som princip äger ingen tillämpning på de förhållan
den som föregår det stadium då mänskligheten blivit i 
stånd till framåtskridande genom en fri och likaställd de
batt. (Mill i Liedman 1993, s. 176)

Spencer och Mill skiljer sig inte åt i sin syn på mänsklighetens grad
visa utveckling mot en ökad andlig reslighet och mot en ökad förmå
ga att medelst det mänskliga förnuftets ledsagan åstadkomma en allt
mer förfinad politisk utveckling. Den avgörande skillnaden är att för 
Mill är ”frågan om det bästa politiska systemet en moralisk fråga, för 
Spencer är den i sista hand biologisk” (Liedman 1993, s. 177).

Vad innebär då den biologiska ståndpunkt som Spencer tar? För 
det första är hans tankar om samhällets utveckling kraftigt färgade av 
den syn på arternas utveckling som Darwin förestod. För det andra 
ser han samhällena som ”sociala organismer”. Enligt Liedman menar 
Spencer med detta att:

...individualismen ofrånkomligen framträder på den ”so
ciala organismens” högre utvecklingsstadier. Det är, me
nar han, helt i enlighet med de allmänna utvecklingslagar, 
som han formulerat, att samhällsutvecklingen innebär en 
allt starkare differentiering, så att till sist individerna fram
står som självständiga enheter inom det fast organiserade 
samhället. (Liedman 1993 s. 178)

Spencer drar alltså paralleller mellan det högt utvecklade samhället 
och den differentierade och integrerade ”färdiga” organismen, dvs. 
den väl utvecklade människan. Ett fullvärdigt samhälle består såle
des, enligt Spencer, av ett samhälle där ”de många specialiserade 
enheterna” har förenats på ett högre utvecklingsstadium. Den biolo
giska likheten ligger emellertid primärt i ”utvecklingsmekanismer- 
nas principer”, av vilka den starkares seger är den främsta:
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.. .konkurrens var ett absolut villkor för att ytterligare fram
steg skulle kunna ske. Ett samhälle, där de starkare eller 
bättre anpassade inte tilläts besegra de sämre anpassade, 
var ett utvecklingsfientligt samhälle. (Liedman 1993, s.
179)

Detta var den ”ödesmakt” människorna hade att följa -  om inte sam
hället skulle ”bli efter” i utvecklingen -  enligt den socialdarwinistis- 
ka läran. Denna ”utvecklingens osynlige dirigent” svarar också för 
den naturliga biologiska kontrollen av socialt misslyckande och elän
de:

De odugligas elände, de olyckor, som drabbar de oförutse
ende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de 
starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, 
är utslag av en stor, vittseende godhet. (Spencer i Liedman 
1993, s. 180)

Spencers resonemang reflekterar på denna punkt starkt Hegels ut
vecklingsoptimism. I sin filosofi över ”Förnuftet i historien” talar 
Hegel om hur idéns inre utveckling sker inom individerna ”som äro 
dess upphovsmän och frambringa dess förverkligande”. Men inte 
inom vilka individer som helst. Här dyrkas den starka individen. Det 
är lätt att förstå att svagare människor under denna samhällsandes 
utvecklingsprocess får en låg position: Vissa utvalda människor leder 
utvecklingen mot det bättre samhället. Det är enligt Hegel de ”stora 
världshistoriska individerna som fatta ett sådant högre allmänt mål 
och göra det till sitt mål, som förverkliga det målet”. Det politiskt 
sanna målet nås enligt Hegel således genom dessa banérförare, dessa 
människor som ”företagit sig den djärvheten att upptaga kampen mot 
alla människors meningar”. De sanna principerna och de ”berättiga
de” principerna frammanas sålunda via dessa ”heroer” och:

.. .de världshistoriska individerna äro just de, som inte hava 
åstundat och frambragt någonting inbillat och förmenat 
utan någonting riktigt och nödvändigt, som veta och i vil
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kas inre det har uppenbarat sig, vad som är på sin plats och 
nödvändigt. (Hegel 1987, s. 95)

Här går det att förstå att en sådan hierakisk syn på samhället, att ett 
sådant accepterande av hierakier och utslagning, också accepterar 
formell utbildning som sorteringsapparat. Det bör påpekas att detta är 
en acceptans som vilar på en grund som säger att sorteringen inte får 
baseras på ståndsmässiga band -  något som den traditionella libera
lismens olika schatteringar kraftigt motsatte sig.

Både Mill och Spencer förkastar, enligt Liedman, tanken på jäm 
likhet i socialistisk bemärkelse, dvs. ett samhälle där idén är att alla 
rättvist ska dela inkomst och välstånd -  klassamhället är nödvändigt 
om samhället ska bestå. Människornas olika funktion är oljan i ma
skineriet. Mill deltog mycket aktivt i kampen om en utvidgad rösträtt 
i England. Den totala rösträtten är ett mål att sträva mot. Men enligt 
Mill finns det en grupp som aldrig bör få rösträtt:

Det är sådana människor som får fattigunderstöd (vi skul
le idag säga socialvård). De som inte kan livnära sig på sitt 
arbete, kan inte få ha något inflytande över församlingar, 
som bl.a. skall avgöra de offentliga utgifterna och skatter
na. Dessa människor har ju  inget intresse av allmän spar
samhet utan tvärtom av slöseri. (Mill i Liedman 1993, s.
183)

Rättvisa och intuition

Intuitionsfrågan är central både inom den politiskt filosofiska tradi
tionen och inom nyare politisk filosofi. Den gäller generellt männi
skors eventuella intuitiva och på erfarenhet byggda gemensamma 
samlevnadsmoral. Den speglar också hur social rättvisa kan uppfat
tas av människor och hur den ska formaliseras i ett rättvist samhälle. 
Intuitionsfrågan tar också upp om och hur intuitionen kan användas i 
procedurer för att formulera gemensamt acceptabla regler i ett rättvist 
och jämlikt samhälle. En viktig aspekt av frågan är om vi kan lita på 
att en ”rättvis” gemensam mänsklig intuition leder till det bästa även
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för svagare grupper i samhället. Eller, om vi betraktar frågan från 
andra hållet: Måste principer om rätt och fel ges en fast förankring i 
starka och tydliga centraliserade lagar och förordningar? En fråga i 
detta sammanhang kan exempelvis vara huruvida ett ”välfärdskon- 
trakt” mellan stat och människor är nödvändigt eller inte. Problemati
ken blir i hög grad aktuell, menar jag, i samband med dagens decen
traliseringstendenser, men också i samband med nedtoningen av väl
färdssystemet. Intuitionsfrågan har i Sverige och flera andra länder 
aktualiserats i en utbildningsverklighet där policy som rör elevers 
komplicerade utbildningssituationer alltmer får en avreglerad prägel. 
Ideologiskt hämtar den idag sin kraft i nyliberalistiska marknadseko
nomiska tankestrukturer.

Vad är ”sant” och vad är ”osant” i fråga om social rättvisa och 
jämlikhet? Går vi till den politiska filosofiska traditionen, kan frågor 
om rättvisa besvaras rationellt och objektivt: Filosofer som Aristote- 
les, Platon, Hegel, Kant, Marx, Mill -  och till en viss del även nutida 
Jiirgen Habermas -  försökte och försöker hitta essensen i begreppet 
rättvisa. De avvisar synen att ”issues of political morality are a matter 
of individual preference, feeling, attitude or desire” (Plant 1991, s. 2).

Men hur ska vi förhålla oss till människors intuition vad gäller 
rättvisa och moral? Har vi en intuitiv känsla om rätt och fel? Är det så 
som Will Kymlicka säger att vi -  som människor eller som yrkes
grupp -  erfarenhetsmässigt delar en ”internal logic”? Är det oundvik
ligt att vi försöker leva enligt denna logik och pröva dess implikatio
ner i det dagliga livet, exempelvis inom ett speciellt yrkesområde? 
Om detta är riktigt blir konsekvenserna enligt honom följande:

• En diskussion om rättvisa och jämlikhet -  den politiska filosofins 
område -  blir en fråga om en argumentering, som mer eller mind
re kan ”övertyga oss” och bättre eller sämre appellera till de 
övertygelser vi har.

• ”Rätt” eller ”fel” beror på styrkan eller koherensen i olika sam
hällsteoriers argumentation (Kymlicka 1993, s. 7 och 8).

Enligt Plant är den positivistiska traditionen3 inom den klassiska poli
tiska filosofi jag ovan nämnt, på tillbakagång sedan ett par decen
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nier. Det går, enligt hans sätt att se, inte att dra en skarp skiljelinje 
mellan ”a clear cognitive content” (Plant 1991, s. 17) och de intuitiva 
”känslomässiga strukturer” som finns i människors inre. Det först
nämnda förutsätter att det finns en positivistisk generell och expli- 
cerbar kunskap om det rätta eller felaktiga politiska eller mellan- 
mänskliga civila maktutövandet. Teorier om rättvisa måste därför 
beskrivas och vägas mot varandra i vilket avseende de bäst tillåter 
människor ”to realize their capacities and powers” (Plant 1991, s. 
20). Detta är också Kymlickas ställningstagande. Den politiskt filo
sofiska argumentationens kärnområde består således av reflexioner 
över polariteten mellan ett samhälle uppbyggt på en principreglerad 
fast förankrad moralkodex och det mer ”känslomässiga” samhället 
som genomsyras av intuitionens avreglerade moraliska frihet.

Nedan kommer jag att använda mig av tankarna hos den mycket 
inflytelserika liberala moderna filosofen John Rawls. Han har på 
basis av ett filosofiskt resonemang om en allmänmänsklig intuitiv 
känsla för rätt och fel, gått ett steg längre och utvecklat ett antal 
förnuftsgrundade rättviseprinciper som jag senare ska gå igenom.

Intuitionens otillräcklighet 
och kontrollen av egocentriciteten

Med hjälp av John Rawls bok A theory o f Justice (1971) diskuterar 
Kymlicka kring intuitionens eventuella otillräcklighet:

• Intuitionen hjälper oss inte att väga olika rättviseprinciper mot 
varandra. De intuitiva prioritetsregler som finns tenderar nämli
gen att bli mer eller mindre ”triviala”.

