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 D

et historiska spelet om
 skolans förm

åner
H

istoriskt sett har särlösningar i skolan m
ött m

ycket m
otstånd, i

synnerhet från föräldrar. I dag finns utbredd enighet kring det goda i
att diagnostisera, utreda, klarlägga m

änskliga olikheter –
och att

följa upp dessa konstruktioner m
ed speciella undervisningsklasser

och internatskolor. Vad beror denna om
svängning på, och vad kan

den få för konsekvenser? Av M
ats B

örjesson.

1
6

 M
edikalisering av problem

 i skolan
Allt fler elever m

ed svårigheter i skolan får en m
edicinsk diagnos. U

r
ett socialt perspektiv kan sjukrollen innebära individuell befrielse.
D

en enskilde eleven avlastas från ansvar och frigörs från tidigare
stigm

atisering; han är inte ”lat” eller ”dum
”. D

ärtill kom
m

er juridisk
m

öjlighet att tilldelas exem
pelvis handikapphjälpm

edel. D
essa

aspekter kan ses som
 m

edikaliseringens fram
sida, m

edan ökad
expertkontroll och m

inskad tolerans för personlighetsavvikelser hör
till baksidan. Av Per S

olvang.

3
0

 D
yslexi – en diagnos i tiden?
H

ur kan det kom
m

a sig att diskursen om
 dyslexi som

 diagnos och
vetenskapligt kunskapsom

råde har vuxit sig så stark under 1
9

9
0

-
talet? N

edskärningar inom
 skolan, decentralisering, nya aktörer på

skolans scen, och en ny m
öjlighet att definiera vad ”svårigheter” i

skolarbetet är – dessa är några av de sam
verkande faktorerna.

D
iagnosens nya status kan ses som

 del i och en effekt av en
avancerad liberal styrningsm

entalitet, m
enar K

arin Zetterqvist
N

elson .

4
4

 S
kolan där ingen ställs utanför

D
en svenska skolan säger sig vara en skola för alla, m

en i praktiken
fungerar den nog så segregerat. S

om
 skolinspektör fick Peder H

aug
lära känna ett undantag – en skola i ett invandrarom

råde i en
storstad, där alla elever var inkluderade i gem

enskapen. N
ågon

”genom
snittselev” räknade m

an inte m
ed i denna skola och inte

heller några standardlösningar på problem
.

5
7

 N
y litteratur

6
3

 A
ktuella avhandlingar

IN
N

E
H

Å
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R
edaktören har

ordet

tsortering har vi valt att kalla
detta tem

anum
m

er. V
i kunde

förstås också ha rubricerat det
m

arginalisering eller särlösningar i sko-
lan. U

nder hela 1990-talet har antalet
barn som

 anses ha behov av särskilt stöd
ökat. D

et gäller barn som
 har svårare än

andra m
ed att lära sig läsa och skriva,

barn som
 är stökiga, barn som

 tar lite
längre tid på sig än andra. E

nligt Skol-
verkets utvärderingar sker undervisning-
en av elever i behov av särskilt stöd i allt
högre grad utanför grupp- eller klass-
gem

enskapen. D
e elever som

 presterar
säm

st och de som
 oroar m

est skiljs ut,
och denna differentiering genom

förs vid
allt yngre åldrar. Ä

ven särskolan växer
ständigt – antalet elever i grundsärsko-
lan har ökat m

ed närm
are en fem

tedel
m

ellan 1992/93 och 1996/97.
G

em
ensam

t för artikelförfattarna i
detta num

m
er är ett kritiskt reflekteran-

de perspektiv på dagens särskiljande. Ett
nyckelord i sam

m
anhanget, som

 särskilt
diskuteras i M

ats B
örjessons artikel, är

norm
alitet. V

ad skolan i dag dem
on-

strerar är ett krym
pande utrym

m
e för

vad som
 anses vara norm

alt.  D
et hand-

lar inte först och främ
st om

 nya m
edi-

cinska upptäckter eller förfinade m
öj-

ligheter att ställa diagnos. Ä
ven de m

ed-
icinska diagnoserna bygger i hög grad på
tolkning av beteenden. Föreställningen
om

 vad som
 ska rym

m
as inom

 det nor-
m

ala är en kulturell överenskom
m

else,
en social konstruktion. D

et ”norm
ala”

innehåller skiftande grader av olikheter
vid olika tillfällen. D

et blir tydligt vid
historiska jäm

förelser. M
an behöver inte

gå längre tillbaka i tid än tjugo år för att
konstatera att synen på norm

alitet i sko-
lan var betydligt vidare än i dag. D

å var
integreringsviljan stark. Skolan skulle vara
en för alla; undervisningen anpassad.

