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Del 2:

Förord
Inom vilka kunskapsområden har dagens specialpedagogik
vuxit fram? Hur påverkar detta det specialpedagogiska fältets
utformning, framtida inriktning och behov av forskning?
Detta är några av de övergripande frågor som Rolf Helldin,
författaren av denna skrift, ställer sig. Han försöker därmed
hjälpa oss att förstå hur den specialpedagogik som finns i dag
i Norden ursprungligen har utformats. Rolf Helldin diskuterar begrepp, som vi ofta stöter på i specialpedagogiska sammanhang, t.ex. specialpedagogisk kunskap, rättvisa, solidaritet, individualism, demokrati, segregation, kontroll, ordning
mm.
Genom att analysera artiklar från två tidskrifter om specialpedagogik belyser han den här problematiken. Den ena tidskriften är ”Hjälpskolan” ur vilken han valt några nummer
från 1920-talet. Den andra är ”Nordisk tidskrift för
Specialpedagogik” med några nummer från åren 1997 till
1999. Texterna har fått illustrera de nyckelbegrepp som
nämns ovan.
Framställningen i denna bok omfattar två delar. I del 1 illustreras med hjälp av jämförelser mellan tidskrifterna hur specialpedagogisk kunskap beskrivs och motiveras under två tidsperioder med cirka 60 år emellan. Olikheter och likheter lyfts
fram. I del 2 diskuteras företrädesvis begreppet individualism
och dess relation till social rättvisa i utbildningssammanhang.
Denna del är en teoretisk analys som mynnar ut i en diskussion om framtida forskningspolicy och forskningsprinciper
inom det specialpedagogiska fältet. Delarna är skrivna på ett
sådant sätt, att de kan läsas fristående efter intresse.

Förord
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Det är Skolverkets förhoppning att detta bidrag ska öka förståelsen av specialpedagogik som ett kunskapsfält och stimulera till analys och diskussion om forskning, utveckling och
praxis.
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Ann Carlson Ericsson

Annika Andrae Thelin

Avdelningschef

Enhetschef
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DEL 1

Bakgrund

I en analys av ett antal artiklar som förekom i tidskriften
”Hjälpskolan” på 1920- talet ställde jag mig några frågor om
de former av kunskap den då expanderande hjälpskolerörelsen vilade på. Det var frågor som jag menar var viktiga att få
svar på för att förstå hur den specialpedagogik som finns idag
i Norden ursprungligen har utformats. Vilka teoretiska
ursprung har dagens specialpedagogiska kunskapsområde?
Finns det kanske några historiskt definierbara utvecklingslinjer, som också idag inverkar på det specialpedagogiska fältets
utformning, framtidsinriktning och framtidsbehov? (Se
Helldin, 1997)
Närmare bestämt behandlade frågorna följande analysområden:
• Vilka personer stod för den kunskap de beskrev som
specialpedagogiskt relevant? I vilka teoretiska och/eller
praktiska yrkessammanhang fanns personerna? Med ett
”postmodernt” vanligt uttryck frågade jag mig vilka ”nätverk” som började byggas upp och vad dessa sammanhang betydde för kunskapsutvecklingen inom det spirande fältet.
• Hur beskrevs den specialpedagogiska kunskapen i artiklarna? Vilka grundformer av vetenskapliga perspektiv

1 Texten har skrivits i samklang med en parallellt färdigställd text om utsikter för en
demokratisk gymnasieskola. (se Helldin, 2002)
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och teoretiska ansatser vann med hjälp av tidskriftens
personliga ”förmedlare” intrång på fältet – i kurser,
omtalade i tidskriften, eller via de texter som presenterades? Hit hör också frågor om vilka centrala begrepp
inom området som avhandlades eller ingick i kunskapspreferenserna just då.
• Vilken ”tidsanda” utstrålade texterna? Innebar texternas
utsagor någon form av självkritisk social granskning, dvs
hade fältet eller författarna ”etablerat någon relation till
sig själv”2 i den verksamhet man bedrev i form av forskning eller pedagogisk praktik? En hithörande aspekt i
Helldin (1997), var hur moral- och rättvisediskussionen
såg ut inom fältet i de forsknings- och utvecklingsfrågor
som då lyftes fram.
• En annan aspekt av moral- och rättvisediskussionen är:
Hur resonerade företrädarna för det expanderande fältet om ett isolerande hjälpklassystem – i anslutning till
sorteringsfrågor? Vilka argument förekom för att elever
borde placeras i särskilda hjälpklassgrupper och vilka
konsekvenser ansåg man en sådan behandling ha?
Syftet med min tidigare studie var tvådelat: Den första delen
var av beskrivande art. Jag ville beskriva embryot till det nordiska specialpedagogiska kunskapsfältet. Den kunskapsbild
jag konstruerade med texternas hjälp avsåg jag att använda för
en vidare diskussion av ursprunget till de kunskapsfokuseringar som förelåg i bilden från 1920-talet. Den senare delen av

2 Uttrycket finns i Michel Foucaults bok The order of things (1986) där han ingående diskuterar kritiska analyser i anslutning till begreppet diskurs. (se s. 81 f) Att
etablera en relation till sig själv kan i det här fallet innebära att teoretiskt såväl som
praktiskt kritiskt analysera de handlingar som förekommer inom en verksamhet,
samt att sätta in handlingarnas konsekvenser i ett omvärldssammanhang. Med
begreppet diskurs avses i den här texten vad människor ”think, say, write and read
about what they do”. För en utveckling av begreppet se Helldin (1997) s. 73 ff.
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syftet försökte jag lösa genom att inrikta analysen mot ett antal
”determinerande” trender inom utbildningspolitik, beteendevetenskaper och samhällsfilosofi i tiden före och under 1920talet, som således fick stå för förklaringar av de kunskapsfokuseringar som fanns inom fältet under det decennium jag studerade det.
Man kan säga att den forskningsansats jag beskrivit ovan var
ett försök att förlägga de tolkningar jag gjorde av kunskapsfältet till en diskussion om specialpedagogisk verksamhet i ett
kritiskt makt- och rättviseanalytiskt sammanhang. Jag ville inleda en granskning av fältets intressen gentemot de allmänna
rättvisefrågor som länge diskuterats inom andra skådeplatser
än den specialpedagogiska. En sådan placering av de analytiska utgångspunkterna för studien kan, enligt min mening,
innebära att utsätta de specialpedagogiska teorier och de
handlingsnormer som förekommer inom fältet för en prövning inom den politiska filosofins ramar. Ansatsen innebar i
min studie att den begreppsarsenal med vilken specialpedagogiska frågor vanligtvis avhandlas nu analyserades i ett politiskt filosofiskt sammanhang. Det gällde innebörden i
begrepp som exempelvis individualism, solidaritet, kritisk analys, specialpedagogisk kunskap, rättvisa, undervisningsdemokrati, segregation, kontroll, ordning etc. Jag hade ambitionen
att utreda de här begreppen inom det specialpedagogiska fältet men också på ett djupare allmänt socialt plan. Kort uttryckt
innebar det i mitt fall att utsätta specialpedagogiska kunskapsfrågor i forskning, utveckling och praxsis för en demokratisk
kritisk rättvisegranskning.3

3
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Jag utvidgade den diskussion jag förde i Helldin (1997) i Helldin (1998)
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En av de mest centrala övergripande frågorna i det arbete
jag beskrivit har att göra med de motiv som driver textförfattarna att ägna sig åt just den form av specialpedagogisk forskning eller de utbildningsproblem som de lyfter fram i sina texter. Jag ville veta hur författarna såg på specialpedagogikens
funktioner i samhället och de uppgifter de ansåg den hade
inom det allmänna skolsystemet.
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Föreliggande text – ansats
och syfte
Mitt arbetssätt i texten nedan kan beskrivas så här. Analysen av
det initiala skeendets kunskapsfokuseringar på 1920-talet ska
få tjäna som en bakgrundsteckning för en granskning av nutida kunskap inom fältet, med likartade frågor som de ovan
nämnda i fokus. Tyngdpunkten har här emellertid fallit på
punkterna två och tre ovan, nämligen hur den specialpedagogiska kunskapen beskrivs och motiveras kring vissa centrala
begrepp, samt att försöka fånga en tidsanda. I och med att de
historiska nedslagen befinner sig i ”yttersta ändarna” (1920och 1990-talen) av den specialpedagogiska historien kan jag
naturligtvis inte göra anspråk på att redogöra för eller ”följa”
hur specialpedagogisk kunskap utvecklats genom åren. Det
kan bara bli en relativt statisk jämförelse av de två tidsbilder
som jag tecknar och resonemang om olikheterna och likheterna dem emellan. Utsagor om betydelsen av vissa vetenskapliga och ideologiska pespektiv, kan säga något om fältets beroende av tidstrender som råder i samhället vid en viss tidpunkt,
antingen de är ekonomiska, politiska eller utbildningsmässiga.
Jag anser, att en viktig funktion hos den specialpedagogiska
forskningen är att vara en indikator på – och kritisk granskare
av – hur samhälls- och utbildningsutveckling inverkar på de
människor som bedöms som svåra att ha att göra med i utbildning och samhälle. Det är i den andan texten har skrivits.
Textens titel förlägger den kritiska granskningen av den specialpedagogiska forskningen till ”ett omvärldsperspektiv”.
Med det menar jag, att granskningen jag företar har ambitionen att diskutera forskningsbehov inom området i anslutning till
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pågående samhällsutveckling. Det betyder, att jag måste ta
vissa starka moderna och postmoderna trender i beaktande:
I en diskussion om individualism kommenterar jag den individualistiska frihetens innebörder och uttryck i forsknings- och
utbildningsmiljöer.4 Jag har gjort en tämligen inträngande
analys av individualismen, därför att jag anser att det är ett
begrepp som innehåller nyckeln till förståelsen av de vidare
sammanhang som råder mellan populära trender inom dessa
miljöer. Ett sådant försök till förståelse är beroende av ett
omvärldsperspektiv som innefattar en historisk tillbakablick
på kunskapsinriktningen inom det specialpedagogiska fältet,
med bl a de neuropedagogiska och medicinska ansatserna i
centrum. Begreppet individualism blir så att säga för mig en
integrerande ”grundbult” i förståelsen av de fält som undersöks. Min analys antyder en framtida väg för specialpedagogisk
forskning. I den meningen kan man tala om min ansats som
projektiv.
Det här är ett specifikt sätt att se på specialpedagogisk forskning som ställer sociala och ibland politiska krav på forskningsfältet.5 Jag vill betona, att jag därmed inte har sagt att
dessa krav kan vara de enda inom ett så brett fält som det specialpedagogiska. Den ansats jag diskuterar är av komplette4 Charles Taylor (1994) lyfter i en antologi fram en viktig framtidsfråga i sina analyser av det mångkulturella dilemman som samhällen idag försöker bearbeta på olika
sätt. Hans huvudfråga gäller hur den demokratiska rätten till likabehandling ska
utformas så att inte variationen i form av olika kulturella identiteter utslätas. Frågan
om variation och likvärdighet är också en viktig fråga för pedagogiska situationer.
”Globalisering” av skolverksamhet i form av ökad etnisk variation i skolan och det
främlingskap som åtföljer mångkulturella möten är, enligt mitt sätt att se, viktiga
övergripande omvärldsfrågor för den specialpedagogiska forskningen.
5 Enligt Haug (1998) saknas de historiska, sociologiska och politiska ansatserna i
många länders specialpedagogiska forskning. Den är vad han kallar för ”epistemologiskt trång” i den bemärkelsen att den oftast analyserar den ”isolerade individen”
och får sin inspiration från teorier om individuella funktionella svårigheter. Den här
forskningen är också enligt Haug ”oproblematisk” till sin karaktär med ett ”harmoniperspektiv” på de problem den diskuterar. Dess begreppsanalys är dessutom ytlig
och okritisk enligt Haug. (s. 123, 124)
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rande och perspektiviserande slag och kan enligt min mening
finnas införlivad i det för seriös forskning nödvändiga arbetandet med ”förståelsen av sig själv”. Utan den förståelsen blir
”forskning” lätt ett ”naivt beskrivande” eller ett tekniskt-metodiskt ”kumulativt byggande” utan vare sig demokratiska eller
utbildningspolitiska referenspunkter. Vägen framåt för sådan
forskning är ofta slumpartad och har en omedveten karaktär.
Den blir på så sätt i sämsta fall också ett lättvindigt språkrör för
intressen som inte alltid är sådana att de gagnar alla grupper
av barn och ungdomar i skolan eller att de arbetar för att en
skola för alla ska utvecklas.6

6 Detta innebär en återgång till den metodologi jag använde vid 1920-talsanalysen
beträffande de ”determinerande sammanhang” jag där talar om i min metoddiskussion. Jag för en relativt ingående diskussion angående dessa frågor i Helldin (1997)
kap 2 s. 16 ff.
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Om empiri och validitet
Dagens empiri hämtar jag från ”Nordisk tidskrift för
Specialpedagogik” under åren 1997-1999, som i likhet med
”Hjälpskolan” representerar de nordiska förbunden för specialpedagogik. Representanter för dessa förbund ingår i tidskriftens redaktionsråd. Innehållet speglar det tidskriften talar
om som ”Forskning, Utveckling och Praxis” inom fältet. Den
vill nå en bred läsekrets. Enligt dess egen utsaga är den en tidskrift för ” ... spesialpedagoger, forskere i spesialpedagogikk,
undervisningspersonale og skoleledere.” Den är också ett:
”... forum for spesialpedagogisk kunnskapsformidling i
Norden. Tidskriftet bidrar med etterutdanning og faglig oppdatering og gransker, vurderer og diskuterer
resultater innen både teori og praxis.” (NTS, no 3
1998, s. 12)
Representation är ett förföriskt ord i forskningssammanhang. Jag vill påpeka att man vid läsningen av min text endast
ska betrakta den empiri jag använder som illustrationer och
kommentarer i den diskussion jag för fram. Jag presenterar
här inget ”representativt urval”, vilket empirisk forskning
oftast har som krav. Texterna har istället endast varit en källa
att ha tillgång till när jag velat illustrera innehållet i och samhörigheten mellan de nyckelbegrepp jag diskuterar under
punkterna ett till tre ovan.7 Jag har använt dessa texter för att
7 Punkterna ett till tre ovan (se s. 10 f) gällde frågor om nätverkens betydelse för
kunskapsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet, vilka vetenskapliga perspektiv och teoretiska ansatser som var framträdande i forskning och praktik samt
hur moral- och rättvisediskussionerna såg ut inom fältet.
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förstå skolans värderingar och pedagogiska funktion och de
omvärldstrender som jag diskuterar i analysen. Man bör således
undvika att se de artikelillustrationer jag använder som en samlad
och sanntrogen ”bild” av den specialpedagogiska forskning som totalt
förekommer i norden. De ger dock en sann representation av de
vanligaste forskningsansatser som förekommer under den
tidsperiod jag studerat tidskriften, dvs de tre sista åren på
1990-talet.

