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ABSTRACT

In the early summer of1987 a minisymposion on the theme "The nature of 
pedagogical phenomena" was held in Umeå. The approach was historical. 
The presented papers are to be found in this report. The contribution of 
Håkan Andersson "Outlines of a discipline of pedagogy" was an attempt to 
define a framework for description and understanding of the distinctive 
character of pedagogical phenomena. The purpose of Inger Andersson 's 
paper "No doubt, pedagogical historical research is necessary - but what 
about the approach?" was to initiate a debate on the importance of an historical 
dimension in all pedagogy. In "Mother tounge as an object for pedagogical 
research" Sven-Erik Hansén demonstrated examples of different research 
strategies on Swedish as mother tounge in Finland. Ulla Johansson 
paraphrased in "The pedagogical imagination" the central thesis of C. Wright 
Mills that social science studies are not accomplished until they are related to 
questions of biography and history. In "Starting-points of a study on 
conceptions of pedagogy when pedagogy was established as an academic 
discipline in Sweden" Leif Lindberg argued for the necessity of widening the 
concept of discipline connected with descriptions of Swedish pedagogy. 
Finally in "The process of education - what does it look like and how can you 
catch sight of it?", Ingeborg Moqvist used essential elements of the 
pedagogical process to conduct a pedagogical reanalysis of Segerstedt's and 
Lundqvist's study "Man in industrial society" from the beginning of 1950.

The printing of this report was made possible by finacial support from 
Ledningsgruppen för högskolesamarbete över Kvarken.
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ABSTRAKT

Försommaren 1987 genomfördes i Umeå ett pedagogikhistoriskt 
minisymposium på temat "de pedagogiska fenomenens natur". Hållna 
inledningar bearbetades och ingår i denna rapport. Håkan Anderssons bidrag 
"Konturer till en pedagogik" var ett försök att precisera inom vilka ramar det 
borde vara möjligt att beskriva och förstå de pedagogiska fenomenens 
egenart. Inger Andersson ville med sitt inlägg "Visst är det nödvändigt med 
en pedagogiskhistorisk forskning - men hur?" initiera en debatt om vikten av 
en historisk dimension i all pedagogik. Sven-Erik Hansén visade i sitt inlägg 
"Modersmålsämnet som pedagogiskt forskningsobjekt" med sitt eget 
forskningsprojket som exempel på några möjligheter att forskningsmässigt 
hantera modersmålsämnet. Ulla Johansson parafraserade i sitt bidrag "Den 
pedagogiska visonen" C Wright Mills centrala tes om att 
samhällsvetenskapliga studier inte är fullbordade förrän de ställts i relation till 
frågorna om biografi och historia. Leif Lindberg argumenterade i sitt bidrag 
"Utgångspunkter för en studie av uppfattningar om pedagogik vid tiden för 
pedagogikens etablering i Sverige vid svenska universitet och högskolor" för 
att begreppet disciplin borde ges en vidare innebörd än vad som är vanligt vid 
beskrivningar av svensk pedagogik. Ingeborg Moqvist använde i sitt bidrag 
"Den edukativa processen - hur ser den ut och hur får man syn på den?" 
grundelementen i den pedagogiska processen för att genomföra en 
pedagogisk reanalys av Segerstedts och Lundqvists studie "Människa i 
industrisamhället" från böljan på 1950-talet.

Tryckningen av denna rapport har möjliggjorts genom ett anslag från 
Ledningsgruppen för högskolesamarbete över Kvarken.
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FÖRORD

Denna rapport är resultatet av ett pedagogiskt-historiskt minisymposium i 
Umeå 3-4 juni 1987 under Daniel Kallös ledning. Sammankomsten var ett 
led i ett mer än decennielångt forskarsamarbetet mellan pedagogiska insti
tutionerna vid Åbo Akademi och Umeå universitet.

Efter och som följd av förda diskussioner under minisymposiet har de munt
liga inledningarna be- och omarbetats. Dessa ingår nu i föreliggande rapport. 
Håkan Andersson och Leif Lindberg fick i uppdrag att redigera rapporten och 
på Lindbergs lott föll även att kortfattat teckna bakgrunden till dess tema. 
Denna inleder rapporten.

Stöd för samarbetet har erhållits från Ledningsgruppen för högskolesamar- 
bete över Kvarken. Ledningsgruppen, som även tidigare har beviljat bidrag 
för resor och dokumentation, finansierar även tryckningen av föreliggande 
rapport. Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har antagit denna 
rapport för publicering i rapportserien Pedagogiska rapporter/Educational re
ports. Härmed framför vi vårt tack till Ledningsgruppen för högskolesamar- 
betet över Kvarken och till Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Håkan Andersson Leif Lindberg
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Leif Lindberg
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I en tidigare rapport redogjorde Andersson för framväxten av ett forskar
samarbete mellan Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och Pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet1. Efter en inledande fas, framförallt inrik
tad på forskarutbildning genomfördes ett antal årliga träffar vid vilka på
gående forskning redovisades och diskuterades. Vid den forskarträff som ge
nomfördes på försommaren 1986 hölls tolv inledningar, sex från vardera in
stitutionen. Flera av dessa ingår i den ovan nämnda rapporten.

Under denna träff diskuterades även inriktningen på det fortsatta arbetet. 
Deltagarna menade att man borde koncentrera sig på angelägna principfrågor 
inom den pedagogiska vetenskapen där det historiskt och teoretiskt orien
terade forskningsintresset, som utgjorde det gemrensamma grunddraget i de 
hittills genomförda forskarträffama, kunde ha något speciellt att ge. Valet av 
temat "de pedagogiska fenomenens natur" ryms givetvis inom denna intres
seinriktning. Mer precist grundades emellertid valet på en diskussion om vad 
en vetenskapligt skolad pedagog rimligen bör kunna säga om pedagogiksom 
disciplin med utgångspunkt i sin egen forskning. Den diskussionen tog ut
gångspunkt i erfarenheterna, både vetenskapliga och egenupplevda, från de 
överväganden om disciplinen som gjorts i samband med sakkunnigbehand
lingen av sökanden till professurer i pedagogik i såväl Finland som Sverige. 
Kriteriefrågan i samban med förslag till innehavare av professur har varit, är 
alltfort och kommer troligtvis att vara en intrikat fråga i så måtto att använda 
kriterier växlar över tid och att sakkunniga inte alltid är överens om vilka kri
terier som ska gälla vid förhandenvarande konkurrens.

Vid några professorskonkurrenser under senare tid i Finland har som krite
rium bl a använts att en sökande till en professur i pedagogik som i sin veten
skapliga meritering inte visat tillräcklig medvetenhet om de pedagogiska fe
nomenens egenart inte heller borde komma ifråga för en sådan professur. 
Detta kriterium har inte ifrågasatts vid de konkurrenser det har kommit till an
vändning. I Sverige, där ämnesidentitet för närvarande inte är något starkt 
kriterium i samband med professorstillsättningar i pedagogik, är det tveksamt 
om det idag skulle gå att uppnå consensus om ett sådant kriterium.

Oavsett om detta kriterium är starkt eller svagt i samband med tjänstetillsätt
ning ligger det ändå något tilltalande i tanken att kunna relatera sin egen 
vetenskapliga verksamhet till mera principiella överväganden om ämnet och 
om de pedagogiska fenomenens natur. Poängen med detta är att diskussionen 
om disciplinens principfrågor inte bör föras separerat från det pågående

1 Andersson, H. (1987) Ett forskarsamarbete växer fram. I H. Andersson & L. Lindberg 
(1987) (red) Pedagogik och historia. Inledningar vid pedagogisk-historisk forskarträff i Vasa 
13- 14.6 1986. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten vid Åbo 
Akademi, nr 30.



2
forskningsarbetet utan snarare som en aspekt av detta. Eftersom deltagarna 
arbetar med sinsemellan olika forskningsuppgifter var tanken att detta i sig 
skulle kunna ge en särskild dimension åt behandlingen av frågan om de pe
dagogiska fenomenens natur.

Vid sammankomsten 3-4 juni 1987 hölls ett antal seminarier med muntliga 
inledningar på nämnda tema och med de förutsättningar som redan har angetts 
ovan. Efter seminariebehandlingen har inledningarna bearbetats och i några 
fall även presenterats i andra sammanhang. Här följer en kort översiktlig 
sammanfattning av den slutgiltiga versionen av respektive bidrag.

Håkan Anderssons "Konturer till en pedagogik" är ett försök att precisera 
inom vilka ramar det bör vara möjligt att beskriva och förstå de pedagogiska 
fenomenens egenart. Med den historiska aspekten som fundament, vilket in
nebär att pedagogiken som sådan ska förstås som ett samhälls- och kultur- 
bundet fenomen, menar Andersson att det är fruktbart att formulera 
pedagogiken som en vetenskap om människan , kulturen och samhället. Även 
om moderna reproduktionsteorier har visat intressanta mekanismer, har dessa 
teorier inte enligt Andersson pekat ut de motinstanser vilka särskilt i vår tid är 
viktiga att föra fram. Andersson menar att det i relationen edukation-samhälle 
och edukation-kultur finns ett icke tillräckligt uppmärksammat utrymme för 
den enskida människans personliga utveckling.

Inger Andersson vill med sitt inlägg "Visst är det nödvändigt med en pedago- 
gisk-historisk forskning - men hur?" initiera en debatt om vikten av en histo
risk dimension i all pedagogik. För att föra en sådan krävs emellertid en 
grundläggande skolning avseende den historiska dimensionen och ett fort
gående teoretiskt och metodiskt tankeutbyte. Andersson konstaterar inled
ningsvis att intresset för utbildningshistoriska studier har vuxit under 1980- 
talet och kan avläsas i en ökande avhandlingsproduktion. Anledningarna här
till är flera: en av förklaringarna finns att söka i 1970-talets allmänna intresse 
för historiska studier; en annan tänkbar bottnar i den offentliga kritik som ut
bildningssystemets bristande förmåga att uppfylla vissa jämlikhetsmål. 
Forskningen med avseende på utbildningsreformernas effekter karaktäriseras 
av en inomvetenskaplig förnyelse, bl a den s k "nya utbildningssociologin", 
som bl a innebar att en historisk dimension framstod som både nödvändig och 
självklar vid behandlingen av pedagogiska fenomen och problem. Den veten
skapliga produktionen på området rymmer flera historiografier. Andersson 
identifierar skillnaderna mellan den historievetenskapligt respektive samhälls- 
teoretiskt skolade forskaren och konstaterar att båda dessa områden känne
tecknas av pågående förändringar som kan komma att innebära förskjutningar 
i skiljelinjerna mellan ansatserna. Andersson berör också ett källkritiskt pro
blem i och med att hon fokuserar skillnaderna mellan texter för (dvs norma
tiva) och texter om (dvs deskriptiva) pedagogisk praktik. Båda typerna av 
källor är relevanta för den utbildningshistoriske forskaren. Andersson be
handlar även relationen text- kontext och pekar på det dilemma som uppstår 
när den pedagogiske forskaren ska relaterade sina studerade problem till sam
tida frågor om ekonomi, politik och kultur.
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Sven-Erik Hansén visar i "Modersmålsämnet som pedagogiskt forsk
ningsobjekt" med sitt eget forskningsprojekt som exempel på några möjlig
heter att forskningsmässigt hantera modersmålsämnet. Efter en översiktlig 
genomomgång av forskningsläget och några metodiska synpunkter identifie
rar Hansén två huvudperspektiv; det externa och det interna. I det förra per
spektivet relateras modersmålet till fyra olika kontextramar varav tre behand
las (den pedagogikteoretiska, den socio-kulturella och den utbildningspoliti- 
ska). Inom var och en av dessa kan begrepp, ansatser frågeställningar och te
oretiska ståndpunkter urskiljas. I det senare perspektivet analyseras moders- 
målsundervisningens inre karaktäristika som en del av läroplanen. Han uppe
håller sig här vid två aspekter; modersmålsämnets disposition och frågan om 
hur modersmålsämnet etableras som läroämne i folkskolan. Hansén avslutar 
sitt inlägg med följande frågor: Hur skall man konkret lyckas identifiera fe
nomen inom den sociokulturella och utbildningspolitiska dimensionen vilka 
påverkat modersmålsundervisningen? Hur skall man konkret lyckas tygla det 
pedagogiska flödets och få grepp om den språkvetenskapliga utvecklingens 
relation till modersmålsundervisningen?

I "Den pedagogiska visionen" parafraserar Ulla Johansson C Wright Mills 
centrala tes om att samhällsvetenskapliga studier inte är fullbordade förrän de 
ställts i relation till frågorna om biografi och historia. Applicerat på pedago
gikens studieobjekt - kulturreproduktion i vid mening - innebär detta att den 
mänskliga dimensionen inte får förbises. Med denna idé som utgångspunkt 
reflekterar hon över pedagogiska historiska fallstudier i allmänhet och sin 
egen avhandling i synnerhet - en läroplansteoretisk och läroplanshistorisk 
studie om hur ämnen som rörde det dagliga livet i hem och familj infördes i 
folkskolan -. Hon menar att ansatsen gör det möjligt att komma människorna 
in på livet. Därigenom föreligger även förutsättningen att studera hur centrala 
intentioner och föreskrifter slår igenom i den pedagogiska praktiken samt att 
belysa vilken betydelse skolan hade för den enskilde eleven på kort och lång 
sikt. Denna ansats gör det också möjligt att studera relationen mellan det all
männa och det enskilda samt frågan om presonligheternas betydelse i den hi
storiska utvecklingen.

Leif Lindberg argumenterar i "Utgångspunkter för en studie av uppfattningar 
om pedagogik vid tiden för pedagogikens etablering i Sverige vid svenska 
universitet och högskolor" för att begreppet disciplin bör ges en vidare inne
börd än vad som vad som är vanligt vid beskrivningar av svensk pedagogik. 
Han menar att såväl den verksamhet (med verksamhet avses forskning, ut
bildning och bestämningar av ämnet) som bedrevs (bedrivs) vid de pedago
giska institutionerna som disciplinens ekologi bör beaktas vid en disciplin- 
historisk beskrivning. Bidraget koncentreras på verksamhetsbeskrivningen.

Ingeborg Moqvist använder i "Den edukativa processen - hur ser den ut och 
hur får man syn på den?" grundelementen i den pedagogiska processen för att 
genomföra en pedagogisk reanalys av Segerstedts och Lundqvists studie 
"Människan i industrisamhället" som gjordes i böljan av 1950-talet. Denna
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reanalys utgör ett av leden i en pågående replikation av nämnda studie. 
Replikationen genomförs inom ramen för den svenska maktutredningens 
forskningsprogram. Moqvist menar att den pedagogiska processen i första 
hand kan ses från fostrarens och från barnets utgångspunkter. I andra han bör 
också en socialisation steore ti sk infallsvinkel vara fruktbar eftersom såväl 
Segerstedt och Lundqvist som forskarna som genomför replikationen räknar 
med att fostraren förmedlar samhället och samhällets villkor till barnen. 
Moqvists problem med Segerstedts och Lundqvists studie är att den inte di
rekt fokuserar pedagogiska frågeställningar. Reanalysen centrerar därför 
kring frågor om vilken uppfostrans- och uppväxtmiljö barnen erbjuds, sär
skilt då uppgifterna om om familj, boende, umgänge, arbetsvillkor och enga
gemang i sociala och kulturella aktiviteter.
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KONTURER TILL EN PEDAGOGIK 

Jämte några kommentarer

Håkan Andersson

Mitt inlägg kring temat de pedagogiska fenomenens natur utgörs huvudsak
ligen av en uppsats som kommer att ingå i en festskrift tillägnad Reidar Myhre 
med anledning av hans 70-årsdag. I uppsatsen till Myhre har jag tillfogat 
underrubriken: Ett försök till positionsbestämning i ett humanvetenskapligt 
perspektiv. Jag är emellertid icke övertygad om det kloka i att uttryckligen 
försöka etikettera den egna konceptionen. Däremot finner jag det spännande 
och nödvändigt att dryfta de utgångspunkter som man bedömer som nödvän
diga och fruktbara för en förståelse av de pedagogiska fenomenens natur och 
därmed även för det vetenskapliga studiet av dessa fenomen. Detta inlägg är 
således ett försök till positionsbestämning, men om min ansats kan eller bör 
inordnas i ett humanvetenskapligt perspektiv må andra avgöra.

Att det är fråga om konturer är uppenbart. Å andra sidan har jag klart försökt 
antyda inom vilka ramar jag söker en lösning på hur man kan beskriva och 
förstå de pedagogiska fenomenens egenart. Jag skall i slutet av uppsatsen nå
got kommentera de innehållsliga bestämningarna i min syn på pedagogiken.

Dialogen mellan vetenskapshistoria och aktuell problematik

Utgår man ifrån att det historiska, historiciteten, är konstitutiv för förståelsen 
av de pedagogiska fenomenen, gäller detta även utforskandet av dessa feno
men.* Den historiska aspekten blir därmed fundamental för pedagogiken. 
Men den historiska aspekten gäller även den vetenskapliga verksamheten som 
sådan, så komplext samhälls- och kulturbunden denna aktivitet alltid är. Den 
pedagogiska lärdoms- och vetenskapshistorien blir därför ett intressant och 
nödvändigt element i förståelsen av det egna vetenskapliga arbetet, både be
träffande dess metod och dess objekt.

I ett finländskt perspektiv kan man iaktta hur intresset för de pedagogiska frå
gorna under 1600- och 1700-talet kom till uttryck i ett stort antal akademiska 
dissertationer vid den 1640 grundade Akademien i Åbo.2 Sedan 1700-talets 
slut meddelades det sporadiskt undervisning i pedagogik och 1852 inrättades 
en en professur i ämnet pedagogik och didaktik vid det kejserliga 
Alexandersuniversitetet i Helsingfors, som den från Åbo 1828 flyttade 
Akademien då hette. Pedagogikämnets påtagliga teologiska framtoning under

1 Andersson, H.: Edukationsprocessens tidsbundna karaktär., i J. Luukkonen (toim./red.): 
Kasvatuksen tulevaisuus, Otava 1983.
2-Sainio, M.: Kasvatusopin tutkimus ja opetus Turun Akatemiassa (Erforschung und 
Unterricht der Pädagogik in der Turkuer Akademie), Acta Academiae Paedagogicae 
Jyväskyläcnsis XIV. Jyväskylä 1957.



1850-talet dämpades ner under de följande decennierna och hegelsk spekula
tion och idealism blev det kännetecknande draget, med tyngdpunkt på det 
kollektiva och nationella som den hegelska idégrunden gav möjlighet till.3 
Mot 1800-talets slut fick ämnet en närmast nykantiansk och herbartiansk 
framtoning, samtidigt som ansatser till realism och empiri böljade framträda.^

Den empiriskt influerade synen på vetenskapen, med klar anknytning till na
turvetenskapliga betraktelsesätt, blev ett synligt utvecklingsdrag också på det 
pedagogiska vetenskapsområdet under 1900-talets första decennier, även om 
en humanistiskt orienterad forskningsinriktning fortfarande hade en stark po
sition. Efter krigen och speciellt under 1950- och 1960-talen vann den empi
riska vetenskapssynen, nu ofta med empiristiska anspråk, en dominerande 
ställning. Detta innebar att intresset för pedagogiska frågeställningar av mer 
övergripande och inträngande art kring människan i kultur och samhälle, 
trängdes undan.5

Vid slutet av 1960-talet och vid 1970-talets början sköt den allmänna veten- 
skapsteoretiska debatten fart varvid också den pedagogiska vetenskapens 
syften, objekt och metodologiska frågor blev föremål för analys och debatt. 
Då Matti A. Sainio 1971 installerades på professuren i pedagogik vid den nya 
1918 grundade Åbo Akademi, valde han att föreläsa över temat "Den empi
riska pedagogikens begränsningar" .6 Under 1970-talet och 1980-talets böljan 
har mångsidigheten och den vetenskapsteoretiska medvetenheten märkbart 
ökat i den finländska debatten. Två aktuella exedmpel kan anföras. I en artikel 
om filosofin ur pedagogisk synvinkel skriver Pertti Kansanen, professor vid 
Helsingfors Universitet: "The role of philosopy is so great that it can be asked 
wether educational sciences belong to the so called rational sciences rather 
than the empirical ones."7 Ett annat intressant exempel finner man hos Erkki 
Olkinuora, som då han tillträdde professuren i pedagogik vid Turun 
Yliopisto, det finska universitetet i Åbo, höll en installationsföreläsning över 
frågor kring den pedagogiska vetenskapens möjligheter att nå fram till synte
ser. I engelsk språkdräkt löd rubriken på föreläsningen: "Production of syn
thesis: a challenge for educational science."^

6

^Iisalo, T.: The science of education in Finland 1828-1918, passim. (Societas Scicntiarum 
Fennica), Helsinki 1979.
^Andersson, H.: När vetenskapen ockuperade skolan. Ur den empiriska pedagogikens 
utvecklingshistoria i Finland. Finsk tidskrift 1971:6.
■’Päivansalo, P.: Kasvatuksen tutkimuksen historia Suomessa vuoteen 1970. (Den 
pedagogiska forskningens historia i Finland fram till 1970) s. 438-440,1971.
^Sainio, M.: Den empiriska pedagogikens begränsningar. Kasvatus 1972:2.
^Kansanen, P.: Philosophy from the viewpoint of Education, s. 62, i Discussion on some 
Educational issues, Edited by P. Kansanen, Research Report 30. Department of education, 
University of Helsinki, 1985.
^Olkinuora, E.: Synteesejä tuottavan kasvatustieteen mahdollisuuksista. (Production of 
synthesis: a challenge of educational science) Kasvatus 1986:6, s. 463-468.



Denna ytliga översikt är självfallet icke avsedd att ge nycklar till den pedago
giska vetenskapens och till de pedagogiska fenomenens egenart. Men fördju
par man analysen t. ex. av det senare 1800-talets universitetsdiskussion kring 
pedagogiken, skall man finna att ett begränsat antal principfrågor var föremål 
för stort intresse, oberoende av om utgångspunkterna var kristna, hegelska 
eller herbarianska. Självfallet intog man olika ståndpunkter i de flesta frågor, 
men beredskapen att helhetsbetonat dryfta de pedagogiska fenomenen och den 
vetenskapliga reflexionen kring dem, var påtaglig.

Då 1800-talets senare del i Finland var en tid av politiska, ekonomiska, so
ciala och kulturella omvälvningar framträder de pedagogiska fenomenens 
komplexa och utpräglat samhälleliga och kulturanknutna karaktär med önsk
värd tydlighet. I denna kontext utgjorde frågan om den enskilda människans 
natur, ställning och möjligheter ett grundläggande element.

En dylik lärdoms- och vetenskapshistorisk fördjupning, här endast antydd, 
konfronterad med motsvarande frågeställningar i aktuell diskussion kring pe
dagogiska fenomen och kring utforskandet av dem, ger enligt min uppfattning 
fruktbara utgångspunkter för pedagogikforskaren. Min allmänna konception 
av pedagogikämnet, framsprungen ur denna dialog mellan det förflutna och 
nuet, valde jag att i min installationsföreläsning 1984 precisera till: 
"Pedagogik- en vetenskap om människan, kulturen och samhället".^ Till 
vissa delar är denna konturteckning en vidareutveckling av installations- 
föreläsningen.

7

Edukationen i samhällets och kulturens spänningsfält

Det ter sig således nödvändigt att närma sig de pedagogiska fenomenen, eller 
kanske öppnare uttryckt, att spåra upp och förstå dem i detta breda perspektiv 
där dels den enskilde individen, dels den sociala organisationen i dess kul
turella och samhälleliga gestaltning, träder fram. Nu är ju detta förvisso ingen 
ny tanke, men konceptionen av det edukativa måste förmodligen ständigt 
formuleras på nytt och den enskilde, tidsbundne forskaren känna sig manad 
att begrunda, forma och artikulera sin position.

Med utgångspunkt i en utbildningssociologisk kontext kan man indela det 
mångfacetterade samhällsperspektivet i fyra delfaktorer eller nivåer. Dessa är 
utbildningens samhälleliga förutsättningar, dess samhälleliga syften, dess 
struktur och organisation samt slutligen utbildningsprocesserna.^ Utan att i 
detta sammanhang närmare gå in på dessa nivåer och på arten av de element

9 Andersson, H.: Pedagogik-en vetenskap om människan, kulturen och samhället. Åbo 
Akademis Årsskrift 1984-1985, s. 371-380, Åbo 1986.
^Antikainen, A.: Suomalainen koulutusjärjestelmä sosiaalisena instituutiona - 
Kasvatussosiologisen näkökulman hahmottelua, s. 38-39, i Ari Antikainen & P. Nuutinen 
(toim./red.): Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. Gaudeamus, 1982.



som ingår i dem kan man hävda att en del av dem är i hög grad givna och 
svårföränderliga. Till dem hör det politiska och ekonomiska systemet samt de 
demografiska utgångspunkterna i ett land. Frågor kring utbildningens organi
sation och läroplan smässiga utforming är däremot i högre grad påverkbara 
och föränderliga, även om det givetvis finns ett inre samband mellan de olika 
nivåerna i den samhälleliga kontexten.

Den intressantaste frågan under de senaste decennierna har som känt varit, 
hur de pedagogiska fenomen ur detta samhällsperspektiv ska förstås. Härvid 
har bl. a. funktionalistiska, ekonomiskt betonade, konfliktförankrade och in- 
teraktionsinriktade teoriansatser förts fram. 11 Det som ofta stått i fokus för 
intresset har varit arten och graden av den inre automatik, determinism om 
man så vill, som man menar att de facto kännetecknar uppfostran och utbild
ning. Utifrån exempelvis konfliktteoretiska utgångspunkter, har edukationens 
socialt och kulturellt reproducerande funktion betonats.

Anknytningen till det kulturella hos vissa reproduktionsteoretiker aktualiserar 
här den andra dimensionen, kulturen, i det i rubriken utpekade spänningsfäl
tet. Kulturbegreppet är måhända än mer mångfacetterat och svårfångat än 
samhällsbegreppet. Icke minst relationen mellan dem, är komplex. Det är 
ändå fruktbart att begreppsligt hålla dem isär. Anknytande till H. Entwistles 
arbete: Class, culture and education, anför Antikainen fyra olika definitioner 
på kultur, här närmast uppfattad som andlig kultur: 12

-kultur som fritidsintressen och fritidsnöjen
-kultur som konst, med tyngdpunkt på det främsta inom de olika 
konstarterna
-kultur omfattande resultatet av alla de intellektuella och 
konstnärliga strävanden med tyngdpunkt på det som bedömts som 
mest värdefullt
-kultur utgörs av alla de värden och all den verksamhet som 
kommit till uttryck i folkens livsformer och i deras 
gemensamma strävanden

En intressant fråga i detta sammanhang är om människorna överlag skall till
tros möjlighet till en personligt berikande och innovativ kulturdelaktighet och 
kulturutveckling och därmed motverka otillbörlig extern styrning. Överlag 
tilltror man väl människan denna möjlighet, men mången menar att det i verk
ligheten är svårt och att t. ex. skolan måste ses som en del av den ideologiska 
statsapparaten, som primärt reproducerar rådande maktförhållanden och kul
turuppfattningar. Ett sätt att motverka detta och verkligen ta tillvara männi
skomas inneboende möjligheter, är enligt min uppfattning, att man utgår från 
en bred och mångsidig kulturdefinition. Politiskt, ekonomiskt, socialt och 
traditionsmässigt olika människor och grupperingar måste tillförsäkras möj-

8

^Ibid., s. 36-38. 
12 Ibid., s. 42.



ligheter att i uppfostran och i utbildning ta tillvara och utveckla sina särdrag 
och sina speciella kunskapsbehov och värderingar i anknytning till kultur och 
samhälle.