B
arn som

 för tjugo år sedan skulle ha
kallats busiga klassas i dag som

 hjärn-
skadade. D

ärm
ed återanknyter skolans

förhållningssätt till en lång, tidigare tra-
dition av särskiljande på grundval av na-
turvetenskapliga argum

ent. M
en, fram

-
håller M

ats B
örjesson, det finns i dag en

viktig skillnad jäm
fört tidigare perioder.

För första gången i skolhistorien tycks
föräldrar vara en pådrivargrupp snarare
än m

otståndare när det gäller sådana sär-
lösningar.

V
ad är det som

 gör att det i dag finns
en sam

hällelig vilja, även på ”gräsrotsni-
vå”, att acceptera detta sätt att tänka?

K
rym

pande resurser i skolan är ett

T
ilda M

aria
Forselius

givet svar. N
är klasserna var m

indre, or-
kade lärarna inom

 den vanliga under-
visningens ram

 också m
ed de barn som

hade extra stora behov av uppm
ärksam

-
het. I dag fungerar sällan detta. Särskil-
jandet sker, hävdas det, både för lärarnas
skull och för elevernas. M

en när resur-
serna är sm

å, ställs också skärpta krav på
vilka som

 ska få ta del av en extra stöd-
insats. D

et sam
hälleliga fördelningssyste-

m
et kräver i m

ånga fall en m
edicinsk dia-

gnos för att hjälpm
edel och specialun-

dervisning ska kunna erbjudas.  D
et ska-

pas således ett behov av diagnoser, som
också anses vetenskapligt giltiga trots att
de i m

ånga fall fortfarande är synnerli-
gen om

diskuterade.
U

r individuell synvinkel kan sjukrol-
len ha vissa sociala fördelar, till exem

pel
att m

an slipper att personligen ta ansvar
för sin belägenhet. D

et kan vara en lätt-
nad att kallas sjuk i stället för dum

 eller
lat. Ä

ven föräldrar avlastas ett ansvar när
de får en sjukdom

sbeteckning på bar-
nets svårigheter. M

en det finns en hotan-
de baksida i denna identitetskonstruktion
– sjukdom

 står sam
tidigt för en icke öns-

kad avvikelse. Per Solvang
ställer i sin artikel två so-
ciat grundade perspektiv
m

ot varandra. I vissa ti-
der dom

inerar argum
ent

om
 m

edikaliseringens för-
delar, i andra lyfts i stället
m

edikaliseringens nack-
delar fram

. T
ill baksidan

– m
otargum

enten – hör
en påtaglig m

öjlighet till
social kontroll. B

råkiga
och på andra sätt krävan-
de barn (och vuxna) kan

utsorteras eller behandlas m
ed läkem

edel
– socialt störande egenskaper kan väljas
bort. D

e etiska frågor som
 uppstår ur ett

sådant perspektiv på det m
edicinska tolk-

ningsföreträdet får inte fuskas bort.
Statens förändrade roll och decentra-

liseringen av skolan är en viktig förut-
sättning för den m

edikalisering av läs-
och skrivsvårigheter som

 skett i Sverige
under 1990-talet, m

enar K
arin Z

etter-
qvist N

elson. D
et handlar om

 en m
akt-

förskjutning. Förändringarna har gett
utrym

m
e för nya aktörer i skolan, till

exem
pel för starka föräldragrupper, m

en
även en statlig instans som

 H
andikapp-

om
budsm

annen har haft en pådrivande
roll för att legitim

era diagnosen dyslexi.
Ä

ven i dag finns dock en och annan
skola som

 väljer att skapa ett gem
ensam

t
rum

 för alla i stället för särlösningar. Pe-
der H

aug kom
 som

 skolinspektör till en
sådan skola, där föreställningen om

 ”ge-
nom

snittseleven” över huvud taget inte
existerade. D

ärem
ot fördes en pedago-

gisk diskussion lärarna em
ellan, som

grundlade en m
ycket utvecklad pedago-

gisk flexibilitet, en vilja att pröva nya lös-
ningar. H

är hade m
an tagit

på allvar läroplanens ord
om

 m
änniskans okränkbar-

het och om
 solidaritet m

ed
de svaga och utsatta. D

et
var, enligt  Peder H

aug, ett
undantag 

bland 
svenska

skolor.
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N
y studie om

 m
arginali-

seringen i gym
nasiet

Jan O
lof H

ellsten och H
ector Perez Prie-

to har för Skolverkets räkning gjort en
kunskapsöversikt om

 ungdom
ars ofull-

ständiga gym
nasieutbildning, som

 de be-
näm

ner m
arginalisering eller utslagning.