Tidskriftens disposition
I tidskriftens policybeskrivning lyfts vikten av kritisk granskning fram. Det kan vara rimligt att anta att de personer som
publicerar sig i tidskriften har tagit upp frågor som är aktuella intresseområden för den tänkta läsekretsen i Norden och
att de också har bedömts av redaktionsmedlemmarna med
avseende på argumentens trovärdighet och problemens relevans i detta hänseende. Redaktionen gör också en bedömning
av vilket intresse textens innehåll och ansats har för läsekretsen. Med ett sådant antagande kan man försiktigt betrakta tidskriften som en indikator på delar av en nordisk kunskapsdiskussion på fältet. Tidskriften står dessutom med sitt redaktionsråd, i nära kontakt med de nordiska förbunden för specialpedagogik, som i sin tur, med sina kontakter med medlemmar i förbunden, utgör viktiga allianscentra och språkrör
för kunskapsfrågor inom området. I rådet sitter respektive
ordförande för de nationella förbunden i specialpedagogik i
de fem nordiska länderna.
Med hjälp av tidskriftens exempel ska jag nu inledningsvis
börja skissa på områdets anda och framtidstro i slutet på 1990talet. Det gäller främst vilka skäl och strategier man väljer för
att beskriva och motivera områdets framtida existens och vilka
former av kunskapsinnehåll som förespråkas.
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Tidskriften är under slutet av 1990-talet vanligtvis disponerad på följande sätt. Den inleds med några redaktionella kommentarer till innehållet i det aktuella numret, vanligtvis av
huvudredaktören, men ibland också av någon av de fem nordiska nationella redaktörerna. Därefter följer ett antal artiklar
som ibland är organiserade inom ett tema. Tematanken betonas av den norske huvudredaktören för tidskriften i nr 1 1998
där hon också vill att tidskriften ska hålla den ”... nordiske
utdannings- og oplæringsdebatten levende, kreativ og kritisk,
på alle nivå i utdanningssektoren. (s. 1) Samma tanke uttrycks
av huvudredaktören i nr 2 1998. (s. 49) Från och med år 1998
avlöstes huvudredaktören, Håkon Askeland från Norge, av
Marit S. Hernæs, också hon från Norge. En av de frågor den
norske huvudredaktören ställer sig när skiftet tar sin början är
om tidskriften verkligen når ut:
... i de ulike fag- og forskningsmiljøene vi ønsker att nå
... ... Tidskriftet vill beholde sitt fokus på nordisk spesialpedagogisk forsknings- og utveklingsrelatert arbeid,
men samtidigt vil det bli mer tematisert. (NTS, no 1
1998, s 1)
En ambition man verkar ha i samband med redaktörsskiftet
är att undersöka historien när det gäller ”verdier, utdanningsreformer og nye ideer omkring spesialpedagogikk, integrering, inkludering, normalisering, likeverd og livslang læring i
de forskjellige landene”. Således har man ambitionen att
täcka många av de traditionella kunskaps- och värdefrågor
som ställts till fältet under de ca 100 år som specialpedagogiken funnits som verksamhetsområde. (NTS no 1 1998, s 1)
Alla dessa ”spørsmål” anser man vara centrala och aktuella
för debatt och kunskapsutveckling i nordisk forskning. Man
ställer sig också en framtidsfråga som kan tydas som att
”nyare” forskning ska ha företräde i tidskriften i fortsättningen. Så här säger Marit H. Haveland, norsk nationell redaktör:

Om empiri och validitet

19

Noen har sagt (Det framkommer inte vem, min kommentar) at utdanningsforskning som er eldre enn tre
år, icke gjenspeiler det ”virkelige liv” på våre opplæringsarenaer-stemmer det? (NTS no 1 1998, s. 1)
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Framtidstro
I den analys jag gör av 1920-talets nummer av den specialpedagogiska kunskapen i tidskriften ”Hjälpskolan” (Helldin,
1997, kap 3) pekar jag på hur texterna och redaktionskommentarerna generellt andas framtidstro och uttrycker expansionsbehov för den specialpedagogiska verksamheten som
fackområde. Det är tiden då den specialpedagogiska expertrollen skall etableras i kommunernas skolsystem. Då som nu
betonades vikten av det nordiska samarbetet för att erfarenheten från den specialpedagogiska verksamheten ska nå ut till
det allmänna undervisningsområdet och för att områdets kunskapsinsikter skall befästas för framtida bruk. Liknande tankar
om specialpedagogikens olika möjligheter och användningspotential finns under slutet av 1990-talet. Här är det egentligen ingen större skillnad mellan decennierna så som jag bedömer det. Jag ska ge ett exempel på detta förhållningssätt.
I redaktionskommentaren ”I want respect” utvecklar huvudredaktören angående kriminalitet hypotesen att ” ... nederlag
i skolelivet kompenseres med seire i gatelivet. Selvbildet krever oppreisning når det blitt vanæret”. Här förs, i samband
med detta påstående, ett hypotetiskt resonemang som går ut
på att den specialpedagogiska kunskapens ”utviklingslinje”
innebär en förflyttning från att tolka problemen som en
”medicinsk sjukdom” till en förståelse av ” hvert individ som et
eksempel på menneskelige variation”. Specialpedagogiken
har, menar han, varit vägledande för inkluderings- och normaliseringspolicy i Norden:
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Kan en tenke seg at en del av det spesialpedagogiske
teorigrunnlaget som lå bak disse reformene er den
endringskraft som mangler i den generelle pedagogiske tenkningen om skolens funksjon i forhold til samfunnets krev. Ligger det ett ubrukt lager av virkemidler
og tankegods i den specialpedagogiske tradisjonen
som ikke har blitt formidlet tilstrekkelig klart til den
allmenne pedagogiske virksomhet Dersom dette er et
tilfelle, har vi et stykke arbeid å gjøre foran oss. (NTS,
no 3 1997, s. 89)
Man kan ställa frågan om han gör en riktig bedömning när
han poängterar ”förskjutningen” från medicinsk sjukdom till
variation och kanske också fråga sig om begreppen ”medicinsk sjukdom” och ”menneskelige variation” egentligen kan
jämföras på det sätt han gör. Det viktiga är dock, menar jag, att
han implicit kritiserar en ”medicinsk utveckling” som enligt
hans bedömning, om jag tolkar honom rätt, idag har tonats
ner som förklaringsgrund inom det specialpedagogiska fältet.
Han hävdar att idén om variation och skolans funktion i samhället inte anammats av allmänpedagogiken. Hans strategi för
tidskriften är att lyfta fram specialpedagogikens budskap om
att sprida den variationsidé han således hävdar tillhör specialpedagogiken idag.
Ser man historiskt på den specialpedagogiska kunskapsbasen har den emellertid länge varit starkt dominerad av en
medicinsk vetenskapssyn. Det var särskilt tydligt i början på
1900-talet då hjälpklasserna skapades i kommunerna. Läkarna
hade exempelvis länge en mycket betydelsefull roll när det
gällde att avgöra vilka elever som borde placeras i de särskilda
grupperna. Läkarna blev dåtidens ”sorterare” i skolsystemet.
Även psykologin hade en betydelsefull roll i skolan.
Lundgren har i boken Between hope and happening (1983)
beskrivit differentiell psykologisk vetenskap som den rationel-
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la basen i utbildningsplaneringen. Så här säger han om sorteringen:
... a specific qualifying function was developed and in
the next step completed by the development of a sorting function. Psychology was the instrument by which
these functions could be established, controlled and
legitimated. (s. 32)
Medicin och delar av psykologin var således under skolans
tidiga stadier instrumenten för sortering. Poängen, och dilemmat, är att det inte går att legitimera sortering utan att hävda
och ha kunskap om variation. Om sedan kunskapen om variation ska användas för att sortera elever och avskilja, är väl snarare en skolpolitisk fråga.
Jämför man med de individkoncentrerade ”sjukdomsanalyser” som bedrevs under det specialpedagogiska områdets inledande faser, där den teoretiska grunden hämtades från det
psykopatologiskt baserade abnormskolefältet8, har alltså fältet
enligt den här redaktören genomgått en betydande utveckling
vad gäller de teoretiska grunderna. Ett påpekande måste dock
göras: Egentligen behöver inte koncentreringen på den ”menneskelige variation” i princip betyda att positionerna teoretiskt
har utvidgats eller förändrats inom fältet. Utesluter den ena
ståndpunkten, i det här fallet, den andra som redaktionskommentaren vill göra gällande? Den fortsatta analysen av texterna i studien ska bl a diskutera dessa eventuella breddningar av
det specialpedagogiska teorigrundlaget med några 1990-talsartiklar som illustration.

8

Se Helldin (1997) främst kap. 6
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”Nätverket”
Nätverksbildningar handlar som jag ser det inte bara om
”inneslutning”. Ett nätverk, inom exempelvis en forskningseller undervisningspraktik, kan i lika hög grad handla om uteslutning av medlemmar som bedöms som icke önskvärda
inom nätet. Jag ska ge ett historiskt exempel. I tidskriftens
1920-tals nummer var författarna av artiklarna ofta också medlemmar i redaktionen för tidskriften eller framträdande medlemmar i de nordiska nationella förbunden. Flera var också
ledamöter i de nationella hjälpskoleföreningarna. Totalt presenterades ca 40 artiklar under 1920-talet varav en ”inre cirkel” skrev nära hälften. Geografiskt var spridningen tämligen
god när det gäller Danmark, Norge och Sverige. Den inre cirkeln bestod av representanter för alla nordiska länder. Island
och Finland representeras dock under perioden av betydligt
färre artiklar än övriga nordiska länder.
I början av den historiska utvecklingen av det specialpedagogiska verksamhetsfältet är specialiseringskrafterna mycket
starka. Motståndare mot avskiljda hjälpklasser hade svårt att
göra sig gällande. Föräldrar som satte sig på tvären mot det
växande avskiljningssystemet, bemöttes ofta maktfullkomligt
eller med strategisk övertalning. Hjälpklasslärarnas professionaliseringsidé bygger på att de ”speciella barnen” bäst undervisas av ”speciella lärare” och att det sker bäst i ”speciella klasser”. De positiva argumenten för avskiljning hördes således
starkast i tidskriften. Sorteringen var ibland ”vetenskapligt”
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motiverad i debatten. Tidiga argument hämtades ofta från psykopatologi, som var den vetenskapliga grunden för sinnesslöskoleområdet. (Se Helldin, 1997, främst kap. 3 och 6)
Tidskriften är under slutet av 1990-talet en betydelsefull
arena främst för det norska forskningsfältet i specialpedagogik
snarare än för hela det nordiska fältet. Räknar man artiklarna
land för land i de tre sista årgångarna på 90-talet kan man se
att det är en dominans av norska bidrag.9 Ett skäl till detta kan
möjligen vara den geografiska närheten till huvudredaktionen
(som nu ligger i Norge). De norska artiklarnas antal överstiger
t o m de övriga nordiska samlade bidragen med siffrorna
Norge (56%) och Övriga Norden (44%). Så här ser ländernas
fördelning ut. Under åren 1997-1999 publicerades sammanlagt 71 artiklar. Av dessa är ca 56% norska, 17% svenska, 16%
danska, 6% isländska och 5% finska bidrag. Från andra länder
än de nordiska saknas, med ett undantag, bidrag under perioden.
Det är också en arena som favoriserar personer med akademisk utbildning. Bidragsgivarna har ofta högre akademiska
examina10, med någon form av kandidatexamen i botten
(några författare har inte varit möjliga att placera då de inte
uppgett sin bakgrund). Praxisfältet saknas i hög grad i tidningens diskussion. Det indikerar en relativt problematisk

9 Tidskriftens målsättning är dock att ge en bild av nordisk forskning och beskriva
nordisk skolutveckling med en skola för alla i fokus, vilket således inte riktigt uppfylles med artikelförfattarnas hemland som kriterium: Så här säger redaktören om
”Specialpedagogiske utfordringer i en brytningstid”:

I alle våre fem nordiske land foregår det et aktivt arbeid for å nå et felles mål
om en skole for alle. Vi har alle vår egen specialpedagogiske historie, men
foran oss ligger utfordringene. Sammen med den kommende generasjon er
det vi som skal skape den specialpedagogiske framtiden, og vår praksis og
forskning skal synliggjøre hvor langt vi er kommet i denne prosessen. (NTS, no
3-4, 1999, s. 127)
Specialpedagogiken i Norge har kandidatexamen och ofta hovedfag, dvs ungefär
motsvarande svensk licentiatexamen.

10
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samvaro i tidskriften när det kommer an på teori och praktik.
Man strävar från redaktionens sida efter akademiserade texter.
Åtminstone om man tolkar de tre sista årgångarna utifrån
innehåll och författarnas positioner.
1920-talets texter var ofta författade av erkänt skickliga praktiker inom området. Det var vanligt med redogörelser för studieresor i andra länder och man talade engagerat om de stora
pedagoger man mött på sina resor och den pedagogik de
representerade. Det går att se, med artiklarnas innehåll som
bedömningsgrund, hur europeiskt inflytande gör sig gällande
under den nordiska specialpedagogikens inledningsskede. De
personifierande, inspirerande och berömmande utsagor som
förekom i tidskriften, främst då det gällde pedagogiska metoder men också specialpedagogisk forskning, hade, trots att det
var tidigt 1900-tal, en tämligen bred internationell bas.
Läsarna fick, ofta i ett okritiskt argumentationssammanhang,
ta del av många kreativa internationella pedagogers livsverk.11
Författarna är således mellan åren 1997-1999 ganska få praktiskt verksamma lärare inom de olika ländernas skolsystem.12
Då gör jag bedömningen utifrån de titelbeskrivningar som
finns före varje artikel:

11

Se Helldin, 1997, kap. 3

Givetvis är några av akademikerna praktiskt verksamma i specialpedagogiska centra, lärarutbildningar, medicinska centra, läs- och skrivcentra etc.