• Intuition kan beröra både gruppbetingade situationsbundna eller 
mer generellt hållna föresatser om rättvisa. Intuitionen kan dock 
sägas vara en dålig hjälp i praktiska frågor ty:

.. .they give us no guidance when these specific and irredu
cible precepts conflict. Yet it is precisely when they con
flict that we look to political theory for guidance. (Kym
licka 1993, s. 51)
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Rawls procedurinriktade liberala rättviseteori kan dels tolkas som ett 
försök att med förnuftets hjälp strukturera en prioritetsordning bland 
de rättviseprinciper som erfarenheten har gett människor, dels att 
formulera allmänna rättviseprinciper på så allmänna nivåer så att de 
blir situationsmässigt obundna. Principerna kan användas för bedöm
ning av såväl erfarenheter från vardagsliv som mer specifika yrkeser
farenheter. De skulle således kunna sättas i verkan i en specifik insti
tutionell miljö som exempelvis skolan och där vara övergripande 
styrmedel för verksamheten. De skulle också kunna leda en analys av 
-  eller en konstruktion av -  läroplanens rättviseprinciper exempelvis 
i anslutning till komplicerade inlärningssituationer.

Ojämlikhetsprincipen

Rawls filosofi resonerar bl.a. om olika rättviseprincipers vikt: Ska 
frihetprinciper betyda mer än jämlikhetsprinciper i vissa samman
hang -  dvs. om vissa förutsättningar gäller? Ska ”jämlika utgångs- 
möjligheter” ha principiellt större vikt än det längre gående princip
målet jämlika sociala, materiella och ekonomiska villkor för alla?

Kärnan i Rawls teori är att allt ”socialt gott” -  frihet, möjligheter, 
inkomst, välstånd, självrespekt och dylikt -  skall distribueras jämlikt 
om inte en ojämlik distribution ”of any of all these goods is to the 
advantage of the least favoured” (Rawls i Kymlicka 1993, s. 52). 
Exempelvis kan en ojämlik inkomstfördelning vara acceptabel om 
socialt svaga människor kan dra fördel av att vissa tjänar mer än 
andra. En ackumulation av pengar hos en person kan t.ex. öka denna 
persons möjligheter att bygga upp ett företag och därmed skapa arbe
te och därmed högre inkomst och välfärd hos en person som saknar 
dessa tillgångar. Detta är den centrala idén i Rawls allmänna uppfatt
ning om ett rättvist politiskt förhållningssätt till jämlikhet, vilket ju 
egentligen är en radikal och allmänt hållen princip om ojämlikhet.

Den här principen (ojämlikhetsprincipen, ”the difference princi
ple”) hos Rawls är således ganska enkel. Ojämlikhet är tillåten om 
den gynnar de sämst ställda. Överförs principen på utbildningsområ
det kan man resonera så här: En ojämlik studiemiljö, exempelvis 
nivågruppering, är acceptabel för en liberal rättvisa om denna grupp
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ering gynnar studiemässigt svagare. Denna rättvisefilosofi kan såle
des under dessa ojämlikhetspremisser, på principplanet, acceptera 
”ojämlik” skolgång. Ojämlikheten kan i detta fall exempelvis betyda 
minskade möjligheter att ta del av alla elevers erfarenheter -  på alla 
plan -  och därmed också minskade möjligheter för ett brett socialt 
kunskapsinhämtande. Den är dock acceptabel i ett liberalt rättvise
perspektiv om den på sikt gynnar dem som bedömts vara svaga. 
Denna, för den liberala teorin, viktiga tanke behöver utredas med 
tanke på konsekvenser för de svaga. Vad som bör noggrannt diskute
ras utifrån Rawls ”difference principle” är vilken betydelse man läg
ger i begreppet ”gynnar” och vilken form av ”gynnandeprincip” som 
skall väga mer än den andra. Moraliska principer måste vägas mot 
varandra i argumentationen. Det är just detta förnuftsbaserade ”vä
gande” som är procedurens kärna inom den liberala moralteorins 
metodiska diskussion. Det viktiga att föra fram i anslutning till en 
diskussion om Rawls, är att teorin kan vägleda argumentationen. 
Reglerna kan stötta en uppbyggnad av en kognitivt koherent bedöm
ningsgrund, dvs. en teoretisk bakgrund som kan vägleda människors 
sociala handlingar, och som inte innehåller självmotsägelser. Denna 
kan ge en fast grund som går utöver det Rawls kallar för intuitionism:

The only way therefore to dispute intuitionism is to set 
forth the recognizably ethical criteria that account for the 
weights which, in our considered judgments, we think app
ropriate to give to the plurality of principles. A refutation 
of intuitionism consists in presenting the sort of construc
tive criteria that are said not to exist. (Rawls i Kymlicka 
1993, s. 52)

För Rawls har alltså problemet gällt att presentera etiska kriterier på 
så sätt att de stämmer överens med människans inre moral, dvs. den 
som erfarenheten skapat. Den här presentationen, exempelvis i form 
av välfärdslagar, är enligt Rawls nödvändig p.g.a. intuitionens -  den 
inre moralens -  otillräcklighet, framförallt när det gäller att värna om 
de svaga i ett samhälle. Intuitionism innebär för Rawls en odelad tro 
på en frihet utan regler där den inre moralen är självtillräcklig. Den
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totala friheten måste, menar han, ”regleras” för att inte destruktiva 
egocentriska krafter skall ta över. Rawls visar här i sin övertygelse 
om möjligheten att konstruera dessa liberala principer, en stark tro på 
det mänskliga förnuftets möjligheter,4 ty det är med hjälp av detta 
förnuft konstruktionen skall ske. Man kan säga att Rawls politiska 
filosofi är ett övertygat försök att beskriva proceduren för att konstru
era dessa principer eller ”etiska kriterier”, som han benämner dem i 
citatet ovan. Jag ska nedan, för att förtydliga, ge ytterligare ett exem
pel som har specialpedagogisk relevans.

Traditionellt har liberalismen betonat ”jämlika möjligheter” som 
sin övergripande rättviseprincip. Överförd på utbildningsområdet 
skulle detta kunna innebära att man kan acceptera att elever lyckas 
olika bra i skolan -  i form av exempelvis betyg och utbildningsnivå -  
om alla oberoende av social bakgrund, kön, ras osv. har fått samma 
”möjlighet” att välja sin skolgång. Detta är principen om lika möjlig
het -  en princip som varit mycket framhållen i våra läroplaner sedan 
1940-talet. Teorin bakom principen är vad man skulle kunna kalla för 
ambitionskänslig, dvs. de personer som strävar ska ha rätt att lyckas 
bättre och uppnå en stabilare samhällsposition, förutsatt att ”alla fått 
chansen” i utgångsläget. Detta är, menar Kymlicka, mindre radikalt 
än Rawls allmänna princip. Rawls går enligt Kymlicka längre i och 
med att ojämlikhet -  exempelvis i fråga om högre utbildning eller 
högre inkomst -  är tillåtet i Rawls samhälle endast om ojämlikheten 
gynnar de svagare:

Under the difference principle, people only have a claim 
to greater share of resources if they can show that it bene
fits those who have lesser shares. (Kymlicka 1993, s. 56)

Många människor ansluter sig intuitivt till principen om lika möjlig
het. Det har, hävdar Kymlicka, att göra med att människor vanligtvis 
föredrar att ”people’s fate is determined by their choices, rather than 
their circumstances”. Val, ansträngning och omständigheter är vikti
ga begrepp för människors allmänna intuitiva bedömningar av vad 
som är rättvist. De flesta människor accepterar ojämlikhet om om
ständigheterna som föregått ojämlikheten varit lika: Ojämlikheten
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beror på att den individ som har mer av samhällets goda har ansträngt 
sig mer och valt vägar som lett till den ”rättvisa ojämlikheten”. Män
niskor som inte har samma utgångpunkter, exempelvis en svag natur
lig begåvning, ett handikapp och dylikt, måste också kompenseras 
för detta, enligt de flesta människors rättvisekänsla. Men på denna 
punkt är, anser Rawls, intuitiv rättvisa ofta begränsad. Gäller inte 
ojämlik oförskylld omständighet så att säga också ”åt det andra hål
let”? Hur ska de personer betraktas som har en exeptionellt stor na
turlig begåvning? Bör inte principen om en rättvis utgångspunkt gälla 
även här? Är det orättvist eller ojämlikt att vissa människor är natur
ligt begåvade, och därför har större möjligheter än andra att öka sin 
andel av samhällets resurser mer än de människor som saknar denna 
naturliga talang? I moraliskt hänseende skiljer, enligt Rawls, situatio
nerna sig inte åt. Detta kräver en princip som täcker båda dessa 
situationer av ojämlikhet. Ett rättvist socialt system måste kompense
ra för båda dessa naturliga ojämlikheter -  styrka såväl som svaghet -  
enligt Rawls sätt att se:

.. .no one deserves his greater capacity nor merits a more 
favorable starting place in society / . . ./  it does not follow 
that one should eliminate these distinctions. There is an
other way to deal with them. The basic structure can be 
arranged so that these contingencies work for the good of 
the least fortunate. (Rawls i Kymlicka 1993, s. 57)

Rawls rättviseprinciper och originalposition

Rawls har beskrivit två generella principer och de är arrangerade i 
prioritetsordning:

First Principle -  Each person is to have an equal right to 
the most extensive total system of equal basic liberties 
compatible with a similar system of liberty for all.

Second Principle -  Social and economic inequalities 
are to be arranged so they are both:

(a) to the greatest benefit of the least advantaged, and
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(b) attached to offices and positions open to all under 
condititons of fair equality of opportunity.

First priority Rule (the Priority of Liberty ) -  The prin
ciples of justice are to be ranked in lexical order and there
fore liberty can be restricted only for the sake of liberty.