I en sådan strategi får den enskilda familjen en central position att aktivt och 
medvetet ta tillvara just sin tradition och egenart för att kunna ge medlem
marna självtillit, styrka och värdighet. På liknande sätt blir skolans roll central 
i att tillerkänna sina elever och lärare, varierande kultur- och samhällsbak- 
grund och därmed erbjuda dem arbets- och utvecklingsmiljöer som vittnar om 
intresse och respekt för olika individers och gruppers identitet och självkän
sla. Ett speciellt problem i skolan utgör mötet mellan elevens erfarcnhetsvärld 
och läroplanens/lärobokens. Det finns här risk för att elevernas naturliga erfa
renhets- och upplevelsevärld avbryts eller äventyras genom de arrangemang 
som formaliserade och forcerade undervisningsprocesser, med ofta tillrät
talagd kunskap, innebär. Skolan kan härvid komma att föra in något som 
kunde kallas en horisontellt uppbyggd föreställningsvärld, som kanske på 
väsentliga punkter bryter den naturliga kontinuiteten hos eleverna. 
Skolkunskaperna läggs i skikt på skikt över de unga utan att kommunika
tionen med den egna erfarenhets- och upplevelsesfären tillräckligt upprätthålls 
och mobiliseras. I en skola där man aktivt försöker ta tillvara elevernas egna 
utgångspunkter för att möjliggöra kontinuitet och självständighet borde man 
slå vakt om en vertikalt uppbyggd föreställningsvärld.^ Jag ser denna spe
ciella fråga som en kompletterande dimension till det som Stig Lindholm kal
lar kunskapsåtervinning. ^

Med utgångspunkt i relationen edukation- kulturlsamhälle har jag ovan för
sökt närmast normativt antyda en konception av de pedagogiska fenomenen 
som skulle möjliggöra en aktiv samhälls- och kulturförankring och samtidigt 
garantera en autonomi i systemet, grundad på den enskilda människans egen
värde till vilket hör ett tillvaratagande och utvecklande av den egna kultur- och 
samhällstillhörigheten. I min behandling av samhället och kulturen har män
niska visserligen hela tiden varit present, men det är nu dags att lyfta fram den 
tredje bestämningen, människan, i min konception av pedagogiken från 1984.

9

Personligheten som kulturens och samhällets vehikel

Jag har ovan fört fram tanken att det i det samhälleliga och kulturella skulle 
ges möjlighet till ett för människan autonomt utrymme i den mångfald av 
edukativa processer som vårt samhälle och vår kultur för med sig. 
Förutsättningarna för att detta autonoma utrymme tas till vara är dock att 
människan därtill är villig och mäktig. Jag skall icke här gå in på olika männi
skouppfattningar, vilket i och för sig kunde vara påkallat, utan närmast dryfta

^Andersson, H.: Skola och utbildning- ett stadsetnologiskt forskningsfält? s. 129-130, i 
Liv-arbete-miljö i kuststaden. Meddelanden från Folkkultursarkivet 8, Helsingfors 1986. 
^Lindholm, S.: Kunskap från fragment till helhetssyn, s. 178-201, Liber förlag 1985.



hur man föreställer sig att den enskilda människan förändras i de förlopp som 
vi kallar pedagogiska. Följande tyngdpunkter i synen på den pedagogiska 
processens natur kan framföras:^

-aktiv, extern formningsprocess
-biologiskt grundad utvecklings- och tillväxtprocess
-interpersonell process
-anonym inordningsprocess i det samhälleliga och kulturella 
mönstret
-autonomt, pedagogiskt-intemt utvecklingsförlopp

Inom varje synsätt kan säkerligen ett visst mått av mänsklig självständighet 
odlas. Det synsätt som enligt min uppfattning kunde utgöra en utgångspunkt 
för en fruktbar syntes mellan individ-kultur-samhålle, borde lägga stor vikt 
vid de edukativa processernas interpersonella karaktär. I gestaltandet av denna 
syntes önskar jag hävda uppfattningen om den enskilda individens personliga 
ansvar för sig själv och för kultur- och samhällsutvecklingen. Uttrycker man 
detta på ett mera skolnära sätt kunde tesen formuleras sålunda: Hur skall man 
kunna tillvarata och utveckladen enskilda eleven så att han i kraft av sin egen 
särpräglade personlighet samtidigt finner det lockande och nödvändigt att 
verka för kulturell och samhällelig gemenskap och förkovran? Då ansvar alltid 
ytterst är förankrat hos enskilda människor, så blir den enskilda människan 
fundamentet i denna syntes. Men å andra sidan måste det individuella vara 
oupplösligt förbundet med det kulturella och samhälleliga. För att pedagogiskt 
möjliggöra denna syntes, där ansvarsfrågan är fundamental framstår de inter
personella edukativa strategierna som de mest fruktbara. Hur var det 
Pestalozzi något patetiskt men inträngande sade: Vi danas till människor, 
endast ansikte mot ansikte, endast hjärta mot hjärta.

Influerad av Hugo Gaudig och finländaren J.E. Salomaa ville jag reservera 
personlighetsbegreppet för den individ som konfronterat sitt individuella jag 
med det samhälleliga och kulturella, dock så att den ansvarsbärande individen 
alltid utgör fundamentet.^ Mot denna bakgrund finner jag det motiverat att 
lyfta fram personligheten som ett centralt pedagogiskt begrepp och därmed 
utpeka eller snarare upphöja personligheten i det edukativa perspektivet till 
kulturens och samhällets vehikel. I linje härmed kunde man som en komple
mentär ansats till Ulf P. Lundgrens läroplansteoretiska bok Att organisera 
omvärlden , tala om Att organisera personligheten.^

10

i^Myhre, R.: Innf0ring i pedagogikk. Pedagogisk filosofi., s. 30-31. Fabritius Förlagshus, 
1980.
^Saimo, M.: Eräitä kasvatusopin teorian probleemoja (Certain problems of theory of 
pedagogics) s. 13, i Kasvatus ja koulu 1954: 5-6, s. 1-34.
^Lundgren, U.: Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, Publica 
1979.



Sammanfattande synpunkter

I en dialog mellan pedagogisk lärdoms- och vetenskapshistoria och aktuella 
pedagogiska frågeställningar har jag funnit det fruktbart att formulera 
pedagogiken som en vetenskap om människan, kulturen och samhället. 
Formuleringen är förvisso vid men inskärper å andra sidan de nödvändiga 
elementen i en konception av de pedagogiska fenomenen och därmed av 
vetenskapen om dem. Trots att jag här huvudsakligen rört mig på det pedago
giska makroplanet bör det i princip icke medföra några svårigheter att trans
formera utgångspunkterna till edukativa processer av mindre omfattande ka
raktär.

Då det gällde att dryfta edukationens relation till samhälle och kultur erbjöd 
sig ett flertal teoretiska utgångspunkter. De senaste decenniernas reproduk
tionsteorier har blottlagt intressanta mekanismer inom uppfostran och utbild
ning, men har å andra sidan icke uppmärksammat de ansatser och möjligheter 
till motvärn som funnits och finns inom uppfostran, skola och utbildning.

Det är kring denna sida av de pedagogiska fenomenen som min konturteck
ning i denna uppsats huvudsakligen kretsar. Då varseblivningen av den svår- 
fångade verkligheten filtreras genom forskarens föreställningsvärld, teorian
sats om man så vill, har jag siUedes från min horisont, försökt visa på vissa 
aspekter av den edukativa verkligheten som icke forskning och icke debatt 
tillräckligt uppmärksammat och som jag personligen, just i vår tid, finner det 
viktigt att föra fram. Den aspekt jag velat betona utgår ifrån att det i relationen 
edukation-samhälle och edukation-kultur, finns ett utrymme för den enskilda 
människans personliga utveckling i fruktbar samverkan med ett ansvar för 
den kulturella och samhälleliga gemenskapen.

För att försöka överbrygga den klyfta som finns mellan ett ensidigt 
individualistiskt och ett ensidigt kollektivistiskt bildningsideal har jag lånat 
tanken att personlighetsbegreppet skulle reserveras för den individ som 
involverat och aktivt bearbetat det samhälleliga och kulturella i sin föreställ
ningsvärld. Då och först då, kan man enligt min uppfattning omfatta den cen
trala syftesbeskrivning för den finländska grundskolan som lyder "... att 
skolans uppgift i första hand är att erbjuda stoff och stimulans till en utveck
ling av elevens särpräglade hela personlighet".^

Av detta följer samtidigt att den här framförda synen på pedagogiken måste få 
konsekvenser för lärarutbildningen. Innehållsmoment och didaktiska stra
tegier som tar och mobiliserar den blivande lärarens personliga identitet och 
profil som en grund för, men samtidigt som en del av en levande kultur - och 
samhällsgestaltning, måste ägnas större uppmärksamhet. Frågor kring kun
skapens och vetenskapens, eller tydligare uttryckt lärarutbildamas och fors-

Grundskolans läroplanskommittés betänkande l, s. 23. Kommittébetänkande 1970:A4. 
Helsingfors 1970.



1 2
karnas, roll, betydelse och ansvar i formandet av morgondagens kultur och 
samhälle måste få en framträdande plats i lärarutbildningssamfundet. ^

Vad finns det då för anledning att hävda att de aspekter på pedagogiken som 
jag i denna konturteckning fört fram, skulle vara speciellt angelägna idag? Är 
det något i vår kultur- och samhällssituation som framhäver behovet av ett 
personlighetsförankrat pedagogiskt tänkande av den typ jag här diskuterat, 
och vars förutsättningar, möjligheter och konsekvenser skulle kräva upp
märksamhet från pedagogikens sida? Jag skall avslutningsvis anföra några 
exemplifierande synpunkter på frågan.

Frågan om kunskapens ffagmentering är ingalunda ny men den har framförts 
med tilltagande styrka i vår tid. Här kan inte dryftas de intressanta idéhisto
riska aspekter som kunde anläggas på detta fenomen. Men det förefaller upp
enbart att en förutsättning för ett tillbakaträngande av de negativa följdverk
ningar som fragmenteringen för med sig, är att mer målmedvetet än hittills 
ägna uppmärksamhet åt personligheten som en grundläggande faktor i den 
pedagogiska konceptionen. De centrala integrationsaspekter inom kunskaps-, 
känslo- och viljelivets sfar, som t. ex. Stig Lindholm uppmärksammat, kunde 
på ett naturligt sätt aktualiseras inom personlighetscentrerade edukativa stra-
tegier .20

Vänder vi oss till den samhälleliga sfären är det icke ovanligt att den moderna 
socialstaten beskrivs i korporativistiska termer där individen trängs undan och 
tystnar i skuggan av mäktiga organisationer. Välfärdsstatens intervention i 
människomas liv har bl. a. fått den följden att individens egen ansvarskänsla 
inför frågor som hör till den personliga livssfären, tynat bort och övertagits av 
samhällets ansvar. Som känt har Jürgen Habermas inträngande penetrerat 
dessa problem och talar icke sällan om de kriser i värde- och personlighetssy
stemet som vissa, i vår tid vanliga samhälleliga styrelse- och organisations
former, tycks leda fram till.21 Det är förvisso en vansklig uppgift att i dessa 
analyser avläsa några direkta och entydiga konsekvenser för det pedagogiska 
intressets del. Men det är uppenbart att Habermas' analyser på ett fruktbart 
sätt rör vid många av vår tids pedagogiskt intressanta samhälls- och 
kulturfrågor och att återupprättandet av den myndiga människan, utgör ett 
underförstått credo i sammanhanget. Släktskapet med ett edukativt intresse för 
personligheten, förefaller mig påtagligt och ytterst intressant

^Intressanta aspekter på denna frågeställning förs fram i G.H. von Wright; Vetenskapen 
och förnuftet. Ett försök till orientering, Söderström&C:0 Förlags AB, Borgå 1986. Erik 
Allard har i ett föredrag kritiserat von Wright och karaktäriserat dennes uppfattning som en 
slags romantisk antiteknologi. Allardts föredrag finns tryckt i Nya Argus 1987: 1-2, under 
rubriken Vetenskapen och samhällsutvecklingen.
^^Lindholm a.a., passim.

Habermas J.: Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris och politik, 
passim. Se speciellt den informativa introduküonen av M. Bertilsson och R. Eyerman.



Medan de två tidigare exemplen hämtats från idé- och samhällsdebatten skall 
jag avsluta med praktikerns, lärarutbildarens, tankar och perspektiv. I arbetet 
Bildningens villkor talar Gunnar Bergendal för ett återupprättande av bild- 
ningsbegreppet med dess accentuering av skeendet i vilket människans kun
skap formas från livets böljan till dess slut Han fortsätter:

"Kunskapen bildas i skärningspunkten mellan min livsvandring och de tradi
tioner jag möter, går in i, föds in i - därav kunskapens på en gång individuella 
och kollektiva karaktär. Och då är det så tydligt att god kunskap bildas bara i 
levande traditioner, med personligt ansvarstagande och personlig tolkning, 
och inom den helhet som människors villkor - politiska, ekonomiska kul
turella utgör".22

Kommentarer

Denna konturteckning skulle givetvis behöva kommenteras på alla punkter 
som har principiell vikt för förståelsen av de pedagogiska fenomenens natur. 
Vetenskapshistoriens självförståelse och utformning är ingalunda självklar 
och entydig. Likaså inbjuder samhälls-, kultur- och personlighetsbegreppet 
till fördjupat studium. Dock ska jag begränsa mig till ett delområde i min 
konturteckning, nämligen till det som betonar de edukativa fenomenens inter- 
personella karaktär. Jag gör det närmast i form av ett uppslag, som senare kan 
grundligare analyseras och prövas.

I samband med forskarträffen kom jag att köpa Johan Asplunds bok Det so
ciala livets elementära former. I hans tidigare bok Tid, rum, individ, kollerk- 
tiv hade jag funnit intressanta uppslag för pedagogisk reflexion, och nu hop
pades jag på en liknande impuls. Jag blev icke besviken.

Asplunds resonemang kring begreppet social responsivitet och den mångsid
iga exemplifieringen i boken, ger intressanta uppslag för dryftningen av edu
kativa fenomen som utslag av elementärt socialt liv. Jag ska nedan ge några 
exempel på där pedagogiska fenomen och institutionenr osökt har runnit mig 
i hågen vid läsningen av Asplunds bok.

Han noterar bl. a. att den sociala responsitiviteten i sitt ursprungliga tillstånd 
är vild och barnslig (s. 29). Med andra termer tror jag att pedagoger har note
rat samma sak, men samtidigt förundrats över att inlemmandet i de vuxnas 
värld ofta tycks innebära förlusten av denna ursprungliga potential. Jag tror 
att det vore fruktbart att diskutera denna urholkningsprocess i de termer som 
Asplund fört fram.

Asplund noterar vidare att en social responsitivitet som är tyglad och formali- 
serad inte längre kan betraktas som en social responsitivitet (s. 16). Tänker

^Bergendal, G. Bildningens villkor, s. 82, Studentlitteratur, 1985.



man här på skolsituationen i allmänhet kan Asplunds synpunkter ge intres
santa uppslag. Han utvecklar här ett stimulus-respons resonemang som på ett 
spännande sätt tycks svara mot skolans levande värld. Han framhåller bl. a. 
att stimuli och responser icke är oberoende av varandra som fallet är i ett strikt 
orsak-verkan förhållande utan att dessa "formar varandra och tilldelar varan
dra sin mening", (s. 17).

Asplunds diskussion av fängelsets idé som går ut på att beröva fången dennes 
sociala responsitivitet, tycker jag kan ge, intressanta uppslag för en diskus
sion kring skolsituationens sociala natur. Man kan fråga sig om skolan med
verkar till att skapa det som Asplund kallar abstrakt samhällsvarelse?

Här har endast några uppslag ur Asplunds bok plockats fram för att antyda 
något om den sociala responsitiviteten som begrepp ur det edukativa kun
skapsintressets synvinkel. Jag finner de asplundska utgångspunkterna ytterst 
inspirerande då det gäller att gå vidare i analysen och förståelsen av de eduka
tiva fenomenens interpersonella karaktär.23

23 Asplund, J. Det social livets elementära former. Bokförlaget Korpen, 1987.



VISST AR DET NÖDVÄNDIGT MED EN 
PEDAGOGISKHISTORISK FORSKNING - MEN HUR?

Inger Andersson

I en artikel i Tvärsnitt respektive Historisk tidskrift, båda från 1980, 
konstaterar Gunnar Richardson att den utbildningshistoriska forskningen vid 
de pedagogiska institutionerna i Sverige är obefintlig eller ytterst begränsad.1 
I slutet av samma årtionde noterar han, i förordet till en volym av Årsböcker i 
Svensk Undervisningshistoria, att intresset för utbildningshistoriska studier 
glädjande nog har vuxit och att en rad vetenskapliga arbeten nu föreligger.2 
Många av de studier som omnämns i denna volym utgörs av avhandlingar 
som lagts fram vid olika pedagogiska institutioner i Sverige under den senaste 
tioårperioden.3 Dessa avhandlingar kan ses som slutprodukter av forsknings
arbeten som i många fall inleddes redan under 1970-talet.

Att många forskare i pedagogik kommit att intressera sig för 
utbildningshistoriska problem och frågeställningar, under den senaste tioårs
perioden, har säkert flera olika förklaringar. En förklaring kan t ex sökas i det 
allmänna intresset för historiska studier som väcktes under 1970-talet.4 En 
annan förklaring kan vara den offentliga kritik som, från slutet av 1960-talet, 
återkommande riktats mot det svenska utbildningssystemet, vilket inte förmått 
uppfylla de jämlikhetsmål som det förknippats med.5 Kritiken har inte minst 
gällt grundskolan som tillskrivits stora problem och bristande förmåga att 
delge alla elever den nödvändiga grunden av kunskaper och färdigheter.6 Med 
denna kritik har följt ett ökat intresse att återvända till historien både för att 
göra jämförelser av provresultat och för att studera förändringar i den all
männa undervisningens innehåll och utformning.7

Under perioden från slutet avl960-talet kan samtidigt konstateras en inom
vetenskaplig nyorientering både vad gäller teori och metod. Denna 
nyorientering har inneburit att många forskare i pedagogik kommit att närma 
sig den "nya utbildningssociologin" som angett ett kritiskt perspektiv på ut
bildning och undervisning och inneburit en ny referensram för den pedago-

jRichardson, G. 1980.
^Richardson, G. 1988.
3Se tex Andersson, I. 1986, Ekwall, S. 1987, Englund, T. 1986, Hoas, H. 1987, 
Johansson, U. 1987. Kroksmark, T. 1987. Lundbergh, B. 1986. Richey, E. 1985. 
Nilsson, I 1987, Selander, S-Å. 1986. Förutom dessa kan också nämnas: Isling, Å. 1980, 
Lindberg, G. & Lindberg, L. 1983, Lunddahl, L. 1989. Mattsson, K. 1984.
4Se t ex Lindqvist, S. 1978 .
5Se t ex Gesser, B. 1976.
6SOU 1974:53.
7Se t ex Allergren, H. & Andersson, I. 1980, Bjömsson, C. H. 1977, Dahllöf, U. 1981.



giska forskningen.8 Detta perspektiv, som fokuserar frågor kring skolans so
cialt reproducerande funktion, har inneburit att en historisk dimension kom
mit att framstå som både nödvändig och självklar vid analysen av pedago
giska fenomen och problem.Texter av en klassiker som Emile Dürkheim har 
därvid åter blivit centrala.9 Ett svenskt exempel på denna typ av historiskt in
riktade studier har presenterats av Ulf P. Lundgren.10 Den forskningsmeto- 
diska debatt och förnyelse, som pågått parallellt med denna teoretiska nyo
rientering, har samtidigt bidragit till en större öppenhet och nya förutsätt
ningar för kvalitativt inriktade studier av detta slag.

Den ökade produktionen av svenska historiska arbeten inom ämnet pedagogik 
har inneburit att olika inriktningar nu kan urskiljas inom forskningsfältet. Att 
så är fallet bekräftas av NFPF kongressen i Uppsala våren 1989, där hela fyra 
olika sessioner med var sin inriktning upptagits under temat:"Nyare ström
ningar i pedagogiskhistorisk forskning".* 11 Det kan noteras att olika inrikt
ningar eller huvudtyper av utbildningsforskning även kan urskiljas inom his- 
toriedisciplinen.12 Enligt en svensk företrädare för denna disciplin bör utbild
ning som studieobjekt för historiker dock främst uppmärksammas som ett 
fruktbart område för allmänhistoriska frågeställningar och analyser.13

Som jag ser det, gör det ökade intresset för utbildningshistorisk forskning, 
liksom utvecklingen inom fältet, det angeläget att söka identifiera de olika in
riktningarnas kunskapsintresse och att närmare analysera vilka 
vetenskapsteoretiska premisser eller utgångspunkter som skilda arbeten vilar 
på. Det föranleder också att problem och möjligheter med olika metodiska an
satser närmare granskas och ventileras.

Någon sådan mer djupgående analys av olika arbeten är ej möjlig i detta sam
manhang. Med den följande framställningen vill jag endast lyfta fram några 
problemområden som aktualiserades i samband med mitt avhandlingsarbete 
och som jag alltjämt finner angelägna att diskutera.14 Syftet med denna 
avhandling, som rör den allmänna läs- och skrivundervisningens innehåll och 
utformning, är att belysa förändringar i de båda färdighetsämnenas position 
och funktion under perioden 1842-1982. Avhandlingen har senare definierats 
som en läroplanshistorisk studie.15 Den kan lika gärna ses som ett arbete

8En tidig svensk presentation av detta forskningsperspektiv har redovisats av Lundgren m fl 
1976.
9Durkheim, E. 1975, Dürkheim, E. 1977.
10Lundgren U. P. 1979.
11 De olika inriktningarna har följande benämningar: Låroplanshistoria, Utbildningspolitisk 
historia, Pedagogik och mentalitetsformering, Barnhistoria.
12 För en översiktlig analys av utvecklingen av forskning om utbildning inom 
historiedisciplinen under 1900-talet se Björk, R. 1988.
13Sandin, B. 1988.
14 Andersson, 1.1986.
15Englund, T. 1988.



inom området läroplansteori, där intresset är inriktat på frågor som rör urval 
och organisation av kunskap och avser att belysa utbildningars betydelse för 
den sociala och kulturella reproduktionen.16

Pedagogiken i historien eller historien i pedagogiken?

Med denna rubrik vill jag antyda nödvändigheten av att söka klargöra utifrån 
vilket kunskapsintresse och med vilka förutsättningar man som forskare går 
in i arbetet med att studera historien. Det torde därvid vara av avgörande 
betydelse om man är pedagog med skolning inom den historiska disciplinen 
eller om man är pedagog med en sociologisk eller samhällsteoretisk skolning.

Grovt förenklat kan det sägas att den historievetenskapligt skolade forskaren 
fokuserar förändring över tid och avgränsar därvid sina studier av ett fenomen 
eller händelseförlopp till en given tidsperiod som belyser en förändringspro
cess från dess början till dess slut. Med tiden förändras omgivningen och 
därmed även karaktären på det aktuella fenomenet eller företeelsen. Individen 
betraktas som ett aktivt handlande subjekt- en aktör. Dennes val av strategi för 
sitt handlande påverkas av det konkreta sammanhanget. Förändras detta 
sammanhang, förändras också innebörden i den enskilda handlingen.

Den samhäll steoretiskt inriktade forskaren avgränsar däremot sina studier till 
att gälla vissa teoretiskt bestämda aspekter och söker därvid urskilja struktu
rella monstrer eller lagbundenheter. Då tillvaron betraktas som lagbunden är 
den i princip också möjlig att förutsäga. Drivkraften till förändring är teore
tiskt bestämd och varierar beroende på teori. Eventuella brott i ett historiskt 
förlopp kan vara av särskilt intresse, och olika stadier eller epoker kan där
vid urskiljas. I denna ståndpunkt tycks den historiskt respektive sociologiskt 
inriktade forskaren närma sig varandra.

Den historiskt skolade pedagogen, som betonar sammanhangen, lägger vikt 
vid omgivande och situationeilt betingade faktorer. Vilken typ av faktor som 
helst kan tillskrivas förklaringsvärde och såtillvida göra anspråk på att ingå i 
förklaringsmodellen. Detta förutsätter i sin tur att forskaren besitter en bred 
allmänbildning och har tillägnat sig kunskaper inom flera olika ämnesområden 
utöver den egna disciplinen.

Den sociologiskt orienterade pedagogen utgår däremot från en referens- eller 
tolkningsram, som avgränsar vissa teoretiskt betämda faktorer, och förbiser 
därvid mer eller mindre från de situationella faktorernas betydelse. Denna te
oretiskt bestämda historieskrivning kan därför kritiseras för att ge förenklade

^Se t ex Lundgen, U. P. 1979 och 1988.



analyser och svepande slutsatser. Den kan också kritiseras för en bristande 
empirisk förankring.17

Ett försök att på detta sätt söka särskilja olika ansatser ger, som påpekats, en 
ytterligt förenklad bild av den pedagogiskhistoriska forskning som bedrivs. 
De ansatser som tecknas får nämast karaktären av idealtyper, medan den fak
tiska forskningparktiken snarare torde kännetecknas av både mångfald och 
förändring över tid. Så återfinns exempelvis inom historievetenskapen idag en 
utvecklingslinje som understryker vikten av teori och som innebär en utveck
ling av historia som samhällvetenskap. En sociologisk klassiker som Max 
Weber och de tyska historiker, däribland Jürgen Kocka, som vidareutvecklat 
de tankar som återfinns i Webers arbeten, är här av betydelse.18

Även inom utbildningssociologin kan man iaktta en ny utvecklingslinje. 
Denna utveckling kan beskrivas som en orientering bort från den "nya utbild
ningssociologin” som kritiseras för att företräda en deterministisk struktura- 
lism och att vara alltför ensidigt inriktad på teoriutveckling. Denna nyoriente
ring innebär samtidigt en ökad fokusering på enskilda subjekt och deras 
handlande.19

Med den inomvetenskapliga nyorientering, som idag kan urskiljas inom 
historievetenskapen och utbildningssociologin och som går under benäm
ningarna postmodernism och poststrukturalism, förändras de karakteristika 
som tidigare kännetecknat olika forskningsansatser.20 Härmed förskjuts tro
ligen också de skiljelinjer som kan sägas vara särskiljande för olika ansatser 
och inriktningar inom det utbildningshistoriska forskningsfältet.

Texter för och texter om

Oavsett skolning arbetar den pedagogiskhistoriskt inriktade forskaren främst 
med skriftliga källor. Detta förutsätter en viss förtrogenhet med bibliotekens 
och arkivens samlingar. Det förutsätter också en viss förtrogenhet med den 
källkritiska traditionen för att rätt kunna bedöma de källor som blir föremål för 
analys.