12
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Tabell 1. Författare under 1990-talet. Titelbeskrivning
Titel
Fil Dr, Professor:
Fil Dr, Docent:
Fil Dr:
Doktorand:
Lektor:
”Forskare”:
”Stipendiat”:
Avdelningsledare:
Psykolog:
Överläkare:
Logoped:
(Special)pedagog:
Förskollärare:
Förälder

Antal13
6
2
12
6
4
1
2
2
4
1
3
11
2
1

Om man jämför med 1920-talets innehåll med textförfattarnas akademiska titlar i åtanke så är de 71 artiklar jag studerat
betydligt oftare författade av ”akademiker” snarare än ”praktiska” pedagoger. Om man gör en grov uppskattning av författarna på 1920-talet så är de stora grupperna ”Läkare” och
”Lärare” (ca 15 artiklar vardera). Titlar som ”Fil. Doktor” (1)
eller ”Professor” (3) är sparsamt förekommande. Statliga tjänstemän skrev då också i tidskriften: ”Skolinspektör” (3),
”Undervisningsråd” (2), ”Generaldirektör” (1), ”Gymnastikinspektris” (2) har sammanlagt svarat för 8 artiklar. Lärare och
läkare hade alltså större genomslagkraft under 1920-talet.14
Siffrorna måste tolkas med försiktighet då titlarna i många fall
Antalet personer stämmer inte med artikelantalet som är 71 under den studerade
perioden. Det beror på att artikelförfattarna i dubbelnumret 3-4 1999, vilket är en
sammanställning från en nordisk konferens i specialpedagogik förmodligen inte har
förväntats redogöra för sin (akademiska) bakgrund. Den saknas i numret. Detta
nummer innehåller 12 artiklar. För 2 av artiklarna saknas uppgift om författarnas
bakgrund, eller den är diffust uttryckt.

13

Jämförelsen måste ske med försiktighet då utbildningsnivån i länderna stigit rejält
i länderna under de år som gått sedan 1920-talet.

14
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är svårbedömda eller ej omnämnda i artikeln. Jag har enbart
tagit med artiklar jag bedömt ha relevans för den specialpedagogiska kunskapsdiskussionen under 1920-talet. Om en författare skrivit flera artiklar, vilket är vanligt, har jag räknat det
antal artiklar som författaren skrivit.
När jag granskade artikelinnehållets fördelning på olika specialpedagogiska forsknings- och utvecklingsområden konstaterade jag att under 1920-talet, närmare bestämt mellan åren
1923 till 1929, fördelas artiklarna till sitt kunskapsinnehåll på
nedanstående sätt. Tabellen speglar - menar jag - den angelägenhetsgrad kåren gav de olika kunskapsprojekten.15 Tabellen
speglar också en jämförelsevis stor variation. Som framgår
upptar frågor om Utbildning (allmänt), Praktiska metodfrågor, Klassificeringsfrågor och Medicin, hälsa och hygien det
största utrymmet. I slutet av varje tidskrift finns ”ledarkommentarerna”, som ofta innehåller kommentarer till verksamheten, exempelvis omfång, innehåll och metoder, samt referat
från olika hjälpskolelärarmöten, med föreläsningsanteckningar. Den fackliga diskussionen var naturligtvis livlig under etableringsperioden, då den var avgörande för tidsinfluens, tillkomst och funktion hos det nya hjälpklassläraryrket:

Men inte enbart. Avgörande är ju i både dagens och gårdagens texter vilka artiklar redaktionen får in och kan välja bland. Jag har inte haft möjlighet att kontrollera
detta.

15
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Tabell 2 Det specialpedagogiska kunskapsprojektet under 1920talet
1 Hjälpskollärarutbildningens utformning, referat från kurser och
lärarmöten. (22)
2 Metoddiskussioner. Pedagogiska frågor (17)
3 Diverse. Exempelvis griftetal. Fackliga frågor etc (16)
4 Artiklar om medicinska frågor, hälsa och hygien. (12)
5 Diagnosticeringsproblematik ofta i anslutning till en introduktion av intelligensmätningar. (10)
6 Referat från studiebesök. (9)
7 Lagar, organisation, undervisningsplaner. (8)
8 Allmänna vetenskapliga artiklar. (3)
9 Sociala frågor (3)
10 Direkta moral- och etikfrågor. (2)

Innehållet under tidsperioden 1997-1999 ser ut på följande
sätt. Även om en direkt jämförelse inte kan göras kan det noteras att perspektivisering och innehåll snarare har gått mot två
huvudperspektiv snarare än mot en variationsfrihet vad gäller
innehåll. Vissa udda utbrytare, eller snarare ”inbrytare” i de
två tunga perspektiven det ”kontextuella” kontra det ”neuropedagogiska” finns, men är sällsynta:
Tabell 3 Artiklarnas innehåll (period 1997-1999)
Kontextuella analyser
1 Omvärldsanalyser av specialpedagogiken som verksamhetsområde.16 (10)
2 Läsprocesser, läsmetoder (10)
3 Rådgivning (2)
ÖVRIGT (1 artikel/område)
Exempel: Utvecklingsstördas självbild, Dövhistoria, Vänskap, Samspel barnvuxna
16 Hit räknar jag artiklar som, med hjälp av en kritisk granskning, sätter in den specialpedagogiska verksamheten i ett samhälleligt och/eller ett socialt sammanhang.
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Neuropedagogiska analyser
3 MBD/DAMP/OCD/ADD/Autism/Marfans syndrom (11)
4 Dyslexi/ Dyskalkyli/Dysfagi/Afasi (10)
ÖVRIGT (1 artikel/område)
Exempel: Prediktion, Disciplin, Tester, Minnesteknik, Borderline,
Huvudskada, Socio-emotionella svårigheter, Pedagogik med brandskadade
barn etc.

Texterna under 1990-talet är således i större utsträckning
inriktade på ”forskningsfrågor” än vad som var fallet under
etableringstiden under 1920-talet. Har det också inneburit att
innehållet har fått en bredare och mer variationsrik vetenskaplig karaktär? I så fall vilken? Jag ska nedan ge några exempel på artiklar från 1990-talet. Jag gör det för att inledningsvis
markera huvudpunkterna i min diskussion. Texten är disponerad på följande sätt:
Jag börjar med att kort identifiera det problem som beskrivs
i artikeln. Därefter granskar jag kritiskt forskningsansatsen;
företrädesvis i termer av vetenskapliga perspektiv och teoretiska ansatser. Jag sätter den också i relation till vissa teoretiska
resonemang som vidrör den omvärld forskningen kan placeras i. I förekommande fall gör jag en historisk jämförelse med
1920-talets forskningsartiklar i Hjälpskolan. Min teoretiska
analys är riktad mot vissa centrala begrepp, där begreppet
individualism är det bärande och återkommande underlaget,
men där också kunskapsmässigt samverkande begrepp som
exempelvis medikalisering, empirisk positivism, isolering och
ordnande är betydelsefulla.
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Ett av positivismens uttryck:
individualism
Inledning: Individualismens kunskapssammanhang
Med individualismens grundläggande föreställningar i forskning eller pedagogiska handlingar följer också identifierbara
teoretiska och metodiska grundpreferenser. Att ”inneha” en
positivistisk bas i forskning eller i pedagogiska handlingar, är
egentligen, enligt Donald Polkinghorne (1989) bara ett
uttryck för en vetenskapsteoretisk förhållningspreferens vars
samverkande delar, i epistemologiskt hänseende, är av sammanhörande slag. Dit hör en specifik kumulativ17 kunskapssyn, metoder i form av ”kontrollerade, isolerade och repeterade” observationer. Dit hör, säger han, tron på de objektiva
instrumentella mönster av orsak-verkan-”verklighet” som:
... ligger under flödet av ytligt sken. Det här verklighetsområdet som kan objektivt studeras är tingens
värld som existerar oberoende av den subjektiva mentala verkligheten. (ibid, s. 24, min översättning)
Polkinghorne anger alltså den filosofiska dualismen, dvs
åtskillnaden mellan ett ”inre” och ett ”yttre”, mellan individen
och verkligheten, som positivismens grundsats. Det inre livet
har sin orsak i yttre (observerbara) ”fakta”. Experiment- och
kontrollgruppsförfarandet dominerar, och mätning, men
Kunskapen har en fast struktur som innebär att ett kunskapsstadium efterträder
ett annat och att det stadium som föregår är nödvändigt för att utveckla det senare.

17
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också hithörande uppräkning och strukturering av fakta, är
viktiga komponenter i positivistiska bedömningar.
Med positivismens starka utveckling inom vetenskaperna
jämnas marken för ”de förnuftigas” primat i samhället. De
oförnuftiga kan inte tävla med de förnuftiga i ett samhälle där
vetenskapens logiska resonemang dominerar utbildnings- och
yrkesliv. De ”oförnuftiga” ställs åt sidan och blir objekt för studier och individuella bedömningar. Lineära orsak/verkansammanhang blir med tiden ett ”naturligt” sätt att tänka i det
moderna samhället och därmed också oreflekterade som
grundansats. Den positivistiska lineariteten, ideologin som
poängterar isolerade orsak-verkan sammanhang, är det
moderna samhällets reflexiva ”ethos”, en genomträngande
”sanning” för det moderna samhällets analytiska grundlagar.
Här överlappar positivism och individualism omärkligt varandra. Analysen fångas i en subjektivitetens järnbur, ty positivismens starkaste uttryck och förutsättning är individualismen.
En hållning av den beskaffenheten hänger också bredare ihop
med rättsskipning, religionsutövande och moral etc i samhället. Den individualistiska hållningens poäng är att individen är
ensam ansvarig för sina handlingar, bl a för de problem
han/hon möter.
Individualism i pedagogiska sammanhang kan, om den blir
dominerande och isolerande, vara att man behandlar individen som enda orsak till problemen. En kunskapslag som har
varit giltig och dominerande så länge att den uppgått i det oreflexiva och ”kroppsliga” beteendet. (Se Ashenden & Owen,
1999, s 7 ff)
Det individualistiska perspektivet gömmer sig ibland bakom
kontextuellt bestämda begrepp som ökad reflexion, bättre
samarbete o dyl. Jag ska ge ett exempel, som trots en strävan
mot en social analys inte lyckas lämna den individualistiska
förklaringen av problemsammanhangen. Individen själv blir
orsakernas såväl som åtgärdernas huvudfokus i de bedömningar som görs, när man i den handledningsgrupp jag
beskriver nedan vill förändra de pedagogiska handlingarna.
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Individualism, positivism, kunskapsförståelse och
pedagogisk rådgivning
I en artikel som försöker bryta sig ut ur individualistiskt och
positivistiskt tänkande och vars innehåll skiljer sig från de övriga som skrivits under den studerade perioden, talar
Johannessen (1997) om Sirkulær forståelse av faser i rådgivningsprosessen. Hon kritiserar en lineär förståelse, dvs avgränsade
stadier som skall ”genomgås” i olika faser av rådgivning, vilket
hon menar är oförenligt med ”reflexiva processer”, som är
mer gångbara under en rådgivningssituation. Perspektiven
”reflexion” och ”pragmatisk ansats” ställs i texten allmänteoretiskt mot varandra. :
Jag vil skille mellom to hovedtendenser i floraen av rådgivningslitteratur: de som legger mest vekt på de ytre
observerbare handlingene som mål på effektivitet og
framgang, som har pragmatisk syn, og de som legger
mest vekt på det som foregår på det indre plan, som
har økt refleksjon som et hovedmål. (ibid, s. 3)
Rådgivning innebär, säger hon, reflexion, tillbakagång till
tidigare faser i processen, överlappande faser etc, i överensstämmelse med vad hon kallar en ”cirkulär förståelse” av rådgivningens olika faser. På ett ställe i texten säger Johannessen
så här om en effektiv cirkulär rådgivning:
Vidare kan en si at selv om det ikke er mulig å legge en
fase definitivt bak seg, for å bruke et bilde fra dataverdenen: den ligger som et dokument bak de andre
dokumentene som i et windows program, kan en utforske vekslingen mellom tyngdepunkterne i fasene. (s. 4)
En ”cirkulär förståelse” innebär, menar Johannessen, att
olika rådgivningsfaser som hon benämner: inledning - kartläggning - analys - ingrepp - och avslutning ska betraktas i en
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”cirkel” som saknar en skarp skillnad mellan de olika faserna.
Hon säger att:
En må stadig tilbake til tidligere faser og undersøge
dem nøyere, og kartlegging og tiltak diskuteres samtidig. (NTS, No 1, 1997, s. 3)
Den kritik hon ger uttryck för i texten exempelvis i avvisandet av ”den lineära förståelsemodellen” är ambivalent.
Visserligen ”böjer” hon den lineära förståelse som hon samtidigt kritiserar till en cirkelform. Det tydliggör hon i sin diskussion om reflexiva återgångar till tidigare faser. Men som jag
ser det innebär inte cirkelform och reflexion i sig, att den
form av rådgivning hon förespråkar i egentlig mening har
övergett den lineära kunskapsansatsen. Det är således fullt
möjligt att behålla en positivistisk kärna i delar av en ansats,
medan man förkastar dess huvudkomponent – lineariteten – i
ett allmänteoretiskt resonemang. Michel Foucault betonar i
sin kunskapsanalys detta förhållande. Det finns enligt
Foucault (1994) en ”omedveten” nivå hos vetenskaplig kunskap:
... a level that eludes the consciousness of the scientist
and yet is part of the scientific discourse, instead of disputing its validity and seeking to diminish its scientific
nature. (s. xi)
Det finns alltså enligt Foucault väl inarbetade (ofrånkomliga) regler för kunskapen och de:
... were never formulated in their own right, but are to
be found only in widely differing theories, concepts,
and objects of study ...” (ibid, s. xi)
Vi återgår till Johannesens text när det gäller sådana regler.
För det första kan man se att Johannessen använder lineär
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orsak-/verkanteori i beskrivningen av ”Måldefinitioner” och i
beskrivningarna av de rådgivningsfaser hon kallar
”Kontraktetablering” och ”Intervention”. Jag ska ge ett exempel:
Ett konkret mål, behandlat i en rådgivningssituation, kan
vara att ”... Per skal sitte stille i 10 minutter i samlingsstunden
hver morgen”. (s. 8) eller ”...resten av barnegruppen må
holde opp med å le når Per slår”. (ibid) Det är enligt min
bedömning en behaviouristisk teoretisering av fakta som förutsätter att verkligheten är bedömningsbar, mätbar och lineär
på ett förhållandevis okomplicerat sätt. En sådan strukturering av verklighetens begrepp förutsätter, menar jag, en positivistisk utgångspunkt hos författaren.
För det andra motsägs poängteringen av reflexion också av
rådgivningens uppläggning i form av kontrakterade ramar.
Kunskapslogiken i texten innebär att mål och ramar är möjliga att definiera, skriftligt eller muntligt i form av ett kontrakt
” ...en ramme som gjør det mulig å avklare visse faktorer som virker in på processen, men ikke en formell
tvangtrøye. (s. 5)
Trots hennes kritik av lineariteten har, som jag ser det, inte
den inre kunskapslogik som betraktar den specialpedagogiska
rådgivningsprocessen som en serie kumulativa rationella faser
(som bygger på varandra) uppgetts. En cirkelrörelse kan
också vara kumulativ och lineär.
För det tredje låser hon, i delar av sina exempel, oreflekterat sina resonemang i enskilda orsakssammanhang. Leenden
då Per slår förstärker hans slagbenägenhet. Att kunna sitta stilla 10 minuter är en kumulativ förutsättning för att sitta stilla
en ännu längre tidsperiod. Rådgivningens innehåll är fokuserat på Per eller andra individer i klassrummet som skall
”behandlas” av läraren på ett individuellt lämpligt sätt. Hon
resonerar sällan om de omvärldsförhållanden som råder kring
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Per och som väl får ses som de vidare förutsättningarna för
råden för rådgivning. Rådgivningens organisatoriska sammanhang etc, får inte plats i cirkeln. Balansen mellan kunskap
och handling i sådana här resonemang blir förskjuten mot
handling, dvs mot att avlägsna individens problem, i stället för
mot en bredare orsaksreflexion i rådgivningsgruppen.
Rådgivningsprocesser kan lätt bli bestående av en samling
kommunikationstekniska frågor, trots bredare teoretiska
ambitioner och trots respektingivande kunskaper om rådgivningsprocesser.
Rådgivning gäller inte enbart den enskilde elevens problem
utan också rådgivarens problem i relation till hjälpsökaren.
Här riktar sig den individuella analysen i texten mot rådgivarens ”fortolkninger” av problemet. Johannessens beskrivning
av problemanalysen uppehåller sig länge vid ett psykodynamiskt påverkat resonemang om:
... hva som er den riktige fortolkningen - det er mange
mulige. Tidig barndom, foreldrenes oppdragelse, forholdet til lærere og andre elever og mange faktorer
spiller inn. (ibid, s. 6)
För det fjärde menar jag att tillbakablickande psykodynamiska teorier kan, om de inte kompletteras med andra resonemang bli för snäva i specialpedagogiska sammanhang. Vissa
teoretiska förhållningssätt får dominera på andras bekostnad.
Åtgärder blir ensidiga och riktade mot individernas personliga historia. Vilka konsekvenser får detta för interventionen? I
det här fallet blir Johannessens text ”pragmatisk” i sina resonemang: ”Noe må gjøres (s. 7) En betoning av det psykodynamiska djupet inrymmer sällan de etiska ställningstaganden
som bör vara förlängningen till förståelsen av sammanhang.
Kanske speciellt i situationer då någon skall råda (över) någon
annan.
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För det femte leder språket i Johannessens text18, dvs de
begrepp som används och hela den traditionella positivistiska
struktur i vilken tankarna ryms, handlingsförslagen mot
instrumentalistiska och cirkulärt ordnade principförslag i rådgivningsprocessen. Textens huvudsakliga ambivalens ligger i
spänningsfältet mellan vad de polära begreppen egenreflexion
och rådgivning egentligen innebär.