( H
ellsten och Prieto 1999, under tryck-

ning.) N
otisblocket

I de studier som
 de redovisar och som

huvudsakligen är Skolverkets egna stu-
dier, fram

träder två perspektiv. I den ena
m

odellen ses individuella eller sociala för-
hållanden som

 orsaker till elevens m
iss-

lyckanden, förhållanden som
 skolan inte

har kontroll över.

D
en andra m

odellen utgår från att
det till stor del är skolan som

 skapar
m

arginaliseringen. Elevens fram
gång och

m
isslyckande avgörs av skolans organi-

sation och verksam
het och av agerandet

hos skolans aktörer. M
ed denna m

odell
fram

träder snarare en skola i undervis-
ningssvårigheter än en elev i skolsvårig-
heter.  H

ellsten och Prieto pekar på tre
spår om

 m
an vill förstå m

arginalisering-
ens m

ekanism
er. D

et första spåret hand-
lar om

 skolvärde som
 uttrycker den skill-

nad i status som
 finns m

ellan olika pro-
gram

. L
ärare och elever skattar exem

-
pelvis naturvetenskapligt program

 hö-
gre än estetiskt program

 som
 i sin tur

skattas högre än fordonsprogram
m

et.
Skolans olika program

 kan alltså inrang-
eras i en tydlig hierarki. H

ellsten och
Prieto m

enar att detta inte bara påver-
kar uppfattningarna om

 program
m

en
utan även de elever som

 går på dessa
program

 och deras prestationer. H
öga

betyg sätts sällan på program
 m

ed lågt
skolvärde, inte ens i karaktärsäm

nena.
N

ästa spår handlar om
 norm

alitet.
Skolan ofta beskrivs som

 om
 det finns

en norm
al skolverksam

het, anpassad för
de norm

ala eleverna. D
e elever som

 inte
passar in i denna verksam

het definieras
som

 avvikare. Ä
ven vissa program

, i syn-
nerhet det individuella program

m
et m

en
även vissa yrkesprogram

, m
arginaliseras.

D
et tredje spåret i försöken att förstå

m
arginaliseringens effekter handlar om

problem
atiken kring kärnäm

nena. K
ärn-

äm
nena tenderar att anpassas efter elev-

ernas yrkeserfarenheter och inriktning
genom

 att kurserna förenklas och redu-
ceras, därem

ot ges de inte utifrån en an-
nan kärna av kunskap. H

ellsten och Prie-
to m

enar att undervisningssituationen
därigenom

 innebär en ytterligare m
arg-

inalisering genom
 att läraren inte lyck-

as m
öta dessa elevers egentliga behov av

anpassning till program
inriktningen och

anknytning till deras egen intressesfär.
E

levernas förm
åga att klara denna kurs

har m
öjligen inte förbättrats genom

 den
anpassning läraren gjort, m

edan läraren
uppfattar sig undervisa i en beskuren kurs
på låg nivå och bedöm

er eleverna däref-

A
llt fler hoppar av

gym
nasieskolan

A
ndelen gym

nasieelever som
 inte  full-

följt en linje eller ett program
 inom

 fyra
år fortsätter att öka. A

v dem
 som

 börja-
de år 1 1994 har endast 74 procent slut-
eller avgångsbetyg efter fyra år. D

etta
antas hänga sam

m
an m

ed
att fler elever skrivs in på
individuella program

 lik-
som

 att alla program
 nu är

treåriga. Skolverkets senas-
te uppföljning av betyg i
grundskolan visar att långt
ifrån alla, det vill säga näs-
tan 20 000 elever inte når
m

ålen i grundskolans alla
äm

nen och då ger det indi-
viduella 

program
m

et 
en

m
öjlighet att gå vidare.