17Den redovisade framställningen bygger på en artikel av Klas Åmark (1988), där han gör 
en jämförelse mellan historiker och sociologer. Enligt Åmark kan historikerna och 
sociologerna lära av varandra. Den förre kan därvid lära sig att teoretisera över samhället, 
medan den senare både kan lära sig au fördjupa studiet av samhällsförändring över tid och att 
komma över sitt klassikerberoende - ett beroende som, enligt Åmark, hämmar 
teoriutvecklingen.
^Torstendahl, R. & Nybom, T. 1988. Se även Stråth, B. 1988.
19Se t ex Miller, H. & Smith, R. 1988. De båda artikelförfattarna presenterar en fördjupad 
recension av en bok av Wexler, P.(1987) med titeln: Social Analysis of Education: efter the 
new sociolog. Se även Goodson I. F. 1988.
211Se t ex Sarup, M. 1983. Selander, S. m. fl. 1986.



1 9
Det forskningsproblem, som föreligger, är givetvis avgörande för vilka källor 
som kan betraktas som relevanta. I en studie, som exempelvis avser att belysa 
utbildningens socialt och kulturellt reproducerande betydelse, är källor som 
rör undervisningens innehåll och utformning av central betydelse. Ett flertal 
olika källor - alltfrån riksdagstryck,officiella läroplaner och läromedel till 
skolstyrelseprotokoll, lokala kursplaner eller andra beskrivningar av det fak
tiska innehållet i undervisningen - är här aktuella.

I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma den åtskillnad som Ulf 
P. Lundgren gör mellan "texter för" och "texter om".21 Den förra typen - 
"texter för" - är normativa och uttalar vad den pedagogiska praktiken bör in
nehålla och hur den bör vara utformad. Den andra typen - "texter om" - utgörs 
av studier av den faktiska praktiken. Dessa studier kan ha en kritiskt ana
lyserande inriktning och syfta till att belysa villkoren för utbildning och 
undervisning men utgörs inte sällan av en forskning som snarare legitimerar 
ett reform- eller undervisningsprogram. Båda typerna av texter är relevanta 
för den forskning som historiskt söker belysa utbildningens socialt och kul
turellt reproducerande funktion. Men medan "texter för" den pedagogiska 
praktiken är tämligen lättillgängliga, är "texter om" denna praktik betydligt 
svårare att finna. Detta gäller inte minst om man som forskare vill söka belysa 
vilka kunskaper och värderingar som faktiskt överförts till eleverna. 
Elevernas egen skriftliga produktion skulle kanske här vara en relevant källa 
om sådana finns bevarade.

Bland de beskrivningar av den pedagogiska praktiken, som finns att tillgå, 
kan nämnas de s k inspektörsberättelsema. Huruvida dessa beskrivningar ger 
en objektiv bild av den faktiska verksamheten kan dock diskuteras. Detsamma 
gäller givetvis även skriftliga memoarer och muntligt berättade minnen från 
skolan och undervisningen i en gången tid. Det aktuella intresset för "life hi
story" kan i detta sammanhang uppmärksammas.22 Intresset för livshistoria 
kan sättas i samband med den kritik av den "nya utbildningssociologin" och 
ses som en konsekvens av de nya vetenskapsteoretiska strömningar som 
tidigare nämnts. Vad dylika livshistorier kan ge och vilket kunskapsintresse, 
som ligger bakom olika studier av detta slag, kan klargöras först efter en när
mare granskning och analys av genomförda studier.23

Text - kontext

Varje text, oavsett typ, måste relateras till och förstås utifrån sitt historiska 
sammanhang eller kontext. När det gäller denna princip tycks pedagoger ha

21 Lundgren, U. P. 1983.
22Se t ex Goodson, I. F. 1988.
2^Ett exempel ger Elgqvist- Saltzman, I. & Dahllöf, T. 1988.



varit lyhörda för historikernas kritik.24 Men att sätta in sitt studieobjekt förut
sätter, som tidigare påpekats, en bred insikt om de förhållanden som varit 
rådande i samhället under en bestämd tidperiod eller skilda epoker. Vilka för
hållanden som är av betydelse avgränsas teoretiskt. Vanligen anges här fakto
rer som rör ekonomi, politik och kultur. Avgörande för analysen är därvid om 
man som forskare ser samhällsförändringen som en öppen process, där 
samtliga dessa faktorer är viktiga eller ser någon av dem som avgörande.

För att fylla kontext med innehåll tvingas pedagogen vanligen att använda sig 
av studier som är gjorda inom andra discipliner eller att utnyttja s k hand- 
bokslitteratur. Den bild av förhållandena i ett givet samhälle och genom histo
rien, som pedagogen därvid kommer att teckna, kan därför komma att kriti
seras inte bara för att vara ytlig utan även felaktig. En lösning på detta pro
blem är att bredda kontakterna till de historiska institutionerna, en annan att 
initiera ett ökat samarbete mellan forskare från en eller flera historiediscipli- 
ner.

20

En slutkommentar

Avslutningsvis vill jag återknyta till den inledande rubriken för denna fram
ställning och då inte bara understryka nödvändigheten av en pedagogikhisto- 
risk forskning utan även vikten av en historisk dimension i all pedagogik. 
Som framgår av de referenser som redovisats finns idag ett flertal svenska 
pedagogiskhistoriska arbeten. Men för att pedagoger i större utsträckning 
skall kunna beakta den historiska dimensionen förutsätts både en grundläg
gande skolning och en fortgående teoretisk och metodisk debatt. Med detta 
inlägg har jag velat initiera en sådan debatt.
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MODERSMÅLSÄMNET SOM PEDAGOGISKT 

FORSKNINGSOBJEKT
Sven-Erik Hansén

Varför ser modersmålsundervisningen ut som den gör idag? Vilka krafter har 
medverkat till att forma dess mål, innehåll och metoder? Enligt vilka grunder 
har en uppdelning av ämnet i olika delmoment skett? Frågor av dethär slaget 
dyker upp då man från nuets utsiktspunkt försöker rikta uppmärksamheten på 
modersmålsundervisningens utveclding. Frågorna för oss å ena sidan in på 
problem som rör läroämnets inre delmoment, såsom läs-, skriv- och 
grammatikundervisninges utveckling. Frågorna vidgar å andra sidan synfältet 
utanför modersmålsämnets gränser och kräver för sina svar ett brett perspek
tiv, där olika samhälleliga aspekter, utbildningspolitiken, den språkveten
skapliga liksom den pedagogiska forskningen beaktas.

I en pågående undersökning strävar jag till att klarlägga de mål och det inne
håll modersmålsundervisningen hade i den svenskspråkiga delen av den 
folkskola som skapades i Finland genom folkskolförordningen 1866.1 Ut
vecklingen följs i del 1 fram till medlet av 1920- talet då den första läroplanen 
i modem mening, ”Lantfolkskolans läroplan" utkom 1925, och i svensk 
översättning och bearbetning 1927. Även om denna läroplan aldrig antogs 
officiellt kom den att få stor betydelse för folkskolans fortsatta inre utveck
ling. "Lantfolkskolans läroplan" markerade en milstolpe i folkskolans didak
tiska utveckling, och fick konsekvenser även för modersmålsundervisningens 
lärokurs och timplan.2 Därför är det lämpligt att låta 1927 utgöra slutpunkten 
för undersökningens första del då den nya läroplanen togs i bruk. Därmed 
kommer denna del av undersökningen att i huvudsak omfatta tiden före inför
andet av allmän läroplikt vilket skedde 1921.

I del 2 avser jag att följa modermålsundervisningen från 1927 då den nya 
läroplanen efterhand började tas i bruk, för att sedan ersättas 1952 av 
Läroplan för den egentliga folkskolan (Folkskolans läroplanskommittés be
tänkande II). Utvecklingen följs fram till 1970-talet då grundskolans läroplan 
utkom (Grundskol-ans läroplanskommittés betänkande I, II).

Valet av en relativt lång undersökningsperiod motiveras av undersökningens 
syften att klarlägga förändringsmönster i modersmålsundervisningens ut
veckling, i relation till de allmänpedagogiska, språkvetenskapliga och sam
hälleliga betingelserna.3 Det långa tidsperspektivet motiveras även av den

hl.S 1866.
2Lahdes 1965,32-67 kallar läroplanen för den nutida didaktikens vägröjare.
3Jfr I. Andersson (1986) som undersökt läs- och skrivundervisningens utveckling i den 
svenska folk- och grundskolan åren 1842 - 1982; H. Andersson har granskat 
historieundervisningens målfrågor i Finlands allmänbildande skolor 1843 - 1917. Jfr även 
Tarchys (1955), Niemi (1969), Wennås (1966), Isling (1980) och Nilehn (1975) som alla



övergripande fråga som projektet strävar till att besvara, nämligen frågan om 
varför modersmålsundervisningen ser ut som den gör idag. Det andra stora 
spörsmål, den övergripande frågan aktualiserar, rör problemet kring vilka 
krafter som medverkat till att forma modersmålsundervisningen under olika 
tider.

Utifrån detta huvudsyfte strävar undersökningen mer preciserat till att klar
lägga modersmålsundervisningens mål och innehållsfrågor och till att ge svar 
på frågor av följande karaktär:

(1) Det finländska samhället genomgick under den aktuella tidsperioden genomgrip
ande samhälleliga förändringar. Dessa kännetecknades också av motsättningar mellan 
svenskt och finskt, mellan finländska och ryska intressen och mellan borgerliga och 
socialistiska intressen På vilket sätt inverkade dessa förändringar av social, ekono
misk och kulturell art på folkskolans funktion och därmed eventuellt på mo
dersmålsundervisningens funktion och position?

(2) Pedagogiskt sett kan man särskilja olika strömningar som medverkade till att 
forma folkskolans läroplan. Vilken uppgift skulle modersmålsämnet ha enligt dessa 
olika uppfattningar och vilka eventuella spår av dessa strömningar kan iakttas i 
modersmålsundervisningen?

(3) Språkforskningen och språkvården upplevde från 1800- talets miu en storhetstid 
som förändrade synen på språkets och modersmålets roll. På svenskt håll i Finland 
började de finlandssvenska särdragen uppmärksammas genom A.O. Freudenthals, K. 
Lindströms och under periodens senare del H. Bergroths insatser. På vilket sätt kom 
språkforskningen och -vården att inverka på modersmålsämnets funktion och posi
tion i folkskolan?

(4) Modersmålsämnets delmomet läsning, skrivning, grammatik och muntlig fram
ställning har utgjort de moment som byggt upp detta läroämne under den undersökta 
perioden. Enligt vilka grunder har dessa moment intagits i modersmålsundervisning
en, vilket innehåll hade dessa och hur förhöll sig de förskjutningar och varierande 
kombinationer delmomenten genomgick och ingick i, till frågeställningarna under 
punkterna 1-3.

Av intresse blir frågan om hur modersmålet etablerades som särskilt 
läroämne i folkskolan. Länken mellan kyrkans folkundervisning och den tra
dition som därvid skapats, och etableringen av modersmålsämnet i den nyin
rättande folkskolan, är en av de centrala punkterna i arbetet. Vilka eventuella 
konsekvenser utövade traditionen från kyrkans folkundervisning på folkskol
ans läsundervisning?

En annan länk som också måste beaktas är den tradition som från den lärda 
skolan kan ha förts över på folkskolan. Många av de lärare, som utbildade de 
blivande folkskollärarna, hade själva genomgått en klassisk latindominerad 
utbildning i det nyhumanistiska läroverket. Enligt den forskning som
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valt förhållandevis långa undersökningsperioder av olika företeelser inom 
utbildningsväsendet.



Diderichsen bedrivit om danskämnets utveckling och Thavenius på mot
svarande sätt om svenskämnets, syns det klassiska arvet i folk- och senare i 
grundskolans språksyn och grammatikundervisning.4 Därför blir det av in
tresse att undersöka hur folkskolans grammatikundervisning förhöll sig till 
den lärda skolans.

En aspekt som ytterligare är av betydelse för en undersökning om moders- 
målsundervisningens utveckling är den speciella språksituation som rått och 
fortfarande råder i Finland. Då man på svenskt håll i Finland arbetar med 
skolämnet modersmålet framträder nämligen på ett påtagligt sätt dynamiken 
mellan finländskt och rikssvenskt. Å ena sidan har det finländska skol
systemet till sin organisatoriska uppbyggnad varit och är likartat oberoende av 
språk. Målen för folkskolan har varit de samma och innehållet har med un
dantag för just modersmålsämnet också varit detsamma. I folkskolan var t o 
m stoffbeskrivningen för modersmålsämnet identiskt för båda språkgrupper
na ända fram till det senaste sekelskiftet.5

Å andra sidan har den svenskspråkiga befolkningsgruppens språkliga norm 
utformats i Sverige vilket har betytt att folkskolan och även övriga skolformer 
i Svenskfinland har stått i nära förbindelse med Sverige. En innehållslig 
undersökning av modersmålsämnet i den finlandssvenska skolan, förutsätter 
därför att man även är orienterad i utvecklingen av modersmålsämnet och den 
språkvetenskapliga utvecklingen i Sverige.
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1. Forskningsläget

Som historiskt-pedagogiskt forskningsobjekt har modersmålsämnet en för
hållandevis lång tradition att falla tillbaka på i Sverige. År 1894 disputerade 
Carl Oskar Dufvenberg över ämnet "Modersmålet som centralt läroämne". 
Avhandlingen gällde den högre undervisningen. Han ställde sig tämligen 
reservationslöst på modersmålsämnets sida gentemot latinet, och framhöll, att 
modersmålet är skolans viktigaste läroämne och den rätta arvtagaren till 
latinet. Några år senare utkom Natanael Beckmans avhandling 
"Språkpsykologi och modersmål sundervisning" (1899) där Dufvenberg kri
tiserades för " ...att han laborerar med skolämnen såsom ett slags lefvande 
enheter, för hvilka han glömmer nästan lärjungarna..." (Beckman 1899, 3). 
Beckmans ansats speglade det nyvaknade intresset för ämnet psykologi. I 
motsats till Dufvenberg ville Beckman lyfta fram förhållandet mellan stoffet 
och elevens själsliv. I ett inledande kapitel diskuterar Beckman hur den natur
liga språktillägnelsen sker med minnets hjälp. Uttryckt med dagens termer har 
Beckmans avhandling en klart psykolingvistisk inriktning, medan

4Diderichsen 1968; Thavenius 1981.
^Gällde lärokursbeskrivningen för seminariets normalskola 1866 och de s k normalkursema 
1881.



Dufvenberg är upptagen av språket som system, även om detta språk inte var 
latin utan modersmålet.

Karin Tarschys betydelsefulla arbete "Svenska språket och litteraturen", som 
handlade om modersmålsundervisningen i högre skolor, utkom 1955. Hon 
diskuterar villkoren för modermålsundervisningens framväxt och analyserar 
läroämnets innehåll likaså i den högre skolan. Ett intressant dubbelperspektiv 
ger Jan Thavenius i sin bok "Modersmål och fadersarv. Svenskämnets tradi
tioner i historien och nuet" (1981) där han diskuterar dagens svensk
undervisning parallellt med en analys av ämnets utveckling. För drygt ett år 
sedan disputerade Inger Andersson med avhandlingen "Läsning och skriv
ning. En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen" 
(1986), där hon följer svenskundervisningen från 1842 då folkskolan inrät
tades i Sverige till 1982. Ett banbrytande forskningsarbete rörande läsunder- 
visningens utbredning inom den kyrkliga folkundervisning har gjorts av Egil 
Johansson. Han har utnyttjat kyrkans förhörslängder för en kartläggning av 
läskunnighetens utbredning.6 För mitt projekt har Johanssons forskning sär
skild relevans för dels bakgrundsteckningen, dels för analysen av förhållandet 
mellan kyrkans folkundervisning och modersmålsundervisningen i folkskolan 
under dess etableringsfas.

Från Danmark kan nämnas Paul Diderichsens klassiska arbete "Sprogsyn og 
sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle problemer" (1968), där 
danskundervisningens beroende av traditionen diskuteras. Senaste år utkom i 
Norge Torill Steinfelds "På skriftens villkår. Et bidrag til morsmålsfagets 
historie" (1986). Speciell uppmärksamhet fästs vid analysen av lästextema, 
men även övriga moment av modersmålsämnet berörs.

Modersmålsundervisningen i Finland har inte varit föremål för någon omfatt
ande och systematisk forskning vare sig på finsk- eller svenskspråkigt håll. 
Några mindre översikter har gjorts där varierande aspekter på modersmål
sundervisningen har behandlats. I viss mån är det anmärkningsvärt att 
modersmålsundervisningen inte i högre grad har intresserat forskare. I den 
finländska kulturen, som är formad av två språk, har nämligen språkfrågan 
utgjort en betydande del av den utbildningspolitiska diskussionen ända sedan 
den språkliga mobiliseringen inträffade parallellt med folkskolans framväxt. 
Problematiken kring språk och undervisning har skapat många konflikter 
främst inom den högre undervisningen, samtidigt som den också medfört en 
ökad medvetenhet om språkets betydelse som integrerande faktor. Dylika 
aspekter har däremot behandlats ingående inom den sociologiska forsk
ningen.
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ex "Kvantitativa studier av alfabetiseringen i Sverige. Exempel på källmaterial, metoder 
och resultat" (1969), "Den kyrkliga lästraditionen i Sverige - en konturteckning" (1981).
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2. Metodiska synpunkter

Ett studium av enskilda läroämnen i ett utbildningshistoriskt sammanhang er
bjuder många fruktbara forskningsmöjligheter. Ur den korta forskningsöver
sikten framträder några trender som kan ge uppslag för fortsatt forskning. 
Dufvenberg intresserar sig i huvudsak för modersmålsämnet som formellt 
språksystem. Han definierar visserligen ämnets position i förhållande till 
främmande språk, och då främst latinet, men i övrigt är det ämnets innehålls
liga aspekter som intresserar. Beckmans ansats är, med den engelska språk
forskaren Dougthys term personalistisk, eftersom relationen individ - språk 
betonas. I senare delen av avhandlingen är Beckman liksom Dufvenberg mera 
upptagen av språket som system än av dess kommunikativa funktion.

Karin Tarschys granskar också modersmålsämnets inre aspekter. Det nya i 
hennes arbete är att hon relaterar modersmålsämnets utveckling främst till 
modersmålsämnets vetenskapliga bas, filologin. Jan Thavenius och Inger 
Andersson knyter modersmålsämnet till den samhälleliga utvecklingen och 
fäster särskild uppmärksamhet vid sociala och ekonomiska motsättningar, och 
de konsekvenser dessa kan ha för modersmålsundervisningen. Thavenius 
analyserar förhållandet mellan svenskämnet och latinet och knyter diskus
sionen till bl a Bernsteins teorier om varierande språkkoder inom olika 
samhällsklasser. Andersson igen granskar läs- och skrivundervisningen i re
lation till samhällets sociala och kulturella utveckling.

Relationen till de samhälleliga aspektema har också understrukits av språk
forskaren Harold Rosen, som hävdar att samhälleliga förändringar utövar ett 
omedelbart inflytande på modersmålsundervisningen. Förändringar i skolsy
stemet återspeglas i första hand som förändringar i kraven på modersmåls
undervisningen. Ämnet är mera känsligt för utifrån kommande krav, därför 
att dessa ofta berör basfärdigheterna läsning och skrivning, som ju utgör 
grunden för undervisningen i realämnen och främmande språk (Rosen 1981). 
Torill Steinfeld lyfter fram modersmålsämnets innehållsliga och metodiska 
frågor och tecknar en översiktlig bild av aktuella pedagogiska strömningar 
och den förda utbildningspolitiken.

Sammanfattningsvis kan åtminstone tre drag urskiljas i den forskning som 
berörts. (1) Den äldre forskningen har främst gällt modersmålet inom den 
högre utbildningen. De frågeställningar som behandlats har vanligen begrän
sats till att gälla att beröra läroämnet inom skolinstitutionen. (2) Den nyare 
forskningen har även börjat intressera sig för modersmålsundervisningen 
inom folkundervisningen. (3) Den nyare forskningen har också vidgat per
spektivet och relaterar modersmålsämnets utveckling till samhälleliga 
företeelser. Därigenom har man menat sig bättre kunna förklara förändrings- 
mönster och den funktion och position som modersmålsämnet erhållit i olika 
läroplaner. Samma utvecklingsprofil kan man även iaktta inom den övriga



läroämnesforskningen och inom skol- och läroplansforskningen över
huvudtaget.7

Huvudvikten i läroämnesforskningen kan utgående från forskningsöversikten 
fästas vid ett studium av ämnets inre aspekter, dvs vid innehållsmomenten 
såsom målffågor, stoff, metodproblem och vid förhållandet mellan dessa.

Intresset kan också vidgas utöver läroämnesgränsema och koncentreras till en 
granskning av villkoren för modersmålsämnets funktion och position i läro
planen. De samlande idéer och principer, eller läroplanskoder som tar form i 
ett skrivet läroplansdokument står i detta fall i fokus.

För det tredje kan relationen mellan det inre eller interna perspektivet och det 
yttre eller externa stå i förgrunden. Den forskning som strävar till att fånga de 
yttre krafter som medverkat till att forma modersmålsundervisningen innehåll 
tenderar till att understryka meningsmotsättningarna kring moders- 
målsundervisningens utveckling. Konfliktperspektivet är framträdande hos 
Thavenius, Rappe och delvis även hos Andersson och folkbildningens roll 
under äldre tider, har enligt deras synsätt utgjort ett medel för klasskontroll.8

I mitt eget arbete beaktas båda perspektiven och relationen mellan dem. 
Huvudvikten läggs dock på modersmålsämnets inre moment. Men utgångs
punkten är att modersmålsämnets förändringsmönster inte kan förklaras en
bart utifrån en intern ansats. Modersmålsämnets innehållsliga element måste 
även relateras till de krav som emanerar från samhällets ekonomiska, sociala 
och kulturella krafter. Det är ju på dessa nivåer som konceptioner om utbild
ning tar form.

I läroplanen möts perspektiven. Därför är det lämpligt att lägga in analysen i 
läroplansteoretisk ram. Läroplanen har en utåtriktad sida, mot de fält där de 
samlande principerna bakom en konkret läroplan formas. Dessa principer 
kallar Lundgren läroplanskoder.9 Läroplanen har också ett inåtriktat fält där 
de innehållsliga och metodiska frågorna dominerar.
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3. Två huvudperspektiv 

Det externa perspektivet

Vilka aspekter skall tas upp under denna rubrik och hur skall dessa struk
tureras? Ur den forskning som redovisats kan åtminstone fyra kontextramar 
eller dimensioner urskiljas:

7Jfr t ex Andersson 1979; Sandin 1986; lisalo 1984; Bratt 1977.
^Andersson 1986; Rappe 1973; Thavenius 1981.
^Lundgren 1979.



(1) Den språkvetenskapliga; (2) den pedagogikteoretiska; (3) den sociokul- 
turella och (4) den utbildningspolitiska dimensionen.

I detta inlägg förbigås den språkvetenskapliga dimensionen och endast de tre 
övriga behandlas översiktligt.

Den pedagogikteoretiska dimensionen

Håkan Andersson (1979) har i sin studie över historieundervisningens mål
frågor behandlat den pedagogikteoretiska dimensionen och analyserar denna 
utifrån begreppsparen: koUektivism-individualism; intellektualism-karaktärs- 
fostran; formell-materiell bildning. Andersson har visat att dessa begreppspar 
fångar upp viktiga drag i den pedagogiska diskussionen. Denna ansats foku
serar problematiken kring specifika drag i skolans mål.

En bredare men samtidigt mindre konturskarp ansats kan vara, att försöka 
sortera in de pedagogiska strömningar, som var aktuella under den behand
lade perioden, i det schema Lundgren (1979) skisserat upp. En eventuell för
del i förhållande till den anderssonska modellen är, att man med hjälp av 
Lundgrens koder kan öppna en bredare väg till källmaterialet. Risken är dock 
att materialets omfattning kan fördunkla de utvecklingslinjer man vill teckna.

De fyra läroplanskoder Lundgren särskiljer täcker folkskolan och läroverket. 
Den klassiska läroplanskoden tillhör det latindominerade läroverket, som be
tonade grammatiken som bildningsmedel och som instrument för språkut
veckling. Den moraliska koden var folkskolans och den vilade på pelarna re
ligion och fosterland. Även i den finländska folkskolans målsättning har 
kristna värden och speciellt fosterlandet spelat en betydande roll. Genom den 
nationella mobilisering som inträffade samtidigt med folkskolans etablering 
lyftes fosterlandet fram, och fick sin skolboksmässiga uttolkning Genom 
Topelius, "Boken om vårt land", och samtidigt också genom Runebergs epi
ska dikter, och på finskt håll även genom "Kalevala". Begreppet moralisk lä- 
roplanskod kan därför även användas för att karakterisera den finländska 
folkskolan under den period som undersöks. Herbartianismen som präglade 
den finländska pedagogiken från slutet av 1800-talet, passar även in under 
den moraliska koden utgående från dess målsättning att fostra sedliga karak
tärer. Herbartianismens betoning av hembygdskunskap, som ett instrument i 
realiseringen av formulerade didaktiska principer, ledde i den finländska vari
ant Soininen gav rörelsen, till att hembygdskunskapens mål integrerades med 
den nationella rörelsens betoning av fosterlandet.

Den tredje läroplanskoden, den realistiska stod i opposition till den klassi
ska. I kampen om bottenskolan som ju ytterst betingades av samhällets 
strukturomvandling utvecklades den realistiska koden, som betonade natur
vetenskapliga ämnen och moderna språk i stället för klassiska språk. Denna 
läroplanskod realiserades i den realskola som växte fram under 1800- talets 
sista decennier. Den rationella koden knyter Lundgren till den amerikanska 
progressivismen och reformpedagogiken i Europa. Spåren av dessa rörelser



syns i den pedagogiska diskussionen på 1910-talet och i viss mån även i det 
läroplansarbete som påböljades 1912 och som avbröts 1915 till följd av de 
politiska förvecklingar som förrryskningssträvandena i vårt land ledde till.10 
Effekterna av de progressiva idéerna förblev därför marginella under den pe
riod som granskas.

Lundgrens läroplanskoder och framför allt den moraliska, kan ge en använd
bar dispositionsram för behandlingen av den pedagogikteoretiska dimen
sionen. Även om nyansskiftningar förekommer har den finländska folkskolan 
följt samma huvudmönster som den svenska.

Den sociokulturella dimensionen

Den sociokulturella dimensionen tar sikte på modersmålsämnets anknytning 
till den allmänna samhälsssituationen och är därför svår att avgränsa och att 
strukturera. Det drag som tydligast kännetecknar det finländska samhället 
under de decennier då folkskolan etableras är som redan antytts den nationella 
mobiliseringen. Enligt Gellner (1986,1) är nationalismen som politiskt och 
kulturellt fenomen nära förbundet med agrarsamhällets övergång till ett indu
strisamhälle. Nationalismen som massföreteelse uppstod först i industrisam
hället. Industrisamhällets utbildningsbehov och nationalismen blev oupplös
ligt förenade. Statsmaktens ökade aktiva politik och behovet av reglering av 
den ekonomiska och sociala strukturen ledde till att skolan blev en del av 
statsapparaten. Det räckte inte längre med den socialisation och reproduktion 
som familjen, släkten eller bygemenskapen tidigare stått för. Endast en skol- 
överförd kunskap och kultur ansågs garantera den typ av socialisation som 
industrisamhället fordrade. Folkskolan skulle sötja för dels den grund
läggande färdighetsträningen i läsning, skrivning och räkning, dels för en so
cialisering till en viss bestämd värdegemenskap.