Några teoretiska reflexioner
I många av de texter jag läst följer kunskapsdiskussionen följande ordning. Det gäller både diskussionerna om den goda
pedagogiska relationen till eleven (som dominerar) och i
resonemang om andra relationer inom fältet. En person (subjektet), ofta en person i den professionella grupperingen
kring eleven, överlämnar något värdefullt (kunskapen) till en
mottagare (objektet) som ska assimilera denna kunskap till sin
tidigare erfarenhet. En lyckad situation blir med detta empiriska betraktelsesätt på kunskap hur väl eleven (eller rådgivningens mottagare) påverkas av den behandling han är en
del av. Habermas (1995) kallar den här typen av handlingsmodell, som är ”konstitutiv” för alla handlingsbegrepp, för
framgångsorienterad:
Aktören förverkligar sina mål eller framkallar ett
önskat tillstånd genom att i en given situation välja
medel som lovar framgång och använda dessa på
lämpligt sätt. I centrum står handlingsplanen som baseras på en situationstolkning och tar sikte på att förverkliga ett mål. (s. 115)

Hit räknar jag begrepp som de ”nonverbale signaler hjelpsøkeren sender”, ”avklare forventninger”, ”avklare visse faktorer ... ... som virker inn ...”, effektiv problemløsning”, ”kontraktetablering”, ”intervensjoner”, ”ubalanse i systemet”, ”vem som er
bærere av et pessimistisk syn pa” etc.

18
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På samma sida säger han att kunna ”iscensätta sig själv” är
betydelsefullt för framgång i samhället. Han menar att personer som kan göra sig hörda på ett för andra intressant sätt,
personer som kan ”tala för sig”, personer som framsynt kan
planera sin framtida väg och sina framtida handlingar, har
iscensättningsförmåga. Exempelvis kan en läroplan som ställer krav på detta ”iscensättande” för framgång, favorisera individer från de kulturer där ett sådant förhållande till sig själv är
en verksam uppfostringsaspekt. Iscensättningskunskap kan
göra det möjligt att lyckas i fråga om position i skolan, arbetsmöjligheter etc. i större utsträckning för individer från dessa
kulturer
En komplementär social närhet och distans saknas i handlingsutrymmet som hör till den här modellen. Enligt
Habermas innehåller den framgångsorienterade modellen,
som i det citerade fallet används på en social situation, hörnpelarna i de processer som förekommer i de ekonomiska systemens bytessituationer och ” ... har egenskaperna hos en kod,
med vars hjälp information kan överföras från sändare till
mottagare”. (ibid, s 117)
Enligt Smith (1999) riskerar strängt positivistiska relationer
att vara ytliga likt den ”geografiska ordning” vi kan se på jorden:
Such a geografic order is clearly fixed, rigid, and not
open to discussion, in the same way that the normative
structures of positivism are not open for debate from
within its own discourse... ... The implication is that those
with privilege, those holding power, are holders and
creators of knowledge. If white, able-bodied, eurocentric men hold power, then their will be the knowledge
given privilege in society. (s. 119, min emfas)
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Phil Smith företräder här det konstruktivistiska forskningsperspektivet, vilket idag har många företrädare inom de specialpedagogiska forsknings- och praktikerfälten.19 Men faller
han på eget grepp? I sin ivriga kritik av positivismen från den
konstruktivistiska utkikspunkten, förlitar han sig på det ”yttre
objektiva” som är just positivismens kärnidé: en yttre objektiv
verklighet ”a thing” är beroende av ” ... what the interpreter
brings to it”. (s 120). I hans konstruktivistiska idévärld är tolkningen viktig att ta hänsyn till när forskningen bedömer påståenden om ”verkligheten”. Han lämnar dock inte den dualistiska kärnan i sina resonemang. Dvs antagandet om att det
finns en yttre och en inre värld som är fysiskt skilda från varandra. Med andra ord problematiserar han förvisso tolkningen
men behåller positivistiska kunskapsgrundens förutsättning dualismen:
Even if one accepts the veracity of an objectifiable,
rigid, fixed reality, its transposition through culture
onto a social planar map ” ... will always lead to a deformation of the relative arrangement of the elements of
the surface.” (Smith, 1999, s. 120, Citatet från Bertin
1983/1967, s. 288)
Han står således med fötterna i båda lägren, precis som
Johannessen ovan. Det är som om de traditionella tankeformerna är fångade i en järnbur. Smith kritiserar i sitt resonemang ”map-makers” och ”creators of institutional landscapes”.
Ett konstruktivistiskt huvudtema innehåller en kritik av de
sociala konstruktörerna. Kunskapen är, säger man:
En konstruktivistisk teoretisk ståndpunkt skulle kunna innebära att stor vikt läggs
vid analyser av ”sociala konstruktioner” av mänskligt beteende - exempelvis språkliga. Dvs kunskap är, enligt ståndpunkten, inget ”naturgivet” faktabetonat och objektivt ”utanför” människan utan något som ”konstruerats” av människor i mänskliga
sammanhang. Därmed kan också kunskap, från den här ståndpunkten, kritiseras i
makttermer. Kunskapskonstruktionerna kan exempelvis i en hierakisk social struktur gynna de redan gynnade.

19
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... related, not to its apparent external, objective reality, separate from how one interprets it, but rather to
what the interpreter bring to it. (s. 120)
Konstruktivistisk forskningsansats är, i sin kritik av ”sociala
hinder”, likaväl som den positivistiska forskningen i sitt sanningssökande, enligt Söder (1999) i sin moraliska argumentation essentialistisk, dvs i betydelsen fundamentalistisk20 Både
individuell essentialism och omvärldsessentialism har en sanningssökande grundideologi som vilar på individualistisk bas,
på så sätt att resultat och kompletterande ansatser inom andra
forskningsperspektiv sällan utsätts för en seriös kritisk granskning. Perspektiv ”sorteras” ibland alltför ytligt och spontant
upp i bestämda kategorier med inneboende immanenta politiska och/eller moraliska preferenser – i betydelsen ”bättre”
och ”sämre” forskning. Vådan är att tvärvetenskapliga ansatser, med en grundidé som pekar på vikten av ”kunskapskompletteringar” och ”samarbete” kring kunskapsobjekten, får
stryka på foten.
Faran med en moraliskt infekterad kritik i allmänhet är den
här: Moraliska värdeomdömen som är svåråtkomliga för rationell vetenskaplig bedömning, får ibland i ivern att framhålla
ett perspektiv, tjäna som objektiva sanningar. Är det att falla på
eget grepp? Inte minst det specialpedagogiska fältet är betjänt
av utredningar om de perspektivstrider som förekommer
inom dess forskningsaktiviteter såväl som dess praktik. I sådana utredningar kan de moraliska preferenserna inom olika
perspektiv synliggöras och relateras till den politiskt bestämda

Söder skiljer mellan ”individuell essentialism” och ”omgivningsessentialism”. Båda
perspektiven har det gemensamt att de fäster tyngdpunkten vid det det egna perspektivet. Om jag förstått Söder rätt menar han att en noggrann analys av andra än
det egna sättet att se är sällan förekommande i en essentialistisk ansats. Det gäller
båda formerna av essentialism. Med fundamentalism menas här en oförmåga att
sätta sig in i andras sätt att tänka och resonera och att göra oreflekterade anspråk på
sanningen i någon fråga. Dvs utan att utreda alternativ.

20
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värdegrund som skollagar och läroplaner lyfter fram.21 Sådana
utredningar behöver enligt min bedömning använda rationellt bestämda och tydliggjorda regler, diskuterade i förbindelse med läroplanens värdegrund, som kan pröva och synliggöra de värdeomdömen som idag ibland används spontant
och ogrundat inom fältet.

Medikalisering: Individens skolsvårigheter som
sjukdom
Enligt den amerikanske forskaren Thomas Skrtic har kritiken
mot den teoribas som amerikansk specialpedagogisk kunskap
vilat på haft tre inriktningar men samtidigt varit svag:
För det första säger han att den kunskap som det specialpedagogiska fältet utvecklat sällan varit vetenskapligt baserad.
Den har snarare varit ”intuitiv” och vilat på ”förhållningssätt”.
För det andra har teoribildningar sammanblandats, exempelvis har medicinska sätt att se på sjukdom sammanblandats
med sociala normativa teorier:
The pathological model defines impairments according
to the presence or absence of observable biological
symptoms. Biological processes that interfere with system preservation are ”bad”, or pathological; those that
enhance the life of the organism are ”good”, or healthy. Thus, the pathological model is bipolar: At one
pole is normal (i. e., the absence of pathological symptoms and health); at the other pole is abnormal (i. e.,
the presence of pathological symptoms and illness or
”unhealth”). (Skrtic, 1986, s. 4)

21 Ett dilemma som jag ser det är om forskaren ska tillåtas att ifrågasätta och undersöka även läroplanens ”moraliska preferenser” eller om han/hon tvingas vara en
(”lojal”?) statstjänsteman.
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Enligt Skrtic innebär risken med den medicinska eller biologiska beteckningen på symptomen ett pedagogiskt problem:
nämligen att medicinska beteckningar sammanblandas med
pedagogiska: det ”sjuka” blir det ”onormala” också i pedagogiska situationer och det ”friska” blir det som är ”normalt”.
Även pedagogiken, sättet att undervisa, får på så sätt en medicinsk slagsida. Till exempel utgör ”diagnoser” en stark legitimitetsaspekt för pedagogiska arbetssätt. För det tredje har
vissa teorier dominerat inom fältet. Individuella teorier som
de biologiska eller medicinska har enligt honom exempelvis
varit vanligare än de sociala relationsinriktade teorierna. Men
inte nog med det: Skrtic benämner specialpedagogiskt teorigenererande för ”fundamentalistiskt” i den bemärkelsen att
status quo har behållits, dvs en obetydlig förändring har skett
på de teoretiska och praktiska nivåerna. Skrtik ger belägg för
detta med hjälp av en omfattande genomgång av amerikansk
specialpedagogisk forskning. (Skrtic, 1995, Helldin, 1997,
kap. 4)
Medicinska tolkningar innebär med nödvändighet reduktionistiska, absolutistiska och individualistiska tolkningar av ett
problem medan specialpedagogiska analyser kräver en komplettering där sociala och etiska synpunkter blir mer framträdande.22 Som jag ser det utvecklar Skrtic en sådan kritik i
anslutning till citatuttrycket ”system preservation” i sin övriga
text i artikeln från 1986. Kortfattat innebär kritikens kärna följande: i och med den sjukdomsfixerade tolkningens traditionella överrepresentation inom fältet kan de etiska tolkningar-

I någon mening är givetvis all vetenskap reduktionistisk - den måste vara det per
definition. Reduktionism kan betyda flera saker. Här följer ett exempel: Genom att
återföra ett komplicerat förlopp till en beskrivande teori gör man en reduktion enligt teorin ovidkommande detaljer rensas bort, förloppet ”filtreras” således
genom teorin. Detta är en nödvändig reduktion för all teoribildning. Ovan använder jag begreppet i en delvis annan betydelse. Jag menar att det medicinska perspektivet använt inom specialpedagogisk verksamhet har inneburit att analysen av
problemen fått ett snävt individinriktat fokus.

22
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na riskera att trängas undan helt. Det sociala system som sjukdomstolkningarna underhåller bevaras därmed och eventuella behov av förändringar i pedagogik, organisation och administration åsidosätts. Hela systemet är enligt Skrtic funktionalistiskt23 (ibid)
I sin metaanalys av amerikansk specialpedagogisk forskning
gör Skrtic således bedömningen att den är funktionalistisk.
Vad innebär detta på förhållningsnivå? Det kan innebära
ståndpunkter som understödjer samhällets behov av ”balans”
och långsam och kontinuerlig förändring och utveckling – ” a
moving equilibrium”. Ståndpunkter som i grunden är den
konservativa politiska ideologins huvudinriktning. (Skrtic,
1991, s. 15) Med fundamentalistiska och funktionalistiska förhållningssätt menar Skrtic närmare bestämt att dess övergripande förhållningssätt är svårpåverkat och koncentrerat på sin
direkta praktiska användbarhet i handlingssituationen. Man
brukar kalla detta för ett instrumentellt förhållningssätt.24

För en god beskrivning av den traditionella funtionalistiska utbildningsanalysen se
Karabel & Halsey (1977, inledningen) Enkelt uttryckt kan man säga att det mest
kännetecknande för ett funktionalistiskt förhållningssätt är ett cirkelresonemang av
typen: Det som historiskt sett funnits länge är det som fungerat och därför alltid ska
komma att/måste finnas.