(Skolverket, B
arnom

sorg och skola i
siffror, del 1 1999.) E

n stor andel, 43
procent, av de elever som

 hoppar av gym
-

nasieskolan är födda utom
lands eller har

föräldrar som
 är födda utom

lands.

ter. E
lever som

 redan från början är sva-
ga löper därvid stor risk att m

isslyckas
helt eller hoppa av. Författarna pekar
också på behovet av m

er kunskap om
m

arginaliseringsprocessen. D
enna pro-

cess m
åste ses om

 ett kom
plicerat sam

-
spel m

ellan den enskilde eleven och sko-
lan som

 organisation och arbetsplats.
D

et räcker inte m
ed att konstatera att

det går säm
re för barn vars föräldrar har

låg utbildning. M
arginaliseringen inträf-

far därför att något i skolans organisa-
tion och arbetssätt slår ut elever m

ed den-
na bakgrund och det är där vår kunskap
m

åste öka.
         Lena H

am
m

arberg

C
itatet

U
ndervisningen skall anpassas till

varje elevs förutsättningar och be-
hov. D

en skall m
ed utgångspunkt i

elevernas bakgrund, tidigare erfa-
renheter, språk och kunskaper främ

-
ja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling....

Skolan har ett särskilt ansvar för
de elever som

 av olika anledningar
har svårigheter att nå m

ålen för ut-
bildningen. D

ärför kan utbild-
ningen aldrig göras lika för alla...
(U

r Läroplanen för det obligatoriska skol-
väsendet, förskoleklassen och fritidshem

-
m

et, Lpo-94)
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D
et historiska

spelet om
skolans förm

åner
H

istoriskt sett har särlösningar i skolan
m

ött m
ycket m

otstånd, i synnerhet från
föräldrar. I dag finns utbredd enighet kring
det goda i att diagnostisera, utreda, klar-
lägga m

änskliga olikheter –
och att följa

upp dessa konstruktioner m
ed speciella

undervisningsklasser och internatskolor.
V
ad beror denna om

svängning på, och vad
kan den få för konsekvenser? Ä

r diagno-
sen ett neutralt instrum

ent för att få resur-
ser till m

er individualiserad undervisning –
eller handlar det ytterst om

 kontroll och
likriktning?

Av M
ats B

örjesson

arför säger m
an att det är för de sva-

ga elevernas skull som
 vi bereder dem

plats i särskolan, på dyslexienheten, i
”D

A
M

P-klasser” eller andra särskilda ar-
rangem

ang? O
m

 vi härleder ordet ”skull”,
kan vi se att det handlar om

 att vi inte

kan skylla eleven självt för dennes svaga
skolprestationer och/eller oordnade upp-
trädande (H

ellquist 1980). E
leven är

utan förskyllan, hon rår inte för sina svå-
righeter att anpassa sig till skolans, som
det en gång hette, norm

alundervisning.

A
v det skälet har m

an också historiskt
organiserat läskliniker, ”obs-klasser”, skol-
hem

, och andra speciella skolarrange-
m

ang.
A

ktualiteten i detta är förm
odligen

uppenbar för alla som
 intresserar sig för

dagens skola. O
fta och överallt i skoldis-

kussioner talas det om
 hur vi skall kun-

na hjälpa de elever som
 har det svårt i

skolan. På skolans vardagliga plan testas
och slussas elever; allt fler till särskolan,
m

an skapar speciella grupper för lässva-

ga, hela klasser av på olika sätt avvikan-
de upprättas, och till och m

ed speciella
internatskolor för ”D

A
M

P-barn” etable-
ras. V

iljan är naturligtvis god och upp-
riktig, och det är för barnets bästa, för
hennes egen skull. M

en om
 m

an betän-
ker att vi sedan en tid haft en officiell
skolpolitisk linje som

 inneburit avveck-
ling av speciella klass- och skolarrange-
m

ang, om
 integrering och försök till lan-

sering av ”det relativa handikappbegrep-
pet”, så fram

står vår tid som
 brokig och

m
otsägelsefull.
N

är företrädare för neuropsykiatrin
hävdar att vi nu upptäckt orsakerna till
koncentrationsstörningar, uppm