Eftersom religionens inflytande i allmänhet minskade i industrisamhället 
övertog nationalismen en del av den samlande roll religionen haft. Den här 
utvecklingen har åtminstone i yttre bemärkelse varit mera påtaglig och snab
bare i Finland än i Sverige eftersom skolan och kyrkan i Finland formellt 
skiljdes från varandra redan 1869.1 Sverige skedde motsvarande separation 
först 1914.1 båda fallen var separationen sammankopplad med tillkomsten av 
en statlig skolstyrelse (överstyrelse) som övertog den administrativa led
ningen av skolan. Tillkomsten av den organiserade folkskolan skall enligt 
Gellner bl a ses mot denhär bakgrunden.

I nationaliseringsprocessen spelade modersmålet, som i Finland antingen var 
svenska eller finska, en central roll. Tillsammans med ämnet historia blev det
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10Två dokument utgavs om kommitténs arbete. Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea 
sen roiminta ja suuntaviivoja kansakouluopetuksen uudistukseksi 1916. Det andra arbetet 
som utgavs av kommitténs ordförande M. Soininen ensam översattes till svenska av A. 
Takolander under titeln Lantfolkskolans omdaning. Rön och projekt från läroplans- 
kommitténs arbetsfält 1916.
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modersmålsämnets uppgift i folkskolan att svara för den nationella fostran, 
med målsättningen att hos eleverna utveckla en nationell identitet. Inom 
modersmålsundervisningen var det läsningen som främst uppbar ansvaret, 
och därför blev textproblemet centralt. Även om folkskolan verkade inom en 
evangelisk-luthersk eller ortodox ram, tilldelades den också icke-religiösa 
uppgifter. För denna funktion måste nya icke-religiösa texter produceras.

Den nationella utvecklingen i Finland är dessutom av särskilt intresse för det 
här projektet, därför att det under folkskolans första decennier skedde en 
språklig uppdelning i en finsk- och en svensknationell rörelse. Även om 
konflikten mellan språkgrupperna i första hand gällde den högre utbildningen, 
blev utvecklingen av folkbildningen och därmed folkskolan en angelägen 
uppgift för vardera nationalitetsrörelsen. Vilka eventuella följder fick konflik
ten för folkskolans modersmålsundervisning?

Den finsknationella rörelsen såg möjligheten att via folkskolan utöka sitt 
språkliga revir i enlighet med befolkningens språkliga fördelning. För den 
svensknationella rörelsen igen blev det angeläget att bevara de positioner som 
uppnåtts. På båda hållen gjordes därför intensiva försök att massmobilisera 
respektive befolkningsgrupp kring gemensamma strävanden. I denna mobili
sering användes även folkundervisningen som instrument. På finskt håll in
leddes denna mobilisering under 1800- talets sista decennier. Först i samband 
med representationsreformen 1906 kan man tala om en svensk samlings- 
rörelse i Finland. Då möttes kultursvenskheten i centrum och den bygde- 
svenskheten som var förankrad i periferin.

Utbildningspolitisk dimension

De fenomen som tas upp under den utbildningspolitiska dimensionen kan ses 
som en konsekvens av de övriga dimensionerna. Dessa skapar handlingsut
rymmet för utbildningspolitiken. De utbildningspolitiska besluten reflekterar 
gjorda prioriteringar och visar den funktion och den position som moders- 
målsämnet tilldelats. Av intresse är det att studera hur makten varit fördelad 
inom utbildningssystemet. Vilken typ av beslut rörande läroplanen har fattats 
på olika nivåer?

Som hjälp för den diskussionen kan D’ Hainauts schema tas över maktdistri
butionen på olika läroplansnivåer.

(1) På den utbildningspolitiska nivån eller med Lindensjö & Lundgrens 
(1986) term den politiska sfären bestäms de övergripande målen, liksom de 
juridiska och ekonomiska ramarna för pedagogiska handlingar.

(2) Den adminsistrativa nivån eller den administrativa sfåren handhas av pe
dagogiska experter på central, regional och lokalnivå. De utbildningspolitiska 
målen transformeras till undervisningsmål och uttrycks i läroprogram.



(3) Inom den tekniska eller pedagogiska sfären preciseras läroprogrammet 
ytterligare och konkretiseras i läromedel och realiseras i själva undervisning
en.

De två första nivåerna och delvis den tredje motsvaras hos Lindensjö & 
Lundgren (1986, 193) av termen formuleringsarenan, medan resten av den 
pedagogiska nivån kallas recdiseringsarenan.

Schemat kan appliceras på det finländska utbildningssystemet under den tid 
som undersöks. Den utbildningspolitiska nivån representerades av senaten 
och från 1863 av lantdagen och ytterst av storfursten, kejsaren och lokalt av 
kommunens beslutande organ.

Inom den administrativa sfären kan flera nivåer avgränsas. Den centrala nivån 
representerades från 1869 av en särskilt tillsatt överstyrelse och fram till 1869 
av senatens ecclesiastikexpedition, som även fortsatte att på politisk nivå an
svar för skolväsendet. Den regionala nivån, av Lundgren (1986) kallad den 
legitimerande sfären, växte successivt fram och organiserades definitivt 1885 
då distriktsinspektionen kom till. Distriktsinspektörema tilldelades viktiga 
funktioner och fungerade som förmedlande länk mellan central och lokal nivå. 
I läroplansprocessen skulle inspektörerna som statsmaktens företrädare stad
fästa den lokalt uppgjorda läroplanen. På lokalnivå bar skolan föreståndare 
ansvaret för att en läroplan, enligt allmänna riktlinjer utarbetades. Läroplanen 
skulle godkännas av skolans direktion innan den sändes till inspektören för 
stadfastelse.

Varje nivå bar ansvar för läroplanen och på vaije nivå kunde förändringar 
ske. Även om tyngdpunkten ligger på formuleringsarenans centrala nivå, be
höver de andra nivåerna beröras. Som en form av fallstudier följs läroplans- 
utvecklingen på lokalnivå i tre städer och tre landskommuner. Därigenom ges 
möjligheter till jämförelser mellan de centrala läroplansanvisningama och de 
konkret utformade läroplanerna.
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Det interna perspektivet

Med det funktionella perspektivet som referensram analyseras modersmåls- 
undervisningens inre karakteristika som en del av läroplanen. I detta sam
manhang lämnar jag de direkt innehållsliga problem och berör endast två as
pekter; dels dispositionen, dels frågan om hur modersmålet etableras som 
läroämne i folkskolan.

Disponeringen av utvecklingsförlopp är besvärliga att bemästra. Hur skall 
man kombinera kronologi och tematik? Behandlingen av de yttre faktorerna 
bygger på en tematisk uppställning och inom vaije tema går jag kronologiskt 
fram. Genom denna disponering är det möjligt att klarare uppfatta 
utvecklingslinjerna inom respektive kontextram. Behandlingen av moders- 
målsämnets inre utveckling följer en motsatt uppläggning. Dispositionen är
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kronologiskt uppställd och inom vaije avgränsad tidsperiod behandlas ämnets 
delmoment tematiskt. Anledningen till att detta schema följs är att huvudvikten 
i analysen ligger på det inre perspektivet. Genom att ställa de avgränsade 
tidsperiodernas utveckling mot varandra är det möjligt att tydligare få fram 
förändringsmönstret inom modersmålsundervisningen.

Den komplexa utvecklingsström som utmärker den aktuella tidsperioden, kan 
avgränsas på olika sätt. I mitt arbete har jag låtit läroplanshändelser på for- 
muleringsarenans politiska och administrativa nivå utgöra kriteriet för pe
riodindelningen. De händelser det är fråga om har varierande juridisk status 
men var och en har påverkat läroplanen och modersmålsundervisningen. 
Eftersom avgränsningen görs på formuleringsarenans centrala nivå uttrycker 
läroplanshändelsema endast den förda utbildningspolitikens intentioner. På 
realiseringsnivån behöver inte dylika händelser ha märkts på något direkt 
synligt sätt, åtminstone inte omedelbart. Ett objekt för studien blir därför att 
genom exempel försöka spegla förhållandet mellan formulerings- och rea
liseringsnivån.

(1) Den första perioden (1866-1880); etableringsskedet

(2) Den andra perioden (1881-1898); expansionsskedet, inleddes då folkskolan genom 
de s k normalkursema fick sin första egentliga läroplan, och sina första preciserade 
lärokurser och förslag till timplan. I Sverige inträffade motsvarande läroplanshändelse 
1878.

(3) Den tredje och sista perioden (1899-1927); differentieringsskedet inleddes då ett 
läro- och läseboksbetänkande utkom där lärokurserna preciseras och vinner ökad 
stadga. Vid denhär tidpunkten fanns det redan en erfaren lärarkår, speciellt utbildad för 
sin uppgift. Initiativet till betänkandet 1899 hade tagits av lärarkåren vid ett av de 
allmänna folkskolmöten som ordnats regelbundet sedan 1869. Samtidigt börjar man 
också märka hur erfarenheten utvecklas till en tradition som också kunde opponera 
sig mot förändringar.Traditionen som formande faktor måste därför beaktas speciellt 
under konsolideringsskedeL

För varje period analyseras modersmålsämnets mål i relation till folkskolans 
allmänna mål. Innehållet granskas på delmoment nivå. det betyder att läs-, 
skriv- och grammatikundervisningen samt muntlig framställning behandlas.

Som tidigare påpekats är modersmålsämnets väg till folkskolans läroplan vik
tig. Den här utvecklingen inträffade under etableringsskedet och därför kom
mer en särskild tyngd att ges åt behandlingen av etableringsfasen. Att tyngd
punkten läggs på denna period motiveras också av att modersmålsämnet lik
som andra läroämnen under denna period, får sin grundläggande konception 
som sedan blir en del av den ämnestradition som förs vidare.

Då modersmålsämnet etablerades som självständigt läroämne i folkskolan 
hade dess centrala moment läsning en ca trehundraårig tradition bakom sig. 
Delmomentet skrivning hade visserligen funnits med i de anvisningar som 
reglerat den kyrkliga folkundervisningen, men skrivningen förblev av helt



marginell betydelse. Läsundervisningen bedrevs av religiösa skäl. Skriv- 
undervisningen däremot saknade religiösa motiv. Det var först med det fram
växande industrisamhället som skrivundervisningen fick sin motivering. 
Utvecklingen av näringslivet, den kommunala och den statliga förvaltningen 
krävde ett skrivkunnigt folk. Skrivundervisningen fick från början en prag
matisk inriktning, relaterad till de behov ett samhälle i förändring ställde. 
Skrivundervisningen kom därmed att accentuera folkskolans nya sekulariser
ade mål vid sidan av de religiösa ambitioner som fortfor att prägla folkskolan.

Inom den kyrkliga folkundervisningen var religion och läsning synonyma 
begrepp. När folkskolan inrättades skedde en uppdelning så att läsundervis
ningen och religionsundervisningen skiljdes åt. Läsundervisningen blev ett 
delmoment, visserligen det viktigaste, inom modersmålsämnet. Läsunder
visningen bar på arvet från kyrkans folkundervisning både innehållsligt och 
metodiskt. Det religiösa inslaget levde kvar men även icke religiöst stoff fick 
plats, främst fosterländskt, men också stoff som stödde realämnen. För läs
ningen dög inte de gamla textböckema. Läsundervisningen behövde texter 
som svarade mot de nya ambitionerna. Boken om vårt land som utkom 1875 
blev lösningen på textproblemet för en lång tid framåt, både på svensk och 
finskt håll.

Av kyrkans läsundervisning utvecklades i folkskolan två separata läroämnen 
och inom modersmålsämnet dessutom flera delmoment som under vissa peri
oder utgjorde mer eller mindre självständiga enheter, utan dess mera inre 
kontakt. En strävan bland pionjärerna var att lästexten skulle ge underlag för 
både skriv- och grammatikövningar, men det dröjde inte länge förrän delmo
menten hade sina egna läromedel.
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4. Avslutande kommentar

De synpunkter som framförts har hållit sig på en översiktlig nivå. Avsikten 
har varit att med mitt eget projekt som exempel visa på några möjligheter att 
forskningsmässigt hantera modersmålsämnet. Inom varje presenterad dimen
sion finns en rad problem på lägre konkretionsnivåer. Hur skall man konkret 
lyckas identifiera fenomen inom den sociokulturella och utbildningspolitiska 
dimensionen vilka påverkat modersmålsundervisningen? Hur skall man kon
kret lyckas tygla det pedagogiska flödets och få grepp om den språkveten
skapliga utvecklingens relation till modersmålsundervisningen?
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DEN PEDAGOGISKA VISIONEN

Ulla Johansson

Jag har en favoritbok, som jag då och då återvänder till. Det är "Den sociolo
giska visionen" av C Wright Mills1. Den sociologiska visionen - det är den 
som gör det möjligt att förstå den historiska scenen i stort och dess innebörd 
för människomas inre liv och yttre livshistoria:

"Ingen samhällsvetenskaplig studie som inte kommer tillbaka till frågorna om 
biografi och historia har fullbordat sin intellektuella resa".2 3

Så säger sociologen Mills, och det är i många avseenden tänkvärda ord också 
för en pedagog. De flesta pedagogiska forskare håller nog med om att pe
dagogikens studieobjekt är kulturreproduktion i vid bemärkelse. Det handlar 
alltså om samhällets återskapande från generation till generation, och därför 
finns där alltid både en historisk och samhällelig dimension. Men till syvende 
och sist är det alltid människor som på ett eller annat sätt präglar och deltar i 
de pedagogiska processer som försiggår runt om i samhället. Den mänskliga 
dimensionen bör därför inte förbises:

"Vad samhällsvetenskapen rätteligen handlar om år den mänskliga mångfald 
som utgörs av alla de sociala världar där människorna har levt, lever eller 
kanske kommer att leva.... Den mänskliga mångfalden innefattar också 
mångfalden av mänskliga individer; också dem måste den sociologiska vi
sionen fatta och förstå. I den här visionen står en indisk bramin från 1850 vid 
sidan av en nybyggarbonde i Illonois; en engelsk gentleman på sjuttonhund
ratalet vid sidan av en australisk urinvånare, tillsammans med en kinesisk 
bonde för hundra år sedan, en politiker i Bolivia av idag, en feodal riddare i 
Frankrike, en hungerstrejkande engelsk suffragett 1914, en smästjärna i 
Hollywood, en romersk patricier. Att skriva om "människan" år att skriva om 
alla dessa män och kvinnor - och dessutom om Goethe och om grannens 
tös"?

Att fatta och förstå allt detta är verkligen inte lätt - kanhända rent av omöjligt. 
Måhända är förvirringen inom samhällsvetenskaperna en oundviklig åter
spegling av den verklighet man vill beskriva? För den som ändå vill försöka, 
tillhandahåller C Wright Mills en serie enkla (?) utgångspunkter. Någonstans 
i skärningspunkten mellan biografi och historia bör vi kunna få ordning i 
oordningen och en förståelse för denna ordnings beroende av och betydelse 
för människorna, de historiska aktörerna.

1 Mills, C.W. (1985) Den sociologiska visionen. Malmö: Arkiv förlag.
2Ibid„ s 12.
3 Ibid., s 147.



"Det kräver att vårt arbete står i ständig och intim kontakt med den historiska 
verkligheten... Det kräver att vi söker efter en jämförande förståelse av de 
sociala strukturer som har förekommit och som existerar i världshistorien av 
idag. Det kräver att småmiliöer välis ut och studeras i termer av historiska
strukturer i större skala":4 (Min understrykning)

Nog kan man säga att den sociologiska visionen är mäktig, och överförd till 
en pedagogisk vision kanske rent av övermäktig. Men visioner kan ändå vara 
vägledande for ens arbete även om de inte förverkligas......

C W Mills ger åtminstone en konkret anvisning i citatet ovan som jag tagit fa
sta på, nämligen värdet av lokalstudier. I min avhandling sökte jag svaret på 
några av mina forskningsfrågor i Sköns församling. Vad gott kom då ut av 
den lokalstudien? Jag tänkte här delge er några av mina funderingar kring pe
dagogiska historiska fallstudier i allmänhet och den jag genomförde i Skön i 
synnerhet. Men först som en bakgrund några ord om vad mitt avhandlingsar
bete gick ut på.

Avhandlingen har en lång rubrik: "Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, 
slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 
1842 -1919 med exempel från Sköns församling."4 5 Den kan ses som en 
läroplansteoretisk och läroplanshistorisk studie, närmare bestämt historien om 
hur ämnen som rörde det dagliga livet i hem och familj infördes i folkskolan 
och vad som sedan hände med dem där. Under min undersökningsperiod tog 
den industrikapitalistiska utvecklingen fart, och den förde med sig en genom
gripande omvälvning av människomas levnadsvillkor. Ämnena trädgårds
skötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning kan användas för 
att belysa frågan om - och i så fall i vilken utsträckning och på vilket sätt - 
folkskolan togs i bruk för att upprätta en ny ordning i arbetarfamiljen.

Till att böija med gick jag igenom den officiella debatten, läroplaner och olika 
utredningar kring skolfrågor. Därefter begav jag mig till Skön för att få en 
bild av undervisningens konkreta innehåll i relation till arbetarfamiljens 
livsvillkor.

Under 1800-talets senare hälft genomgick Sköns församling i hjärtat av 
Sundsvalls sågverksdistrikt en mycket dramatisk förändring. Här hade indu
strialismen sin vagga, och här kom de första hårda drabbningarna mellan ar
bete och kapital att stå. Med ångsågarna följde en formlig befolkningsexplo
sion, och i Skön växte invånarantalet från drygt tusen till elva tusen. Med ar
betarna kom barnen, och barnen skulle beredas plats i skola.
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4Ibid.
^Johansson, U. (1987) Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig 
ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842 - 
1919 med exempel från Sköns församling. Akad avh. Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen.
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Skolmyndigheterna i Skön kom att ställas inför svåra uppgifter. Men de fick 
hjälp - av träpatronerna! Många sågverksbolag uppförde och bekostade egna 
skolor för sina arbetares barn. Och bolagsskolan skulle visa sig vara ett 
mycket intressant pedagogiskt studieobjekt....

Arbetarklassen i Skön och på många andra håll i landet levde ofta under 
mycket knappa, för att inte säga omänskliga, förhållanden. Det som upplev
des som familjens kris hade naturligtvis ytterst strukturella och ekonomiska 
orsaker. Makthavare på olika nivåer visade emellertid en viss benägenhet att 
förlägga problemen till individnivå. Att arbetaren och hans familj hade det 
svårt, berodde inte enbart på låga löner, trånga och ohygieniska bostäder etc. 
Det berodde också - och kanske framförallt - på bristande omsorg och kun
skaper hos arbetaren och hans hustru. På så sätt kläddes problemen i pe
dagogiska termer och blev till uppfostrings- och undervisningsfrågor. Som 
sådana fördes de så till folkskolans ansvarsområde.

Efter denna korta presentation av avhandlingen, är det dags att vända tillbaka 
till frågan om nyttan av lokalstudier liknande den jag gjoide i Skön. Först vill 
jag säga att detta var den roligaste delen av forskningsarbetet, just för att man 
både bildligt och bokstavligt kom människorna in på livet Bildligt i de skrift
liga källorna och bokstavligt i de intervjuer som gjordes med ett antal per
soner födda kring sekelskiftet. Ett för mig värdefullt resultat blev faktiskt 
flera nya verkligt goda vänner. Men med sådant kan man förstås inte veten
skapligt legitimera en undersöknings uppläggning.

Inom skolhistorien saknas ofta studier som rör den pedagogiska praktiken. I 
stället har forskningen koncentrerats på skolpolitiska och organisatoriska frå
gor. För att få kunskap om vad som hände innanför klassrummets väggar 
måste man naturligtvis bege sig på en utflykt i historien till en skola någon
stans i Sverige och med hjälp av olika källor försöka rekonstruera det som 
skedde i klassrummen där. Att så få studier i den vägen gjorts, kan till en del 
ha sin förklaring i en bristande tillgång på källmaterial. I Skön var det emel
lertid rätt väl beställt på den punkten. Och min tro är att tesen "Den som sö
ker, den finner" nog är ganska generellt giltig.

Med en lokalstudie har man också möjlighet att studera hur centrala inten
tioner och föreskrifter slår igenom i den pedagogiska praktiken. Eller också 
gör man samma upptäckt som jag: Utvecklingen av den pedagogiska prakti
ken föregår ofta stadgar och andra centrala bestämmelser. Som ett exempel 
kan nämnas, att när bestämmelser om statsbidrag för slöjd respektive huslig 
ekonomi utfärdades, förekom redan sådan undervisning i många av Sköns 
skolor.

En annan viktig dimension i den pedagogiska visionen skulle kunna formu
leras: Vilken omedelbar betydelse hade skolan för den enskilde eleven, och 
vad betydde den på längre sikt? Vilka blev konsekvenserna för familjelivet av 
att barnet tillbringade en allt större del av sin tid i skolan? I sådana frågor 
ryms pedagogikens humanistiska kärna, och den kärnan bör vi värna om.
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Visserligen är frågor som dessa inte lätta att besvara, men en lokalstudie kan 
åtminstone utgöra ett diskussionsunderlag. Den försiktiga slutsats jag drog i 
mitt arbete, var att folkskolans betydelse för livet i arbetarhemmet var täm
ligen marginell:

Undervisningen i trädgårdsskötsel fick inte någon större utbredning, även om den 
under första världskrigets slutskede spelade en viss roll för att trygga livsuppehället

Nykterhetsundervisningens effekter är svåra att bedöma. Att det är syndigt att supa - 
den föreställningen bidrog skolan förmodligen till att befästa. Folkskolans nykter- 
hetsundervisning bör därför ytterligare ha förstärkt nykterhetsrörelsens budskap.

Det praktiska värdet av gosslöjden ifrågasattes av den tidens skoldebattöter, och med 
stöd av intervjupersonernas berättelser gör jag deras frågetecken till mina. 
Flickslöjden var till stor del uppbyggd kring det praktiskt nyttiga, men enligt 
intervjupersonerna lärde man sig ändå det mesta och viktigaste i hemmet.

Med skolköket kom vetenskapliga rön inom kostläran och nya maträtter till 
sågverksarbetarhemmet Men för flickans uppfostran till en duglig husmoder spelade 
alltjämt modem och hemmet en stor roll, och kanske var skolköksundervisningen 
heller inte alltid så rationell ur sågverksarbetarhemmets synpunkt

Undervisningens mål var också att fostra eleverna till ordning, renlighet och 
sparsamhet Men i sådana avseenden var förmodligen den fostran som en hård verk
lighet tillhandahöll nog så effektiv.

De svar man får på frågor om skolans reella betydelse återspeglar förmod
ligen den mänskliga mångfalden. Av det följer att den ambitiöse forskaren bör 
bege sig till många olika miljöer. Sköns församling präglades till stor del av 
sågverksindustrins patriarkala ordning, där boende, arbete, skola och fritid 
utgjorde en rumslig enhet. Svaret hade säkert blivit ett annat i en urban in
dustrimiljö eller ett renodlat bondesamhälle.

En lokalstudie öppnar också möjligheten att studera relationen mellan det all
männa och det enskilda, mellan helheten och delen. Utifrån allmänna struktu
rella skeenden kan det enskilda (i bästa fall) göras begripligt. Omvänt kan 
kunskaper om det enskilda och individuella ge en fördjupad kunskap och en 
mer nyanserad bild av mer allmänna skeenden. De bolagsskolor, som såg- 
verksbolagen i Skön under 1800-talets senare hälft inrättade och bekostade 
för sina arbetares barn, var på sätt och vis mycket speciella företeelser. Detta 
hindrar ändå inte att de var ett naturligt led i den process, som innebar att sta
ten övertog allt mer av familjens ansvar för barnens uppfostran. Och genom 
att se dem mot bakgrund av ett sådant strukturellt skeende, kan man också 
bättre förstå varför de så småningom avvecklades.

En lokalstudie kan också bidra till att belysa den omtvistade frågan om per
sonligheternas betydelse i den historiska utvecklingen. Inom skolans område 
betyder det att elever och lärare betraktas som aktörer och inte som sprattel
gubbar i strukturernas våld. Mina sågverksarbetarfamiljer var verkligen inte 
passiva objekt i den process, där deras familjeliv kom att ordnas efter nya



regler. Deras högst förståeliga strävan att göra det bästa möjliga av sin tillvaro 
i hemmet, hade en minst lika stor betydelse som socialreformatörers och 
skolpolitikers mer eller mindre välmenande försök att forma arbetarfamiljen 
efter ett borgerligt mönster.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR EN STUDIE AV 

UPPFATTNINGAR OM PEDAGOGIK VID TIDEN 
FÖR PEDAGOGIKENS ETABLERING VID SVENSKA 

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Leif Lindberg

För närvarande arbetar jag med en sammanställning av och kommentarer till 
hållna installationsföreläsningar i pedagogik i Sverige under 1900-talet 1. 
Under detta arbete^ har två förhållanden kommit att förbrylla mig. Det första 
är den, åtminstone ytligt betraktat, relativa samstämmighet om den svenska 
pedagogikens inriktning under etableringsperioden som råder bland de som 
har skildrat perioden. Kortfattat kan den karaktäriseras som den psykologiska 
vetenskapens dominans inom svensk pedagogik. Det andra förhållandet är att 
läsningen av installationsföreläsningama i pedagogik och material typ inbjud
ningsskrifter och sakkunnigutlåtanden^ inte ger samma entydiga bild. Jag av
ser att diskutera varför bilderna ser så olika ut som de gör. Som inramning till 
min diskussion har jag en tänkt studie som ska handla om vilka uppfattningar 
som har torgförts om pedagogik som akademiskt ämne under den tid som kan 
kallas den svenska pedagogikens etableringsperiod (1910-1947)4.

Det jag tänker argumentera för är att en beskrivning av disciplinen pedagogik 
måste ta utgångspunkt i den verksamhet som bedrevs vid och i anslutning till 
de pedagogiska institutionerna. Så långt är min ståndpunkt inte särskilt orgi- 
nell. Men, jag tänker vidare argumentera för att verksamhetens innehåll måste 
ges en vid innebörd. I detta inbegriper jag att verksamhet enbart uppfattad 
som resultaten av genomförd forskning är en alltför snäv bas för att det ska 
vara möjligt att gestalta disciplinens innehåll. Uttryckt på ett annat sätt är min 
tentativa tes att det disciplinen omfattar blir gripbart först i och med att en be
skrivning av densamma baseras på hela den verksamhet som bedrivs vid de

* Detta arbete är i skrivande stund slutfört och finns rapporterat i Lindberg, L.,& Berge, B.- 
M. (1988) (red) Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik. Lund: 
Studenditteratur.
^Det är inte enbart installationsförläsningama som har varit föremål för granskning. Andra 
material som t ex sakkunnigutlåtanden vid tillsättningar av professurer och 
inbjudningsskrifter vid professorsinstallationema har också granskats.
^En översikt över detta material, kommentarer till och vissa basuppgifter ur detsamma finns 
i Lindberg,L. (1988) Sakkunnigutlåtanden vid tillsättningar av professurer i pedagogik 1910 
- 1982. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 
nr 63.
^Med svensk pedagogiks etableringsperiod avses i detta sammanhang tiden mellan den första 
pedagogikprofessurens inrättande i böljan på 1900-talet och pedagogikämnets omdefiniering 
under andra delen av 1940-talet. Perioden kan också definieras genom att ange tillträdesår för 
innehavarna av den först och sist tillträdda professuren innan omdefinieringen. Perioden blir 
då 1910-1947.



pedagogiska institutionerna. I detta avseende kan min ståndpunkt möjligen 
uppfattas som kontroversiell.