23

Habermas (1995 B) karaktäriserar begreppet instrumentalitet som en ”mekanism” vilken utesluter samverkan i ”handlingskoordineringen” mellan två eller flera
aktörer:

24

Kommunikationsprocesser kan inte samtidigt företas i avsikt att nå samförstånd med en deltagare och att utöva inflytande på honom, dvs att kausalt
framkalla något hos honom. Ur deltagarnas perspektiv kan ett samförstånd inte
påtvingas, inte påläggas den ena sidan av den andra - vare sig instrumentellt
genom omedelbar intervention i handlingssituationen, eller strategiskt, genom
resultatkalkylerande påverkan av motspelarens hållning. (s. 114)
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Ett par andra tidskriftsexempel
Perspektivisering utesluter så att säga per definition, den är i det
avseendet en ”aktiv” kraft, således förståelse på andra sätt och
förhindrar följaktligen en mer fruktbar variationsrik bild av
problemet – om inte något görs åt uteslutningen.
Perspektiviseringar måste därför metodiskt och innehållsligt
samordnas för att bli fruktbärande för varandra.25 De åtgärder
för förändringar som antas behandlar ”individens problem”
men är sällan inriktade på andra behov av förändringar.
Denna låsning riktar, enligt Skrtic, fokus för de pedagogiska
lösningarna mot individen. Ett välkänt konstaterande i kritik
av detta slag är att individen med detta ensidiga förhållningssätt blir ”bärare” av ett problem, som uteslutande kan definieras i konstitutionella termer. Eleven har exempelvis (fysiskt
lokaliserings-/identifieringsbara) läs- och skrivsvårigheter.26
Jag ska nu illustrera mina resonemang från NTS.
Med användning av neuropsykologiska och fysiologiska
”referensramar beskriver Mortensen (1997) ett forskningsprojekt från 1994/95 som handlar om 90 dyslektiske skolebarn,
som hon har haft i sin ”... konsultation med henblik på
afhjælpning af deres problem”. Inom en neuropsykologisk
eller fysiologisk ram är det ingen tvekan om hur problemet
betraktas. Det är individuellt knutet till det enskilda barnet
och det är innehållsligt fokuserat på ”fundne mangler/brist”.
Hennes artikel är också avsedd att diskutera metoder ”til
afhjælpning af det dyslektiske barns problemer”.

Paradoxalt nog kan en samordning också förutsätta en kritisk jämförande granskning av perspektiv inom ett verksamhetsfält.

25

Likartade resonemang kan föras för andra perspektiv än det medicinska, exempelvis de psykologiska, sociologiska eller biologiska. Den här ståndpunkten hade
SIA-utredningen mycket att säga om redan på 1970-talet. (SOU 1974:53) Skrtic var
en av pionjärerna på detta område i USA. Hans insats innebär ökade möjligheter
för en förståelse av individualismens vetenskapsteoretiska ursprungsfrågor.

26
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Även om ”ett dyslektiskt barn” har ett neuropsykologiskt
bestämt problem så att säga per definition, så väcks sällan tanken i argumentationen i de artiklar av den här sorten jag har
läst, att problemanalysen kan vidgas till en kompletterande
tolkningsansats. Jag menar att också ett dyslektiskt barn kan
placeras i klasser där större eller mindre delar av hans/hennes
problem kan hänföras till kontextuella faktorer som exempelvis lärares misslyckanden, klasskamraternas negativa inställning till eleven eller organisatoriska problem på skolan och
liknande. Men det är som om de neuropsykologiska diskurserna avsagt sig alla former av en kritisk granskning av situationen som barnet befinner sig i. Oftast analyseras problemet
med endast en sida som förståelsens horisont – den neuropsykologiska.27
I den breda och innehållsrika genomgång av forskning om
dyslexi som Mortensen har gjort kan begreppen brister, differentiering och mognad stå i centrum för de förklaringsansatser som finns i den presenterade tolkningsramen.
Differentieringbegreppet är det mest använda verktyget för att
förstå läs- och skrivproblemen. Jag ska ge några exempel. De
olika forskningsansatser som beskrivs talar om differentierade,
osammanhållna hjärnhalvor ” ... en slags konkurrence mellem

Ett dilemma kan urskiljas här: En förutsättning för forskning är att en neuropsykolog (måste?) anlägga sitt perspektiv – han/hon har ju sin kunskap och forskningserfarenhet att utgå från. Att man kan se ”med andra ögon” och att det är fruktbart
får väl forskare som har andra ögon visa – med övertygande argument.
Det är perspektiviseringsproblematiken, dvs ensidigheten som kan vara förknippad med den, som talar för en tvärvetenskaplig forskningspolicy – och en utveckling
av en argumentativ ”dialog” mellan perspektiv.
Den här inställningen förutsätter och implicerar en inträngande analys med
andra ögon av de perspektiviseringar som förekommer. Den förutsätter också att det
utvecklas radikalt kommunikativa processer för denna dialog. Saknas de idag?
Analyserna bör, som jag ser det, ha som mål de svagheter och möjligheter som ett
perspektiv uppvisar. Analyserna bör också, menar jag, ta i beaktande de konsekvenser en viss form av analys kan ha för eleverna.
Problemen med ensidighet inom ett forskningsfält uppstår när en forskningstradition tillåts dominera ”marknaden” och får monopol på sin kunskap.
27
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de 2 hemisfærer”. Den ensidiga kontroll som ”en utvecklad
hjärna” presterar, mognar således inte fram i naturlig takt i
dyslektikerns hjärna. Det talas om ”konstitutionelle dyslexi”,
en typ av läsproblem där den del av hjärnans mognad som
innebär ”utdifferentiering” inte är likställd med den normala
utvecklingen. Dvs hjärnan specialiseras inte på det sätt som
den komplexa läsinlärningen kräver i sina olika faser.
Differentieringsbegreppet sammanförs också i den presenterade forskningen i skepnader av oändligt variabla kategoriseringssystem. En annan av Mortensen omtalad forskning sammanför ett brett spektrum av ”... visuo-spatiala defekter, defekter i de motoriske funktioner og defekter ved det im- og
expressive sprog. (NTS, 1997, s. 33)
Går vi lite framåt i den internationella genomgång av dyslexiforskning Mortensen presenterar, kan vi se hur forskare i
en longitudinell studie konstaterat den efterhängsna karaktär
motoriska problem och koncentrationssvårigheter uppvisar
hos de kategoriserade grupperna. De problem som konstaterades vid 13 års ålder kunde upptäckas i än högre grad vid 16
års ålder.

”Ordnandet” hos Mortensen
Själv presenterar artikelförfattaren Läsningssvårigheter,
Stavningssvårigheter, Finmotoriska färdigheter, Bristande
utveckling i perceptionen, Bristande koordination i Rörelser
och Balans samt brister i Reflexer och Hållningsreaktioner i
ett mycket finmaskigt och mycket välordnat nät av underkategorier (31 st). (NTS, 1997 s. 35-37) Man frapperas av den differentierade bild av problemet dyslexi som författaren anger.
Många intresseväckande påståenden görs om sambandet mellan hjärnans funktion och läs-och skrivproblem hos barn och
ungdom.
I ett pedagogiskt perspektiv är det dock svårt att se hur den
sofistikerade differentieringsproblematik som presenteras kan
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befrämja den pedagogiska läs- och skrivproblematiken.
Ambitionen att ”omtale” metoder för att avhjälpa skyms i artikeln av kategoribeskrivningarna. En kunskap om så många
medicinska brister kan i bästa fall, som jag ser det, utveckla en
viss empati för de personer som drabbats och det kan givetvis
driva fram ett resursstöd till behandlingen. Men så länge
forskning inte på ett mer inträngande sätt diskuterar teorins
förening med den pedagogiska praktiken så är dess pedagogiska relevans minst sagt svårbedömd.28
Som jag ser det kan en analys av den pedagogiska situation barnet befinner sig i vara ett nödvändigt komplement till den dyslektiska forskningen. Till kritiken kan även barnets lärarsituation föras. Det är viktigt att man som (special)pedagog granskar sin egna aktiviteter och att specialpedagogisk forskning
också analyserar verksamheten i stort, dvs den specialpedagogiska verksamheten i sig, exempelvis det pedagogiska arbetet
med rättskrivningsproblem. De måste också vara föremål för
reflexion. En god förståelse av ett problem kan inte nås förrän
en mångsidig granskning av problemet företas.29 Om en dylik
mångsidighet förekommer implicerar detta ofta också en vidare kritisk och kontextuell granskning av verksamheten. Den
fråga som förr eller senare måste komma i fokus är om ”misslyckandena” är skolans eller elevens angelägenhet. Kritikens
oförbehållsamma villkor är denna mångsidighet i granskningen. Naturligtvis gäller detta resonemang både de neuropsykologiska och miljörelaterade tolkningarna av läs och skrivproblem.

En viktig framtida forskningsfråga är den här: Vad gör ett pedagogiskt perpektiv
frånstötande och medikaliseringsperspektivet tilltalande i skolan? Tillfredställs skolverksamheten av neurologiska – kroppsorienterade – diagnoser?

28

1. Legitimerar de vad som kan synas vara ”pedagogiska misslyckanden”?
2. Ger de prestige åt ”behandlingsspecialister”?
3. Ger det möjligheter att ”trösta” föräldrar? Ger det något slags hopp om en
framgångsrik behandlingsmetod?
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Jag kan på detta stadium i analysen konstatera, när jag läser
den forskning som presenteras i NTS under utgivningsåret
1997, att tidskriftens redaktionsråd på ett allmänt plan i kritiska ordalag talar om ett ”normaliseringstvång”. Hur den
poängterar de specialpedagogiska (och i den postmoderna
andan) ivriga kraven på ”acceptans för variationen”.30 De teoretiska visioner som rådet framför, går dock stick i stäv mot
många av de ansatser som artiklarna lyfter fram. Forskningen
som presenteras är ytterligt ”traditionell”, i modern bemärkelse, i sina kategoriserande resonemang och positivistiska sanningsanspråk.
Det ligger naturligtvis en ambivalens i att, samtidigt som normaliteten kritiseras, lyfta fram artiklar som är frenetiskt inriktade på att kategorisera elever i olika symptomgrupper. En
ytterligt viktig, men svår, fråga är givetvis vad det moderna idiomet i den här forskningen har för ursprung och vilket sammanhang den moderna utvecklingen i det avseendet har med
kunskapsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet att
göra. En granskning av rättstavningforskning med en tillhörande tillbakablick kanske kan ge vissa svar.

Som exempel kan jag tänka mig bl a följande typ av pedagogisk granskning:
1. Problemets uppkomst: Gäller problemet en dålig inlärningsvana som går att
rätta till?
2. Ställer skolan eller föräldrarna onödiga krav på eleven när det gäller att läsa
och skriva?
3. Kan ”bristerna” kompenseras med något annat?
4. Kan organisatoriska förändringar på skolan medföra en förbättring för eleverna?
5. Utnyttjas arbetslaget tillräckligt effektivt för att stödja eleven?
6. Är skolans allmänna toleransnivå för låg?
7. Är de pedagogiska metoder som används adekvata för eleven?
8. Har eleven en känsla av att ”höra hemma” i skolan? Passar skolans maner och
vanor med hans/hennes egna kulturella vanor? Talar man hans/hennes språk? Etc.
30 Det kan naturligtvis vara så att rådet är ”visionärt” men att det begränsas av artikelförfattarnas ensidighet. Det vore av värde att veta hur många och viken typ av
artiklar som refuseras. Har man råd att refusera om tidskriften skall överleva? Det
gäller att få tillräckligt många artiklar för att göra ett nummer.
29
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I en artikel om rättstavningssvårigheter skriver Bråten
(1997) om hur ett insiktsfullt användande av rättstavningsstrategier kan hjälpa även neurologiskt skadade barn att utveckla
sin rättstavningsförmåga. Det pedagogiska träningsprogram
Bråten utvecklat för att lära in dessa strategier även på barn
som är ”hard-to-teach” diskuteras ingående i samband med att
programmet testades på en hjärnskadad pojke i fjärde klass.
Artikeln har en mycket markerad fokusering mot träningsprogrammets tekniska komponenter (hur man egentligen
gör) och kumulativa ordning (vikten av att följa en stegvis ordning vid träningsprogrammets användande) och elevens problem (texten beskriver problemet som elevens – uteslutande).
Eleven förbättrade efter sin 3-åriga träningsperiod sin förmåga att stava icke ljudenligt stavade ord betydligt enligt författaren, medan hans förmåga att stava ljudenligt stavade ord försämrades. Forskningen är sålunda här orienterad mot ett
”objektivt” problem som ”bekymrat lärare sedan länge”. Den
har således ett mycket pragmatiskt och individanknutet problemfokus.