ärksam
-

hetsproblem
 och andra aspekter av ”bok-

stavsdiagnoserna”, är det m
ed övertygel-

sen om
 att vi härm

ed är på väg att lyck-
as rensa ut fördom

ar och m
oral kring de

problem
atiska barnen. D

etta anspråk har
vi sett tidigare i historien. 1920-talets
kritik av vanartsbegreppet är ett tydligt
historiskt exem

pel på viljan att radera ut
likhetstecknet m

ellan personbeskrivning
och brott m

ot skolans norm
er. D

en på-
följande lanseringen av psykopatibegrep-
pet som

 den m
oderna och icke-norm

a-
tiva förklaringsm

odellen, är en historisk
referenspunkt vi bör ha när vi värderar
dagens anspråk på att slutgiltigt ha fun-
nit förklaringen till problem

barn i sko-
lan (Palm

blad 1994). V
isserligen har

psykopati-diagnosen fått en renässans i
några m

edicinska sam
m

anhang under
den senaste tioårsperioden, m

en har
egentligen inte återkom

m
it till skolans

värld. V
idare, bör understrykas, har psy-

kopati som
 m

änniskobild och diagnos
inte haft sam

m
a innebörd över tid (B

ör-
jesson 1994; B

ergenheim
 1997). D

essa

M
ats B

örjesson, fil. dr
i sociologi, verksam

 vid
M

älardalens högskola sam
t

FoU
-enheten S

tockholm
s stad.

Forskar för närvarande kring
definitioner och hanteringar av
problem

atiska skolbarn under
tidsperioden 1

9
3

0
-tal till nutid,

ett projekt finansierat av
R

iksbankens jubileum
sfond och

knutet till H
älsohögskolan i

Jönköping.
E-post:
m

ats.borjesson@
sot.stockholm

.se
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historiska vindlingar när det gäller dia-
gnosernas växlingar, såväl som

 innehålls-
liga förskjutningar, gör hanteringen av
skolbarns problem

 till ett delikat och svår-
bem

ästrat forskningsfält.
Så: är det verkligen m

öjligt att skala

skall definieras som
 en välfärdsstatlig

förm
ån.

V
etenskap som

 norm
ering

M
edicin, pedagogik och psykologi är ve-

tenskaper, m
en det betyder inte att de är

befriade från m
oral eller politiska im

pli-
kationer. V

etenskap har fått status av att
vara verksam

heter som
 vi kan lita på

bortom
 norm

ativa överväganden och
partsintressen. M

en m
änniskovetenska-

perna är en del av vår kultur, de skolar
professionella gruppers tänkande, sam

t
fungerar som

 legitim
itet för m

yndighets-
utövande i sam

hällets vardag. B
land an-

nat har de i uppgift att slå fast hur skol-
barn bör hanteras. I denna uppgift lig-
ger att fixera en m

änsklig nollpunkt, det
vill säga att slå fast norm

en m
ot vilken

alla barn kan m
ätas.

Inom
 skolans värld har m

an länge an-
vänt orden ”norm

alklass” och ”norm
al-

plan”. H
är har m

an undervisat de elev-
er vars egenskaper uppfattats som

 van-
liga (enligt en statistisk m

odell), friska
(enligt en m

edicinsk m
odell) och önsk-

värda (enligt en sam
hällelig värdeskala).

C
entralt i det perspektiv jag skisserar här

är ”norm
alitet”. Låt oss stanna upp in-

för detta ord för ett ögonblick.
B

etydelserna av ordet ”norm
” kan

grupperas i två huvudtyper. För det för-
sta syftar norm

en på det m
ot vilket allt

kan jäm
föras; det genom

snittliga, refe-
renspunkten – det vanliga. N

orm
en är

en standard, en schablon, en kliché. För
det andra har norm

 m
oraliska innebör-

der. D
en är  en föreställning om

 hur det
bör vara. N

orm
en är ett rättesnöre m

ot
vilket inte bara det avvikande, utan ock-
så det oönskade kan m

ätas. A
tt norm

a-

lisera –  till exem
pel m

änniskor  – bety-
der att enhetliggöra, standardisera, att
uniform

era –  till det önskvärda. På det-
ta sätt är upptäckandet av det avvikan-
de också en m

oralisk verksam
het m

ed
grundläggande antaganden om

 vad m
an

egentligen borde bli för sorts m
änniska

(B
örjesson 1997a).
M

en det är svårt att ens tänka sig att
en hel befolkning – eller en ”norm

al-
klass” – skulle kunna vara sjuk eller av-
vikande. D

e särskilda kropparna och sjä-
larna står alltid i en relation till de friska
eller vanliga. D