Jag ska till att börja med redovisa några uppfattningar om pedagogik^ som 
publicerats under de senaste dryga tjugo åren och därefter göra några preci
seringar med avseende på verksamhet och källmaterial samt avsluta med att 
redovisa uppfattningar om pedagogik i sakkunnigutlåtandet vid tillsättningen 
av professuren i psykologi och pedagogik vid Lunds universitet 1911.
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Uppfattningar om pedagogik

Mitt första exempel är en artikel om pedagogik som vetenskaplig disciplin av 
Wilhelm Sjöstrand. - Sjöstrand kallades till professuren i pedagogik och pe
dagogisk psykologi vid Uppsala universitet efter professurens ombenämning 
under senare delen av 1940-talet -. Sjöstrand närmar sig frågan om vad pe
dagogik är på så sätt att han explicit klargör att hans syfte är att definiera äm- 
net^. Sjöstrand menar att det är nödvändigt att skilja mellan pedagogik 
("education") som process och pedagogik som akademisk disciplin. 
Pedagogik som process:

"... is the process by which society makes of its members what it is desirable 
that they should become... either in general or in so far as this may be carried 
on by what are called'schools' ". * * * * * * 7 8

Uppgiften för pedagogik som akademisk disciplin är, enligt Sjöstrand, att på 
ett eller annat sätt studera denna process samt att se till att forskningens resul
tat rapporteras och vidarebefordras till professionella utbildningar i pedago
gik.

Avgörande för Sjöstrand är hur "den pedagogiska processen" definieras. Han 
hävdar att den måste svara mot vissa allmänna kriterier som:

"... be in a good agreement with what has been thought in the past in 
educational contexts and, on the other hand, be applicable to what is meant at 
the present time in various quarters, when the expression is used”. 8

Enligt Sjöstrand uppfyller följande definition dessa kriterier:

^Det är inte min ambition att här redovisa samtliga väletablerade forskares uppfattningar om
pedagogik. En systematisk genomgång av sakkunnigutlåtanden med inriktning på
uppfattningar om ämnet för perioden 1948 - 1982 finns i Lindberg, L., & Berge, B.-M.
kapitel 12.
^Sjöstrand, W. (1967) Education As An Academic Discipline. Skrifter rörande
Uppsala universitet. C. Organisation och historia,12. Uppsala.
7Ibid.
8Ibid.
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"The process of education means a directed activity, the purpose of which is 
to influence a living organism by methods that are as adequate as possible, in 
such a way as to mould this organism by learning to the greatest possible 
extent in accordance with the aims set forth" ?

Som ytterligare ett viktigt kriterium anger han att "den pedagogiska proces
sen" är hel och odelbar. Han hävdar att detta kriterium är av stor vikt för en 
pedagogikforskare:

"If this process is whole and indivisible, there does not seem to be any real 
possibility of isolating the work on one aspect of the total process from the 
work on another aspect of it"}®

Mitt andra exempel är en artikel av Torsten Husén, något senare publicerad än 
Sjöstrands. - Husén kallades 1953 till en nyinrättad professur i pedagogik och 
pedagogisk psykologi vid dåvarande Stockholms högskola. Redan två år se
nare kallades han till den första professuren i praktisk pedagogik vid den 
nyinrättade lärarhögskolan i Stockholm, för övrigt den första av sitt slag i 
landet. År 1972 utsågs han till innehavare av en professur i pedagogik vid 
Stockholms universitet -. Husén närmar sig frågan om vad pedagogik är på ett 
annat sätt än Sjöstrand. Han anger i sin översiktsartikel om pedagogik i "20 
års samhällsforskning"H att pedagogik som sjävständig disciplin endast är 
tjugo år gammal^. Visserligen nämner han att examensämnet tidigare gick 
under benämningen pedagogik, men han använder då beteckningen under- 
visningsdisciplin. Han anger också att utbildningen i tämligen ringa omfatt
ning var inriktad på skolpedagogiska problem. Det är 1950-talet som är 
etableringsperioden för pedagogisk forskning vid universitet och högskolor. 
Som skäl för denna slutsats nämns tre händelser under 1940-talet som innebär 
ett genombrott för en självständig pedagogisk forskning, nämligen; tillkoms
ten av statens psykologisk-pedagogiska institut - ett organ för utdelande av 
anslag till forskare; engagemanget av forskare i utredningarna om det nya 
skolväsendet samt tillkomsten av samhällsforskningsrådet. De första inneha
varna av pedagogikprofessurema (dvs de professorer som var verksamma 
under den för mig aktuella perioden) ägnade sig enligt Husén åt"... att kulti
vera ämnets psykologiska gren". Husén återkommer också till denna stånd
punkt i senare publicerade arbeten 13.

^Ibid.
10Ibid.
H Husén, T. (1969) Pedagogik. I A. Attman, Å. Bruhn-Möller, H. Hessler,& L. Kebbon 
(red) 20 års samhällsforskning. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag. 
l^Det bör påpekas att bidragsgivarnas uppgift var att skildra respektive forskningsområdes 
förändring efter samhällsforskningsrådets tillkomst.
13Se Husén, T. (1987) Vad har hänt med skolan. Stockholm: Verbum Gothia. 
Särskilt kapitlet "Genombrottsåren för svensk utbildningsforskning" 21-40. Husén, T.
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Mitt tredje exempel är en artikel av Gösta Ekman publicerad samtidigt och i 
samma volym som den redan citerade artikeln av Husén. - Ekman erhöll i 
konkurrens med Husén 1952 den Enerothska professuren vid Stockholms 
högskola. Ekman inriktade professuren mot psykologi Ekman drar samma 
slutsats som Husén i sin artikel om psykologi i "20 års samhällsforskning

"Tidigare hade psykologin ingått som en del av examensämnet pedagogik.... 
I praktiken hade den psykologiska ämnesdelen dock spelat en betydande, i 
flertalet fall rent av mer eller mindre dominerande roll inom det odelade äm
net"M

Ekman hävdar emellertid samtidigt att psykologin officiellt och formellt fram
trädde i och med att den första professuren inrättades 1948 vid Uppsala uni
versitet. Han konstaterar också att svensk psykologi vid mitten på andra 
världskriget kvantitativt sett är mycket obetydlig och han avser då psykologisk 
forskning. Först omkring 1950 blir det naturligt för forskarna i psykologi att 
publicera sig internationellt.

Mitt fjärde exempel utgörs av flera bidrag av Urban Dahllöf. - Dahllöf kalla
des 1972 till en professur i pedagogik vid Göteborgs universitet. Därefter 
kallades han till pedagogikprofessuren i Uppsala med installation 1976 -. 
Dahllöf tar i sin första installationsföreläsning^ i böljan på 1970-talet, med 
referens till Bertil Hammers installationsföreläsning från 1910, upp ett tema i 
dennes föreläsning och konstaterar att praktiskt taget ingen forskning om 
undervisning har bedrivits under de femtio föregående åren.

I en inledning vid en konferens om pedagogisk-historiska metodproblem 
konstaterar Dahllöf under rubriken "några basfakta"^ att i praktiken blev det 
dock den psykologiska forskningen, med ett undantag och detta utgörs av den 
forskning som bedrevs vid Uppsalainstitutionen under Hammers ledning, 
som kom att dominera både professorernas publikationer och doktorsavhand
lingarna långt in på 1940-talet. I senare publicerade arbeten ger han dock en

(1988) Skolreformerna och forskningen. Stockholm: Verbum Gothia. I synnerhet de 
tre första kapitlen.
l^Ekman, G. (1969) Psykologi. I A. Attman, Å. Bruhn-Möller, H. Hessler,& L. Kebbon. 
^Dahllöf, U. (1973) Pedagogik. Presentationer av ämnesområden utgivna i samband med 
Göteborgs universitets professorsinstallation, lördagen den 20 oktober, 1973, 21-25. 
Omtryckt i Lindberg, L.,& Berge, B.-M. (1988).
^Dahllöf, U. (1982) Några metodproblem vid studiet av den svenska pedagogiska 
forskningens utveckling i ett komparativt perspektiv. Bidrag till nordiskt symposium om 
material och metoder i historisk-pcdagogisk forskning, Schaeffergården,Köpenhamn,4-5 
november 1982.



mer varierad bild av perioden^ med avseende på vilken forskning som be
drevs vid institutionerna.

Mitt femte exempel är en artikel om pedagogik som vetenskap av Ulf P 
Lundgren. - Han utnämndes 1975 till professor i pedagogik vid lärarhög
skolan i Stockholm -. Lundgren^ beskriver utvecklingen av pedagogik som 
vetenskap utifrån tre aspekter: för det första en institutionell aspekt med vilken 
han avser institutioner tillkomna för vetenskaplig verksamhet; den andra as
pekten avser hur denna verksamhet bedrivs i meningen att verksamheten följer 
vissa uppställda regler för forskning; den tredje aspekten avser pedagogik 
som vetenskap med utgångspunkt från vilka objekt som studeras. Med denna 
aspekt avser Lundgren att en vetenskap är en verksamhet som kartlägger ett 
visst territorium.

Lundgren diskuterar dessa aspekter och menar att de olika aspekterna kan an
vändas för att karaktärisera den vetenskapliga utvecklingen över tid. Den pe
riod vi här är intresserad av karaktäriserar Lundgren som territorieinriktad och 
vad avser den pedagogiska systematiseringen som didaktisk med psykologi 
och särskilt apperceptionspsykologin som vetenskaplig bas. Han menar dock 
att dessa tre aspekter inte är tillräckliga för att skildra hela1900-talets svenska 
pedagogik. Det är främst den period av expanderad pedagogisk forskning 
som följer på skolans expansion och därmed ökande samhälleliga betydelse 
underl950- och 1960-talen som inte låter sig beskrivas med utgångspunkt i de 
nämnda aspektema. Lundgren hävdar att under denna period kan vi se fram
trädandet av en social definition på pedagogisk forskning:

"Den inomvetenskapliga definitionen lyser mest genom sin frånvaro eller 
'såsom i en spegel'. Pedagogisk forskning definieras av vad legitimerade pe
dagogiska forskare gör"^

Det första som jag uppfattar som gemensamt i dessa uppfattningar om pe
dagogik är att alla tycks förutsätta att det är ’ forskning" som är själva basen 
för en beskrivning av disciplinen^.
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l^Se Dahllöf, U. (1984) Pedagogikämnet, disputationema och arbetsmarknaden för 
doktorerna fram till slutet av 1940-talet. Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet, nr 94. Dahllöf, U. (1986) Problem i den 
pedagogiska forskningens utveckling i Sverige efter 1940. Fyra uppsatser. 
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, nr 
123. Det är i synnerhet uppsatsen "Svenska pedagogiska forskningsmiljöer i nordiskt 
perspektiv" som är intressant i detta sammanhang.
1 ^Lundgren, U.P. (1986) Pedagogik som vetenskap? I S. Selander (red) (1986) 
Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapsteori och 
samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 77-103.
19Ibid., 95.
^Denna tolkning gäller endast under vissa förutsättningar för Sjöstrands position.



Det andra som jag också uppfattar som gemensamt för dem jag refererar till är 
att om den forskning som bedrevs under perioden skulle karaktäriseras med 
en enda etikett, så förefaller de mena att psykologi skulle vara denna etikett. 
Detta innebär inte att de refererade forskarna hävdar att all forskning var psy
kologisk under denna period. Som jag tidigare har påpekat ger t ex Dahllöf en 
bild av forskningen under denna period som är betydligt mera variationsrik än 
det jag framför som en huvudkaraktäristik av perioden. Med denna reserva
tion uppfattar jag ändå läget så att den gängse uppfattningen om perioden 
tycks vara att psykologisk forskning var "main stream".

Det problem jag här står inför är huruvida refererade forskares uppfattningar 
ska ses som delar i (eller kanske hela) bestämningen av ämnet pedagogik eller 
om deras studier ska betraktas som deskriptioner av pedagogisk forskning. I 
det senare fallet är frågan av empirisk art. Betraktas den på det sättet förelig
ger möljligheten att gå till de material deskriptionema baseras på och med den 
utgångspunkten diskutera huruvida dessa fångar viktigare facetter i den 
vetenskapliga produktionen. Om det första fallet gäller uppstår problemet hur 
ett ämne ska eller bör bestämmas. På en sådan fråga kan inget enhetligt svar 
ges. Att bestämma vad en disciplin är, är en uppgift för den som har givits 
rätten att göra en sådan bestämning^. Problemet förden som "bestämmer ett 
ämne" är dock i minst lika stor utsträckning hur anhängare ska vinnas för den 
egna positionen som att empiriskt, teoretiskt eller filosofiskt visa att den egna 
bestämningen är den "rätta". Sätten att vinna anhägare är flera. Att göra detta 
via forskning eller forskningsprojekt torde bara vara ett av ett antal möjliga22. 
Jag menar alltså att om de arbeten, som jag har refererat till, främst uppfattas 
som bestämningar av pedagogik, så är dessa per definition legitima, eftersom 
bestämningsfrågan är att se som en maktfråga^. Mot detta resonemang kan 
givetvis invändas att det knappast kan vara en uppgift för dagens pedagogik
forskare att bestämma vad pedagogik borde ha varit eller skulle ha uppfattats 
som under den aktuella perioden. En sådan invändning har givetvis fog för 
sig om en ämnesbestämning enbart uppfattas som en normativ utsaga. 
Emellertid följer inte ämnesbestämningarna ett sådant enkelt mönster. I det ar-
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2* Jag bortser här ifrån förhållandet att det är statsapparaten som har initiativet med avseende 
på att ge en disciplin en inriktning.
2^En illustrativ text om disciplinekologi med exempel från procedurerna kring de årligen 
återkommande urvalen av nobelpristagare återfinns i en festskrift till Tore Frängsmyrs 
femtioårsdag. I artikeln visas hur urvalet av nobelpristagare använts för att stärka enskilda 
professorer och deras vetenskapliga inriktning. Se Friedman, R.M. (1988) Nobelprisen och 
de vetenskapliga disciplinernas historia. Preliminära tankar och principer. 1 G. Broberg, G. 
Eriksson & K. Johannisson: Kunskapens trädgårdar: om institutioner och 
institutionaliseringar i vetenskapen och livet. Stockholm: Atlantis.
23jfr Bourdieu, P. (1975) The specificity of the scientific fiels and the social conditions of 
the progress of reason. Social science information,14 (4), 19-47. Se även Broady, D. 
(1984) Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket gammal stav. Skeptron, nr 
1, 8 - 26. Se också Lindberg,L.,& BergeB.-M. (red) (1988) Pedagogik som vetenskap 
- vetenskap som pedagogik. Lund: Studentlitteratur. I kapitel 1 behandlas 
installationsföreläsningens innebörd.



bete, vars material tjänar som utgångspunkt för denna inledning, kunde vi om 
installationsföreläsningama konstatera:

"... att installationsföreläsningen kan staka ut den vetenskapliga väg som den 
tillträdande professorn avser att beträda, beskriva vetenskapens nuvarande 
och tidigare tillstånd på ett sått som gör det möjligt att extrapolera kommande 
insatser, visa exempel pä förebildliga vetenskapliga arbeten och problemlös
ningar" .24

Härmed kan jag inte utesluta möjligheten att beskrivningarna av den pedago
gik som har ägt rum under det jag kallar etableringsperioden kan var influ
erade av den aktuella ståndpunkt, som refererade forskare har i frågan om 
hur pedagogik ska (bör) uppfattas eller är det kanske till och med så att be
skrivningen av etableringsperioden främst är ett led i argumenteringen för den 
önskvärda uppfattningen. Dvs "greppet som tas på frågan" om vad pedagogik 
är får konsekvenser för hur besknvningen av vetenskapens tidigare stånd
punkt genomförs. Om detta resonemang är rimligt bör de arbeten jag har refe
rerat till ovan kunna bli föremål för diskussion på samma sätt som om de 
uppfattades som vetenskaps- eller disciplinhistoriska undersökningar.

Hur ska detta problem kunna lösas? Till att bölja med tror jag att det är nöd
vändigt att utgå ifrån att genomförd forskning inte är ett tillräckligt material för 
beskrivning av en disciplins utveckling och förändring över tid (detta innebär 
inte att jag inte betraktar genomförd forskning som ett mycket intressant, vik
tigt och centralt källmaterial). Mina skäl för detta är av negativ art (något som 
jag betraktar som en svaghet i mitt resonemang). För det första är mängden 
genomförd forskning inte tillräcklig för att konstituera ett innehåll för discipli
nen, kunskapsmassan är helt enkelt för liten. För det andra är den forskning 
som bedrivs nationellt till sitt innehåll alltför snävt för att eibjuda en tillräcklig 
bas.

Den förste professorn i pedagogik måste ha någon utgångspunkt för bestäm
ning av sitt ämne. Om den inhemska forskningen är ringa till sin omfattning 
kan den inte vara tillräcklig för att konstituera disciplinen. Här föreligger al
ternativet att han tar utgångspunkt i den internationella forskningen (eller nå
got annat tillgängligt på den pedagogiska disciplinens internationella arena). 
Det är troligt att att det tar mycket lång tid att på inhemsk bas utveckla forsk
ning i sådan omfattning att den kan sägas självständigt kunna bära upp en di
sciplin^ om detta nu överhuvudtaget är tilräckligt och därmed möjligt.
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24lbid., kapitel 1.
25En arbetsgrupp tillsatt av Forskningsberedningen anger att svensk pedagogisk forskning 
strax efter mitten på 1960-talet kunde hävda sig internationellt inom fyra 
forskningsområden. Se Samhällsforskning. Rapporter från fem arbetsgrupper 
tillsatta av Forskningsberedningen. (1968). Lund: Studentlitteratur. C20-C32. 
Även Pedagogikutredningen (SOU 1970:22) anger att varje institution bara har högt 
specialiserad kompetens inom några få områden.



För det tredje svarar en vetenskaplig disciplin inte enbart mot ett vetenskapligt 
innehåll typ resultat av forskning. En vetenskaplig disciplin inrättas av vissa 
skäl och kan därför sägas vara ett svar eller en lösning på andra problem än 
direkt vetenskapliga. Inrättandet av en professur och därmed bestämningen av 
professurens innehåll blir också en del av lösningen på de problem som 
tjänade som legitimering för inrättandet.

I Sverige drev krafter som stod folkskollärarkåren nära frågan om inrättandet 
av pedagogikprofessurer eller som Sandström påpekade i ett föredrag:

"... en professur skulle bidra till en välbehövlig aktning för de uppfostrande 
uppgifterna genom att dessa kom att motsvaras av en vetenskap vid universi
teten" .26

För en professor som har erhållit en tjänst, inrättad i en sådan konjunktur är 
inte den enda uppgiften att bedriva forskning isynnerhet som inrättandet av 
professuren ansågs lösa ett sedan länge upplevt problem, nämligen läro- 
verksläramas och seminarieläramas pedagogiska utbildning. Jag föreställer 
mig att i detta perspektiv framstår uppgiften att t ex tala om vad pedagogik är, 
vilka problem disciplinen kan lösa, vilka föreställningar om pedagogik intres
serade människor borde bära på också borde vara något som disciplinens för
eträdare eller uttolkare ägnade sig åt under etableringsperioden.

En beskrivning av vad en disciplin har varit måste alltså rimligtvis ta ut
gångspunkt i fler förhållanden än genomförd forskning, inte enbart men bl a 
av det skälet att om den enbart begränsade sig till denna skulle dess framto
ning bli mycket begränsad särskilt under etableringsperioder och perioder med 
få forskare och begränsade forskningsresurser. Den period som jag intresse
rar mig för här är just en sådan period.

Vad bör inbegripas i "verksamhet"?

Vari består då mitt alternativ? En beskrivning av en disciplin bör ta utgångs
punkt dels i den verksamhet disciplinen, eller mera korrekt vad de som är satta 
att sköta denna, ägnar sig åt, dels i disciplinens ekologi^?. Att ta utgångs
punkt i den verksamhet som bedrevs (bedrivs) innebär att jag hävdar samma 
grundläggande utgångspunkt som de forskare jag har refererat till ovan. 
Emellertid är det viktigt att påpeka att verksamheten forskning bara är en av 
flera intressanta verksamheter i samband med en disciplinbeskrivning. Det 
enklaste sättet att konkretisera min ståndpunkt är att fokusera de verksamheter 
som kan vara av intresse att granska.

^Sandström, A. (1903) Några synpunkter angående betydelsen af en professur i pedagogik. 
Verdandi, 21,138 - 142.
^Begreppet "disciplin" ges i min framställningen en mer vidsträckt innebörd än i 
Sjöstrands.
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Ett ämne har som regel en grundläggande organisation för förverkligandet av 
sina uppgifter, en institution. En institution består av i huvudsak av tre 
grupper aktörer: forskare/lärare (som regel samma personer), teknisk admini
strativ personal och studerande. Det är forskamas/läramas uppgift att sköta 
ämnet, den tekniskt administrativa personalen ska serva forskama/lärama och 
de studerande slutligen ska förvärva kunskaper och färdigheter i ämnet på alla 
dess nivåer. Under den här aktuella perioden rör det sig om ett mycket be
gränsat antal aktörer.

Huvuduppgiften för forskama/lärama är att bedriva forskning och undervis
ning^. Vissa forskare/lärare (professorerna) har dessutom en särskild upp
gift, nämligen; att ge ämnet en innebörd. Dessa lärare är utsedda av regeringen 
och deras ämbeten anses vara statsbärande, vilket givetvis ger deras göranden 
och låtanden en särskild tyngd. Deras uppgift är till viss del normativ, dvs 
uppgiften är att ge uttryck för hur en disciplin inte bara bör utan även ska 
uppfattas.

Med detta sätt att karaktärisera verksamheten kan den emellertid ses på åtmin- 
sone ett par olika sätt. Det ena sättet att se på verksamheten är att fokusera vad 
forskama/lärama "säger om" pedagogik. Det andra sättet är att fokusera re
sultatet av deras arbete "i pedagogik". Detta innebär att jag utgår från att det 
kan föreligga en differens mellan utsagor "om pedagogik" och resultatet av 
arbete "i pedagogik". Dessa två delmängder utgör det som, förutom disci
plinens ekologi, konstituerar disciplinen pedagogik. Delmängderna torde i de 
delar som inte är överlappande vara att betrakta som komplementära.

Det jag hittills har gjort är att precisera min föreställningsram i riktning mot 
vilka källor som kan vara av intresse att granska. Med dessa preciseringar 
som grund kan jag göra en enkel tabell för klassificering av tänkbart material.

TYP AV KALLA TYP AV VERKSAMHET
Forskning Undervisning Bestämningar

Utsagor om pedagogik

Arbete i pedagogik

Jag bortser nu från det faktum att universitetsstatuter/förordningar, lagar mm emellanåt 
inte anger forskning som skyldighet för vissa lärargrupper.



Dessa typer av material torde i huvudsak ge information om det som kallas 
den inomvetenskapliga^ sidan av en disciplins verksamhet. Vilka material 
kan då ge information om föreställningar om pedagogik? Med utgångspunkt i 
övervägandena om verksamhetens innehåll å ena sidan och distinktionen 
"utsagor om" respektive "arbete i" framstår följande material som användbara:
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TYP AV KÄLLA TYP AV VERKSAMHET

Forskning Utbildning Bestämningar

Utsagor om 
pedagogik

Fo planer
Fo program 
Utredningar

Utb beskrivning 
Normalstudie
planer
Kursplaner
Anvisningar

Ämnesbeskrivn
Ämnes-
diskussioner
Sakkunnig
utlåtanden
Installationsföre-
läsningar
Utredningar

Arbete i 
pedagogik

Vetenskap
lig produktion: 
rapporter 
artiklar 
monografier 
avhandlingar 
Årsredo- 
görelser

Uppsatser
Scheman
Årsredogöielser
Skrivningar
Behandlad
litteratur
Seminarieserier
Examination

Utvärderingar
Veiksamhets-
värderingar

Tabellen ovan innehåller givetvis inte allt material som är tänkbart eller an
vändbart för den uppgift jag behandlar. De olika kategorierna i tabellen ska 
ses som exempel på källor som kan ge information om det jag här är intres
serade av. Mängden information som står till förfogande är betydligt mer om
fattande än om bara vetenskapliga produkter skulle användas.

Analysen av "verksamhet" tydliggör skillnaden mellan ovan refererades 
forskares beskrivningar av pedagogik och min egen läsning av andra källor

^Enligt ett ekologiskt perspektiv (jfr Friedman, R. M) kan en vetenskap inte enbart 
förstås som en intellektuell verksamhet i den meningen att det är tillfyllest au granska vad 
forskama/lärama "säger om" pedagogik eller vad som är resultatet av deras "arbete i" sin 
disciplin. Något mer måste till och detta "mer" kan komma till uttryck genom en 
granskning av bytesrelationen mellan å ena sida den inomvetenskapliga verksamheten och 
dess omvärld. Eftersom detta ligger utanför denna framställning ska jag inte vidare beröra 
frågan om vilka material som kan belysa disciplinens ekologi.



om perioden. Den är också ett argument för för min idé om att de båda ty
perna av källor är komplementära.
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Sakkunnigutlåtandet vid tillsättningen i Lund 1911

Som avslutning ska jag kort skissera vad tre sakkunniga gav uttryck för om 
pedagogik i yttrandet om den ende sökanden till professuren i psykologi och 
pedagogik vid Lunds universitet 1911. Skälet till att jag väljer detta utlåtande 
är att i denna professurs benämning, professur i psykologi och pedagogik, 
kom psykologi, bokstavligt, att stå före pedagogik. Det som här är viktigt att 
fundera över är huruvida detta framförstående också gäller i bildlig mening.

De akademiska myndigheterna vid Lunds universitet hade länge tagit avstånd 
från ett inrättande av en professur i pedagogik men de ändrade sig bl a med 
referens till den under beredningsperioden beslutadel(907års) examensstad- 
gan. Denna stadga föreskrev pedagogikstudier som krav för den mest fre- 
kventa utbildningen inom fil fak området^. När frågan om ett inrättande 
slutligen skulle behandlas hävdade konsistoriet emellertid att psykologi borde 
kopplas till disciplinen pedagogik eftersom psykologin var nödvändig för att 
legitimera pedagogiken vetenskapligt. Konsistoriet föreslog att benämningen 
skulle vara professur i psykologi och pedagogik. Vid riksdagsbehandlingen 
klargjorde det föredragande statsrådet att det var pedagogik som var det vik
tiga med professuren. Han menade även att benämningen så småningom 
kunde ändras genom Kungl Majrts försorg. Någon sådan ändring kom dock 
aldrig till stånd. Eftersom hållningen i frågan om vad disciplinen skulle inne
hålla är så klar vid benämningen av denna professur borde det också vara så 
att även de sakkunniga ger uttryck för att det är psykologi som är det viktiga i 
pedagogiken, att psykologi är det som bör framhävas och så att säga även 
bildligt sättas före pedagogik. Denna tjänstetillsättning borde rimligen präglas 
av en bedömning av den sökande som går i psykologins tecken. Axel Herrlin 
hade sökt professuren. Han var ensam sökande. Förslag om kallelse hade 
väckts i den humanistiska sektionen av den filosofiska fakulteten. 
Kallelseförslaget var väl underbyggt. Herrlin hade tidigare kompetensför- 
klarats till professurer i teoretisk och praktisk filosofi samt pedagogik (i 
Uppsala). Hur förhöll sig då de sakkunniga i sin karaktäristik av Herrlins 
kompetens vis a vi tjänstens inriktning?