Historisk individualism
Liknande artiklar fanns i tidskriften hjälpskolan på 1920-talet.
En hjärnforskare professor S. E. Henschen (1924) intresserade sig i flera artiklar för tal och skrift ur hjärnfysiologisk synvinkel (I: Hjälpskolan, 1924) Henschens forskning får en
annan forskare och läkare att försöka utröna sammanhangen
mellan läs- och skrivproblem och intelligensdefekter. Intresset
för kopplingar mellan elevens hjärndefekter och läs- och skrivproblem har en gammal intressetradition bakom sig inom de
nordiska specialpedagogiska forskningsfälten. Stavningsproblemet angreps också här som ett objektivt och individuellt problem som inte problematiserades i det sociala sammanhang det förekom i skolan. Det är naturligtvis nödvändigt
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att ta hänsyn till elevens individualitet i skolan. Men individualiteten kan bli ett självändamål och övergå i orättmätig kontroll och bedömning som i värsta fall också medverkar i att
”ordna” de sociala gynnandehierarkier som finns i den politiska ordningen. Ofta är givetvis inte detta ett medvetet maktfullkomligt ”ordnande” av några illvilliga personer. Det handlar mer om en vetenskapligt professionell expertdominans
och vem eller vilka som tar sig rätten att döma och beskriva
vad som är ”normalt”. Det handlar nog också om legitimering
och bevakning av professionell kunskap. Saker och ting förhåller sig således inte alltid som de ger sken av i tanke, språk
eller handling. Foucault beskriver makt av det här slaget som
”a mode of action on the actions of others” ett ”styrande” av
andra, som är ägnat ”to structure the field of possible actions
of others”. (Foucault 1982, I: Ashenden & Owen 1999, s. 9, 10)
Jag ska illustrera med ett historiskt exempel. För hjärnforskare som Henschen var skolan jungfrulig mark där han
kunde hämta materialet för sin grundforskning om ”den
högre psykiska verksamheten”, som var hans primära intresse.
Den specialpedagogiska medikaliseringen, som så att säga förädlade och förkroppsligade det individualistiska intresset
inom specialpedagogiken, tar tidigt sin början i nordisk specialpedagogik. Skolan och den enskilde elevens problem blev
mer och mer ett intresseområde för fler och fler professioner.
I pedagogiskt hänseende var det i första hand den förbryllande skillnad mellan intelligens och förmåga till skrivning och
läsning som fanns hos vissa elever som även intresserade de
neurologiska forskarna. Mest förbryllande och intressanta var
givetvis de elever som visade sig ha en hög intelligens men
som ändå misslyckades i läsning och skrivning och som , i tillägg till detta, också visade sig ha koncentrationsproblem och
visa tecken på aggression. I kopplingen som då uppstod mellan de neurologiska och pedagogiska fälten, ser vi också
ursprunget till dyslektiska forskningstraditioner inom det
(special)pedagogiska fältet. I skolan fanns en så att säga jung-
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frulig mark för neurologer och psykologer med likartat sjukdomsintresse. I skolan fanns det fält där den massiva stöten
måste sättas in mot sjukdomen. Men det var också det ställe
där kontrollen av de skrämmande mentala problemen måste
initieras och förfinas (se även Helldin, 1997, s. 124 f). Vi får
med den här professionella intresseinriktningen en medföljande ”medikalisering” av skolans och elevernas svårigheter.
Jag ska dra en kort parallell till utvecklingen inom amerikansk
specialpedagogisk verksamhet, när det gäller det medicinska
inflytandet.
Medikalisering av det specialpedagogiska området har enligt
Franklin (1994) nära följts av en föräldradiskurs som inneburit ständiga klagomål över skolans oförstående attityder. De
här klagomålen organiserades på 1950-talet av starka föräldrar
till intellektuellt normala barn som hade visat svaga prestationer i skolan. Man menade att prestationerna inte svarade mot
den förmåga barnen egentligen besatt. Klagomålen gav i USA
konkreta resultat i form av en anpassning av skolans verksamhet. Speciella skolformer inrättades. Det fanns också under
1920-talet i Sverige ett betydande motstånd från föräldrar till
barn som överflyttats till hjälpskolan från den normala undervisningen. Motståndet möttes dock ofta av fältet med oförståelse och ett strategiskt dolt ”samarbete” med och övertalning
av föräldrar som satte sig på tvären. Överflyttningen till hjälpklasser avfärdades ibland av starka och initierade föräldrar
som katastrofal för barnets framtid. Det är intressant att konstatera hur de föräldrar Franklin talar om, dvs föräldrar till
”hjärnskadade barn” som sades ha inlärningssvårigheter, vänder kritiken mot andra hållet och förordar den segregering
som en del svenska föräldrar på 1920-talet attackerade. I
Sverige har jag inte kunnat finna något nämnvärt resultat av
de klagomål som då uttrycktes.31
Klasser för ”hjärnskadade” barn startade i USA på 1950-talet.
Föräldragrupper gick samman, hyrde sin egen lärare och startade en egen skolverksamhet. Föräldragrupperna, som ofta
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kom från amerikansk medelklass, hade dock, enligt Franklin,
svåra problem när det gällde att exakt förklara problemen
deras barn hade. Vad som var bekymmersamt var att termen
”hjärnskada” ” ... inte gav någon vägledning för de som var
ansvariga för att utbilda dessa barn”. (s. 65) Jag har nämnt det
tidigare och jag ska nedan närmare återkomma till vad jag
skulle vilja kalla den här forskningens ”pedagogiska tomhet”.
I sig, intressanta analyser av hjärnskador har ofta, som jag
bedömer det, föga att tillföra lärares pedagogiska insikter och
behov.
En viktig fråga för specialpedagogisk forskning och dess
praktik, är hur en eventuell samhörighet ser ut mellan trender32 och forskningens beskaffenhet under en tidsperiod. Om
man betraktar 1920-talsdiskurserna, går det att se hur inflytandet från abnormskoleområdet, med sitt intresse för den
psykopatologiska vetenskapen var stort. Men även ett religiöst

En nutida studie av finansieringsfrågor ( det här fallet ”skolpengens” betydelse för
en inkluderande undervisning) visade att detta individuellt baserade finansieringssystem ökade föräldrarnas betydelse för elevens situation i skolan, medan skolpolitikers och skoladministratörers roll minskade. Föräldrar strävade också i ett individuellt baserat finansieringssysem ”strategiskt” efter en ”diagnos” och att få:

31

... ample resources combined with that statement and to guard against the termination of that statement. Parents do this, partly by making use of the appeal
procedures and partly by pressurising local policy-makers for increased resources to be made available to special education. (Pijl S. J. & Dyson. A, 1998, s. 276)
Här sätts fingret på en rättvisefråga i utbildning. Fördelningen blir i det här fallet
individuellt och situationellt beroende av föräldrars argumentativa förmåga. Det
kan i sämsta fall lämna vissa föräldragrupper, och därmed deras barn, utanför de
finansieringsmöjligheter av skolsvårigheter som finns. Det behövs enligt min
mening en bred studie av den här rättviseproblematiken, knuten till diagnoser, även
i Sverige. Fokus kan riktas mot konkurrenssituationer som är ofördelaktiga för vissa
föräldragrupper.
Exempelvis de kunskapstrender eller de metodiska trender som finns inom
beteendevetenskaper och samhällsvetenskaper. Men även samhällets politiska trender med rådande människosyn och samhällssyn etc., är viktiga för att förstå trender
inom ett forskningsområde.

32
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doktrinärt barmhärtighetstema och ett socialpolitiskt tema var
viktiga i diskurserna inom praktikerfältet under detta årtionde.
Hur ser det då ut idag? Även om det i texten endast finns
utrymme för summariska svar när det gäller samhörighet av
ett sådant slag, ska jag nedan något utveckla innebörden av
den individualistiska trend som idag råder inom samhällets
politiska och kommersiella sfärer. Begreppet individualism
används nu således i ett bredare sammanhang än det vetenskapsteoretiska. I diskussionen som följer använder jag
begreppet företrädesvis i ett livsstils- och/eller kommunikationssammanhang. Tidigare användes huvudsakligen begreppet inom de delar av det specialpedagogiska forskningsfältet
som är individual- eller differentialpsykologiskt orienterade.
Min avsikt med texten som följer är att visa att vetenskapliga
ansatser i skolan och livsstilstrender inte är oberoende av
varandra. Med vissa trender i samhället följer också preferenser vad gäller vetenskapliga förhållningssätt och ansatser. Det
svåra är att visa hur och genom vilka kanaler dessa förbindelser verkar.
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DEL 2

Individualism, omvärld
och frihet

Individualismens negativa konsekvenser drabbar i första hand
de som sällan är delaktiga, de människor som uppfattas som
avvikande. Beck (1998) ser i sin analys av det framtida samhället en betydande fara i det han beskriver som ett nutida
sönderfall av de ”stabila referensramar” som tidigare klasseller familjetillhörighet skapade i form av erfarenhetssammanhang och identitetsmöjligheter. Individen blir i och med
detta sönderfall ytterst beroende av marknadens synsätt och
handlingsramar och sin egen förmåga. En viktig aspekt av
marknadsideologisk individualism är, säger Beck, kravet på
individen att i ett marknadsstyrt system kunna organisera och
planera livet i ett framtidsperspektiv. Det kravet är starkt bl a
när det gäller utbildning och i försörjningsfrågor. En skolelev
som saknar denna planeringsmöjlighet är således i riskzonen
i denna samhällsform, säger Beck. Saknas den möjligheten till
planering, orsakerna kan givetvis variera, är bl a den tryggade
försörjningen i farozonen. Beck beskriver det här beroendet
som ett ”förlängt” marknadsberoende ” ... in i tillvarons minsta detaljer ...,”. Pengar är det medel som formar och standardiserar detta beroende och som i slutändan individualiserar
livet:
Detta gäller inte bara masskonsumtionen och friställningar på arbetsmarknaden, utan också det faktum att
människor först frigörs från och sedan återförs till
marknadssamhället genom sådant som utbildning, lagstiftning och förvetenskapligande. (s. 212)
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Enligt Beck uppstår ”individuella situationer” med en helt
ny sida. De är trots sin isolerade karaktär institutionsberoende. Samhället saknar idag, enligt Beck, i och med detta
genomträngande institutionsberoende en privat sfär. Den i
marknadssamhället hyllade friheten blir med en sådan tolkning en ”chimär”. ”Frihetens” förutsättning i ett marknadssamhälle är egentligen en stark beroendeskapande ”kontrollstruktur”:
De fria individerna blir beroende av arbetsmarknaden
och blir därför också beroende av utbildning, konsumtion, regleringar i sociallagstiftningen, trafikplanering,
varuutbudet. De blir beroende av möjligheter och trender inom den medicinska, psykologiska och pedagogiska rådgivningen och vården. Allt detta pekar på den
institutionsberoende kontrollstrukturen i de individuella
situationerna. Individualiseringen blir den mest avancerade formen av församhälleligande, beroende av
marknad, lagar, utbildning etc. (ibid, s. 212, 213)

Individualism i specialpedagogisk forskning, skola
och samhälle: Ett försök till nyansering
Man kan utan att tveka säga att det är av vikt att delar av det
specialpedagogiska forskningsfältet analyserar och (ofta också
i diagnosförfaranden) mäter enskilda (individuella) elevers
oförmåga att utföra vissa prestationer, som förväntas av dem i
skolan. I Becks termer riskerar dock det idoga mätandet att slå
över i ”kontrollstrukturer” om inte forskningen om diagnostiseringsfrågor kritiskt granskar sin egen verksamhet och framförallt då den pedagogiska användbarheten av kunskapen om
variationen hos förmågorna. Begreppet individualism kan ha
olika innebörder beroende av det sammanhang som är aktuellt. Begrepps innebörder kan förskjutas och ändra karaktär
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alltefter tidsandans skiftningar eller den situation som är förhanden.
Ofta innebär begreppet individuell diagnos i skolsammanhang med rätta att positiva konnotationer väcks hos skolpersonal, skolpolitiker och skolbyråkrati. Det handlar om att inte
treva i mörker, att göra insatser där de gör största verkan och
också att rätta insatserna efter den enskilda individens möjligheter och behov. Begreppet väcker i skolmiljö följaktligen ofta
positiva tankar om lärares pedagogik. Det handlar om att tillrättalägga pedagogiken för den enskilda individens egenart,
rätta inlärningstakten efter hans/hennes unika förmågor,
mognad etc. Skolans kunskapstradition hyllar, med rätta,
begreppet individcentrering med innebörder av sådant slag.
Enligt en engelsk översiktlig utvärdering av specialpedagogisk forskning har emellertid en vetenskaplig analys av det
individualistiska diagnosprocesserna i sig förekommit mycket
sparsamt. Det har i England inte förekommit någon rigorös
evaluering av den ” ... teoretiska och metodiska integrering av
det stora antal diagnosmetoder och tekniker som idag opererar i England”. Trots att, säger man, diagnoser ”... now occupies a key position in decision-making about funding.33 Mig
veterligen har inte heller i Sverige gjorts någon analys av
sådant slag. Begreppet individuell har spelat en central roll i
flera liberala läroplaners texter och det representerar kärnan
i en av de mest accepterade inriktningarna på skolans arbete
med elever. I forskningsexempel jag presenterat ovan
(se s. 33 ff) gäller det hur man inrättar pedagogiken efter de
detaljerade diagnoser som utförts.