Second Priority Rule (The Priority of Justice over Effi
ciency and welfare) -  The second principle of justice is 
lexically prior to the principle of efficiency and to that of 
maximizing the sum of advantages; and fair opportunity is 
prior to the difference principle. (Rawls i Kymlicka 1993, 
s. 53, 54)

Hur ska man få människor i privilegerade samhällsposititioner att 
acceptera dessa stränga rättviseregler? Principerna är enligt Rawls 
hypotetiska, så till vida att de formulerats utifrån ett tänkt naturtill
stånd -  en ”originalposition”. I detta tillstånd känner inte någon till 
sin plats i samhället, sin intelligens, sin styrka. Så här lyder delar av 
Rawls beskrivning av sin originalposition'.

.. .no one knows his place in society, his class positions or 
social status, nor does anyone know his fortune in the 
distribution of natural assets and abilities, his intelligence, 
strength and the like. I shall even assume that the parties 
do not know their conceptions of the good or their special 
psychological propensities. The Priciples of justice are cho
sen behind a veil of ignorance. This ensures that no one is 
advantaged or disadvantaged in the choice of principles by 
the outcome of natural chance or the contingency of social 
circumstances. (Rawls i Kymlicka 1993, s. 62)

Det kan tyckas vara en bisarr idé att människor i framförallt välbe
ställda samhällspositioner ska acceptera dessa principer. Rawls reso
nerar i detta avseende så här: För att principerna skall kunna följas 
krävs att någon form av social överenskommelse mellan stat och 
människor träffas -  ett socialt kontrakt exempelvis i form av en skat- 
testruktur som bygger på principen om social och ekonomisk ojäm
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likhet. Denna gamla idé på den politiska filosofins område, har dock 
visat sig ha betydande teoretiska och ävenså praktiska svårigheter. 
Ett teoretiskt problem som Rawls originalposition sägs överkomma, 
är att även människors naturtillstånd är ojämlikt eller att deras ”ur- 
sprungstalang” skiljer sig åt. Därför råder inte samma förutsättningar 
automatiskt i detta tillstånd:

...som e people have more bargaining powers than others 
-  more natural talents, initial resources, or sheer physical 
strength -  and they are able to hold out longer for a better 
deal, while those who are less strong or talented have to 
make concessions. The uncertainties of nature affect 
everyone, but some people can deal better with them, and 
they will not agree to a social contract unless it entrenches 
their natural advantages. (Kymlicka 1993, s. 61)

Betraktad som en hypotetisk överenskommelse har den visat sig vara 
absurd om vi ser på historien. Man behöver bara tänka på de feodala 
samhällen där människors frihet förtryckts av olika överheter på ett 
grymt sätt. Rättviseprinciperna förutsätter att människor är födda till 
frihet och jämlikhet. Det finns därför ett annat sätt än det hypotetiska 
att betrakta dessa principer:

We should think of the contract not primarily as an agree
ment, actual or hypothetical, but as a device for teasing 
out the implications of certain moral premisses concer
ning people’s moral equality. We invoke the idea of state 
of nature not to work out the historical origins of society, 
or the historical obligations of governments and individu
als, but to model the idea of the moral equality of indi
viduals. (Kymlicka 1993, s. 60, min kursivering)

Men även som moraliska premisser är de svåra att acceptera. Det har 
att göra med den postmoderna moraliska pluralismen. Människor har 
helt enkelt svårt att komma överens om vad som är det moraliskt 
rätta. Det finns ju, om man får tro vissa senare moralfilosofiska in
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riktningar, ingen objektiv moralisk struktur som en regering kan för
lita sig till t.ex. för sina ”fördelningsbeslut”, utan att betraktas som 
orättvis av den ena eller den andra intressegrupperingen.5

En jämförelse med marknadens rättvisa

Plant pekar, med argument hämtade från von Hayek (1960, 1973, 
1976), på en nyliberalistisk väg ut ur detta ”orättvisans dilemma”. Jag 
beskriver hans resonemang därför att jag anser att han i detta har 
avgränsat en viktig del av de marknadsekonomi ska rättviseideologi
erna. Orättvisa är, säger Plant (1991, s. 82), när en person går över 
gränsen, dvs. om hon beträder en annan persons frihetsdomän när 
denna domän är reglerad av rättvisa och generaliserbara regler. Orätt
visa är oundvikligen knuten till individers, exempelvis byråkraters, 
intentionella handlingar. Ett individualiserat och byråkratiserat poli
tiker- och tjänstemannavälde, kan bedömas som rättvist eller orättvist 
utifrån distributionen av det socialt goda -  på basis av de rättviseprin
ciper som finns i detta samhälle. Ett ”spontant” och ”ändamålsobero
ende” samhälle (dvs. ett samhälle där marknaden helt får styra) kan 
dock inte i distributionen av det goda, bedömas som rättvist eller 
orättvist ”precisely because the degree of intention necessary is lack
ing” (Plant 1991, s. 82). Det ”onda” eller ”goda” är i detta slags 
samhälle inte avsett eller förutsett. En fattig person kan i ett princip
fritt samhälle inte beskylla samhället för sin fattigdom, ty spontanite
ten har ingen fiende eller något behov av att orättvisa kommer till 
stånd. Orättvisa kräver principer och intentionella handlingar av indi
vider mot individer -  ”a maldistribution”. Därför är social eller eko
nomisk fattigdom inte orättvis i en marknadsekonomi, ty samhället är 
spontant och icke-intentionellt. Visst finns även fattigdom i en mark
nadsekonomi, men på grund av de rikas behov av ”innovationer”, 
deras köpkraft, och den dynamik detta skapar i ekonomin, höjs också 
de fattigas relativa nivå: välståndet ”sipprar ner” till den del av be
folkningen som har det värst (Plant 1991, s. 89).
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Pluralism, skepticism och universialism:
Nietzsche, Habermas och Hegel

Frågan om rättvisa är egentligen i grunden en fråga om ”värdering av 
värden”, om man företräder den pluralistiska synen som säger att 
flera sanningar är möjliga. I modem tid har denna hållning kritiserats 
av Jurgen Habermas. Han polemiserar i de grundläggande frågorna 
ofta mot den första moderna skeptikern på moralens område: Fried
rich Nietzsche.6

Jag har tidigare penetrerat frågan om den förnuftsmässigt sanna 
kontra den intuitiva moralen. Frågan är mycket central i Jiirgen Ha
bermas filosofi. Habermas filosofi kan -  på väsentliga punkter -  
sägas stödja och utveckla modernitetens förnuftsbefrämjande diskus
sion. Samtidigt är hans stora arbete en procedurutveckling, främst i 
skepnad av teorin om de kommunikativa handlingarna mellan män
niskor, vilket jag skall återkomma till. Först vill jag dock kommente
ra Nietzsches moraliska pluralism.

Det vanligaste sättet att definiera faror med den moraliska pluralis
men, är att säga att den alltför lätt övergår i skepticism. Med det 
moderna traditionella liberala perspektivet som politisk grund kan 
följande fråga ställas: Om alla sanningar är relativa sanningar, vad 
ska då vara den moraliska kärnan i den liberala politiken? Resulterar 
den moraliska pluralismen i en moralisk nihilism, m.a.o. en moral där 
alla värderingar är lika ”goda”? När den moraliska nihilismen får 
fotfäste måste moralen skapas av människans vilja. Då finns risken, 
menar Plant, att ”indeed only the strong, The Ubermenschen, will be 
able to create such a transvaluation of values” (1991 s. 78—79).7

I sin skrift Om moralens härstamning (1994) utvecklar Nietzsche 
sin genealogi om det moraliskt ”sanna” och ”goda”.8 Det känns för
mätet att på några rader referera Nietzsches filosofi om det godas 
ursprung. Hans tankegång är dock upplysande för de frågor jag dis
kuterar. Han är här mycket kritisk mot vetenskapens sanningsdogma- 
tism i form av eviga och allmängiltiga sanningar och mot den ve
tenskapliga rationalitetstron. Den europeiska historien visar, enligt 
Nietzsche, hur olika ”sanningar” kan ställas mot varandra och hur de 
stridit om herraväldet. Det är en sådan pluralistisk ståndpunkt som 
Plant befarar kan frammana övermänniskotanken: Endast den starka
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kan leda dessa perspektivförändringar. Nietzsches ursprungstext finns 
i ”Första avhandlingen, Gott och ont, God och dålig” (1994, s. 23- 
61), och det är bl.a. här som han förlägger det godas ursprung till ”en 
högre, härskande art” . Nietzsches fråga lyder: Vilket ursprung kan 
egentligen våra begrepp om ”gott” och ”ont” ha haft? Frågan följde 
honom genom hela livet, och redan de första skrivförsöken ägnade 
han åt det ondas ursprung. En kanske ännu viktigare följdfråga för 
Nietzsche (1994, s. 15) är frågan om moralens värde. Det är också 
denna fråga som är den bärande i hans genealogiska filosofi: Den 
kritiska granskningen av värdena, dvs. ifrågasättandet av värdet av 
värdena.9 Om metoden för att tillfredsställa detta behov säger han:

Därvid fordras [för värderingen av värdena, min kommen
tar] en grundligare kännedom om de betingelser och om
ständigheter under vilka dessa värden först växte fram, 
under vilka förhållanden de utvecklat sig och förskjutits. 
(1994, s. 17)

Det centrala i Nietzsches moralfilosofi är att vi människor skapar 
värden. Värden är inget som går att ”upptäcka”, de är snarare ”upp
finningar” av samhällets ledande skikt, och alla våra ställningstagan
den är färgade av dessa uppfinningar. Det är därför det är så viktigt 
för Nietsche att ”känna naturen” hos dem som skapar dessa värden 
(1994, s. 17 ff).

Habermas kritik av den moraliska pluralismen

Habermas kritik mot det pluralistiska förhållningssättet hos exem
pelvis Nietzsche eller Foucault10 bygger på ett par punkter som jag 
skall summera nedan. De speglar den gängse, vetenskapligt hållna, 
moderna kritiken av pluralismen. Men först vill jag försöka beskriva 
den röda tråden i Habermas punkter. Min beskrivning refererar fram
förallt till den kritik som tar upp vad pluralistisk forskning inte anses 
ta hänsyn till:

Habermas menar dels att en vetenskaplig analys måste relatera 
argumenten till tidigare forskning på området, dels att argumenten 
skall ha stöd i vad tidigare forskning sagt i frågan. Det är det som är
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”sanningsanalysens kärnpunkt”. Det innebär ett bygge av ett ofärdigt 
projekt, där den aktuella forskningen ska bidra med sin del till den 
slutgiltiga förklaringen.