e abnorm
a, ett ord som

användes för inte så länge sedan, har då
två jäm

förelsepunkter, näm
ligen ”det

m
an inte är” och ”det m

an borde vara”.
K

ring detta särskiljande är professionel-
la m

änniskoarbeten starkt historiskt bun-

det. I ”norm
alklasserna” har m

an under-
visat de elever vars egenskaper uppfat-
tats som

 vanliga och önskvärda. För de
andras skull har speciella skolrum

 ska-
pats, en åtgärd som

 generellt m
otiverats

för de svagas skull. M
en tidigare i histo-

rien har det också funnits m
otiveringar

som
 handlat om

 att särskiljandet m
åste

genom
föras för att ”den stora klassen”

skall få arbetsro.

F
allbeskrivningar och klientel

I vår tid talas det m
ycket om

 att indivi-
dualisera studieplaner och skolsituatio-
ner efter den enskilde elevens behov och
(o)förm

åga. D
etta är dagens lösen. M

en
att det handlar om

 en individualisering
är nog inte riktigt sant. A

tt få sina om
-

ständigheter jäm
förda m

ed de tillgäng-

bort alla norm
ativa elem

ent från skolans
sätt att se på de udda eleverna? N

atur-
ligtvis inte. D

et är, m
enar jag, en orim

-
lig tanke att vi i dag skulle leva i en av-
m

oraliserad tid, i m
eningen en tid utan

föreställningar om
 norm

alitet och om
avvikelser från denna. V

arje epok och sam
-

m
anhang utgår från gem

ensam
m

a vär-
den – och till och från ser vi kontrover-
ser kring vad som

 skall betraktas som
”vetenskapligt bevisat”. A

tt tala om
 or-

saker till svaga prestationer – långsam
-

het, bråkighet, inåtvändhet – ligger nära
denna vilja att också urskilja skuld. D

et
är nog, trots allt, en m

oralisk vana att
söka förklaringar till det definierat avvi-
kande, och som

 kulturell drivkraft kan
vi se en sorts fixering vid att gradera el-
ler artindela m

änniskor längs olika di-
m

ensioner och axlar (B
eronius 1991).

T
ill detta kom

m
er så historiens m

ånga
diskussioner kring vad som

 egentligen

D
e särskilda – sjuka

eller avvikande –
kropparna och
själarna står alltid i
en relation till de
friska eller vanliga
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liga diagnoserna innebär ju snarare att
klientelisera, att likna, att gruppera i jäm

-
förelse m

ed föreställningen om
 det nor-

m
ala. D

iagnosen är ett klienteliserande
av individualitet, en gruppindelning av
det enskilda fallet. M

ed diagnosen pla-
ceras individen tillsam

m
ans m

ed de lik-
nande, sam

tidigt som
 hon särskiljs från

de definierat vanliga eller norm
ala. A

tt
beskriva ett ”fall” innebär alltså inte att
det unika fokuseras och lyfts fram

 (B
ör-

jesson 1997b). Fallet innebär i stället ett
sökande m

ed en nom
otetisk kunskaps-

vision, det vill säga en kunskap m
ed an-

språk på lagbundenhet. E
tt fall ses som

ett exem
pel på någonting utöver sig självt,

en visserligen avgränsad och icke önsk-
värd, m

en ändå: en vanlighet. D
et som

till exem
pel är vanligt bland personer m

ed
diagnosen D

A
M

P är inte (lika) vanligt
bland dem

 som
 står utanför denna kli-

enteltillhörighet. Så ser grundtanken ut.

V
ilka ska få hjälp?

H
ur vet vi då vilka vi skall hjälpa? V

ilka
individer och grupper skall få en extra
förm

ån? För att hantera denna fråga be-
höver vi ha olika sorters sociala katego-
riseringar där vi uppm

ärksam
m

ar olikhe-
ter i förhållande till en norm

. D
essa kli-

entelindelningar, diagnoser, gruppering-
ar behöver också vara tydliga för att inte
välfärdsstatens funktionärer skall behöva
resonera i term

er av gråzoner m
ellan att

vara och att inte vara berättigad till de
förm

åner som
 delas ut (Solvang 1998).