NFER (National Foundation for Educational Research) 1999: Students with
Disabilities and/or Learning Difficulties in Further Education: a review of Research.
Den fullständiga rapporten kan fås från Dissemination Unit: NFER, The Mere,
Upton Park, Slough, Berks SL1 2DQ. Se Bradley, J. Dee, L. & Wilenius, F: Students
with Disabilities and/or Learning Difficulties in Further Education. Upton Park:
NFER.
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Problem med individualismen kan förklaras med ett vetenskapsteoretiskt ”bagage” som inte kan undgås och som har en
stark individualistisk tonvikt. Elever är också medborgare i en
samhällsgemenskap som kräver att privata bekymmer lyfts till
gemensam diskussion. En alltför stark isolerande och fragmentarisk individualistisk ansats i forskning om skolans problem tonar, som jag ser det, lätt ner de gemensamma problem
och möjligheter som ett samhällsliv skapar. Dit hör bl a frågor
om hur vi tar hand om varandra och hur vi ska och kan leva
tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Det gäller den vidare
möjligheten för en radikalt demokratisk social samvaro men
även behovet av en sådan samvaro. I en skola där det individualistiska intresset, med betoning på jagets egenintresse, blir
alltför dominerande förtvinar lättsinnigt solidariteten och
gemenskapen, dvs två av de viktigaste uttrycken för demokratisk samverkan med moraliska övertoner. Vägen bort från solidaritet är av allt att döma lidandets väg för de barn och ungdomar som ”behöver mer” av dessa former av omtanke. Vi
intresserar oss, tycks det, idag i samhället mer för att kategorisera de individuella olikheter som finns mellan människor,
och där är forskningen inget undantag, än för de gemensamma utgångspunkter som vi trots allt har. Helt enkelt därför att
vi är människor. Risken med denna sort av egocentrisk individualism är att människors politiska och sociala potentialer
utarmas. Den engelsk/polska sociologen Zygmunt Bauman
exemplifierar detta.
Bauman (1999) talar i sin kritik av individualismen om det
”översättningsproblem” som finns i dagens samhälle. Vi saknar, säger han, ”offentliga rum” och processer som kan översätta privata bekymmer till offentliga rum. I frånvaron av:
... broar upprätthålls kommunikationen mellan de privata och offentliga stränderna med hjälp av ballonger
som har den förargliga vanan att explodera så fort de
landar – och oftast innan de når sina mål. Medan över-
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sättningens konst befinner sig i sitt nuvarande sorgliga
tillstånd är de enda klagomål som luftas offentligt, privata våndor och rädslor, som dock inte förvandlas till
offentliga frågor bara för att de visas fram offentligt.
I frånvaron av starka och bestående broar och med
översättningsförmågan oprövad eller bortglömd bildar
de privata bekymren och plågorna ingen gemensam
sak – de kan knappast förtätas till en sådan gemensam
sak. Vad kan under sådana omständigheter föra oss
samman? (s. 10, 11)
Det ovan metaforiskt beskrivna frågorna om ensamheten i
dagens samhälle är signifikanta för de elever som bedömts
som svåra att undervisa. ”Elände” i skolan har således låsts till
deras privata elände. I en individualistisk skolideologi skuldbeläggs den enskilde eleven. Svagheter blir också olycka. I ett privatiserat system sjunker den offentliga skulden för misslyckanden undan. Det pedagogiska intresset för den enskilde elevens
problem i skolan idag bör kompletteras i forskningen med ett
intresse för en offentlig pedagogik för gemenskap som kan balansera individualismen. Även skolan behöver offentliga rum för
att samordna de offentliga frågorna. Det är den riktningen
den (special)pedagogiska forskningen idag kan ta för att
balansera den nya individualismen. Kompletteringen behövs
inte minst för att tona ner skolans sorterande och grupperande funktion och lyfta fram de demokratiska visioner som också
dagens läroplan ger uttryck för. Elevernas ”privata elände”
behöver kompletteras med de ”kollektivt styrda hävstänger”
som Baumann talar om: Även om de pedagogiska diagnoserna sägs vara till för att hjälpa elever så följer i bakvattnet till
dessa det sorteringsspöke som sedan lång tid tillbaka varit en
symbol för kritiken mot skolans (dolda) funktion. En okritisk
forskning som understödjer en utveckling av alltmer sofistikerade diagnosmaterial eller som okritiskt utvecklar en kunskap
som inrättar alltmer differentierande sofistikerade klassifika-
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tionssystem tar också, medvetet eller inte, en specifik form av
samhällsansvar. I ett samhälle där sortering och utslagning är
manifesterade processer erbjuder den här typen av forskning
verktyg för att genomföra den uppdelning som tyvärr ofta
inrättar sig i hierarkiserade horisontella ordningar. Ett elitistiskt system baserat på ordningsprincipen hög-låg inrättar sig
relativt snabbt. Även när detta inte är den egentliga avsikten. Jag
ska ge ett historiskt exempel.
Vi kan känna igen funktionen hos pedagogisk forskning om
vi betraktar skolans utsortering i historiens ljus. Sorterande
och kategoriserande forskning har tidigare följt och understött vissa (industriellt) expansiva processer i samhället, som
kräver att hierarkiska system finns. Den pedagogiska forskningen i USA och Storbritannien hade enligt Karabel &
Halsey (1977) under de industriellt expansiva 1960- och 70talen en starkt funktionalistisk ansats. Dess självbild kännetecknades av ett okritiskt ställningstagande till den industriella revolution inom det område som idag brukar kallas den
tunga traditionella industrin. Differentieringen i skolan var
nödvändig för en kvalificerad utbildning av de ” ... de potentiella talangerna och för att attackera traditionellt förskansade
föreställningar om en begränsad pool av bildbarhet.” (ibid, s.
9, min översättning) Burton Clarke, amerikansk utbildningssociolog publicerade 1962 en bok Educating the Expert Society 34
där han förklarade att:
... vår tidsålder behöver arme på arme av skickliga tekniker och professionella experter, och inför uppgiften
att förbereda dessa män inrättar sig utbildningssystemet hängivet i allt högre grad. (I: Karabel & Halsey,
1977. s. 9)

34

Clarke, B. R. 1962: Educating the Expert Society. San Fransisco: Chandler.
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Då som nu upplever vi idag i västerlandet en expansiv period inom den marknadsdominerade delen av samhället som
Habermas (1995) kallar systemvärlden.35 Att kritiskt granska
nyvunnen specialpedagogisk kunskap som genereras och hur
den förhåller sig ”till sig själv” och till den samhällsutveckling
som pågår är särskilt betydelsefull under de utvecklingsfaser
då det finns risker att vissa grupper i samhället kan glömmas
bort eller då vissa grupper har större svårigheter än andra att
ta del av de eventuella förbättringar expansionen medför. Det
har genom historien visat sig att ett expanderande ekonomiskt
välstånd sällan innebär ett förbättrat ekonomiskt välstånd eller
förbättrade livsbetingelser för alla.

Kommunikationsmönster och individuell isolering
Den industriella organisationen har avlösts av den tid då informationen är samhällsmaktens centrum och produktiva kraft.
Då som nu hamnar människor utanför det välstånd som de
expansiva krafterna alstrar. Då som nu hamnar människor
utanför nätverk och industriella flöden. Då som nu både på
lokal och global nivå. I sin bok Nätverkssamhällets framväxt talar
Manuell Castells (1996) om nutiden som ”informationsåldern”. I ett resonemang som påminner om Zygmunt Baumans
menar Castells att den IT-kultur som växer fram i samhället,
och som också etablerar sig i skolan med rasande fart, är
”revolutionär” på flera sätt. Dels har den en stark inverkan på
de kommunikationsmönster som är etablerade mellan män-

Med begreppet system avser Habermas (1995) den värld som ”frikopplats” från
moral och värderingar i den kulturella traditionen. Styrmedlet i systemvärlden är
exempelvis pengar - som:

35

... steer a social intercourse that has been largely disconnected from norms and
values, above all in those subsystems of purposive rational economic and administrative action that, on Weber´s diagnosis, have become independent of their moral
political foundations. (s. 154)
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niskor sedan lång tid tillbaka. IT-koden slår sönder de gamla
mönstren och isolerar individerna vid datorerna. De gemensamma ”symboliska (kommunikations)rummen” med moralproducerande processer upphör att existera:
Och när kommunikationen bryter samman, när den
inte längre existerar ens i form av konfliktfylld kommunikation (som i fallet med sociala strider eller politisk opposition) alieneras sociala grupper och individer från varann och uppfattar varandra som främlingar, i sista hand som hot. I denna process växer den sociala splittringen eftersom identiteterna blir mer specifika och
svårare att leda. (s. 17, min kursivering)
Vi kan förmodligen inte stoppa de negativa aspekterna av
den IT-utveckling som pågår i skolan. Men dess individualistiska och isolerande sidor måste göra sällskap med alternativa
kompletterande verkliga möten mellan människor. Den måste
ständigt kritiskt granskas av den specialpedagogiska forskningen. Forskningen kan skapa kunskap för att motverka starka isolerande krafter i undervisningen. Svagheterna och riskerna med den datorbaserade IT-kommunikationen måste
påtalas i högre grad än vad som är fallet idag. En kritisk granskande forskning kan vara en sida av detta krav.
Kommunikationsmönster och deras förekomst och utseende är särskilt viktiga för människor som med en envis konsekvens faller utanför goda livsbetingelser. Isolering mellan individer ökar främlingskapet. Kommunikationsmönstrens förekomst och utseende är av avgörande karaktär för möjligheten
att utveckla den moraliska diskussion som är absolut nödvändig beledsagare under de här expansiva perioderna om inte
förfall hos och en kylig uteslutning av vissa grupper ska fortsätta. Benhabib (1992) talar i frågan om två nödvändiga
”kommunikationsförutsättningar för argumenterande tal” i
verkliga möten mellan människor:
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De fordrar av oss: (1) att vi erkänner att alla varelser
med förmåga till tal och handlande har rätt att delta i
moralsamtalet – jag ska kalla detta principen om universell moralisk respekt, (2) dessa villkor stipulerar vidare att
var och en i ett sådant samtal har samma symmetriska
rättigheter till olika talakter, till att ta initiativ till nya
ämnen, till att begära att man reflekterar över samtalets förutsättningar etc. Låt mig kalla detta principen om
egalitär ömsesidighet. ( s. 42)
Det måste alltså enligt henne i skolan såväl som i övriga samhället skapas mötesplatser för denna kritiska granskning av
utvecklingen. Här kan forskare och praktiker på fältet förenas
i en gemensam kritisk granskning av utbildning. Skolan för
alla såväl som forskning för socialt utsatta grupper kan enligt
min mening förkroppsliga detta diskursiva ideal genom att
visa hur man kan eller har gjort detta. Det här kravet är en
verklig förutsättning för en verksam demokrati.
Alla måste delta i dessa kommunikationsprocesser. Inga får
uteslutas. Den upprätthållna kommunikationen är mao nödvändig för att en radikal demokrati ska kunna upprätthållas:
det som i skolsammanhang brukar benämnas en skola för alla.
I ett sådant samhällstillstånd måste den specialpedagogiska
forskningen ”etablera en relation till sig själv”, dvs ständigt
självkritiskt iaktta sina egna göranden och låtanden. Här kan
den specialpedagogiska forskningen ha en ledande roll i
denna bevakningsuppgift som i främsta hand innebär, menar
jag, en bevakning av den sociala gemenskapen i samhället. Det
kan givetvis ske inom olika former av specialpedagogiskt kunskapssökande. Men den måste alltid finnas med som en tydlig
grundföresats i ett självreflexivt forskningsfält.
Citatet ovan kan uppfattas som att Castells i den nya individualiserande och isolerande utvecklingen framför dataskärmarna ser ett växande demokratiskt problem. Jag skulle vilja
göra ett kontroversiellt uttalande. Behovet idag är troligtvis
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större att pedagogiken i skolan hos barnen utvecklar och analyserar de gemensamma sociala relationer, den sociala bas och
de gemensamma mänskliga behov, som finns hos elever och
andra i skolan snarare än att analysera och differentiera ”den
mångfald och variation” som den postmoderna skolkritiken
menar är viktig. Vi måste som jag ser det undvika det Taylor
(1994) talar om som ett ”monologiskt ideal”. Så här säger han:
Det monologiska idealet underskattar allvarligt den
roll som det dialogiska spelar i människans liv. Det vill
begränsa det så mycket som möjligt till uppkomsten.
Det glömmer hur vår uppfattning om livets goda kan
förändras genom att vi njuter av det tillsammans med
människor vi älskar, hur vissa saker blir åtkomliga för
oss bara genom en sådan gemensam njutning. (s. 43)
För att utveckla detta ideal behövs stöd av en kritiskt granskande forskning. Detta innebär också enligt mitt sätt att se att
återupprätta den svenska traditionen som innebar att betona
skolans medborgarfostrande roll. En uppbyggnad av de processer som skapar detta gemensamma, som finns hos alla helt
enkelt därför att vi är människor, är nödvändig för att utveckla den ”radikala demokratiska” dialog för alla som Habermas
talar om. Det sätter också en viss press på den forskning som
intresserar sig för det normalas utkanter. Också Benhabib
(1992) efterlyser offentliga rum där denna demokratiska dialog kan äga rum. Skolan är en naturlig plats för detta, där fostran av framtidens demokratiska människor, enligt läroplanens värdegrund, ska äga rum. De här betoningarna ställer
också enligt Benhabib speciella krav på en socialt medveten
forskning:
Som kritisk teoretiker är man intresserad av att identifiera de sociala relationer, maktstrukturer och sociokulturella tolkningsraster som för ögonblicket lägger
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restriktioner på vilka dialogens parter får vara, som
fastlägger vad som anses vara passande och opassande
att ta upp i en institutionell debatt och som upphöjer
vissa människors tal till offentlighetens språk. (ibid,
s. 71)
Jag har i texten ovan i flera sammanhang talat om nödvändigheten av en (själv)kritisk (omvärlds)granskning av den specialpedagogiska forskningen. Nu ska jag närmare diskutera
vad jag menar vara innebörden i denna granskning.

Om den nödvändiga självkritiken i den
(special)pedagogiska forskningen och dess form
Vad är innebörden i begreppet kritik och hur har den utvecklats i samhället? Michel Foucault resonerar i sin bok The order
of things (1994) om den kritiska analysens utveckling från renässans, till klassicism och till den moderna tiden som fastlägger
grunden för kritikens egentliga inledning. Den moderna kritiken är enligt Foucault egentligen en pånyttfödelse. Ty den
kritiska kommentaren förekom också under renässansen (se
speciellt kap 4, ”Speaking”) Om jag har förstått honom rätt så
menar han att språkets kritiska funktion under klassicismen
var nedtonad, språket hade då inget annat fokus ” ... no other
value, than in representation; in the hollow it has been able to
form. (s. 79) Språket ”tömmer” då ut sig självt. Orden tolkas
endast som naiva spegelbilder av de tillstånd eller ting de
representerar. Under renässansen däremot existerar ett
”andra språk”, kommentarens språk ” ... in order to stir the
language that lay dormant within them (orden, min kommentar) and to make it speak at last. (s. 79) Under klassicismen existerar orden som ”tysta varelser” rent okritiskt inskrivna i tingen i sig. Den rena representationen är positivismens
attityd. När den attityden blir språkets funktion:
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..., it is not questioned as if it were saying something
without actually saying it, as if it were a language enclosed upon itself; one no longer attempts to uncover
the great enigmatic statement that lies hidden beneath
its signs;
När kommentaren har gett efter för kritiken frågar man, säger
Focault:
... how it functions: what representations it designates,
what elements it cuts out and removes, how it analyses
and composes, what play of substitutions enables it to
accomplish its role of representation. (ibid, s. 80)
I en annan text talar Focault om det okritiska talet med
metaforen ”svarta rutor”. Dessa är en form av ”utestängningsprocedurer” som styr tillvaron för människor. Flest är de inom
politiken och de stör också i hög grad livet för de ”onormala”
människorna. (se Helldin, 1997, s. 73)
Jag har flera gånger påtalat vikten av en kritiskt granskande
specialpedagogisk forskning. Dels har det givetvis att göra
med den historiska kunskap vi har om attityder till och
behandling av de människor som karaktäriserats som ”avvikande” på olika sätt och hur det implicerar en kritisk analys av
specialpedagogiken i sig, som verksamhetsområde.
Ser man historiskt på de specialpedagogiska utbildningsåtgärder som förekommit och på den (special)pedagogiskt relevanta forskning vars syfte varit att motverka och analysera skolsvårigheter, kan man med fog säga att de åtgärder för förändringar som antagits behandlat ”individens problem” men sällan varit inriktade på systemets behov av förändringar.36 Den
har varit vad Söder ovan kallar individuellt essentialistisk.