Punkterna handlar också om hur forskningen måste vara neutral, 
dvs. forskaren måste spegla alla ståndpunkter i frågan, både för och 
emot sina egna ståndpunkter.

Forskningen ska som ett led i denna neutralitet, tydligt redogöra 
för sin begreppsapparat, m.a.o. vilka verktyg som används i forsk
ningsprocessen. Detta för att inte ”moraliska normativa ställningta- 
ganden” skall påverka resultatet. Det moraliskt diffusa vardagssprå
ket får exempelvis inte användas i vetenskapliga rationella analyser. 

Så här har jag summerat Habermas kritik:

1) Den pluralistiska forskningen undandrar sig jämförelser och mot
sätter sig en ”normal” vetenskaplig analys. Dessa diskurser kan 
inte positionsbestämmas inom vare sig filosofi eller vetenskap, 
moral eller rättsteori, litteratur eller konst.

2) Kritiken av förnuftet från detta förhållningssätt är ”självrefereran- 
de”, den är ”located everywhere and nowhere, so to speak, in 
discourses without a place” (Habermas 1990b, s. 337). Detta tillå
ter dem alltid att få sista ordet, även när argumentet redan är 
förlorat.

3) Habermas tredje punkt rör kritikens ”normativa intuition” (1990b, 
s. 337, 338). Den indirekta moral som dessa författare (dvs. de 
postmoderna) uttrycker och den praktik, det liv de drömmer om, 
”täcks” inte av de begrepp som de använder för att beskriva det 
goda livet. Pluralismens fördömande av det modernas ”objekt- 
iverande hållning”, har slagit mot sig själv. Man kastar ut precis 
det man vill ha: självkänsla och självförverkligande (Habermas 
1990b, s. 338).

4) Den pluralistiska kritiken av det moderna är enligt Habermas syn 
”trubbig” och ”ihopblandad”. De odifferentierade begrepp som 
används, räcker inte till för att skilja det alienerade från det eman- 
ciperade livet:
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Enlightenment and manipulation, the conscious and the 
unconscious, forces of production and forces of destruc
tion, expressive self-realization and repressive desublima
tion, effects that ensure freedom and those that remove it, 
truth and ideology -  now all flow into one another. (Ha
bermas 1990b, s. 338)

5) Den femte kritiken rör en sammanblandning på ett annat plan. 
Den oberoende logiken i de allmänna och generella kunskapssys- 
tem som formulerats av vetenskaperna, hotas av sammanblan
dningar med specialiserad, privat vardagskunskap. Denna sam
manblandning kan leda till olyckligt esteticerande, förvetenskap- 
ligande eller moraliserande förhållningssätt i vardagslivet, enligt 
Habermas:

...and give rice to effects for which expressivist counter
cultures, technocratically carried out reforms, or funda
mentalist movements can serve as drastic examples. 
(Habermas 1990b, s. 340)

Utifrån den sista punkten tolkar jag Habermas så här: om moralise
randet och inte den vetenskapliga ”objektiviteten” får styra vad som 
sker i ett samhälle, finns uppenbara risker för att en stark egocentrisk 
moral tar överhanden och lämnar de svaga åt sitt öde. Liksom Kant 
(se not fem) påpekar han att den individuella ”specialiserade” situa
tionen inte får vara vägledade för hur exempelvis en politik förs. Det 
är i sådana tillstånd fundamentalistiska rörelser kan gro. Det är också 
här, enligt Habermas, vetenskapernas ”oberoende logik” har sin be
tydelsefulla uppgift.

En jämförelse med rättvisan hos Hegel

En av huvudpunkterna i Hegels filosofi om det moderna samhället, 
är kritiken av distinkta historiska motsatser (”polariseringar”) som 
han menar ligger till grund för ”en dikotomiserad splittring” av tanke
livet. Denna splittring uppträder i ett alienerat osolidariskt samhälle.
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Den innebär att begrepp står emot varandra och dessa motsättningar 
resulterar i motsägelsefulla institutionella anordningar och hierarki
ska grupperingar, exempelvis i form av ojämlika samhällsklasser. 
Oenigheten skapar splittring: En ”vi”- och ”dom”-upplevelse och en 
uppdelning mellan känsla och förnuft är övertydlig i detta samhälle. 
Grupper avskiljs och klassificeras samt ställs ofta i det moderna 
politiska livets fördelningsresonemang emot varandra.

Dessa konfrontationer mellan olika sätt att tänka och vara är dock, 
om jag förstår Hegel rätt, ett nödvändigt led i den historiska utveck
lingen mot något ”högre” eller ”bättre”. Polariseringarna blir de eman- 
cipatoriska byggstenarna och samtidigt verktygen för Hegels kritik.11 
Denna ”rörelse” mot ett bättre samhällstillstånd (andens tillstånd), 
det Hegel kallar ”folkandens slutmål”, är ett uppgående i ”det totala”, 
vilket också enligt honom innebär den absoluta friheten för männi
skan.12 Att vara fri är att inte vara beroende, ty:

...när jag är beroende står jag i relation till något annat, 
som jag icke är, och kan icke existera utan ett sådant yttre.
Fri är jag när jag är hos mig själv. (Hegel 1987, s. 50)

Alienationen är således, enligt Hegel, en följd av den moderna män
niskans uppdelning av sitt liv i fragment -  människornas specialise
ring. Taylor menar, när han tolkar Hegel, att följden av den moderna 
frihetens dikotomisering:

.. .is in turn linked to the division in society between clas
ses, which are confined to a function. This division into 
classes transforms the living unity of society into a mecha
nical interdependence. (Taylor 1993, s. 286; se även Le- 
fevbre 1990, s. xiv)

Härav det byråkratiska behovet enär specialiceringen föder en växan
de mekaniserad byråkrati. Härav spontanitetens och omtänksamhe
tens förkvävande. Härav behandlingen av människor som ”intellek
tuella konstruktioner”.

Enligt vissa kritiker av det moderna bär detta förhållningssätt an
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svaret för en fostran till en beroende, ”rationell” och överreagerande 
personlighet. Jag ska ge ett exempel som handlar om en person som 
är ett barn i en vuxen människas kläder: Det här är en person som 
ständigt är beroende av uppskattning och av att ”lyckas”. Det här är 
en person som ständigt rättar sig efter chefer och kunder, och som 
saknar egna principer. Det här är en person som använder andra 
människor som medel för sina egna syften. Det här är en person vars 
ansikte värker ”at the end of the day from the ever present required 
smile, the marketing persona is of a piece with the modern world” 
(Lefevbre 1990, s. xiv). Här, i dessa moderna förhållningssätt, kan 
maktens källflöde sökas (Taylor 1993, s. 28), ty maktens grundförut
sättning är ett polariserat samhälle. Polariseringen föder, enligt Ha
bermas, en egocentrisk ”framgångsorienterad” och strategisk mani
pulation av motspelaren (se mitt resonemang nedan). Motspelaren 
blir till ett medel för den egna framgången. Hegel bygger således sin 
kritik av det moderna på en analys av dessa polariseringar, med hjälp 
av vilka han också formulerar sitt solidaritetsbegrepp. Men en radikal 
solidaritet innebär också radikala uppoffringar av de subjektiva fri- 
hetskraven.

Hegels filosofi om den fria människan har som slutstadium det 
”andliga tillståndet” . Detta tillstånd infinner sig, säger han, då de 
egocentriska stadierna passerats, och totalitetens -  det stadium då 
varje del i människans liv ses som delar av en helhet -  villkor gäller. 
Då råder en nödvändig kontinuitet mellan de rationella, intellektuella 
aspekterna av vårt liv och de känslomässiga, ”vitala”. Denna andliga 
tingens ordning är också enligt Hegel frihetens stadium:

Medvetandet om frihet innehåller detta, att individen fatt
ar sig själv såsom person, dvs. i sin enskildhet fattar sig 
som någonting i sig allmänt, som är i stånd till abstraktion 
och uppgivande av allt enskilt, alltså fattar sig såsom nå
gonting i sig oändligt. (Hegel 1987, s. 176)

Jämförd med den nyliberalistiska frihetsidén -  friheten att genom
föra vårt eget individuella projekt så länge vi inte ”skadar” någon 
annan -  innebär Hegels resonemang en invertering av det nylibera-
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listiska frihetsbegreppet. Möjligheten att nå Hegels andliga struktu
rer innebär en förändring av ”graviditetscentrum för vår egen identi
tet” :

We see that what is most fundamental about us is that we 
are vehicles of Geist. Hence in achieving full insight our 
science of the universe is transformed; from being know
ledge that we as finite spirits have about a world which is 
other than us it becomes the self-knowledge of universal 
spirit of which we are vehicles. (Taylor 1993, s. 91)

Det finns något ”högre” och viktigare än människan som enskilt 
subjekt: Är detta det perfekta uttrycket för självförverkligande? Fri
het hos Hegel är att kunna uppgå i helheten, att vara en del av detta 
stora, att inte avgränsa sig från andra människor. Med andra ord en 
sammansmältning av identiteter. Detta är menar jag den socialistiska 
frihetsidéns mest centrala aspekt, vilken lett till förtryck av stora 
grupper människor och -  som en motreaktion på förtrycket -  till de 
kommunistiska herradömenas fall. Jag skall nedan fortsätta att pene
trera begreppen frihet och solidaritet. Vilka risker finns exempelvis 
för förtryck i utbildningssamhället?