N
är det gäller D

A
M

P och intilliggande
diagnoser används i diagnostiserandet
bland annat poängsättningar, där m

an
sätter gränsen för hur m

ånga testpoäng
som

 skall utgöra gränsvärdet för D
A

M
P.

D
essa gränser är naturligtvis godtyckli-

ga i m
eningen att m

an efter en sam
häl-

lelig värdeskala helt enkelt bestäm
m

er
sig för hur ofta som

 är ”ofta”, till exem
-

pel hur frekvent den aktuella eleven stör
undervisningen eller har problem

 m
ed

att leka m
ed sina kam

rater (se t.ex. K
opp

m
.fl. 1996).
B

ilder av det avvikande i diagnosens
form

 är vidare en sorts tvingande kun-
skap, vilket betyder att den diagnostise-
rade själv eller föräldrarna inte har någ-
ra m

öjligheter att ge alternativa förkla-
ringar till problem

en. (U
ttrycket ”tving-

ande kunskap” är häm
tat från Eva Palm

-
blad &

 B
engt E

rik E
riksson, 1995.)

B
arnet m

ed D
A

M
P-diagnos, till exem

-
pel, har ingen m

öjlighet att välja m
ellan

att ta eller förkasta den bild som
 den

diagnostiserande personalen ger. D
et är

alltså inte fråga om
 ett bud eller ett för-

slag för de berörda att ta ställning till,
utan diagnosen gör anspråk på att kun-
na slå fast den egentliga, ofrånkom

liga
orsaken. V

etenskapliga indelningar av
m

änniskor har denna m
ycket m

äktiga
roll i vårt sam

hälle.

I allas intresse?
I m

ånga viktiga skolfrågor kan m
an se

hur argum
enten kring särskiljande och

integrering är sig m
ycket lika över en lång

historisk period. Inte m
inst har skolans

aktörer under hela vårt sekel definierat
särskilda arrangem

ang som
 en förm

ån,
oavsett om

 det handlat om
 särskilda stu-

diegrupper eller anstaltsvistelser. Sam
ti-

digt har det länge varit svårt för skolan
att övertyga föräldrar – och eleverna själ-
va – om

 det förm
ånliga i särskiljande

(B
örjesson 1997a). A

tt vara berättigad

till en förm
ån, som

 till exem
pel en sär-

skild undervisningsgrupp, har historiskt
varit en åtgärd som

 fått ett m
ycket svagt

gensvar bland föräldrar. H
är har skolans

förm
ånserbjudanden stått em

ot upple-
velsen att speciella undervisningsform

er
snarast är ett korrektiv för att få bukt

jan bland specialpedagoger och andra att
urskilja de behövande eleverna sam

m
an-

faller m
ed den enskilda skolans och för-

äldrars intresse av att få ned klassernas
storlek. Frågan om

 ett sam
band m

ellan
dessa förändringar och diagnostiserings-
kraven kan till viss del besvaras m

ed
em

piriska studier, m
en svaret beror ock-

så av vilket perspektiv m
an anlägger på

skolans värld. Skolpersonalen, i vid m
e-

ning, har en m
yndighetsutövande uppgift.

D
enna roll gör att funktionärerna har i

uppgift att särskilja de (m
oraliskt) behö-

vande från icke-behövande. D
et är en

sorts grindvaktsfunktion för att alloke-
ra rätt person till rätt plats – m

ed rätt
diagnos eller klienteltillhörighet (N

ord-
berg 1988). D

enna roll är alltså tvety-
dig: å ena sidan bör endast vissa tiller-
kännas ett handikapp för att inte de of-
fentliga utgifterna ska öka, å andra sidan
har professionella och skolledningar –
inte m

inst i dessa tider av decentralise-
rad skolorganisation – ett intresse av att
fler inordnas under det behövandes ka-
tegorier, antingen för att få m

era resur-
ser till klassen/skolan eller för att kunna
särskilja de svårarbetade eleverna till sko-
lans speciella filialer. M

ed andra ord:
D

et finns såväl professionella som
 ekono-

m
iska drivkrafter till att särskilja elever,

sam
tidigt som

 m
yndighetsrollen av att

vara en grindvakt innebär att bara de be-
rättigade (och inte alla) bör tas ut till de
speciella arrangem

angen.
M

an kan i den officiella skolpoliti-
ken, såväl som

 i skolans vardag, i dag ur-
skilja en ”ekologisk vision”, där det m

e-
nas att det är i allas intresse att särskilja
och arrangera speciell undervisning. (U

t-
trycket ”en ekologisk vision” är lånat från

D
en rådande

ordningen
form

uleras inte som
ett korrektiv utan
som

 ett helt batteri
av förm

åner

m
ed elever som

 stör och/eller sinkar sko-
lans ideala arbetsform

er och -takt.
Ä

nda sedan det sena 1800-talets dis-
kussioner kring enhetsskolan, har det
funnits farhågor för skolans effektivitet
om

 elevm
aterialet blir alltför heterogent.