36

Se Helldin (1997)

Del 2. Individualism, omvärld och frihet

65

Denna låsning vid det individuella problemet är, som vi sett
ovan enligt Skrtic (1991), en vanlig form av (special)pedagogisk fundamentalism.37 Skolans, samhällets och/eller kanske
tidsandans problem blir ställda åt sidan i analysen.
Det är således nödvändigt att olika perspektivs huvudargument för teoretisk förståelse och behandling och attityder mot
avvikelseproblem lyfts fram och jämföres med forskningsresultat som huvudkällor, på utbildningsinstitutioner för pedagogiska, sociala och beteendevetenskapliga yrkesutbildningar.
Dessa huvudargument är, som jag ser det, den pedagogiska
kraftkällan för yrkesmässiga normativa ståndpunkter på olika
nivåer.38
Perspektiviserade jämförelser är följaktligen med nödvändighet grundvalen i den etiska delen av all kritisk forskningsverksamhet. Etisk kunskap är också den primära horisonten
för arbetet med att ”genomföra” den svenska skolans värdegrund. Etik förutsätter så att säga att mångsidighet i tankeinnehåll är åtkomligt för personal inom den verksamhet som
forskningen ska biträda. Forskningsansatser med procedurutformad inriktning krävs. Etiska frågor är, till skillnad från de
metodiska, basen för den yrkesmässiga argumentationen
inom utbildningsverksamhet, där argumenten om en skola för
alla kan ha den mest centrala platsen. Specialpedagoger försätts exempelvis ofta i argumentationssituationer som penetrerar rättviseaspekter både när det gäller utbildningsorganisationen i kommunen och på ett samhälleligt plan.
Så här säger Cherryholmes (1991) om begreppet fundamentalism: Det är att
eftertrakta ”... short run instrumental gain for purposes of economic or social efficiency”. (s. 4)
En fundamentalistisk tolkning innebär att dess mening ”fixeras för alltid”:

37

... outside of time, and that the time bound languages of research, for example,
statistical, mathemathical, verbal or computer, convey that meaning so directly
that it can be discerned without interpretation. (ibid, s. 4)
38 Exempelvis förhållningssättet mot eleverna, den teoretiska förståelsen eller den
mer praktiska verksamheten.

66

ROLF HELLDIN

Specialpedagogisk forskning

Specialpedagoger och forskare, måste ständigt i gemenskap
med kolleger fundera över sina egna ställningstaganden när
de ska grundlägga villkoren för en rättvisare behandling av de
elever som har dålig framgång i sin utbildning.

Solidariteten i forskningen
Enligt Englund (1993) har det skett en förskjutning från att se
”... utbildningen som en social, kollektiv rättighet till att i hög
grad se utbildningen som en civil, individuell rättighet”.
(s. 13) All specialpedagogisk forskning kan enligt min mening
idag samverka för att bana väg för en förstående gemenskap
mellan elever i skolan. En av de viktigaste uppgifterna för den
specialpedagogiskt relevanta forskningen idag är att, på olika
plan, metodiskt, socialt och moraliskt, utarbeta gemensamhetsskapande procedurer som kan utveckla denna gemenskap. Jag tror att en framkomlig väg här handlar om en medveten betoning av den individuella särarten samt en markerad
komplettering med andra perspektiv som betonar det gemensamma ansvaret.
Ett par allmänna konstateranden kan enligt min bedömning
göras i samband med utredningar av begreppsbetydelser likt
den jag gjort ovan: För det första ändrar begrepp betydelser
alltefter det kontext begreppen är insatta i. De har en kontextuell känslighet både vad gäller tid och rum. Begrepp kan i sig
betyda samma sak inom olika verksamheter eller under olika
tidsperioder. Artiklarna jag läst har en tendens att förbise
detta förhållande. De skrivs som om begreppen vore ”objektiva” till sin karaktär.39 Men de kan också skifta betydelse beroDe skrivs som om alla läsare har en förmåga att tränga igenom ytan och tydligt se
den betydelse som artikelförfattaren lägger bakom begreppet. Det är alltså relativ
ovanligt med distinkta begreppsutredningar. Jag har inte under 1990-talet kunnat
finna något påtagligt intresse för specialpedagogiska utvecklingsaspekter exempelvis
i historisk form, som skulle kunna kasta ljus över tidsandans inverkan på det specialpedagogiska kunskapsområdets nyckelbegrepp.

39
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ende på vilken verksamhet eller inom vilket område begreppet ”arbetar” i eller vilken tidsanda som råder. Det är därför
viktigt att begrepp som är centrala i läroplaner utreds till sin
innebörd av deltagarna i verksamheten. Jag ska ge ett exempel
på betydelsen av begreppsutredningar. Vi stannar kvar vid
begreppet individualitet men skulle lika gärna kunna koncentrera oss på innebörden av begreppen undervisningsdemokrati, rättvisa, dyslexi, lika villkor, likvärdighet, specialpedagogik etc.

Individualism och politik
Om begrepp som individualitet, individcentrering etc i allmänhet skapar positiva konnotationer i skolans verksamhetsfält är dess betydelse inom det politiska området av mer mångtydig art. Jag ska ge ett exempel. I en utredning om den gamla
socialdemokratins möjligheter i framtiden pekar Giddens
(1999) på samhällets individualistiska trend idag som ett
dilemma för framtidens samhälle. Han pekar på hur solidaritetsbegreppet varit centralt inom den äldre socialdemokratiska ideologin och hur individualistiska förhållningssätt, i
dagens individualistiska samhälle, med sin brokiga mångfald
av livsstilar, har ansetts motverka ett solidariskt samhälle.
Individualismkritiken har inom socialdemokratin traditionellt
ett starkt förflutet. Den gamla socialdemokratin tolkade enligt
Giddens begreppet individualism negativt. Den tolkades som
en av solidaritetens mest betydelsefulla motpoler och som en
ideologisk kraft som motverkar solidaritet. Begreppet kan i
den betydelsen placeras närmare ”egoism” eller ”egocentricitet” än betydelsen ”individanpassning” som har varit vanligt i
skoltraditionen.
Forskningen, kanske i synnerhet specialpedagogisk forskning, har i enlighet med den politiska tolkningen av skolans
ansvar haft den enskilde eleven, och hjälpen till den enskilde
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eleven, som centrum för sina insatser. Dess negativa betydelser
har dock varit mindre intressanta för den specialpedagogiska
forskningen trots att det enligt min mening är av central betydelse för alla elevers framgång i skolan att förstå vad en uteslutande individualism av marknadsmässig art belyser för de
elever som av skolan bedömts att ha inlärningssvårigheter.
Det är så vi kan se på den envisa fastklamringen vid den individualistiska forskningen i de här frågorna. Men den här
inriktningen kan också diskuteras på ett djupare kunskapsfilosofiskt plan vilket jag återkommer till. En stark egocentrisk
inriktning av skolverksamhet försvårar givetvis gemensamhetsskapande procedurer. Vi saknar alltså i hög grad forskning
inom fältet som analyserar de breda kontextuella sammanhangen. Det kan uttryckas så att vi måste utveckla den forskning som har specialpedagogiken i sig som forskningsobjekt
och som kan förhålla sig kritisk till specialpedagogikens funktioner i det bredare samhället.
Solidaritet eller ”kollektivism” har i betydelsen gemenskap
också, enligt Giddens, varit central för den kristna demokratiska traditionen i många kontinentala länder. Den stora frågan för Giddens är om dagens individualism är omöjlig att
”förena” med den gamla kristna solidaritetstanken. Är individualisten idag i huvudsak avskärmad från samhällsansvaret?
Med en dylik politisk tolkning av begreppet individualism, blir
ju dess andemening helt väsensskild från hur det tolkas i skolsituationer. Frågan är principiellt viktig för skolan och för de
elever som sägs ha svårt att lära. Speciellt dessa grupper av elever, men på sikt alla elever, är idag beroende av att gemenskap
är en basal grund i skolans arbetssätt.
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Vad kan man göra?
Inledning
Habermas (1995 A) tar ofta i sin teori upp frågor om individualismens ursprung. Han betonar att det är viktigt att förbättra de politiska samtalen mellan olika samhällsgrupper och
institutioner. Radikalt demokratiska samtalsformer behöver
förstärkas. Problemet med det moderna samhället är att det
utvecklats en härskande tanke- och samtalsform, säger han, som
innebär att de egna målen sätts för ögonen. Det ”kommunikativa” samtal som är nödvändigt för att en radikal demokrati
ska kunna utvecklas ”ockuperas” av andra egocentriska samtalsformer, med manipulatoriska och strategiska mål för samtalet. De här tanke- och samtalsformerna är, säger Habermas,
särskilt markerade i ”organiserade” system: Dit räknas först
och främst marknaden med det industriella systemet och statens politiska maktstrukturer. Följer också skolans byråkratiska
nivåer efter?
Individualism har, som jag påpekat ovan, flera sidor. De individualistiska sätten att tänka, de som främst tjänar det redan
priviligierade samhället, har å ena sidan varit positiva för vissa
människors individuella frigörelse. De har också varit positiva
för ett växande välstånd för vissa under många år. Med individualism har en baksida. Det bildas missgynnade grupper.
Några lämnas kvar i ett expanderande välstånd. Många misslyckas med sin skolgång. ”Allas lika villkor och likvärdighet”
kan ibland te sig omöjligt i en marknadsstyrd samhällsutveckling.
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Den marknadsstyrda ekonomin har i vissa kommuner tagits
som en förebild för skolverksamhet. (se även SOU 1992:94, s.
348) Det råder emellertid ett problematiskt tyngdpunktsdilemma mellan individualism och radikal gemenskap. Det är
som ett gungbräde: För stark betoning av individens egna livsprojekt leder till ett försummande av gemenskapen och om
gemenskapen framhävs för starkt inordnas individen i en
tvångströja.
Individuell frihet måste också handla om självbegränsning
om gemenskapen ska ha en chans. Gemenskap kräver processer där ”medborgar-viet” är bärande enhet i analyserna av skolverksamheten.
Den engelske sociologen Zygmunt Bauman kommenterar
de här frågorna i liknande riktning. Den individuella friheten
”säkras och garanteras kollektivt”, säger han, och handlar om:
... att frigöra medborgarna så att de, individuellt och
kollektivt kan sätta sina egna individuella och kollektiva gränser. Denna andra punkt har man nästan förlorat
ur sikte. Alla begränsningar är förbjudna. (Bauman,
1999, s. 12, 15, min markering)

Forskningspolicy: En summering
En poäng i min text är att en individuell tankemodell också
underlättar individualistisk forskning specialpedagogisk eller
annan. Det moderna samhället skapar den typ av forskning
som ”hör hemma” där tidstrender av ett visst slag råder. Ett
individualistiskt samhälle ger upphov till forskning som får en
viss inriktning med avseende på ideologiska horisonter, uppläggning eller metoder och som passar in i tidens populära
flöde.
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Jag ska avslutningsvis kort summera några av de forskningsförslag som texten ovan har utvecklat. Övergripande kan man
säga att:
• policy, forskningsargument och ansats självfallet ska fästa
avseende vid de mål och den värdegrund som läroplan,
lagar och föreskrifter för lärarutbildningar upprättar.
Analysen av den politiskt bestämda värdegrunden kan riktas
mot dess användbarhet i handlingssituationer. En specialpedagogiskt samlande forskningsfråga är om värdegrunden,
som den tolkas i utbildningssystemet, omfattar alla elever i
alla inlärningssituationer.
• många torde vara överens om att olika vetenskapsansatser
och probleminriktningar under olika perioder har fått och
får olika utrymme. Begrepp och ansatser kan vara ”passande” eller ”opassande” beroende på tillfälligt ideologiskt klimat eller politiska tidstrender. Det är rimligt, enligt min
mening, att en aktiv forskningspolicy tar hänsyn till svårigheter av det här slaget.
• uppgiften kan vara att balansera och moderera dominansproblematik inom ett kunskapsfält för att utveckla argumentationen mellan olika perspektiv. Om ett perspektiv dominerar, ekonomiskt, i medier eller med sin karakteristiska kunskap, finns det, menar jag, risker för att argumentation och
kritisk vetenskaplig granskning tynar bort inom och mellan
kunskapsfält.
• olika tolkningar av problemobjekt inom olika former av
forskningsansatser bör i större utsträckning än idag ha möjlighet att mötas och jämföra sina argument. Forskningsdelarna kan på så sätt, i det långa loppet, få sin mening i normerande procedurer där dagens nödvändiga handlingar
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söks och formuleras. Det som eftersträvas är en kommunikativ och dialogisk dynamik inom den specialpedagogiska
forskningen. För detta behövs ”offentliga rum” för att samordna de offentliga frågorna.
• målet kan vara att utveckla en självreflexiv forskningsverksamhet som per definition har en historisk förankring. Det
innebär att den forskning som har specialpedagogiken och
dess funktioner i omvärlden som forskningsobjekt, är en
väsentlig del av den totala specialpedagogiska forskningsverksamheten. För att utveckla denna självreflexivitet bör
den specialpedagogiska forskningen i större utsträckning än
nu dialogiskt konfrontera allmänpedagogisk forskning.
• specialpedagogisk forskning kan ha som mål att analysera
hur specialpedagogik faktiskt bedrivs och hur specialpedagoger/forskare resonerar om sina mått och steg. Analysen
gäller sålunda både forskning och praktik. Analyser av den
dagliga verksamheten och de processer specialpedagogerna
och forskarna är involverade i bör blottläggas av forskningen. Så skapas på sikt en självreflexiv praktik.
Jag har också i texten ovan pekat på mer specifika och konkreta åligganden som bör uppmärksammas inom det specialpedagogiska forskningsfältet idag. De tre grundtemana är
omvärld, variation och gemenskap. Jag har bl a talat om vikten av att:
• närmare än hittills specificera den eventuella pedagogiska
betydelse som en diagnosbaserad kunskap om variation och
individuella åtgärdsprogram kan ha och diskutera vilken
betydelse en sådan kunskap har i en pedagogik som utvecklar gemenskap mellan individer och kulturellt skilda grupper. Frågan gäller främst hur skolans specialister och skolans
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lärare använder sig av diagnoser. I samband med dessa frågor
kan också forskningen utveckla mer generell kunskap om
hur diagnosernas stämplande sidor kan undvikas.
• skapa kunskap för att motverka isolerande och segregerande trender i undervisningen och dess sammanhang. I
anslutning till utvecklingen av denna kunskap undersöka
förutsättningar för att verkliga kommunikativa möten ska
komma till stånd mellan de människor som dagligen arbetar
i och med skolan. Mötena måste vara meningsfulla. En viktig forskningsfråga kan gälla hur teman och mötesprocesser
ska se ut för att engagera alla till en debatt där alla kan göra
sig gällande. Mötena gäller elever såväl som lärare och
annan personal samt skolpolitiker och föräldrar.
• specialpedagogiken mer än tidigare får en ledande roll när
det gäller att förstå hur social gemenskap bevaras och
utvecklas i skolan. Det kan exempelvis gälla hur forskningen
stödjer praktiken när det gäller att initiera, utveckla och specificera formerna för radikalt demokratiska samtal där alla,
enskilda såväl som grupper kan delta på lika villkor i samtalen. Forskningsinriktning av det här slaget är viktig för statlig och kommunal skolpolicy i ett skiftande multikulturellt
samhälle.
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