Frihet och solidaritet: Problemet med det gemensamma

Frihetsideologier och solidaritetstankar är i sina extrema versioner 
svåra att kombinera både på den ideologiska nivån och i utbildning
ens vardagsarbete. Solidariteten med de svaga grupperna i samhället 
hotas av ett starkt bejakande av individuell frihet. Det förekommer en 
ständig risk att individer på olika nivåer inom utbildningsväsendet 
inte ska komma överens om förhållandet mellan frihet och solidari
tet: Det råder ett problematiskt ”tyngdpunktsdilemma” mellan den 
frihet som blir alltmer privat samt inriktad mot självbestämmande, 
och den solidariska kollektiva handlingen. Allt för mycket av den ena 
av de båda polariteterna begränsar eller hotar den andra. Även om 
båda aspekterna behövs i den sociala samvaron, är en polarisering 
svår att överbrygga.
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Jag har i texten åskådliggjort polariseringen med Hegels filosofis
ka försök att övervinna det moderna samhällets splittring med den 
försonande solidariteten. Risken är dock att försoningen övergår i en 
tvingande totalitarism. Det inkorporerande som Hegel talar om blir 
ofta, för att tala med Carleheden (1996), ”våldsamt” och verkar för 
upplösning av olikhet och individualitet.13 ”För mycket” frihet14 tonar 
lätt ner soldariteten, och med en alltför stark betoning av solidariteten 
kommer lätt individens frihet till korta. Jag ska göra ett kort avbrott i 
de allmänna resonemangen för att ge ett par exempel hämtade från 
det svenska utbildningsområdet, och som har relevans för ”den sva
ga” gruppen barn och deras föräldrar.

Den svenska välfärdsmodellen har baserats på föresatsen om ett 
medborgarskap för alla. Utbildningssystemets intentioner har allt
sedan slutet av 1960-talet byggt på vad Tomas Englund i anlutning 
till sina resonemang om olika läroplanskoder kallar för den demo
kratiska konceptionen.15 En central uppgift för vårt utbildningssystem 
-  framhävd i våra läroplaner fram till Lgr -80 -  har varit att ”att 
fostra”, dvs. i detta fall att påverka våra barn och ungdomar i demo
kratisk riktning. Läroplanerna har även placerat ett betydande ansvar 
på lärare och föräldrar när det gäller att dela dessa demokratiska 
intentioner. Föräldrarna har sålunda förväntats att medverka i sko
lans fostrande verksamhet.

Enligt den nyliberala ideologin så medför ”frihet från styrning” 
och ”en kvalitetsutvecklande konkurrens” även inom utbildnings- 
sområdet en ökad ”effektivitet”: Ty de utbildningsinstitutioner som 
inte kan konkurrera om elever därför att deras utbildning håller en 
sämre standard, måste för att få några elever -  och därmed en ekono
misk bas för sin verksamhet -  förbättra sin utbildning. Det är detta 
ställningtagande tillsammans med valfrihetsidén, exempelvis frihe
ten att välja skola, jag tolkar som konkurrensideologins kärna. Vilka 
konsekvenser får då detta?

I sin kritiska analys av valfrihetens och konkurrensens möjligheter 
och begränsningar på barnomsorgsområdet, använder sig Forsberg 
(1993) av begreppen ”exit” och ”voice” -  sorti respektive protest -  
för att beskriva individens möjligheter att kunna påverka.16 Inom det 
ekonomiska fältet -  på den fria marknaden -  har exit-alternativet
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visat sig vara effektivast. När konsumenterna slutar att köpa varorna, 
strävar företaget ofta efter att förbättra kvalitén på sina produkter. 
Detta resultat är, enligt Forsberg, mera tveksamt på ett fält där sociala 
relationer skall ”marknadifieras”. En av de allvarligaste konsekven
serna av exitalternativet kan vara att ett ”tillbakadragande” inte leder 
till kvalitetsförbättringar, utan snarare initierar segregerande och kva- 
litetsförsämrande processer:

...denna impuls till förbättringar är mindre betydelsefull 
för de offentliga skolorna än den förlust de gör genom att 
tappa de föräldrar som skulle vara de mest motiverade och 
beslutsamma då det gällde att bekämpa försämringen, om 
de inte hade ett alternativ i privatskolorna. (Forsberg 1993, 
s. 74)

Jag ska ta ett annat exempel som visar att den liberala extrema fri
hetsidén inte fungerar som det är tänkt på det sociala området. Vad 
händer när det finns lärare eller barnomsorgspersonal som ”inte hål
ler måttet”, eller som inte är ”effektivitetsinriktade” i en snävt kon- 
kurrensideologisk bemärkelse; dvs. när det finns personer som av 
olika anledningar inte kan klara av eller som motsätter sig konkur
rensideologin. Enligt den nyliberala argumentationen måste skolan 
för att bli så effektiv som möjligt avskeda dessa lärare. Ahlström 
(1993) pekar -  med exempel från amerikansk forskning -  på hur 
tävlan mellan lärare utfallit med negativa följder för verksamheten på 
grund av denna konkurrens (se Murnane & Cohen 1986). De negativa 
följderna är bl.a. att lärare tenderar att positivt värdera enbart mätbara 
mål i konkurrenssituationer. De blir opportunistiska och satsar på att 
nå de mest lättuppnådda och beskrivbara målen: Det är t.ex. en fördel 
för lärare att koncentrera sina insatser till de mest ”utvecklingsbara” 
eleverna, därför att insatser där ”syns” i form av elevernas förbättrade 
prestationer (Ahlström 1993, s. 23 ff).

Utbildningens starkaste utmaning i framtiden blir att tona ner po- 
lariseringen och hitta de gemensamma aspekterna av frihet och soli
daritet. Hur ser då dessa gemensamma aspekter av de båda förhåll
ningssätten ut? Kan vi utveckla ett arbetssätt och en utbildnings

155



struktur som är effektiv både vad avser kunskapsutveckling och vad 
avser att utveckla känslor av socialt ansvar just därför att de utgår 
från jämlikhet, och således är ineffektiva om solidariteten inte beak
tas?

Det rättvisa samhället och valfriheten

Specialpedagogiskt arbete måste, anser jag, i grunden vila på solida
ritetens idé. Det betyder inte att specialpedagogikens uppgift är att 
principiellt bekämpa valfrihetsidén som sådan. Valfrihet är inte ute
slutande av ondo. Kymlicka (1993) menar att styrkan i Rawls libera
lism är en valfrihet som grundas på en konkurrensskyddad jämlik- 
hetsprocedur. Det finns dock en hake i resonemangen. Följer man 
strikt den liberalistiska tankegången skall samhället verka för att va
let bygger på ett så lika utgångsläge som möjligt. Alla föräldrar bör i 
det rättvisa liberala valfrihetssamhället vara kunniga, starka, engage
rade och aktivt orka planera för sitt barns framtid. Endast om dessa 
hypotetiska betingelser råder är samhället ”rättvist” -  frihet och jäm 
likhet kan vara möjliga att förena.

Konsekvensen blir att samhällen som inte har detta ideala utgångs
läge som sitt politiska fundament, noga måste bevaka de svagare 
gruppernas rättigheter. Man kan inte förutsätta kunskap och krafter 
för ett engagemang hos alla vårdnadshavare inför livsavgörande val. 
Därför måste konkurrenssamhällets motståndare på moraliska grun
der sträva efter vissa regleringar som stödjer och tar hänsyn till de 
svaga grupperna. Det solidariska och rättvisa samarbetet mellan alla 
samhällsgrupperingar måste ständigt betonas i samhällen som saknar 
det ideala utgångsläge jag talat om ovan; m.a.o. måste de svagas 
företrädare bevaka att kommunikationen där sker på allas lika villkor. 
Jag har ovan visat hur jämlikheten lätt sätts ur spel om marknadskraf
ter får ett alltför fritt spelrum inom ett socialt område -  en ohämmad 
konkurrens utan förlorare är enligt min mening en självmotsägelse.

Nedan börjar jag skissa på -  utifrån en tolkning av ett par aspekter 
av Habermas begrepp kommunikativ handling -  ett alternativt sätt att 
formulera en rättvis social samvaro.
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Kommunikativ handling

Man kan se delar av Habermas inlägg som en polemik mot ett mark- 
nadsteoretiskt tänkande inom samhällssfärer där sociala handlingar 
dominerar. En social handling karaktäriseras enligt Habermas av en 
samordning och ett samarbete mellan minst två aktörer för att genom
föra en gemensam handlingsplan. Den materiella marknadens för
hållningssätt kan, enligt Habermas, inte fungera som referens i mel- 
lanmänsklig interaktion därför att den är ”frikopplad från normer och 
värden, från språklig konsensusbildning överhuvud taget”. På områ
den där människor skall interagera bör de kommunikativa handling
arna ständigt bygga på ett samförstånd och en solidaritet, som har 
karaktären av gemensamma övertygelser. Ett samförstånd kan inte 
påläggas den ena sidan av den andra:

...vad som uppenbart uppnås genom yttre inverkan, ge
nom belöning, hot, suggestion eller bedrägeri kan inte sub
jektivt räknas som samförstånd. Den förlorar sin hand- 
lingskoordinerande verkan. Ett samförstånd förlorar ka
raktären av gemensamma övertygelser så snart den berörde 
inser att det är ett resultat av någon annans yttre påverkan 
på honom. (Habermas 1990a, s. 178)

Mot de kommunikativa handlingarna ställer Habermas de instrumen- 
tella/strategiska eller framgångsorienterade handlingarna:

En framgångsorienterad handling kallar vi instrumentell, 
när vi betraktar den med avseende på efterlevnaden av 
tekniska handlingsregler och värderar den med avseende 
på hur effektivt den ingriper i ett fysikaliskt tillstånd; 
strategisk kallar vi däremot en framgångsorienterad hand
ling, när vi betraktar den med avseende på efterlevnaden 
av regler för rationellt val och värderar hur effektivt den 
inverkar på en rationell motspelares beslut. (Habermas 
1990a, s. 164)
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Här skall jag stanna något vid ett framtidsresonemang. De special
pedagogiska aktiviteterna inom utbildning måste fortsättningsvis -  i 
kompletterande syfte -  noga överväga sina filosofiska och teoretiska 
referensområden när de bygger upp sin pedagogiska kärna -  på fältet 
och inom påbyggnadsutbildningen. Härvidlag vill jag med min dis
kussion påvisa att det är av stor vikt för den specialpedagogiska 
identiteten att en politisk och moraliskt levande diskussion förs inom 
fältet. Specialpedagogik kan tillföra den allmänna utbildningen en 
emancipatoriskt analytisk bas. Detta kan ske via specialpedagogerna, 
förutsatt att de fungerar som moraliska katalysatorer och varnings- 
klockor då individer och grupper är på väg att stötas ut ur systemet.