Waldemar Ruin, pedagogikprofessor i Helsingfors, konstaterade inlednings
vis i sitt yttrande^l att Herrlin redan erhållit sin rang som självständig filosof i 
och med kompetensförklaringama till professurerna i teoretisk och praktisk

^Förloppet och argumenten finns skildrat i Lindberg & Berge, kap 2.

Handlingar rörande tillsättandet af professuren i psykologi och 
pedagogik vid Lunds universitet. (1911) Lund: Håkan Ohlssons Boktryckeri.



filosofi^. Herrlins filosofisk-historiska kompetens betraktade han som något 
som kunde "... förläna de nödiga stora dimensionerna, den höga res
ningen..." åt pedagogiken "... - vetenskapen om något så omfattande och in
nehållsdigert som det mänskliga bildningsarbetet -...". Ruin påpekade att 
Herrlins författarskap om den pedagogiska vetenskapen och villkoren för dess 
framgång som studieämne "... noggrant vittnar om den vunna, all trånghet 
förebyggande universalistiska ståndpunkten". Om Herrlins minnesforskning 
konstaterade Ruin att han "... gör sitt bästa för att ur allt det sålunda inventer
ade och diskuterade utdraga den mesta möjliga pedagogiska lärdom".

Enligt Ruin var det utan vidare klart att Herrlin var kompetent för en pedago
gisk lärostol. Han hävdade också att Herrlins kompetens var ändå större för 
en psykologisk lärostol och framhöll:

"... att just kombinationen av psykologi och pedagogik måste anses synner
ligen väl lämpa sig för Prof. Herrlin, bättre än ett akademiskt mandat, dår 
lärandets hela tyngd föll på den pedagogiska hågen och kapaciteten".

Den andre sakkunnige, filosofiprofessom i Lund, Hans Larsson konstaterade 
till att börja med att Herrlins kompetens i ämnet psykologi"... tycks tillräck
ligt erkänd..." och yttrade sig i huvudsak med hänsyn till pedagogiken^.

Larsson delade in pedagogiken i fyra huvudpartier: 1) den psykologiska pe
dagogiken; 2) pedagogikens historia; 3) skolorganisation; 4) pedagogikens 
principlära. Larsson värderade dessa pedagogikens delar. Som den viktigaste 
såg han den psykologiska pedagogiken och menade att " ... en allmän psy
kologisk kompetens utgör ... en av de viktigaste meriterna för pedagogisk 
forskning och undervisning". Till den psykologiska pedagogiken förde 
Larsson experimentell pedagogik, fysiologi och psykiatri. Han ansåg att 
Herrlin var väl rustad inom alla dessa tre områden och framhöll särskilt att 
Herrlin " ... i sin psykiatriska utrustning ..." hade en synnerligen värdefull 
förutsättning för pedagogisk forskning.

Inom det andra huvudpartiet, pedagogikens historia, hade Herrlin enligt 
Larsson ovanligt goda förutsättningar genom omfattande studier och 
författarskap inom filosofins historia. Aven inom området skolorganisation," 
... undervisningens mera speciella anordnande i olika länder, och även ... 
skolhygienen ..." ansåg Larsson att Herrlin hade förutsättningar ovanliga hos 
en pedagog.

Det fjärde och sista huvudpartiet, pedagogikens principlära, preciserade 
Larsson till att omfatta:"... den mera systematiska och principiella behand
lingen av pedagogikens metoder och syften". Detta huvudparti benämnde
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32jfr Nilsson, I. (1978) Själen i laboratoriet. Lund: Doxa och Nordin, S. (1981) Den 
Boströmska skolan och den svenska idealismens fall. Lund: Doxa.
33Ibid.



Larsson som"... krönet på det hela...". En behandling av principläran måste 
förberedas inom de övriga tre områdena. Som exempel gav Larsson " ... 
bildningsfilosofiska undesökningar av den typ som här md exemplifieras med 
Fichtes 'Die Bestimmung des Gelehrten' ... samt Erik Gustaf Geijers om 
Inbillnings gåtans betydelse vid uppfostran

Larsson fortsatte:

"Jag menar att en kompetens av Herrlins art just erfordras för att till pedago
giskt bruk framdraga och behandla dylika utredningar. Även anser jag vid 
denna punkt böra framhålla, att genom senaste examensstadgan filosofien ut
trätt ur sin gamla ställning inom den filosofiska fakulteten och pedagogiken i 
dess ställe inträtt. Härav måste jag för min del härleda det kravet att den bild
ning som förr filosofien avsåg att ge, nu ej må lämnas ur sikte av den 
pedagogiske professorn".

Den tredje sakkunnige, överdirektören i skolöverstyrelsen, B J:son Bergqvist, 
förde inte något principiellt resonemang om pedagogik i sitt yttrande. I om
dömet om Herrlin anförde han följande:

"Hvad beträffar professor Herrlins behörighet till den nyinrättade professors
befattningen i hvad den af ser ämnet psykologi, tillåter jag mig hänvisa därtill, 
att jag i mitt här qfvan omnämnda sakkunnigutlåtande framhållit, hurusom på 
grund af det nära samband, som förefinnes mellan de filosofiska och de pe
dagogiska disciplinerna, särskildt psykologiens grundläggande betydelse för 
pedagogiken, professor Herrlins filosofiska produktion måste tillerkännas 
stor betydelse såsom behörighetsfaktor redan då fråga var om en professors
befattning enbart i pedagogik,"™

Vidare kommenterade Bergqvist konkurrensen i Uppsala mellan Hammer och 
Herrlin och i sin jämförelse mellan dessa två konstaterade han om Herrlin:

"... att han ägde mera omfattande och mångsidiga psykologiska studier samt 
kunde åberopa en större vetenskaplig produktion på såväl det kulturhistoriska 
området som det rent psykologiska området. Då i den nu ifrågavarande pro
fessorsbefattningen psykologi ingår som ett sjålfståndigt ämne, bör gijvetvis 
vid detta tillfälle ännu större betydelse tilläggas professor Herrlins vetenskap
liga förtjänster ifråga om sagda ämne".^

Vad säger oss denna genomgång av sakkunnigutlåtandena vid professorstill- 
sättningen i Lund?

Det är uppenbarligen så att en del av den forskningen, och en icke oväsentlig 
sådan, till sitt innehåll var psykologisk. Det är också otvetydigt så att psyko-
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login ges en stark ställning som "behörighetsfaktor", och att "en allmän psy
kologisk kompetens ... utgör en av de viktigaste meriterna för pedagogisk 
forskning och undervisning". Det är också så att en av de sakkunniga i sitt 
yttrande hävdar att Herrlins kompetens var större för en lärostol i psykologi 
än i pedagogik.

Men dessa konstateranden förtar dock icke förhållandet att två av de sakkun
niga, Ruin och Larsson, uppenbarligen behandlar pedagogik som en själv
ständig disciplin.

De resonemang de sakkunniga för om pedagogik torde knappast kunna tas till 
intäkt för en slutsats som innebär att pedagogik inte kunde uppfattas som en 
distinkt disciplin så långt nu detta överhuvud är möjligt att hävda inom sam
hällsvetenskap och humaniora.

Exemplet är bestickande, men det rör sig fotfarande om ett exempel, även om 
jag har valt det för att i poppersk anda försöka peka på rimliga invändningar 
mot en väletablerad ståndpunkt. Så här långt tror jag att det kan vara värt be
sväret att granska hela etableringsperioden med de utgångspunker jag har 
skisserat och argumenterat för.





DEN EDUKATIVA PROCESSEN - HUR SER DEN UT 
OCH HUR FÅR MAN SYN PÅ DEN?

Ingeborg Moqvist

I Sverige utreds för närvarande maktens väsen, former och uttryck. Staten har 
i sedvanlig ordning tillsatt en offentlig parlamentarisk utredningsgrupp, och 
denna har knutit en hel del forskningsprojekt till sig. En av de studier som ska 
genomföras är en undersökning av hur människor anpassat sig till och inrättat 
sig efter de villkor samhällsutvecklingen medfört under de senaste ca 40 åren. 
Vilken makt har man, eller tycker man sig ha, över sitt eget liv - sin utbild
ning, sitt arbete, boende, tidsanvändning, och över barnen och deras fram
tid?1
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Utgångspunkten för den nu aktuella studien är en stort upplagd äldre studie av 
Torgny T. Segerstedt och Agne Lundquist. De genomförde 1948-1955 den 
första industrisociologiska studien i Sverige, med syftet att se hur människor 
klarat anpassningen till de krav industriarbetet och industrisamhället ställer, 
samt vilka normsystem som utvecklats2. Anpassning definierades som 
"relationen mellan /en persons/ anspråk och förväntan inför ett objekt och 
objektets faktiska beskaffenhet", eller som "den grad i vilken hans anspråk 
och förväntningar blivit uppfyllda"3. De antog alltså, att anpassningen skulle 
vara beroende av människors anspråksnivå och förväntningar, och att dessa 
formats dels av individens bakgrund, dels av hans aktuella situation. Därför 
undersökte de anställda vid flera olika företag i två skilda städer. Huskvarna 
representerade en äldre, patriarkalisk industriort där man hade traditioner från 
fabriksarbete i ett dominerande foretag sedan länge och dessutom en frikyrk
lighet som antogs öva inflytande på människomas normer, förväntningar och 
anpassning. Katrineholm representerade en nyare industriort utan patriarkal 
struktur och utan någon större frikyrklighet. Viktiga variabler i undersök
ningen var således bostadsort, inflyttad respektive infödd, arbetare respektive 
tjänsteman, samt kön.

Denna studie kan bilda referens för en nutida uppföljning och för en beskriv
ning av hur samhällslivet förändrats sedan ca 1950 i ett visst lokalsamhälle. I 
Katrineholm finns de tre företag vars anställda intervjuades 1949-1950 kvar, 
och det är möjligt att ställa i princip samma frågor igen. Den nya studien ska 
likna den gamla i så stor utsträckning som möjligt för jämförbarhetens skull, 
men ansatsen är delvis annorlunda; tvärvetenskaplig och mera historisk, låt 
vara i ett ganska kort perspektiv, och delvis mera individorienterad. Idé- och 
kulturlivet sett ur det lokala samhällets perspektiv ska analyseras, en 
livshistorisk ansats finns med, makteliten i samhället ska studeras särskilt,

1 Undersökningen leds av professor Rune Åberg, Sociologiska institutionen, Umeå 
universitet. Den ska rapporteras 1990.
^Segerstedt & Lundquist, 1952 och 1955.
•^Segerstedt & Lundquist, 1955 s 14.



liksom bams och ungdoms orientering mot sin framtid, och det är alltså i detta 
sammanhang vi ställer frågan om den edukativa processen4 - hur den ser ut 
och hur man får syn på den.
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Den edukativa processen

Den edukativa processen är tvåsidig och ser olika ut beroende på vilken sida 
som betraktas. På den ena sidan kan man se den aktiva fostransprocessen där 
fostraren försöker ordna så att den som fostras (t ex barnet) gör vissa bes
tämda erfarenheter och får bestämda kunskaper eller färdigheter. Här är det 
alltså fostraren som är huvudperson och subjekt, den som gör något, näm
ligen påverkar mer eller mindre målmedvetet och övertänkt. På den andra 
sidan däremot är barnet subjekt och förhåller sig på olika sätt till den påverkan 
hon eller han utsätts för. Somligt tar det till sig och anpassar sig till, annat går 
mera spårlöst förbi, och ytterligare annat revolterar det mot. Intar man det här 
perspektivet blir det också uppenbart att påverkan kommer från många håll 
och på de mest skilda vägar; det är visst inte bara föräldrarnas medvetna upp- 
fostringsförsök som barnet måste ta ställning till och eventuellt anpassa sig 
till, utan också allt det föräldrarna omedvetet förmedlar genom sitt sätt att vara 
(vilket har formats genom de erfarenheter de gjort i livet), och hela den mängd 
påverkan som förmedlas genom samhällsstrukturen och dess alla kanaler. 
Förhållanden på den samhälleliga nivån inverkar dessutom både direkt och 
indirekt på den aktiva fostrarens möjligheter att fostra. Finns det t ex inte ett 
gymnasium inom ekonomiskt och geografiskt räckhåll är det svårt också för 
den mest bildningssträvande och ambitiösa förälder att se till att barnen får 
just de erfarenheter etc som gymnasieutbildning för med sig. De förhållanden 
i arbetslivet som påverkar förälderns hälsa, kompetensutveckling och själv
uppfattning inverkar också på vad han eller hon förmedlar till barnet i fos
transprocessen. Eftersom både Segerstedts & Lundquists studie och den nu 
aktuella replikationen ska undersöka hur förändringar i samhällsstrukturen 
påverkar de enskilda människomas vardagliga liv blir det naturligt att den pe
dagogiska delstudien utgår från teorier om socialisation och fostran som 
räknar med att föräldem/fostraren förmedlar samhället och samhällets villkor 
till barnen5.

Föräldrar är i förhållande till sina barn (liksom lärare i förhållande till sina 
elever) både förmedlare av ett budskap och ett budskap i sig - de är verkligen 
både mediet och budskapet, för att alludera på en bekant fras6. De är där
utöver regissörer som ger möjligheter för andra förmedlare och förhindrar

4Jag använder begreppet edukativ process här på samma sätt som Sjöstrand, 1967, vilken i 
vissa delar återges i artikeln av Lindberg i denna volym.
5Se t ex Berger & Luckman, 1967; Brueckner, 1979; Duikheim 1911/1975; Ottomeyer 
1977; Ziehe 1986. Bourdieus teori om hur barn "ärver" olika typer av "kapital" av sina 
föräldrar är också intressant; i det här fallet rör det sig framförallt om kulturellt och socialt 
kapital. Bourdieu, 1986.
^McLuhan, 1967: "Mediet är budskapet".



eventuellt ytterligare andra att påverka barnen. Eftersom föräldrar påverkar 
sina barn både genom vad de är och vad de gör är det alltså viktigt att studera 
föräldrarnas psykiska och sociala historia, likaväl som deras materiella fak
tiska villkor.

Den mest elementära pedagogiska principen är den om att föregå med gott 
exempel.I texter om uppfostran från Platon7 och framåt har föräldrar och lär
are manats till att leva som de lär, att själva vara förebildliga och framhålla 
idealen. Tanken är antingen att barnet p g a en önskan om att vara lik föräl
dern ska ta efter (identifiera sig med och imitera), eller att barnet genom att 
från allra första början aldrig få se något annat än "det rätta" automatiskt tar 
efter det i brist på annat och därefter genom vanans makt kommer att hålla fast 
vid det också sedan intrycken blir mera blandade. Den andra, lika gamla, 
principen är nämligen den om vanan och betydelsen av att grundlägga "goda" 
vanor hos det lilla barnet och se till att de efterlevs och byggs på. I det här 
fallet kan man se föräldern som en arrangör av uppfostrande situationer där 
barnet reagerar med någon handling i sin tur får en reaktion på den. Barnet lär 
sig efterhand att somliga handlingar leder till trevligare konsekvenser än andra 
och tenderar att upprepa dem - de blir en vana. En del av dessa vanor kom
mer att ingå i barnets "habitus"8 eller handlingsdispositioner, som är så djupt 
rotade i tidigt förvärvade föreställningar, att de utgör ett grundmönster för hur 
verkligheten alltfort ska uppfattas och hanteras. De utgör således ett mycket 
stabilt drag i personligheten. - Vissa uppfostrande situationer kan föräldern 
inte själv arrangera av olika skäl - det är ju t ex svårt att lära ut något som man 
själv inte behärskar - och principen blir då: engagera någon annan! Också den 
har långa anor, den måste vara ungfär lika gammal som arbetsdelningen. För 
barnet blir det väl inte så stor skillnad jämfört med föregående, utom i att 
relationen till denna andra person i psykologisk mening troligen oftast ser an
norlunda ut (i varje fall enligt vissa psykologiska teorier). En annan princip 
som man måste räkna med är den om oförutsedda och oavsiktliga 
konsekvenser, dvs att barnet lär sig något helt annat än den vuxne tänkte sig, 
alternativt att bamet lär sig något från situationer som alls inte tänktes vara 
fostrande (t ex en förälders drogmissbruk). Av naturliga skäl glöms den sista 
principen ofta bort i pedagogiska sammanhang, men den blir inte mindre 
förekommande eller mindre viktig för det.
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7Den av Platons texter som grundligast behandlar fostran är dialogen Staten. Diskussionen 
gäller vad rättrådighet är och hur den ska uppnås i samhället, och svaret blir: genom urval 
och fostran.
^Termen habitus används en passant av Dürkheim när han diskuterar den tidiga 
kristendomen mission och nödvändigheten att hos de omvända skapa en allmän disposition 
som skulle få dem att se allt i ett "särskilt ljus". "Christianity consists essentially in a 
certain attitude of the soul, in a certain habitus of our moral being. To nurture this attitude 
in the child will thus hencefort be the essential aim of education" (Dürkheim 1938/1977, s 
29). Som allmänt begrepp med i princip samma innehåll som hos Dürkheim används den 
av Bourdieu (Bourdieu & Passeron, 1977).



I Segerstedts och Lundquists studie kan man inte spåra mycket av fostrarens 
perspektiv vad gäller den edukativa processen, och inte särskilt mycket av 
individernas psykiska historia - det var ju heller inte en pedagogisk studie - 
men däremot en del av "barnets" perspektiv (i det här fallet det före detta bar
nets) eftersom anpassning och anspråksnivå var centrala för resonemanget 
och man tänkte sig att dessa anspråk hade sin grund i bl a uppväxtmiljön. 
Samtidigt kan vi naturligtvis också säga att de vuxna intervjupersonernas 
uppgifter kan användas för att dra slutsatser om vilken uppfostrans- eller 
uppväxtmiljö de erbjuder sina barn, om vi accepterar att såväl föräldrarnas 
normer och attityder som materiella villkor ingår. De uppgifter i den gamla 
studien som är intressanta här är främst sådana som handlar om familj, ut
bildning, boende, umgänge, arbetsvillkor, engagemang i sociala och kul
turella aktiviteter samt svar på vissa attitydfrågor (dvs i stort sett nästan allt), 
och det som följer är redovisningen av min "pedagogiska" genomgång av 
studien.

62

Katrineholm 1950

Om vi ser på den edukativa processen utifrån och söker närma oss den genom 
de samhälleliga villkoren bör jag först redogöra något om själva staden. 
Katrineholm hade 1950 ca 14 000 invånare, till största delen sysselsatta inom 
industri och hantverk (59.5%) respektive handel och samfärdsel (27,9%). 
Yrkeskategorierna allmän tjänst och fria yrken, jordbruk med binäringar och 
husligt arbete engagerade relativt få (8,4%, 2,7% respektive 1,5%). Industrin 
utgjordes av flera större och mindre företag, främst inom metall och textil. 
Katrineholm beskrivs som politiskt ganska stabilt med en successiv nedgång 
för högern och uppgång för socialdemokratin och med socialdemokratisk 
dominans från 19229. Stadsbilden dominerades av mindre hus - villor och 
små hyreshus - och bostadsstandarden tycks ha varit ganska god mätt med 
den tidens mått, men 23% av bostäderna eller 31% av befolkningen och 48% 
av barnen sägs vara trångbodda10.

Vi ska också se på vad Segerstedts och Lundquists studie säger om de 
förhållanden som samhället erbjöd för den edukativa processen i trängre me
ning i Katrineholm ungefär 1950. Någon offentlig barnomsorg för barn i 
förskoleåldern fanns inte, men väl två lekskolor för 140 barn (troligen 4 
grupper på ca 35 barn vardera). Bamrikehus för ungefär 40 familjer fanns11 - 
de första hade man beslutat om 1935, alltså bara ett år efter Alva och Gunnar 
Myrdals väckarklocka "Kris i befolkningsfrågan" och riksdagsbesluten om 
förmånliga lån för "barnrikehus". Lägenheterna som byggdes i Katrineholm 
var inte stora; 79 kvm för en familj med minst tre bam. Området med de för-

9Hjelmberg 1978, s 230. Äldre data redovisas inte, men i stadens första val till
stadsfullmäktige 1917 fick högern flest platser. 
t^Segerstedt & Lundquist 1955, s 39-54.
11 ibid., s 54.



sta bamrikehusen kom att kallas Myrdalen12. Ett barnhem för vård och upp
fostran av "fattiga och värnlösa barn" öppnades i privat regi 1920 ,men var 
1950 förändrat till upptagningshem (dvs för tillfälliga placeringar) och hade 
övertagits av landstinget13. Fem kommunalt anställda hemvårdarinnor kunde 
undsätta bl a barnfamiljer t ex när modem var sjuk14.

Skolförhållandena i Katrineholm uppges vara ganska goda. 1950 fanns det 7- 
årig folkskola, en samrealskola, ett nyinrättat högre allmänt läroverk och samt 
yrkes- och verkstadsskola. Dessutom fanns olika praktiska skolor och ett 
stort enskilt läroverk med riksrekrytering. En teknisk aftonskola var nyinrät
tad15.

För kultur och nöjen fanns stadsbibliotek, tre biografer, en föreläsningsföre- 
ning, danstillställningar på Stadshotellet, i Folkets Park och ibland också vid 
någon av de båda idrottsplatser som fanns. Hur blomstrande föreningslivet 
var framgår inte, men det fanns ett hundratal föreningar. Teaterföreställningar 
och konserter kunde ges i läroverkets aula.16 Det förefaller som om kultur- 
och nöjeslivet var ganska typiskt för en svensk småstad vid den här tiden, och 
det var i varje fall mer diversifierat och livligt än jämförelseorten Huskvarnas.

Att samhället förbehåller sig det yttersta ansvaret för fostransprocessen och i 
det fallet överordnar sig föräldrarna görs synligt i bamavårdslagstiftningen. 
1950 gällde bamavårdslagen från 1924, som stadgade att kommunerna skulle 
inrätta barnavårdsnämnder och att dessa skulle övervaka att föräldrar fullföjde 
sitt fostransansvar och ingripa vid behov. Ingripandena skulle gälla både 
sådana förhållanden där barnet for illa och sådana där barnet bedömdes som 
vanartigt - de kunde med andra ord riktas mot såväl processen som resultatet. 
Dessutom skulle barnavårdsnämnden särskilt stödja (och troligen kontrollera) 
ensamstående mödrar genom att förordna en bamavåidsman som skulle se till 
att faderskap och underhållsskyldighet fastställdes17. Barnavårdsnämnden i 
Katrineholm skötte sina åligganden genom att göra i medeltal (under åren 
1946-1949) 5 placeringar för skyddsuppfostran, 22 placeringar för samhälls- 
vård, 14 varningar och 38 kontroller av fosterbamsvården. Dessutom för
medlade den bidragsförskott och mödrahjälp i 36 respektive 55 fall samt bar- 
navårdsmän i 175 fall. Nämnden i Katrineholm gjorde fler ingripanden än den 
i Huskvarna, vilket Segerstedt och Lundquist tolkade som ett utslag av 
strängare moral bland Huskvarnaboma18.
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12Hjelmberg 1979, s 140f.
13ibid., sl22.
^Segerstedt & Lundquist 1955, s 54.
15ibid s 56 och Hjelmberg 1979, s 68).
^Segerstedt & Lundquist 1955, s 56f.
17Ewerlöf 1982 s 14 ff; SOU 1987:7, s 74ff.
^Segerstedt & Lundquist 1955, s 54f, 61. Siffrorna har här rundats av från en decimal.



Den bedömning de intervjuade själva gjorde av sin stad i undersökningen var 
i huvudsak positiv. Man tycks ganska lätt ha trivts och känt sig hemma även 
som nyinflyttad, och man ansåg att det var ganska, eller till och med mycket 
välordnat med åldrings- och sjukvård och skolor, medan något färre var nöjda 
de "anordningar" som fanns för ungdom och barnfamiljer. Det här var natur
ligtvis i hög grad en mätning mera av anspråksnivån än av faktiska förhål
landen, och det var också ålder som visade sig mest särskiljande mellan dem 
som var nöjda respektive missnöjda. Ju äldre, desto mer nöjd - eller an
språkslös19.
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Studien

Segerstedts och Lundquists studie var som sagt industrisociologisk och 
undersökningspopulationen var anställda vid två industriföretag i Huskvarna 
och tre i Katrineholm. Det är alltså inte fråga om beskrivningar av förhål
landena i respektive samhälle i största allmänhet utan av hur anställda av olika 
slag uppfattar och anpassar sig till den situtation just industrisamhällets fram
växt skapat. I Katrineholm var det anställda vid Svenska Kullagerfabriken, 
LM Ericsson och Pumpseparator som intervjuades; 489 män och 109 kvinnor 
. Dessutom gjordes intervjuer med 318 hustrur till manliga anställda.20 
Intervjumaterialet grupperas i redovisningarna efter olika principer beroende 
på vad som skulle analyseras, ibland efter kön och civilstånd men oftast efter 
position i företaget (statum: tjänstemän och arbetare) eller efter hemortsrätt i 
industrisamhället (inflyttad eller infödd). Ofta kombineras principerna, t ex 
infödda manliga tjänstemän bildar en grupp, inflyttade manliga tjänstmän 
bildar en annan. Huskvarna och Katrineholm redovisas oftast var för sig, 
men inte alltid (i det följande använder jag data för enbart Katrineholm när de 
går att skilja ut). Rådata är enligt uppgift förkomna eller kastade. Det interna 
bortfallet redovisas inte, men är ofta ganska högt (uppskattningsvis 15-20% i 
värsta fall). - Att jag inte kan gruppera om materialet efter de principer som 
mina utgångspunkter motiverar är naturligtvis ett allvarligt aber. Jag kan t ex 
inte korrelera variablen har/har inte barn med någon annan som Segerstedt & 
Lundquist inte redan gjort det med.

Barn och familj

479 av de intervjuade var arbetare, 119 tjänstemän. 62 av arbetarna och 47 
av tjänstemännen var kvinnor. Data om familjebildningen är sparsamma, men 
man kan räkna ut (om man förutsätter att det inte fanns något bortfall på frå
gorna om civilstånd och barn) att av männen var drygt hälften gifta och av

19ibid., s 145-162.
^Segerstedt & Lundquist 1952, s 65ff.



kvinnorna en tredjedel21. Om det förekom ogifta kvinnor med hemmavarande 
barn i urvalet så redovisas inte det.