Jag vill här främst visa på möjliga alternativa förhållningssätt och 
ställningstaganden genom att analysera den politisk-filosofiska tradi
tionen. Med Rawls och Habermas resonemang och de postmoderna 
moralteorierna som alternativ, har jag allmänt diskuterat special
pedagogiska möjligheter inom respektive teoretiskt referensområde. 
Att välja mellan dessa övergripande förhållningssätt till handlings- 
relationer är ett avgörande val. Det har ett betydande inflytande på 
jämlikhetens och demokratins möjligheter att göra sig gällande inom 
utbildningsväsendet.

Detta kapitel innebär för mig ett försök att kritiskt granska den 
liberala politiska ideologins olika schatteringar och att formulera al
ternativ. Min kritik är dock allmän till sin karaktär, och behöver 
därför avslutningsvis formuleras i ett utbildningssammanhang. För 
att göra detta kommer jag att gå tillbaka till en av kärnpunkterna i 
Rawls moralteori, hans originalposition.

Rawls originalposition:
En väg till ett samhälle utan förlorare?

Om vi utgår från att människor är överens om att Rawls originalposi
tion är den bästa startpunkten för att formulera rättviseprinciper (se 
tidigare beskrivning): vilken eller vilka principer skulle då väljas? 
Enligt Rawls skulle ojämlikhetsprincipen väljas -  den som säger att 
ojämlikhet ska arrangeras så att den gynnar de sämst ställda i samhäl
let. Kymlicka menar däremot att det är osäkert vilka principer som är
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möjliga att vara överens om. Vi kan egentligen endast vara säkra på 
att människor har en bild av ett livsideal, och att detta ideal varierar. 
Oftast kan dock människor formulera vad som behövs för att leva 
detta goda liv. Rawls idé med originalpositionens okunnighetsslöja, 
är att formuleringen av principer från ett nolläge nödvändiggör att 
principerna blir jämlika, på så sätt att de måste vara acceptabla såväl 
för dem som formulerar dem, som för andra personer -  vilka kommer 
att vara beroende av dessa principer för sitt goda liv. Rawls menar att 
egenintresset med denna förutsättning kan kombineras med en god 
vilja. Den givna förutsättningen (slöjan) kräver nämligen att man 
måste identifiera sig med alla andra i samhället, ”och ta hänsyn till 
deras goda som om det var mitt eget” :

In order to decide from behind a veil of ignorance which 
principles will promote my good, I must put myself in the 
shoes of every person in society and see what promotes 
their good, since I may end up being anyone of those 
people. (Kymlicka 1993, s. 64)

Summerat blir den stora fördelen med Rawls principer att ingen be
höver oroa sig för att bli samhällets förlorare. Ett val av en annan 
princip, t.ex. en som säger att samhället skall struktureras i jämlik- 
hetshänseende på så sätt att nyttan skall maximeras för så många 
människor som möjligt, gör att vissa alltid riskerar att hamna i bak
vattnet.17

Liberalismens begränsningar i ett utbildningssystem

De liberala teorierna -  vare sig det handlar om Rawls teori eller de 
nyliberala marknadsteorierna -  har som grundläggande utgångspunkt 
att de människor som lever i samhället är beredda att acceptera, och i 
den konkreta handlingen moraliskt stödja, de förordningar och lagar 
som konstruerats i enlighet med dessa teorier. Detta är en basal förut
sättning för att den liberala idén -  som jag ovan exemplifierat med 
Rawls modell -  skall vara verksam.

De svenska läroplanerna är i detta sammanhang goda exempel på
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hur den liberala idén om principstyming kan ta sig uttryck på det 
utbildningspolitiska området. Ett bra exempel är Lgr -80 där de spe- 
cialpedagogiskt reglerande principerna var tyngdfulla och entydiga. 
Visst har innehåll och lokala påverkansmöjligheter varierat i beto
ning genom åren, men teorin om den abstrakta principkonstruktionen 
som politiskt instrument har långt in på 1980-talet legat fast som en 
grundmodell. Som samhälle betraktat kan också Sverige ses som ett 
av de länder i världen som legat närmast den Rawlska fri- och jämlik
hetsidéns innehållsliga aspekter i vår genomarbetade välfärdskon- 
struktion.

Det har dock i läroplanssammanhang påvisats att de liberala mo
ralteorierna, som finns exemplifierade i läroplanernas regler, har va
rit svåra att genomföra. Detta har kommit fram både från praktisk 
utbildningsverksamhet och från den kritiska pedagogiska forskning
en. Människor -  eller ska vi säga ”systemet” -  har helt enkelt av 
högst varierande skäl, inte förmått att följa de konkreta implikationer 
som borde följt av principerna. Det specialpedagogiska fältet kan i 
demokratisk bemärkelse, men också ur jämlikhetssynpunkt, på detta 
sätt ses som ett försök att rätta till detta misslyckande. Men special
pedagogiken har i de flesta fall inte kunnat tillföra, eller ”bevaka” de 
utsattas möjligheter i utbildningssystemet. Vi har istället behållit en 
ojämlik skola trots tidvis ur jämlikhetssynpunkt vällovliga föresatser 
på den ideella nivån. Rättviseprinciperna som fastslagits i läroplaner, 
”det goda livet” -  om vi lägger ett utbildningsperspektiv på detta 
uttryck -  har inte omfattat alla. Många har lyckats dåligt med sin 
utbildning. Om vi ser på det historiskt så har procenten kvarsittare 
och utgallrade varit hög. Det är också ett välkänt faktum att utgall- 
ringen genom åren varit socialt selektiv: De lägre socialgruppernas 
barn har i högre utsträckning misslyckats (Ahlström 1986, s. 21 ff, s. 
47 ff). Kan detta ses som den liberalistiska rättvisans otillräcklighet, 
omöjlighet och misslyckande? I den bemärkelsen är kritiken mot 
Rawls bara en upprepning av kritiken mot Kants moralfilosofi, vilken 
ansetts vara filosofiskt bristfällig i sitt starka förlitande på förnuftets 
möjligheter, och på frihetens primat över jämlikheten. Vi ska se hur 
en nutida kritiker av liberalismen resonerar om dess tillkortakom
manden.
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Enligt Kathleen Lynch (1995) har den liberala teorin och dess 
politiska uttryck inte förmått utgöra en grund för framförallt ett jäm 
likt utbildningssystem, men inte heller för ett jämlikt samhälle. Pro
blemet är -  menar hon -  traditionella oantastliga ståndpunkter inom 
den liberala ideologin. Den värderar individens frihet högre än radi
kala jämlikhetsmål. Tack vare denna ståndpunkt har intresset för 
jämlikhet inom liberalismen haft sitt fokus på ”jämlika möjligheter” 
snarare än det långt mer gående målet ”lika villkor för alla” . Ett 
exempel på detta fokus kan vara lika lagliga möjligheter att ha lika 
rätt till, oberoende av födsloursprung, tillträde till utbildning. Libera
lismens jämlikhetsbegränsningar inom utbildningssystemet kan en
ligt Lynch koncentreras till följande punkter:

• ”Lika möjlighet”-konceptet vilar på föresatsen att sociala hierar
kier skall bestå. Utbildningssytemet blir ur rättvisesynpunkt med 
denna grundföresats mycket begränsat: det kommer att handla 
om ”equal opportunities of becoming unequal” . I själva verket 
har klassisk liberalism aldrig ”opposed hierarchies or gradations 
in society except where these rested on legal privilege” (Lynch 
1995, s. 13).

• Individuella attribut snarare än organisationen eller strukturen får 
”skulden” för succé eller misslyckande. Detta är också en indivi
dualistisk liberal hållning. Ojämlikheten söks i det individuella 
attributet; problemet lokaliseras ”within the dominated rather than 
the dominant, within women rather than men, within black rather 
than white, within migrant workers rather than the host society”, 
etcetera (Lynch 1995, s. 13).

• Ett annat problem med ”lika möjlighet” är dess grundföresats att 
lika möjlighet kan ”ges” åt alla. Denna utgångsmöjlighet är näm
ligen inte oberoende av föräldragenerationens möjliga livsbeting
elser. Det är en myt att tro, menar hon, att resursmässiga olikheter 
mellan föräldrar inte påverkar utsikterna till ”lika möjlighet” för 
alla. När lika möjlighet ges åt barn vars föräldrar är resursmässigt 
olika starka är allt som händer, ”that those parents who have extra 
resources use these to offset the effects of equal opportunities
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policies designed to help the disadvantaged” (Lynch 1995, s. 13; 
jfr även Englund 1993).

Lynchs radikala alternativ till lika möjligheter är en jämlikhetssyn 
vars slutpunkt är lika villkor. En förutsättning för dess genomförande 
är radikala förändringar av skolsystemet på flera nivåer, säger Lynch. 
Det är, menar hon, orealistiskt att tro att privilegierade grupper kom
mer att stödja detta jämlikhetsmål. Det måste introduceras ”on the 
basis of enlighted self interest” : ty kostnader för en ojämlikhet blir på 
sikt mycket kostsamma för samhället. Det kan dessutom åstadkom
ma instabila politiska situationer som kan visa sig vara mycket ogynn
samma för alla samhällsmedlemmar (Lynch 1995, s. 29).

Slutord:
Den specialpedagogiska rollen och framtidens samhälle

I det här avslutande kapitlet har jag diskuterat den problematiska 
relationen mellan frihet och solidaritet i ett marknadsideologiskt in
riktat samhälle, där konkurrensens ”osynliga hand” per definition 
skall vara den motor som driver samhällsutvecklingen framåt. I ett 
sådant samhälle utvecklas en relation till svagare, mindre ekonomiskt 
effektiva grupper som präglas av hierarkiska ordningar och ibland 
auktoritär godtycklighet i umgänget.