Om modem förvärvsarbetar eller inte påverkar på olika sätt villkoren för fos- 
transprocessen. Segerstedt och Lundquist redovisar inte den totala kvinnliga 
förvärvsintensiteten i Katrineholm utan bara siffror från undersökningen vid 
de tre företagen. De kvinnliga tjänstemännen (47 st) var i allmänhet kontoris
ter, och det övervägande flertalet var under 30 år. Bara 11 av dem var gifta 
och endast 5 hade hemmavarande barn under 15 år. Bland arbeterskoma, som 
var ganska jämt fördelade i åldrama 18-50 år, var 23 av totalt 62 gifta och av 
dem hade 7 fortfarande b am hemma22.

Tabell 1. Gifta män och kvinnor med hemmavarande bam under 15 år. Antal och procent 
av respektive grupp.
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lim________ aifc________ loiaU_______ hela urvalet
män 31 (43%) 175 (42%) 206(42%) 489
kvinnor 5(11%) 7(11%) 12 (11%) 109
totalt 36 (30%) 182 (38%) 218(36%)
hela urvalet 119 479 598

De flesta hade bara ett hemmavarande bam, och fyra eller fler bam hade en
dast 11 stycken, 2 manliga tjänstemän och 9 manliga arbetare. Av kvinnorna 
var det 4 som hade 2 bam och 8 hade ett. Hushållen var alltså små, tre per
soner i allmänhet och i åldersgrupperna över 50 år endast två. Ungefår tio 
procent av hushållen innefattade någon annan person än familjen, i allmänhet 
då någon släkting. Det var ingen skillnad mellan tjänstemän och arbetare, eller 
mellan infödda och inflyttade, i de här fallen23.

Av intervjuerna med de manliga anställdas hustrur framgår att i arbetarfa
miljerna med bam arbetar hustrurna utom hemmet i större utsträckning än i 
tjänstemannafamiljema, men totalt är det inte mer än ungefår en tredjedel som 
förvärvsarbetar. Störst är förvärvsfrekvensen bland de barnlösa (eller med 
bam äldre än 15 år), därefter i fallande ordning bland familjerna med fyra 
barn (43% respektive 33%), med ett (38% respektive 20%), med tre (28% 
respektive 17%) och två (25% respektive 14%)24. Det finns alltså inget lin
järt samband mellan varken försörjningsbörda eller eventuell friställning av 
kvinnornas arbetskapacitet och arbete utanför hemmet

21Segerstedt & Lundquist 1955, s 65f.
22Segerstedt & Lundquist 1952, s 87 och 1955 s 66. 
23Segerstedt & Lundquist 1955, s 63ff.
24ibid.,s 66ff.



Av de "hustrur" som inte hade förvärvsarbete ville knappt hälften gärna ha, 
men ansåg sig förhindrade av fr a barnen, "hemmets skötsel" och den egna 
orken. Över hälften av de arbetarhustrur och en tredejdel av de tjänstemanna- 
hustrur som ville arbeta utanför hemmet, sade att det inte gick pga barnen, 
och detta uppgav också en fjärdedel respektive en tredjedel av dem som inte 
ville ha förvärvsarbete. Hur de förvärvsarbetande kvinnorna med barn löste 
frågan om barnpassning förstår man inte - något daghem fanns inte och yt
terst få rapporterade att de hade hjälp i hemmet. Den hjälp som fanns var fr a 
städ- och tvätthjälp, och den var vanligare i äldre familjer (med få eller inga 
hemmavarande barn). Hembiträden och barnjungfrur tycks ha varit ytterst 
sällsynt25. Eftersom det inte finns några uppgifter på hur gamla barnen var 
och inte heller på hur omfattande kvinnornas arbete var, är det omöjligt att 
uppskatta riktigt vad det kan ha betytt för barnen i eventuellt förlorad omsorg, 
eller i vunnen självständighet.
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Uppväxt

De flesta, både av tjänstemän och arbetare, hade växt upp i arbetarhem (tabell
2).

Tabell 2. Manliga respektive kvinnliga tjänstemän och arbetare fördelade efter 
barndomsmiljö. Procent.

Faderns yrke tjm

Män

arb

Kvinnor

tim art?

hemmansäg. 8 15 6 28
företagare 18 8 14 10
förval tningspers. 25 10 22 7
arbetare (jord
bruks- & industri-) 49 67 58 55

100 100 100 100

Efter Segerstedt och Lundquist, 1955, s 295.

Om man räknar hemmansägare, företagare och förvaltningspersonal till me
delklass, liksom tjänstemännen, ser vi att nästan hälften av de manliga och 
drygt hälften av de kvinnliga tjänstmännen har bytt klass, medan en större del 
av arbetarna behållit sin position. Det framgår av materialet att ungefär en 
tredjedel av de manliga tjänstemännen var arbetsledare, vilket innebär att de 
varit arbetare som sas gjort karriär på golvet. Resten av de manliga tjäns-

25ibid., s 69-73.



temännen var kontorister eller teknisk personal (ungefär hälften av vaije). De 
kvinnliga tjänstemännen var alla kontorister26.

Ett av grundantagandena i undersökningen var att de förväntningar man fått 
med sig ut i livet skulle betyda en hel del för hur man kom att anpassa sig till 
de faktiska villkor man ställdes inför i arbetslivet, och att förväntningarna åt
minstone till en del grundats i barndomshemmet. Om man mäter uppväxt
miljön enbart med det grova måttet faderns yrke, fick antagandet inte något 
överväldigande stöd. Uppväxtmiljön betydde mycket mindre för tillfredsstäl
lelsen än de aktuella förhållandena, med vissa undantag. De skillnader som 
finns är mellan män som växt upp i tjänstemanna- respektive arbetarhem. De 
tjänstemannasöner som själva blivit tjänstemän är mera nöjda än de som blivit 
arbetare, och de arbetarsöner som blivit tjänstemän är likaledes mer nöjda än 
dem som blivit arbetare27. Ett visst stöd för uppväxtmiljöns betydelse för hur 
man ser på sig själv som vuxen finns i frågorna om vilken samhällsklass man 
anser att man tillhör - här finns en svag tendens till eftersläpning i så måtto att 
en del klassbytare tycker att de fortfarande tillhör samma klass som föräl
drarna gjorde28.
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Arbetsliv

Om människor deltar i det sociala liv som finns runt omkring dem och om 
deltagandet ger möjlighet att tillgodose egna behov och påverka sin situation i 
sådant som är viktigt - om de trivs och tycker att de kan bestämma själva över 
sitt liv, helt enkelt - då är det troligt att de som föräldrar förmedlar en känsla 
av kompetens och självuppskattning, vilket enligt utvecklingspsykologisk lit
teratur bidrar till att barnen blir kompetenta, harmoniska och får god 
självkänsla29. Enligt de teorier, som utgår från att arbetsdelningen och orga
niseringen av arbetet har en genomgripande betydelse för de psykiska struk
turerna och socialisationsprocessen, blir alltså förhållanden som rör arbetet 
relevanta att undersöka.

Förhållandet till arbetet och arbetsvillkoren mättes i Segerstedts och 
Lundquists studie på flera olika sätt. Närmaste överordnad skattade intervju
personernas arbetsmoral och samarbetsförmåga. Yrkesinspektionen gjorde en 
"objektiv" bedömning av hur tungt, jäktigt, rörligt, självständigt, smutsigt, 
och hälsovådligt arbetet var, samt hur stor olycksfallsrisken och hur mekani
serade arbetsuppgifterna var. På en niogradig skala angavs vilken yrkes
skicklighet som krävdes, och man angav om arbetet var individuellt eller 
"beroende av andra" (andras arbetstakt t ex), om det utfördes ensamt eller 
tillsammans med andra samt om samtal under arbetet var "omöjligt, möjligt

2^Segerstedt & Lundquist, 1952, s 66.
27SEgerstedt & Lundquist, 1955, s 303,432.
28ibid., s 297ff.
29Jag tänker här på studier som Baumrinds, 1975 och 1980. Jfr också Holter m fl, 1976.



eller nödvändigt". Hur arbetsplatsen var skattades, och man tog reda på avlö
ning, frånvaro och eventuella skador30. Dessa "objektiva" data korrelerades 
sedan i bearbetningen med de anställdas uppfattningar om sitt arbete - om de 
ville byta, vad som var viktigast för trivseln, vad de ansåg om lönen, arbets
förhållanden, lokalen, socialt umgänge i anslutning till arbetet, tidsstudier, 
demokratin på arbetsplatsen och möjligheter till medbestämmande. Man frå
gade också om de anställda kände sig uppskattade för sina insatser och tyckte 
att företaget tog vara på deras kunnande och om det fanns rimliga chanser att 
bli befordrad, och vad de ansåg om sina närmaste chefer.

Analysen av de "objektiva" faktorerna visade att de flesta manliga tjänstemän
nen hade högt kvalificerade arbetsuppgifter, men bara en mindre del av de 
kvinnliga tjänstemännen hade det - färre än av de manliga arbetarna. Av de 
kvinnliga arbetarna var det inte en enda som ansågs ha högt kvalificerade ar
beten31. De som hade de högkvalificerade arbetena arbetade i stor utsträck
ning individuellt och självständigt i förhållande till arbetsledningen32. Arbetet 
var mekaniserat i ganska låg utsträckning genomgående, och lägst för kvin
norna. Det fanns ett positivt samband mellan låg mekanisering och låg kvali
fikation. Det medelkvalificerade arbetet var det mest mekaniserade, och högt 
mekaniserade arbeten var de minst individuella. Ett av företagen hade betyd
ligt högre olycksfallsrisk än de övriga, och detta sattes i samband med en för
hållandevis låg mekaniseringsgrad. Författarna påpekar att sambandet mellan 
mekanisering och andra faktorer i arbetet ingalunda är enkelt33.

Uppgifterna om hur tungt, jäktigt, smutsigt, hälsovådligt och i övrigt riskfyllt 
arbetet var vägdes samman till ett index, och här hade tjänstemän naturligtvis 
bättre förhållanden än arbetare, och kvinnor bättre än män. De som hade bra 
arbeten i de här avseendena hade i allmänhet också individuella arbeten34. 
Riktigt dåliga förhållanden (relativt sett) hade ca en femtedel av de manliga 
arbetarna35.
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SOScgerstedt & Lundquist, 1952, kap. III. 
31 ibid., s 81.
32ibid s 121.
33ibid., s 81-123.
34ibid., s 119f.
35ibid., s 85 och 113.
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Tabell 3. Sammanfattning av objektiva förhållanden i arbetet för manliga och 

kvinnliga arbetare. Andelar i procent av resp grupp.

Skattning
höc medel låg

Arbetes grad av
m kv m kv m kv

kvalifikation 23 _ 47 75* 30 25
mekanisering 7 - 24 7* 69 83
individuellt 29 72 - - 71 28
självständigt 5 5 33 11 62 84
lön** 19 0 76 20 5 80

♦Kategorierna hög och medel redovisas hopslagna för kvinnor.
** Sgerstedt &Lundquist redovisar veckolön i kronor. Som hög lön räknar jag här 131 kr 
och däröver, som medelhög 81-130 kr och som låg under 80 kr.

Efter Segerstedt & Lundquist 1952 s 114-118.

Hur möjligheterna till socialt liv mellan de anställda egentligen såg ut på de tre 
Katrineholmsföretagen får man inte riktigt någon uppfattning om genom re
dovisningen, som enbart tar upp vem man brukar tala med i pauser och vilka 
av cheferna man har kontakt med. Kvinnorna hade en mer stabil umgänges
krets bland de närmaste arbetskamraterna inom företaget än männen, men 
också de brukade för det mesta tala med de närmaste kamraterna36. Mycket få 
hade kontakt med någon av cheferna utöver den närmaste, dvs förman- 
nen/arbetsledaren eller gruppchefen. Större delen av kvinnorna hade aldrig 
kontakt med den näst näst närmaste, och chefen på nästa nivå (den sista för de 
flesta) hade nästan enbart manliga tjänstemän kontakt med37. Alla företagen 
rekryterade förmän fr a bland de egna arbetema, men utsikterna till befordran 
kan ändå inte ha varit särskilt stora för arbetarna. Ett visst mått på hur stora 
chanserna var ger uppgifterna om hur många arbetere en förman basade över: 
det var i genomsnitt 26,14 respektive 32 vid de tre företagen38.

Den påfallande skillnaden när det gäller lön är den mellan könen, men 
skillnaden mellan tjänstemännens och arbetarnas löner är också stor, och 
dessutom varierar lönerna ganska avsevärt mellan de olika företagen. I den 
högsta inkomstgruppen (minsti 31 kr/vecka) hamnar de flesta manliga tjäns
temännen och ungefär 20% av de manliga arbetarna, men mycket få kvinnliga 
tjänstemän och inga kvinnliga arbetare alls39. När lönen korrelerades med en 
del av de andra "objektiva" faktorerna visade det sig att högt mekaniserat ar
bete renderade arbetema högre lön än mindre mekaniserat, och både en sämre

36ibid., s 103f. 
37ibid., s lOlf. 
3^ibid., s 95. 
39ibid., s 105f.



arbetsplats och sämre arbete kompenserades ofta med högre lön för arbe
tarna40. Den åldersgrupp som tjänade bäst var 41-50-åringama41. En del av 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor beror troligen på ålder - kvinnorna 
som grupp är yngre än männen, och yngst av alla är de kvinnliga tjänstemän
nen.

Vad ansåg då de anställda själva om sina arbetsvillkor? Segerstedts och 
Lundquists redovisning är mycket omfattande och analyserar samband efter 
samband mellan olika faktorer, och huvudintrycket av den omfattande och 
detaljerade redovisningen är att de flesta verkar nöjda och tycka att det mesta 
på jobbet är ganska bra. Anspråksnivån och anpassningen skulle alltså ha 
varit i harmoni.

Tjänstemännen var, inte oväntat kanske, överlag något mera positiva till för
hållandena på arbetsplatsen både i stort och i enskildheter, och det finns ett 
samband mellan attityd till arbetsplatsen och dess faktiska beskaffenhet enligt 
yrkesinspektionens skattning. Vad som är anmärkningsvärt är, att på de ar
betsplatser som klassificerats som sämst var det bara 29% som tyckte att ar
betsförhållandena var dåliga. Resten ansåg att de var bra (32%) eller gick an 
(39%). Och på de bästa arbetsplatserna var det 16% som tyckte att de var då
liga42. De flesta ansåg också att arbetslokalerna var åtminstone någorlunda 
bra och fyllde skäliga krav mot risk för olycksfall och ohälsa och att utrust
ningen var bra. Inställningen till arbetsförhållandena i de här betydelserna vi
sade inte något bestämt samband med sådant som hur mekaniserat eller kvali
ficerat arbetet var, och inte heller med hur de sociala kontakterna på arbets
platsen fungerade43.

Arbetarna ansåg i större utsträckning än tjänstemännen att arbetstiden var för 
lång. De kvinnliga tjänstemännen är mest nöjda och de manliga arbetarna mest 
missnöjda med arbetstidens längd44. Tjänstemännens tider var förmodligen 
bättre45. Tyvärr korrelerar Segerstedt och Lundquist inte attityden med civil
stånd eller hemmavarande barn, vilket skulle vara självklart nu, men det är 
naturligtvis en effekt av förändrade förhållanden på arbetsmarknaden och för
ändrad syn på vad familj och barn betyder. - För manliga arbetare finns det ett 
samband mellan hög lön och åsikten att arbetstiden är för lång, vilket kan bero 
på att de högst betalda har de sämsta arbetsplatserna och att det är tröttande 
och olustigt46.
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7 1
De flesta är inte direkt negativa ens till tidsstudier, även om mänga är det och 
då framfor allt till tillämpningen av dem i det egna företaget47. Det är de som 
har medelkvalificerat och medel mekaniserat arbete och som har blivit tidsstu- 
derade som är mest negativt inställda48. Man kan nog våga dra slutsatsen att 
den personliga erfarenheten bidragit till att bestämma inställningen.

Trivs man med sitt arbete och sin arbetsplats förväntas man gärna stanna 
kvar, och om det är ett mått på anpassning och arbetsglädje tycks de flesta 
vara nöjda. Bara bland de manliga arbetarna var det fler (58%) som skulle 
vilja byta yrke eller arbete än som vill stanna med det de har, men det är den 
enda gruppen som har en sådan fördelning. Önskan om byte var korrelerad 
med ålder och de objektiva faktorerna medelkvalificerade arbetsuppgifter, hög 
mekanisering, osjälvständighet och en arbetssituation där man var beroende 
av andra49. För både arbetar- och tjänstemannagrupperna var det fler yngre än 
äldre som ville byta arbete, men det är väl tveksamt om man ska tolka unga 
människors önskan om att byta jobb som ett uttryck för vantrivsel med det de 
har.

De som inte ville byta arbete angav huvudsakligen positiva skäl, som att man 
trivs och ansåg sig passa för jobbet (tjänstemän och kvinnliga arbetare), eller 
att arbetet var intressant och omväxlande (manliga arbetare och både manliga 
och kvinnliga tjänstemän). Negativa skäl som att man var för gammal eller 
resignerat anfördes av färre (manliga tjänstemän respektive manliga arbetere). 
Önskan att byta arbete motiverades framför allt med negativa skäl, och de 
varierade starkt mellan grupperna. De kvinnliga tjänstemännens arbete var ju 
mekaniserat och enformigt, och detta sades också här, medan de kvinnliga 
arbetarna mera framhöll löneskäl och att abetetet var tungt och smutsigt. Detta 
sade också manliga arbetere, men de anförde också oftare att arbetet var oin
tressant och instängt. Stillasittande och instängt var också skäl som de man
liga tjänstemännen angav, liksom att arbetet var ofritt och osjälvständigt. 
Ingen tjänsteman angav löneskäl, och ingen i Katrineholmsurvalet överhu
vudtaget talade om hälsoskäl. Det positiva skälet att man var intresserad av ett 
annat jobb nämndes av en del manliga tjänstemän och av kvinnliga tjänstemän 
och arbetare, men inte av någon manlig arbetare50.

Missnöje med lönen var inte något tungt argument för att byta arbete (vilket ju 
mycket väl kan ses som en realitetsanpassning), men att det ekonomiska ut
bytet av arbetet skulle vara oviktigt jävades av svaren på frågan om vad som 
är viktigt för att man i längden ska trivas med ett arbete. Goda inkomster var 
viktigt för alla grupper utom kvinnliga tjänstemän som rankade trevliga kam
rater, hyggliga överordnade och intressant arbete betydligt högre. Trevliga 
kamrater var viktigast för de kvinnliga arbetarna, sedan lönen och hyggliga

47ibid., s 173. 
48ibid., s 177. 
49ibid„ s 184ff. 
50ibid„ s 187ff.



överordnade. Intressant arbete, trevliga kamrater, hyggliga överordnade samt 
goda inkomster nämndes av manliga tjänstemän, och de manliga arbetarna 
svarade goda inkomster, hyggliga överordnade, trevliga kamrater och intres
sant arbete51.

Ska man sammanfatta vad de anställda vid de tre Katrineholmsföretagen 
talade om som en goda förhållanden för att man ska trivas med och i sitt jobb 
måste man framhålla arbetets sociala och psykiska sidor: det är viktigt att man 
får göra sitt jobb i ett trivsamt socialt sammanhang och att själva arbetsupp
gifterna innebär en viss utmaning, och det är också viktigt att man får en kän
sla av att arbetet uppskattas och att "andan" i företaget är sådan att man åtmin
stone teoretiskt känner att man är betydelsefull. Detta mättes med frågor om 
hur man ansåg att företagen tog tillvara de anställdas kunnande och intresse, 
gav möjligheter till befordran och visade uppskattning. De intervjuade var 
ganska nöjda överlag också på de här punkterna, med vissa gruppskillnader. 
De manliga arbetsledama var mest nöjda med avancemangsmöjlighetema52 - 
de var ju själva syn för sägen. Men f ö var tjänstemännen mer övertygade om 
att det gick att avancera, och männen mer än kvinnorna. Kvinnorna svarade 
ofta "vet ej", medan männen var bestämda i sin uppfattning om att det gick 
eller inte gick att bli befordrad53. Mellan en tredjedel och knappt hälften av de 
anställda ansåg att de sällan rönte uppskattning av sin närmaste chef, men 
resten gjorde det ofta eller då och då. Mest uppskattade kände sig manliga 
tjänstemän och kvinnliga arbetare och det mönstret står sig också när frågan 
gällde uppskattning från företagsledningen. De kvinnliga arbetarna var sam- 
tigt också den grupp som ansåg sig få minst uppskattning av förmännen. De 
kvinnliga tjänstemännen var minst säkra på att deras arbete uppskattas av led
ningen, och minst övertygade om att de anställdas kunnande och intresse togs 
tillvara54. Det trodde de andra grupperna i stor utstäckning, både arbetare och 
tjänstemän, men kvinnorna svarade betydligt oftare än männen att de inte vis
ste55.

De som inte ansåg att det gavs rimliga chanser att bli befordrad fick motivera 
varför. Det vanligaste skälet som både manliga och kvinnliga anställda talade 
om var att förmågan "att 'prata in sig' betyder mer än duglighet" och därefter 
att företaget hellre tog folk utifrån för de överordnade positionerna56.

Kvinnorna förefaller mera osäkra i sina svar om vilka möjligheter som finns i 
företaget och hur deras egen ställning egentligen är, vilket kan vara en ganska 
naturlig följd av att de egentligen inte testat systemet Man får tyvärr inte nå
gon riktigt bestämd bild av vilka befattningar kvinnorna - eller männen heller -
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egentligen hade, men intrycket är att de var ganska underordnade för både ar
betarna och tjänstemännen. De kvinnliga tjänstemännen var till allra största 
delen ganska unga kontorister som ju uppfattade sina arbeten som tämligen 
mekaniska, och de hade låg lön, men troligen ingen försörjningsbörda, efter
som de inte tyckte attt den låga lönen var något skäl till vantrivsel med jobbet. 
Arbeterskoma var ofta äldre.

Att sociala förhållanden är viktiga för hur man finner sig tillrätta på en arbets
plats betonades också i svaren på frågan om man skulle vilja arbeta i ett större 
eller mindre företag, om man nu skulle byta. Få önskade sig större, de flesta 
lika stort eller mindre, och det var ju då ändå inga stora arbetsplatser det var 
fråga om (exakta uppgifter på hur stora de var redovisas inte, men år 1950 
hade SKF ca 1300 anställda, Pumpseparator ca 300 och LM Ericsson ca 
25057).

Kontakten mellan de anställda både på samma och olik nivå verkar emellertid 
hållit sig på ett relativt opersonligt plan - det var viktigt att folk man har att 
göra med på jobbet är trevliga och går bra att jobba ihop med, men på fritiden 
umgicks man med andra,58 och det var inte av förmannen man i första hand 
försökte få hjälp med personliga problem59.

Den uppfattning de intervjuade hade om hur bra "på det hela taget" olika 
grupper inom företaget har det visar att man ansåg att företagsledarna hade det 
bäst, därefter ingenjörer, förmän, kontorspersonal, yrkeskunniga arbetare, 
tempoarbetare och sist grovarbetare. Men rangordningen var inte lika för alla 
grupper, både kontorspersonalen och arbetarna hade en tendens att ranka sin 
egen ställning som sämre än de andras. Kontoristernas position tycks över
huvudtaget ha varit osäker, medan arbetsledamas/förmännens var klar och 
uppfattades som bra60.

Ett yttersta kriterium på hur man uppskattar sin arbetsplats och de villkor som 
råder där, kan kanske utgöras av hur man ställer sig till att barnen skulle ta 
anställning där. I urvalet från Katrineholm var det knappt en fjärdedel som 
hade något emot sådana framtidsutsikter. Det var ingen markant skillnad mel
lan arbetare och tjänstemän, men kvinnorna, och framför allt de kvinnliga ar
betarna, var emot mer än männen61. Inställningen var inte korrelerad med de 
objektiva faktorerna om arbetetet,62 men med faktorer som om man ansåg att 
företaget tog tillvara de anställdas kunnande och intresse och andra som mätte 
trivsel och "andan" på arbetsplatserna63.
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Om jag ska våga mig på några slutsatser om arbetslivets inverkan på person
lighet och föräldraskap för de intervjuade, så är mitt intryck det att de flesta 
bör ha varit ganska väl anpassade och i varje fall inte påfallande missnöjda 
med de förhållanden de levde med - de flesta bör alltså kunnat förmedla en 
ganska god självkänsla. Men så alldeles säkra på att andra uppskattar vad de 
gör var de inte - bara 52% trodde säkert att kamraterna uppskattade ens 
arbetsinsats, och 68% att familjen gjorde det, och nej-svaren var 18% i båda 
fallen. Männen svarade vet ej oftare än kvinnorna; kvinnorna trodde oftare än 
män att kamraterna inte uppskattade deras arbete och arbetarna trodde oftare 
än tjänstemännen att de anhöriga inte gjorde det.64 - Men det är inte bara ens 
arbetssituation som definierar en som människa och fostrare; livet man lever 
som privatperson, eller deltagandet i samhällslivet, är naturligtvis också en 
del av den edukativa processen för ens barn.

Klasstillhörighet och klassmedvetande

Självuppfattning och känsla av delaktighet på ett samhälleligt plan mätte 
Segerstedt och Lundquist med frågor om klass och klasstillhörighet och 
samhällets stratifiering. Viktigt för den teoretiska bestämningen av begreppet 
klass eller stratum var att gruppen som räknades till en viss klass eller ett visst 
stratum skulle ha ett gemensamt normsystem, uttalat och övervakat av vissa 
personer. En persons ställning i gruppen avgörs, menade man, av hans närhet 
till normkällan, dvs den eller de som uttalar och övervakar normefterlevna
den65. (Omtolkat till makttermer skulle man säga att den som bestämmer 
normerna och ser till att de blir följda har makt över dem som ska följa 
normerna.) I klassamhället är människorna visst inte lika nära normkälloma 
och de har inte lika stora möjligheter att bli en del av dem, men det finns sätt 
att ta sig fram och göra sig delaktig, nämligen genom utbildning och genom 
politisk kamp.

"I princip ha vi nu /dvs i klassamhället, i motsats till i ståndssamhället/ godtagit allas lik
het eller allas rätt till inflytande på normkällan; men alltjämt uppställa vi vissa kvalifika
tionskrav /.../ Man kan alltså säga att livschansen bestämmes av den utbildning man har. 
/.../ Emellertid finns i ett demokratiskt samhälle även den politiska vägen att nå fram till 
normkällan - det är i viss mån om rätten till den vägen som den politiska kampen har stått 
alltsedan ståndssamhället upplöstes."66

Den politiska kampberedskapen mättes endast med de allmänna frågorna om 
vilka föreningar man tillhörde. Drygt en tredjedel av männen och ca 5% av 
kvinnorna var överhuvudtaget med i någon politisk organisation, medan nära 
nog alla var med i fackförening. Av dem som var politiskt organiserade var de 
allra flesta av både arbetare och tjänstemän med i Socialdemoktratiska

^ibid., s 198.
^Segerstedt & Lundquist, 1955, s 257ff. 
^ibid., s 260.



Arbetarpartiet (96% respektive 85%), och tendensen för de övriga var att ar
betarna mer organiserade sig åt vänster och tjänstemännen åt höger67.

Segerstedt menade, att det kunde finnas en skillnad mellan människors 
objektivt bestämda position i samhället och hennes upplevelse av klasstillhö
righet, och skilde därför mellan stratum (här: tjänstemän och arbetare) och 
klass. Resultaten visade också att många gjorde denna skillnad, 54% av de 
manliga och 58% av de kvinnliga tjänstemännen räknade sig till arbetarklass 
medan 4% av såväl manliga som kvinnliga arbetere räknade sig till medel
klass68 - arbetarna skulle alltså kunna betecknas som mera klassmedvetna. 
Som vi har sett tidigare fanns en tendens för dem som bytt klass att ändå anse 
sig tillhöra samma som föräldrarna, och man kan säga att detta är ett sätt att 
uttrycka att man lever i ett normsystem som hör hemma i uppväxtmiljön mera 
än i de aktuella förhållandena - en slags kulturell eftersläpning, alltså.

Tjänstemännen hade sannolikt som grupp betraktad mera svårt att se någon 
klasstillhörighet, eftersom den expanderat mycket kraftigt under några få år
tionden (med 367% från 1915 till1948. Industriarbetarna ökade under samma 
tid med 78%)69. En närmare granskning av gruppen tjänstemän visade att av 
männen var det främst arbetsledama som betecknade sig som arbetare och av 
kvinnorna kontorspersonalen70. Kvinnorna var överlag mera osäkra och 
ovilliga att placera sig klassmässigt, men deras klassposition är ju också 
verkligen mera ambivalent, eftersom de, om de är gifta, klassificeras med 
hänsyn till makens placering. Katrineholmsboma var betydligt mer ovilliga att 
tala om klass än Huskvamaboma - det är alltså möjligt att traditionerna från 
den äldre industriorten spelar roll här (Katrineholms historia var i fråga om 
samhället knappt hundra år vid den här tiden och de företag som kommit att 
bli betydelsefulla och stora började som hantverk och expanderade med sina 
upphovsmän, som var vad man brukar kalla self made men). En tänkbar pe
dagogisk slutsats är här att arbetarna i högre grad än tjänstemännen skulle 
fostra eventuella bam till klassmedventenhet, helt enkelt därför att de skulle 
förmedla sin egen övertygelse om vart de hör i klassamhället. Men man kan 
också tänka sig, att Katrineholmsboma överhuvudtaget skulle förmedla en 
känsla av att samhället är öppet och att alla möjligheter står till buds om man 
satsar själv, just därför att de levde i ett så ungt och åtminstone till synes so
cialt rörligt lokalsamhälle. Den starka framgångstron visas i svaren på frågan 
"Anser Ni, att Sverige är ett sådant land att alla som verkligen vill och är duk
tiga kan komma fram?" - vilket drygt 83% instämde i, och infödda i 
Katrineholm mer än inflyttade. Skillandema mellan yrkesgrupperna var inte 
stora71.
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Frågan om vilken klass man anser sig höra till blir intressantare för oss både 
ur maktanalyserande och pedagogisk synvinkel när den kopplas till frågorna 
om dels vilken klass man anser har det största inflytandet i Sverige, dels vad 
som avgör till vilken klass en männsika räknas. Något förvånande kan man 
konstatera att det i allmänhet var de som räknade sig till arbetarklassen som 
ansåg att just deras klass var den som hade det största inflytandet, och medel
klassen ansåg att det var "en annan" klass (vilken anges inte) som hade störst 
inflytande.72 Segerstedt drog slutsatsen, att ju högre upp man befinner sig i 
företaget, och alltså ju närmre normkällan man är där, ju längre bort känner 
man sig från normkällan i samhället73. De som ansåg att makten fanns inom 
den egna klassen ansåg också att detta var en god tingens ordning, medan de 
som ansåg att en annan klass hade makten önskade en annan fördelning74. 
Det viktigaste kriteriet för klasstillhörighet menade de flesta att ekonomisk 
ställning var, därefter kom utbildning. Både de manliga och de kvinnliga 
tjänstemännen angav ekonomi och utbildning oftare än arbetarna. Härkomst 
eller uppförande och levnadssätt angavs av ganska få, men av kvinnor mer än 
män. I en Gallup-undersökning som relateras anges att utbildning anses klas- 
skiljande av 23% av över-, 12% av medel- och 8% av arbetarklassen 75

I materialet tycks inte heller utbildning vara någon enastående viktig del i en 
persons karriär, trots att det visar, precis som så många andra undersök
ningar, att utbildningen är klassbunden (se tabell 3), och att högre utbildning 
liksom uppväxt i medelklassmiljö förekom oftare bland dem som identifierade 
sig med medelklassen76. Sambandet mellan klassidentifikation och utbildning 
var emellertid svagt, även om de tjänstemän som räknade sig till socialgrupp
II (medelklass) hade högre utbildning än de som räknade sig till socialgrupp
III (arbetarklass). Segerstedt och Lundquist drar slutsatsen att 
"ståndscirkulationen inte sker genom att man väljer den teoretiska utbild- 
ningsvägen, utan genom att man, i sitt yrke och arbete, skaffar sig kompetens 
för befordran och genom befordran tränger in i nya samhällsstrata"77. Det är 
rimligt att tänka sig att detta i viss mån ändrats sedan 1950 - de stora skolre
formerna har ju genomförts sedan dess och det tycks som om formell utbild
ning har kommit att få större betydelse för avancemang, om inte annat som ett 
nödvändigt men inte tillräckligt villkor. En mycket stor del av de tillfrågade 
skulle emellertid gärna velat ha grundligare skolutbildning (88% av männen 
och 77% av kvinnorna; ingen skillnad mellan tjänstemän och arbetare)78. 
Frågan om vad en grundligare skolutbildning skulle använts till ställdes inte,
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72ibid„ s 287ff.
73ibid„ s 290.
74ibid„ s 292.
75ibid., s 29lf.
76ibid., s 317.
77ibid., s 313f. Ser man på i varje fall Katrineholms historia tycks samhällets livskraft från 
början kommit av just en sådan anda, men den hör ju också den tidiga industrialiseringen 
till.
78ibid., s 318.



men varför man inte fått det berodde antingen på att man inte ville själv då det 
varit aktuellt, eller på att man inte hade råd. Tjänstemännen tycks oftare angett 
att de inte ville själva, medan arbetarna oftare svarat med de ekonomiska skä
len (men skillnaderna var små)79. Och när det gäller den skolreform som var 
aktuell 1950 - grundskola med 9-årig skolplikt - ansåg 65% av männen och 
68% av kvinnorna att det var bra. Bland männen fanns inga skillnader mellan 
kategorierna, men bland de kvinnliga anställda var tjänstemännen mera posi
tiva till reformen än arbetarna80.
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Tabell 3. Skolutbildning för olika personalkategorier; Katrineholm. Procent

Utbildning tjm
män kvinnor

arb
män kvinnor

folkskola+högre f. 46 36 86 93
realexamen 20 22 - -

folkhögskola 2 3 2 5
yrkesskola 29 39 12 -

högre utbildning 3 - 2

Segerstedt och Lundquist, 1955, s 311.

Det var en bestämd löneskillnad mellan tjänstemännen och arbetarna,81 men 
den slår inte igenom mellan de tjänstemän som räknar sig till medelklass res
pektive arbeterklass mer än svagt för de kvinnliga tjänstemännen, och inte alls 
för arbetarna. Lönen spelade alltså mindre roll för klassidentifikation än ut
bildning och härkomst82.

Fritidsliv

Segerstedt och Lundquist mätte den sociala "participationen" med hjälp av 
föreningstillhörighet och -deltagande (uppdrag etc), besök på bio, dans, i 
kyrka osv, och umgänge med släkt och vänner. Det visade sig, vilket kan 
vara av pedagogiskt intresse, att de som var aktiva i en eller flera föreningar 
var klarare och mera bestämda i sina attityder (lägre andel vet ej-svar) än de 
mera passiva, och de hade bättre bostäder och arbetsmoral (enligt frånvaro
statistik och överordnads uppskattning). Skillnaderna i vilka attityder man 
omfattade var däremot oftast inte särslalt påfallande, men i fråga om inställ
ningen till det egna arbetet och huruvida man kunde avancera i företaget, samt 
om man skulle invända mot att ens barn anställdes i företaget fanns signifi-

79ibid., s 318ff.
80ibid., s 321.
81Segerstedt & Lundquist, 1952, s 104f. 
82Segerstedt & Lundquist, 1955, s 323.



kanta skillnader. De föreningsaktiva var här mer positiva83. En rimlig slutsats 
är, att bland dem som var aktiva i föreningar fanns en grupp som hade en 
ganska god självuppfattning och känsla av att det fanns möjligheter för dem 
att påverka sitt - och troligen då också barnens - liv. Hur man ska tolka att de 
som hade bestämda attityder också bodde bättre är svårt att veta, men kanske 
representerar de de mest strävsamma och skötsamma av både arbetarna och 
tjänstemännen.

Praktiskt taget alla i urvalet var med i åtminstone någon förening. Män var 
mer föreningsaktiva än kvinnor, tjänstemän mer än arbetare och allra mest in
tensiva var manliga tjänstemän som menade att någon "annan klass" än den de 
själva ansåg sig tillhöra hade störst inflytande i samhället. Segerstedt & 
Lundquist såg föreningslivet i Sverige som "maktfördelande och demokrat- 
uppfostrande" och menade att det hade en viktig funktion "som instrument för 
anpassning till samhället och dess strukturförändringar"84. De fackliga och 
politiska föreningarna har dessutom en kampfunktion, och så uppfattades de 
nog också,85 och man ansåg ganska allmänt att löntagarnas (fr a arbetarnas) 
villkor förbättrats tack vare facklig och politisk kamp. Att kampen sågs som 
värdefull kan man förmoda utifrån att de flesta inte skulle vara emot att deras 
barn skulle bli "funktionär i en facklig organisation" eller vore "politiskt 
verksam". De som trots allt var emot framför allt kvinnor och tjänstemän86. 
Mera allmänt inriktade föreningar, t ex för idrott, hobby eller kultur, antogs 
ha en kompenserande funktion, fr a för medelklassen, som ju i den här 
undersökningen inte uppfattade sig som mäktig. Hobby- och kulturföre
ningarna lockade också tjänstemän mer än arbetare, medan idrottsföre
ningarna rekryterade mera jämt - men också där fanns det en tendens att med
lemmarna faktiskt uppfattade sig som medelklass87.

Föreningslivet påverkar, liksom arbetslivet, både normbildningen och an- 
språksnivån - det blir en av författarnas slutsatser88.
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83ibid„ s 199-221.
84ibid., s 333. Jfr Hultqvist, 1988, som redovisar en Bourdieu-inspirerad studie av 
socialarbetares bakgrund och utbidlningsvägar. Hos ipn från norrländska småbrukarfamiljer 
utan studietradition fann hon ett mycket starkt samband mellan föräldrars uppdrag inom 
kommunalpolitik, jordbrukskooperativ o dyl och barnens val av utbildning, vilket hon 
hypotetiskt tolkar som att föräldrarna gett dem ett slags kulturellt arv i form av en 
samhällsorientering som kunnat omsättas i en framtidsstrategi, som barnen på ett bra sätt 
kunde omvandla till yrkesutbildning och arbete. "Men det främsta värdet av detta kapital tror 
jag ändå ligger i den öppenhet mot den sociala världen som det kommunala engangemanget 
stod för och som anammades av barnen. En öppenhet och framsynthet som kom till uttryck 
i en offensiv framtidsstrategi riktad mot staden och den urbana kulturen" (s 26f).
85ibid., s 336.
86ibid., s 345 och 350.
87ibid., s 35Iff.
88ibid., s 219.



Det verkar inte som om industrisamhället bröt upp de traditionella kontakterna 
mellan människor - det mesta umgänget hade de flesta, och framför allt de 
gifta, med sina släktingar, som 60% av urvalet träffade minst 3 gånger i må
naden, eller med "övriga vänner". Drygt hältfen umgicks med grannarna och 
knappt hälften med arbetskamraterna89. Segerstedt & Lundquist tänkte sig, att 
de som hade ett livligt umgänge skulla vara de bäst anpassade både i lokal
samhället och på arbetet, men det antagandet bekräftades i stort sett inte, trots 
att många samband fanns90. Kanske var det en följd av att de allra flesta 
verkligen var så väl anpassade i alla möjliga avseenden och att deras, som inte 
var det, bristande anpassning gällde spridda enskildheter? Hur som helst var 
de gifta som grupp mer anpassade än ogifta, vilket kan ha ett intresse med 
tanke på barns villkor.

Men det utåtriktade sociala livet är ju inte begränsat till föreningar och um
gänge, utan innehåller många andra aspekter. En del av dem som kan sam
manfattas under begreppet kulturkonsumtion undersöktes. Möjligheterna att ta 
del av konserter, teater och konstutställningar var väl inte särskilt stora för de 
flesta, men de tillfällen som fanns utnyttjades mera av tjänstemän än av arbe
tare, och inom båda grupperna mer av dem som räknades sig till medelklass. 
Också det aktiva idrottsutövandet var vanligare bland tjänstemän, men passivt 
åskådande tycks ha varit en "helt och hållet demokratisk fritidssysselsättning" 
- men då måste man bortse från att det lockade män betydligt mera än kvin
nor. Bio och dans gick kvinnor på mer än män, och här var det ganska obe
tydliga skillnader mellan tjänstemän och arbetare91.

I den mera privata kulturkonsumtionen finns det också skillnader mellan 
strata. Tjänstemännen både hade och spelade något instrument mer än arbe
tarna, och det fanns en "instrumentell" skillnad: "Tjästemännen äga oftare fiol 
och piano, under det att dragspelet är arbetarnas instrument"92.
De allra flesta hade böcker, mellan 26 och 100 stycken, och skillnaden mellan 
arbetare och tjänstemän gällde dels mängden, dels typen. Facklitteratur hade 
fr a tjänstemännen, och de läste också mer periodica, och fr a mer tidskrifter 
av fackkaraktär. Också typ av skönlitteratur skilde något - mest i att tjäns
temännen mera skaffat "enskilda" utgåvor och arbetarna prenumererat på se
rieutgåvor från t ex Svalan eller Folket i Bild93. Dagstidningar lästes i ungefär 
samma utsträckning av arbetare och tjänstemän, men skillnaden här var att 
tjänstemän oftare läste Stockholms- och borgerliga tidningar, men också ar-
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89ibid., s 97.
90ibid„ s 199-208.
91 ibid., s 368-383.
92ibid., s 366 (citatet) och 87ff. Redovisningarna angående musikinstrument, böcker och 
tidningar/tidskrifter görs under kapitelrubriken "Familjens kulturella standard" och bygger på 
intervjuerna med de manliga anställdas hustrur. Urvalet är följaktligen för de just de frågorna 
begränsat till de gifta männen.
93ibid., s 74ff.



betama läste mer borgerlig än socialdemokratisk press94. Bibliotek utnyttjade 
männen mer än kvinnorna och tjänstemännen mer än arbetarna i allmänhet, 
men de som använde dem allra mest var de arbetare som ansåg att en annan 
klass än deras hade makten (majoriteten av arbetarna menade ju tvärtom att de 
hörde till den maktägande klassen)95. Man får ett intryck av att detta är en li
ten kärna av politiskt kämpande arbetare, inom eller till vänster om socialde
mokratin96.

De klasskillnader som visas i kulturutnyttjandet är alltså de traditionella. 
Arbetarna tycks ha varit mer förankrade i det nära samhället, och 
individualiteten odlades inte i samma utsträckning som i medelklassen, som 
dessutom mera tog för sig av det utbud som i princip var öppet för alla. 
Segerstedt & Lundquist sammanfattar redovisningen av kulturaktiviteterna så 
här:

"Samma kategori människor som äro de bäst utbildade och även ha det ekonomiskt bäst 
visa sig alltså alltjämt vara de kulturellt aktivaste. Samtidigt äro de pessimistiska om sin 
klass inflytande i samhället. /.../ En intressant fråga är, om denna medelklass, trots sin 
maktlöshetskänsla, ska fortsätta att bära upp kulturlivet eller om den ska resignera även på 
detta område, och - i det senare fallet - om någon annan samhällsklass är i stånd att taga upp 
den kulturbärande rollen."97
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Radikalitet - konservatism

Vi ska se på ett frågekomplex till i undersökningen. Detta skulle mäta klass
medvetande eller attityder på en tänkt radikalitet - konservatism-axel, men 
frågan är väl om författarna själva menade att de lyckades med just det

En av frågorna var den som rörde framgångsmöjligheter i det svenska sam
hället, och mest övertygade om att dessa fanns var män, tjänstemän och de 
som identifierade sig med medelklassen 98 Här speglas alltså ett klassmed
vetande, men i frågan om man tror att människorna i Sverige var "lyckligare 
förr" och en annan liknande fråga om samhällsutveckligen varit till det 
bättre99 blev det ingen entydig skillnad - här var de flesta konservativa. Bara

94ibid., s 8 Iff.
95ibi„ s 379ff.
96ibid., 349.
97ibid., s 383.
98ibid., s 391f.
99Dctta var den flera gånger replikerade frågan om Berg och Strand: "Vännerna Berg och 
Strand var ute och kampade tillsammans och kom då till en ödegård. Berg tyckte att det var 
beklämmande att en gammal bondgård där tidigare generation» arbetat så hårt och haft både 
glädje och sorg fick förfalla, men Strand sa att han för sin del bara tyckte, att det var bra, 
att folk kom ifrån en trakt där dom ändå bara slet ont. Dom har nog en högre standard där 
dom lever nu. - Känner Ni som Berg; Strand; vet inte?"



35% av männen och 26% av kvinnorna trodde att folk var lyckligare "nu".100 
En mera radikal ståndpunkt demonstrerades i inställning till en frivillig barn
begränsning, vilken 82% av männen och 86% av kvinnorna ansåg riktig, och 
de allra flesta ansåg att skilsmässor kunde gå för sig, men här finns en skill
nad mellan manliga tjänstemän och arbetare i det att arbetarna i lite större ut
sträckning menade att äktenskapet alltid bör hållas ihop.101 Konservatism de
monstrerades emellertid i fråga om "kvinnans plats": hela 98% av männen och 
85% av kvinnorna ansåg att den uteslutande borde vara i hemmet "medan 
barnen är små", och 44% av männen och 22% av kvinnorna även sedan bar
nen växt upp102 - men detta var naturligtvis också en anpassning till realite
terna. Någon barnomsorg fanns ju praktiskt taget inte och skötseln av hus
hållen var fortfarande ganska arbetskrävande, även i städer.
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Tabell 5. Inställning till kroppsaga. Procent.

Anser Ni. att...
Kön 
män . kvinnor

Strata
tjm art?

föräldrar under inga 
omständigheter ska 
använda kroppsaga 
mot sina barn? 19 24 12 20

att sådan aga kan fä 
förekomma någon 
enstaka gång? 74 64 72 74

att sådan aga gott 
kan få förekomma då 
och då? 7 12 16 6

100 100 100 100

Efter Segerstedt & Lundquist, 1955, s 404.

Det var två frågor som gav det förväntade resultatet att arbetarna skulle vara 
mer radikala än tjänstemännen. Den ena gällde kroppsaga, och tanken var att 
"agan hörde samman fried det gamla patriarkaliska familjesystemet och hus
bondeväldet, och att man därför känslomässigt kunde identifiera det med en 
gången eller i upplösning varande samhällstyp"103. Här bekräftades alltså 
hypotesen att arbetarna skulle vara mer radikala, dvs de var emot aga i större 
utsträckning. Det fanns dessutom en tendens att kvinnor var både för och

100ibid., s 393ff.
f^ibid., s 397f respektive 400f.
102ibid., s 402f.
103ibid., s 403f.



emot mer än män. Men de flesta ansåg att aga kunde vara lämpligt - åtmins
tone som nödfallsåtgärd, kan man förmoda (se tabell 5).

Den andra frågan gällde polisens oväld. Här var utgångspunkten att arbetar
klassen aldrig känt sig riktigt delaktig i samhället på lika villkor och att rätts
systemet alltid stått på de etablerades sida, som vid Sundsvallsstrejken 1879. 
Också synpukter som emigranter lämnat till Emigrationsutredningen 1908, 
och som uttryckte ett stort missnöje med skillnaderna mellan "storgubbarnas" 
rättigheter och småfolkets skyldigheter, låg bakom hypotesen. Att frågefor
muleringen gällde polisen motiverades med att polisen var den "rättens funk
tionärer" som vanligt folk oftast möter104. Som väntat var arbetarna mer 
misstrogna mot polisens oväld än tjänstemännen, men skillnaderna var min
dre än författarna trott. De flesta överhuvudtaget trodde inte att polisen be
handlar alla lika (36%) utan att den tar hänsyn till samhällsställning (44%). 
Mest övertygade om detta var de arbetare som ansåg att en annan klass än 
deras hade makten i samhället, vilket ju är konsekvent i förhållande till det re
sonemang som låg bakom hypotesen105.
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Slutsatser

Hur ska jag då besvara min fråga om den edukativa processen - hur den ser ut 
och hur man får syn på den? Den första delfrågan har jag väl besvarat närmast 
axiomatiskt när jag accepterade de teoretiska utgångspunkter som antar att 
föräldern genom sitt eget varande helt enkelt är fostrande. Och nog menar jag 
att man kan se åtminstone de delar av den i ett material som Segerstedts & 
Lundquists undersökning, som beskriver människor som normbärare och 
förebilder samt deras materiella villkor. Den bild jag får fram är naturligtvis 
lite suddig, och av naturliga skäl med tanke på populationen och urvalet ser 
jag mest fäder, vilket är en betydlig inskränkning för mina frågor. Men om 
pappan verkligen är den som inför barnet är den som ff a representerar 
"samhället" och livet utanför hemmet,106 är det inte så lite. Och de fäder jag 
antar finns bakom tjänstemännen och arbetarna i undersökningens kategorier 
bör, som jag har sagt tidigare, ha kunnat framstå som ganska självsäkra, 
kompetenta och välförankrade i normsystem, som visserligen var olika mellan 
olika grupper, men ändå förankrade i någon tillhörighet. Det är varken 
"alienerade", "anomiska" eller "kulturellt friställda" människor som framstår. 
Men - vilka normer förde de faktiskt över till barnen? Lärde arbetarna som 
ansåg att slaget var vunnet och makten deras sina barn att slå sig till ro, medan 
de som ansåg att den fortfarande låg hos någon annan klass lärde sina att 
kämpa vidare? Lärde tjänstemännen, som ju i den här undersökningen upp
fattade sig som politiskt maktlösa, sina barn att det finns andra falt för makt

^ibid., s 384ff. Frågan löd: "Anser Ni att polisen på det hela taget behandlar alla lika; tar 
hänsyn till samhällsklass; är godtycklig?”
105ibid., s 389ff.
106vilket t ex den psykodynamiska teoribildningen stipulerar.



och inflytande? Och barnen - vad trodde de på, vad tog de till sig? Inget av 
detta syns här, men vi vet förstås ändå en hel del av svaren.

Vad jag inte heller kan se är de - viktiga - delar som visas i direkt aktion mel
lan en far eller mor tillsammans med ett visst barn och som mera berör psy
kologiska förhållanden hos både barn och förälder. Dessutom saknas i stort 
sett de föreställningar om idéer om barn och fostran som på olika sätt hör ihop 
med vad man lite slarvigt kan kalla kulturellt klimat.

Men att få syn på det som finns om den edukativa processen i ett material som 
detta har inte varit alldeles enkelt, trots att redovisningen både är mycket nog
grann och omfattande, och det beror naturligtvis på att jag inte kan gå tillbaka 
till rådata och göra de korrelationsberäkningar mina frågeställningar motive
rar. Se t ex på frågan om inställning till aga - vad säger den egentligen, mer än 
att det fanns en ganska allmänt omfattad norm att aga kanske inte var det man 
allra först borde ta till mot tredskande bam, men trots allt bra att ha i bered
skap? Den säger något om den allmänna synen på bam och fostran, men inget 
om huruvida det var gamla eller unga, föräldrar eller barnlösa - eller ens om 
det var de som såg sig som medel- respektive arbetarklass, vilket ju redovisas 
i många sammanhang - som ansåg agan lämplig. Jag kan alltså inte dra några 
slutsatser av detta om hur den edukativa processen i trängre mening såg ut.

När det gäller uppföljningsstudien kommer jag naturligtvis däremot att kunna 
göra de sambandsberäkningar mina teorier motiverar, och jag hoppas att jag 
dessutom ska kunna göra en fördjupning för att mera konkret studera hur 
fostrans- och socialisationsprocessema ser ut i vissa familjer.
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GYMNASIESKOLA.
Sigbrit Franke-Wikberg och Carl Åsemar.
5. STUDIE- OCH YRKESORIENTERINGENS FRAMVÄXT I 
GRUND- OCH GYMNASIESKOLA. En beskrivning av mål, or
ganisation och metoder (rev).
O^arl Åsemar
6. KUNSKAPER OM OCH ATTITYDER TILL DAGENS SYOMÅL. 
Interviuer med elever och skolpersonal.
Carl Åsemar.
7. SYO I UNDERVISNINGEN. En enkätundersökning bland lärare 
på grund- och gymnasieskola.
Qarl Åsemar
8. VAL AV,’ KUNSKAPER OM OCH VÄRDERINGAR KRING 
UTBILDNING OCH YRKE. En enkätundersökning bland grund- och 
gymnasieskoleelever.
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förändringar under högstadiet.
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11. SKOLBETYGENS OCH ANDRA MERITERS BETYDELSE VID 
ÖVERGÅNGEN TILL ARBETSLIV OCH FORTSATT UTBILD
NING. En uppföljningsstudie/retrospektiv studie av 74 elever åren 
1978-1986.
Håkan Andersson.



12. SOCCER HOOLIGANISM - SOME THEORETICAL VIEWS. 
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13. IDROTTEN, DOPINGEN OCH MORALEN.
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14. DE VÄRNPLIKTIGAS PRESTATIONSFÖRMÅGA VID IN- 
SKRIVNINGSPRÖVNINGAR I SVERIGE 1969-1979. En introduk
tion till en studie av resultaten i psykologiska inskrivningsprov (I- 
prov).
Arne Ross.
15. DE VÄRNPLIKTIGAS PRESTATIONSFÖRMÅGA VID IN- 
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av inskrivningsproven (I-proven) 1944-1980.
Arne Ross.
16. DE VÄRNPLIKTIGAS PRESTATIONSFÖRMÅGA VID IN- 
SKRIVNIN GSPRÖ VNIN GAR I SVERIGE 1969-1979. Tidigare 
forskning med material från vämpliktsinskrivningar. Prestations
förmågans tillväxt före inskrivningen.
Arne Ross
17. NORMERANDE PROV I FYSIK FÖR KOMVUX. En analys av 
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Arne Ross.
19. DE VÄRNPLIKTIGAS PRESTATIONSFÖRMÅGA VID IN- 
SKRIVNINGSPRÖVNINGAR I SVERIGE 1969-1979. Bakgrunds
variabler relaterade till intellektuell prestationsförmåga. En be
skrivning av data från intervjuunderlag och exempel på modeller. 
Arne Ross.
20. SPARSAMHETSFOSTRAN I 1900-TALETS OBLIGATORISKA 
SVENSKA SKOLOR.
Ulla Johansson.
21. VILKA GYNNAS VID BETYGSÄTTNINGEN? Om ämnes-, linje- 
och könsskillnader i erhållna betyg.
Anita Wester-Wedman, Kjell Gisselberg, Hans Mattsson och 
Ingemar Wedman.
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