I vad mån människor har en välutvecklad intuitiv känsla för vad 
som är rättvist i den sociala samlevnaden har, som jag visat, diskute
rats ingående inom den politiska filosofin. Ståndpunkt står mot stånd
punkt. Det jag specifikt avsett att argumentera för är att i ett liberal is- 
tiskt i grunden konkurrensideologiskt samhälle, måste de svagas po
sition bevakas för att godtycklighet och egocentricitet inte skall ta 
överhanden. I ett sådant samhälle måste den goda viljan -  som Imma
nuel Kant talar om -  bevakas, explicitgöras och formuleras.

Förnuftiga människor har begåvats med en vilja och en förmåga 
att bestämma sina handlingar. Svagare grupper är, så länge som sam
hället baseras på en maktfullkomlig konkurrens, beroende av en god 
vilja. Den här viljan är inget som öppet existerar hos alla människor. 
Ar av konkurrens- och effektivitetstänkande har hos flera begravt
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detta ”böra” under tjocka lager av damm. Ibland har det gått så illa att 
egenkärleken blivit en ”naturlig” del av av det dagliga livet. I ett 
solidariskt samhälle finns emellertid en gräns för denna egenkärlek. 
Enligt Kant måste den begränsas med hjälp av frågan: Hur skulle det 
gå, om min maxim blev allmän lag? (Kant 1987, s. 66) Hur skulle jag 
vilja ha det om jag själv befann mig i den svages situation? Det kan 
som Kant säger ”inträffa mycket som gör, att en människa behöver 
andras kärlek och deltagande”. Om människan inte följer denna max
im som allmän plikt, ”skulle hon beröva sig allt hopp” (Kant 1987, s. 
67).

Trots dess drag av självbevarelsebetoning, ser jag Rawls liberala 
variant av moralteori som en möjlighet till tillfällig bevakning av 
egocentriciteten. Välfärdssamhällets historiska exempel har visat att 
förnuftiga människor har begåvats med en vilja och även med en 
förmåga att på kontraktsteoretiska grundvalar bestämma sina hand
lingar. Människor kan också omsätta denna förmåga i förnuftiga prin
ciper -  om inte annat för den egna självbevarelsens skull. Jag vill 
dock betona ordet tillfällig. Vad som behövs på sikt är så vitt jag kan 
se ett uppbrott från den liberalistiska versionen med riktning mot en 
samförståndsinriktad, human och icke-strategisk radikal demokrati
version. En version där alla grupper kan medverka i de demokratiska 
processerna på jämlika villkor, såväl i samhället i stort som på utbild
ningsinstitutioner. Med andra ord det totalinkluderande samhällets 
utopiska strävansmål -  för att använda en term från Lpo -94.

Det är således i detta sken som Rawls rättviseprinciper får ses. 
Eftersom graden av solidaritet i ett samhälle bestäms politiskt, är 
samhällets syn på avvikelse till sist något som måste avgöras. Ty 
relationer mellan människor regleras inte av naturlagar. Dåliga rela
tioner är följaktligen inget man kan ge upp inför. Ett i grunden icke 
samförstådsinriktat samhälle måste pressas till ett avgörande.

Det kommer i ett konkurrensbaserat samhälle alltid att finnas be
hov av medmänniskor som i liv, arbete och studier insett konkurren
sens och effektivitetens faror i form av ”behov av” sortering, segre
gering och utslagning. Dessa människor måste givetvis finnas både 
på de mellanmänskliga och på de yrkesmässiga planen, och deras 
identitet måste förankras i plikten att motsätta sig dessa behov. Den
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marknadspolitik som förs idag i allt fler länder går ut på att upphäva 
det ”statliga välfärdskontrakt” som varit verksamt sedan 40-talet. 
Staten försvagas och den ekonomiska och ideologiska decentralise
ringen fortgår på gott och ont. En av farorna är att politiken lämnar 
öppet för århundraden av segregationstänkade som, om vi får tro 
Foucault, skapats i en historiskt verksam process och som idag lever 
kvar i kulturer och deras institutioner. ”Vi”- och ”dom”-känslan kan, 
som jag påvisat ovan, på ett fatalt sätt institutionaliseras och legitime
ras i ett vetenskapliggörande. Den historiska kampen för demokrati 
och rättvisa som exempelvis Fridtjuv Berg representerade, har i hög
re eller mindre grad fråntagits sina förväntningar och under åren 
spelats bort i diskursernas möten.

De människor som arbetar med ”utslagna” grupper har idag såväl 
som förr, som jag ser det, sin främsta uppgift som ”ombudsmän”. 
Däri ligger ett bevakningsansvar. I det avseendet är mitt yttersta syfte 
med denna bok att försöka påvisa möjligheter och hinder för detta 
(ombudsmanna-)arbete, och på så vis ge dessa personer förutsätt
ningar, i form av motiv och argument, för att skapa medvetande
görande samtal bland sina kolleger. Samtalen skall vara byggda på 
samförstånd och gemensamma övertygelser som Habermas säger. 
Dessa personer har ett stort ansvar för att argumentera och verka på 
ett sådant sätt så att den ideologiskt, politiskt och ekonomiskt starka
re delen av befolkningen inte tar överhanden.

Men konstaterandet att ideologier och institutioner är skapade av 
människor inger också hopp. Det som skapats av människor kan 
också förändras av människor. Signifikanta sektorer av samhället, 
t.ex. utbildningens institutioner, behöver yrkesmänniskor som kan 
motverka och förändra. Denna förändring innebär ett enträget (spe- 
cialjpedagogiskt arbete. De utstötta eleverna är beroende av personer 
som argumenterar för och bevakar den sammanhållna utbildningen 
och som i sin argumentation frammanar den universella goda viljan i 
en utbildning för alla. Häri ligger grunden för ett samhälle där jäm 
lika villkor råder.
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Noter

1. Jag har i andra sammanhang diskuterat vikten av reflexion i undervisning
en. Med bas i begreppen ”habitus” och ”tyst kunskap” har jag även tagit upp 
möjligheten att via utbildning överföra den tysta kunskapen till en mer 
bestämd intentionell kunskap (se exempelvis i Helldin 1990, s. 91 ff). För en 
diskussion om en reflekterande praktik, se Schön (1983).
2. Området täcker ett mycket brett fält av frågeställningar. Jag baserar detta 
kapitel på i huvudsak sju arbeten: Jiirgen Habermas två böcker Kommunika- 
tivt Handlande (1990a) och The Political Dicourse of Modernity (1990b); 
Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy (1993); Raymond Plants 
Modern Political Thought (1991); Jonathan Wolffs Robert Nozick (1992). 
Jag har även använt Chandran Kukathas & Philip Pettits John Rawls (1992) 
för att få tillgång till en utvidgad kritik av de båda huvudfårorna i rättvisedis
kussionen. För den historiska översikten har jag använt Sven Liedmans 
numera klassiska Från Platon till Gorbatjov (1993).
3. En positivistisk ståndpunkt inom traditionell rättvisefilosofi skulle kunna 
uttryckas så här: Rättviseanalyser ska verifieras med stöd i empiriskt materi
al som i första hand baseras på individens rättvisesituation. Fakta om ”män
niskans natur” är, i det positivistiska perspektivet, basen i analysen om 
rättvisa. När det gäller rättviseresonemang som förknippas med totaliteter 
som exempelvis stat, samhälle, nation eller kommun, skall dessa utgå från 
individen, och den politiska filosofiska samhällsanalysen bör ha samma 
utgångspunkt. Resonemang om ”det totala” är inte empiriskt verifierbara 
om denna utgångspunkt inte råder. Dessutom ska en definition av det sanna 
i rättvisehänseende vara en definition som är moraliskt neutral. Det viktiga i 
analysen blir således att särskilja de känslomässiga och intuitiva rätvisedefi- 
nitioner som kan finnas ”inom” människan, från det generella och explicer- 
bara, ty det intuitiva och känslomässiga hör inte ihop med ”det korrekta”, 
faktabaserade. Vi ser hur förnuft och känsla inte kan nå varandra i den 
positivistiska analysen. Det bör också tilläggas att den positivistiska rättvi
san, på definitionsnivå, anses möjlig att formulera endast med hjälp av en 
logisk kognitiv analysmetod, dvs. med empiriska fakta som analytisk grund 
(Plant 1991, s. 14 ff).
4. Man kan se att Rawls är influerad av Immanuel Kant (1724-1804) när 
han diskuterar sin problematik. Kant (1987) har i sin Grundläggning av 
sedernas metafysik, ”sökt efter ett sista, aldrig sviktande fundament för 
handlingslivet”. Kant söker i sin filosofi efter det ändamål som är gott i sig 
själv, m.a.o. inte det för den enskilda människa ”subjektivt” goda, utan det 
”objektivt” goda. Det är detta inre goda -  ”sedelagen inom mig” -  som han 
menar finns förborgat inom alla människor som en gemensam kategorisk
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klenod -  som enligt honom måste vara vägledande för människors relatio
ner. Den förnuftiga bedömningsgrunden måste, som sitt grundfundamcnt, 
ha en god vilja som är god i sig (s. 31). Att handlingen ska vara god i sig 
själv får betydande konsekvenser för individens frihet i ett samhälle. För 
Kant är det exempelvis uteslutet att andra människor kan betraktas som 
medel för egna individuella syften. Det kategoriska imperativet, plikten, 
verkar som en bromskloss för sådana handlingar och är därmed också frihe
tens imperativ. Kant visar således en hoppfull tro på det mänskliga förnuf
tets möjligheter att klara denna oerhörda moraliska prövning. Rawls går, 
som jag ser det, ett steg längre och formulerar innehållet i de allmänna 
moralprinciperna, men på basis av Kants filosofiska ståndpunkt i dessa 
frågor.
5. Sociologen och filosofen Zygmunt Bauman har hävdat att den första 
ballast som kastas överbord i ett samhälle ”styrt av den rutiniserade omsor
gens normer”, är kärleken. Bauman är en i kören av de postmoderna skep
tiker som kritiserat det principstyrda moderna samhället för att vara byggt 
på principer formulerade av samhällets dominerande grupper. Han menar i 
sin kritik att rutiniserade regler och kärlek är två oförenliga begrepp. Bau
man gör emellertid ett undantag för sin åsikt när det gäller de personer som 
är mottagare av dessa kärlekens tjänster. För många, säger han:

...kan den fasta rutinen vara ett verkligt skydd (kanske enda skyddet) 
mot kärlekens nycker. För den svagare sidan i kärleksförhållandet kan 
valet inte stå mellan den levande kroppen och kärlekens skelett utan 
mellan att vara älskad (i vilken form det vara må) och att bli övergiven. 
Kärleken är, som vi kommer ihåg, en i grunden otrygg relation för de 
berörda, men graden av försigkommenhet är sällan lika högt utvecklad 
på båda sidor. Båda parter går ständigt igenom otrygghetens plågor, men 
förmodligen känner sig en av dem otryggare än den andre. För den 
mindre trygga parten kan kompromissen med rutiniserad och reglerad 
omsorg vara ett mindre ont. (Bauman 1995, s. 131, min emfas)

6. Se not 5 i kapitel fem, där jag beskriver hur Habermas ser Nietzsche som 
”vändpunkten”, dvs. som den filosof som anger tonen för inträdet i det 
postmoderna samhället (Habermas 1990b, lecture IV, s. 83).
7. Här skulle Plant ha kunnat hänvisa till Nietzsches skrift, Om moralens 
härstamning (1994).
8. Nedan har jag i punktform summerat leden i Nietzsches diskussion om 
moralens ursprung (1994).

1) Lyssna inte på de engelska utvecklingspsykologernas försök att skriva 
moralens utvecklingshistoria. De söker det bestämmande på fel ställe (s. 
23).
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2) Deras felslut består i att de presenterar en ohistorisk sanning. Det 
goda blir för dem ”från begynnelsen” de handlingar som ”prisats och 
ansetts goda av dem, som blivit föremål för dem, för vilka de alltså har 
varit til! nytta Ursprunget har sedan glömts bort. Det osjälviska har 
blivit vanemässigt. Osjälviska handlingar ”har kommit att uppfattas 
som goda -  som om de i sig själva vore någonting gott” (s. 24, 25).

3) Begreppen nytta, glömska, vana och slutligen ”missuppfattning” kan 
inte säga något om, eller utgöra underlag för människans högsta företrä
de -  moralen.

4) De är de personer som visat ”godhet” -  ”de goda” själva -  som skapat 
värdeomdömet. De har tagit sig rätten att ”ge världen namn” (s. 25). 
Dessa personer brydde sig inte alls om nyttan:

Förnämitetens och distansens patos, alltså den varaktiga och domineran
de total- och grundkänslan hos en högre, härskande art i förhållande till 
en lägre behärskad art, ett ”därnere” -  det är ursprunget till ”god” och 
”dålig” (s. 25).

Detta ursprung visar också enligt Nietzsche, att ”godhet” och ”osjälviskhet” 
med nödvändighet måste hört ihop. Osjälviskhet hör enligt honom mer ihop 
med hjordinstinkt än godhet (s. 26).
9. För en kritisk granskning av värdena: skuld, dåligt samvete och liknande, 
se "Andra avhandlingen”, i Nietzsche (1994, s. 61-113; granskningen av 
värdena finns på s. 17 ff).
10. För en sammanfattning av kritiken mot Foucaults historieskrivning, med 
fokus på ”Vansinnets historia”, se exempelvis Miller (1993, s. 103-105). I 
en kritisk analys av Foucaults diskursanalyser tangerar Habermas flera av 
nedanstående punker då han säger:

There is some unclarity, to begin with, regarding the problem of how 
discourses -  scientific and nonscientific -  are related to practices: whether 
one governs the other, whether their relationship is to be conceived as 
that of base to superstructure, or on the model of a circular causality, or 
as an interplay of structure and event. (Habermas 1990b, s. 243.)

11. Det finns en outgrundlig men tydlig motsättning i Hegels resonemang 
vad gäller polariseringen mellan intellektuell svaghet och styrka. Hans reso
nemang om medel och metod för uppnåendet av andens tillstånd har, menar 
jag, sin förankring och sin förutsättning i ett ”polariserat” perspektiv, vilket 
han ju annars allmänt så starkt kritiserar. Det är den ”bildade” människan
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som kan medverka i rörelsen mot det högre slutmålet. Den förstår att: 1) 
”sätta allmänhetens stämpel på allt sitt görande”; 2) Den har ”uppgivit sin 
partikularitet”; 3) Den ”handlar efter allmänna grundsatser 4) Den handlar 
inte bara efter ”sina egna böjelser och begär, utan samlar sig”; samt denna 
människa 5) ”giver därigenom föremålet, objektet en fri ställning och är van 
att förhålla sig teoretiskt” (Hegel 1987, s. 61).
12. Jämför Kants definition av frihet ovan not 5. För Hegel är frihetsbegrep- 
pet relaterat till andens frihet, nämligen slutmålet, det solidariska samhället. 
Människan är fri när hon utan att snegla på privata fördelar solidariskt kan 
underordna sina egna begär med det gemensamma goda. Tyngdpunkten i 
Kants frihetsbegrepp är däremot, som jag ser det, förlagd till den individuel
la människans frihet.
13. För en ingående utredning av Hegels resonemang i dessa frågor, se 
Taylor (1993, kapitel 1) och Carleheden (1991 s. 20 ff). Se även Carleheden 
(1996, s. 155 ff); Foucault och Nietzsche har i texten ovan fått representera 
den postmoderna sociala ordningens motargument med sina hyllningar av 
den radikala pluraliteten
14. Individens frihet är oundgänglig i ett fullvärdigt liv. Problemet med en 
alltför stark betoning av subjektiviteten är att den i ett visst skede tenderar att 
”slå över från frihetsmanifestation till en princip för herravälde. Enligt upp
lysningens subjektivitetsuppfattning så relateras nämligen subjektet till den 
andre som om den senare vore ett objekt, dvs. subjektivitetens absoluta 
motsats” (Carleheden 1991, s. 21,22).
15. Englund (1986); se även ovan kapitel två.
16. ”Exit”: Att visa sitt missnöje med exempelvis en dålig produkt eller 
misshagliga sociala och pedagogiska relationer genom att ”dra sig tillbaka”, 
sluta köpa varan, eller flytta sitt barn från det ”sämre” daghemmet till det 
”bättre” -  utan att fullt ut utnyttja möjligheten för att påverka och förbättra 
situationen.

”Voice” innebär det motsatta förhållandet: att ”stanna för att påverka”, att 
göra sin röst hörd och därmed på sikt åstadkomma förbättringar av det 
misshagliga.
17. Rawls säger själv att hans strategi innebär en maximering av minimum
tilldelningen: I ett Rawlskt samhälle kan ingen bli rik utan att denna ojäm
likhet neutraliseras med statliga utjämningsmedel, som ser till att överskott
et stödjer de sämst ställda.
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V ilka t r a d i t io n s b u n d n a  idéer , v e ten sk a p l ig a  teo r ie r  o ch  a rg u m e n t  
b es täm m er  synen p å  e lever  m ed in lä rn ingsproblem ? Skall e lever  m ed 

särskilda b e h o v  segregeras  i särskilda g rupper  eller integreras m ed  "n o r 
m ala"  elever?

Specialpedagogisk kunskap som ett socia lt problem  är  en kritisk analys 
av synen på  svagt b e g å v a d e  elever  o ch  social t  u ts lagna i början  av 1900- 
talet. Det huvudsakliga  em piriska  m ater ia le t  är  tidskriften Hjälpskolans 
texter un d er  1920-ta le t o ch  utbiIdningspolitiska deba tt ins lag  kring sekel
skiftet.

R olf H e lld in  d iskuterar  rötterna till den  spec ia lpedagog iska  kunskaps
synen un d er  h jä lsko leunderv isn ingens  in ledn ingsskede  i Sverige på 1920- 
ta le t -  och  hur b e h o v e t  av  h jä lpskoleklasser  o ch  spec ie l la  h jä lpskole lärare  
legitimerades.

I ana lysen  av sam hälle ts  a l lm ä n n a  syn på dem okra ti-  o ch  jäm likhe ts
frågor be to n as  spec ia lpedagog ikens  "indikatoriska" be tydelse  för den  p e 
dagogiska forskningen. M ed u tgångspunk t i b land  a n n a t  M iche l Foucaults 
historiska ana lys av förhållningssätt till avvikelse o ch  segregation , drar  för
fattaren slutsatsen att dessa  alltid är konstruktioner  i tiden.

I bokens  an d ra  del diskuteras frågan om  rättvis o ch  jämlik  u tb ildn ing  
utifrån den  politiska filosofins defin itioner av rättvisa. Synen på en  rättvis 
underv isn ing  för svaga och  social t  u tslagna e lever  får en  genom lysn ing .

Författaren f ra m h ål le r  s p e c ia lp e d a g o g ik e n s  kris i d e  so c ia la  n e d 
sk ä rn in g a rn as  Sverige. H an  efterlyser kon tinue r liga  ö v e rv ä g a n d e n  om  
sp e c ia lp e d a g o g ik e n s  innehå ll ,  m e to d  o ch  m ä n n isk o sy n .  D e n n a  kan i 
e n ig h e t  m e d  den  a l lm ä n n a  p edagog iken  utvecklas  m ed  sam häl le t  som 
backspegel.

Texten v ä n d e r  sig till b l ivande  och  v erk sam m a pedagoger ,  forskare i 
pedagogik ,  psykologi, historia, u tb ildningshis toria  o ch  sociologi likaväl 
som  till den  a l lm än t in tresserade av samhällsfrågor.

R olf Flelldin  är universitetslektor i spec ia lpedagog ik  o ch  arbe tar  som  lärar
u tb ildare  o ch  forskare på  Lärarhögskolan i Stockholm .
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