O
ch så tycks det låta bland m

ånga lära-
re även i dag. H

är finns det anledning
att åtm

instone näm
na de senaste årens

ökning av antalet barn i skolklasserna.
D

et torde vara en rim
lig tanke att detta

fått konsekvenser för skolans vardagliga
ordning. M

ed större grupper följer en
ökad svårighet att upprätthålla skolarbe-
tets ideala takt och kvalitet. Sam

tidigt
kan m

an tänka sig att det i vår tid av eko-
nom

iska besparingar på skolans vardags-
nivå finns ett intresse av att få elever klas-
sificerade som

 särskilt behövande. D
et-

ta innebär ju att personaltätheten kan
hållas på en högre nivå än annars. V

il-
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K
enneth H

ultqvist &
 K

enneth Peters-
son, m

anus under utgivning.) A
llt tal om

”tidig upptäckt” av de behövande ligger
i linje m

ed detta. T
idig upptäckt och sär-

lösningar innebär ett individualiserande
av studier och social m

iljö; var och en
blir genom

lyst och placeras på sin egen
nivå där hon inte behöver känna sig säm

-

tig förändring skett under den senaste
tiden. Inte m

inst föräldraföreningars syn
på vad som

 bör göras för barn m
ed D

A
M

P
och kringliggande diagnoser tycks ha
vänt i förhållande till en lång historisk
tradition. D

essa driver snarast frågan om
diagnostisering och särlösningar. H

äri-
genom

 finns i dag flera aktörer som
 drar

åt det särskiljande och diagnostiserande
hållet.

M
an kan ställa sig frågan om

 det är
de m

edicinska diagnoserna som
 gör att

ingen ens tycks associera dagens särskil-
da undervisningsgrupperna till forna ti-
ders obs-kliniker, uppfostringsanstalter
eller andra av historien utdöm

da särskil-
da skolrum

. Stödundervisningens histo-
riska föregångare har alltså bland föräld-
rar m

ött ett stort m
otstånd. D

et finns
m

ånga m
aterial som

 tyder på att skolans
m

yndighet länge haft svårt att övertyga
föräldrar om

 det förm
ånliga i speciella

skolform
er. Snarare har dessa betraktats

som
 m

oraliska korrektiv dit de störan-
de kan flyttas. V

år tids föräldraförening-
ar för till exem

pel D
A

M
P-barn, som

 lagt
sin förståelse nära det m

edicinska per-
spektivet, innebär en intressant proble-
m

atisering av denna aspekt av den svens-
ka skolhistorien (B

örjesson 1997a).

N
ågra tolkningsförslag

H
ur skall vi då förklara att det i dag finns

ett så utbrett konsensus kring det goda i
att diagnostisera, utreda, klarlägga m

änsk-
liga olikheter – och att följa upp dessa
konstruktioner m

ed speciella undervis-
ningsklasser och internatskolor för åt si-
dan ställda klientel? H

ur kan det till ex-
em

pel kom
m

a sig att så få diskuterar lik-
heterna m

ellan vår egen tid och de gam
-

la obs-klinikerna eller, rent av, hela den
svenska anstaltsepoken? Jag kan tänka
m

ig tre övergripande förklaringar till den-
na historiska förändring:

E
n tänkbar generell förklaring till det-

ta skulle kunna vara att välfärdsstaten
blivit ”godare”, det vill säga att hante-
ringarna av de avvikande helt enkelt inte
längre är lika starkt förbundna m

ed om
yn-

höver helt enkelt förhålla sig till det sys-
tem

 som
 reglerar fördelningen av särskil-

da resurser, och här kom
m

er diagnoser-
na och klientelindelningarna in i bilden.
M

ed en m
edvetenhet om

 vilka problem
-

tillstånd som
 berättigar till stöd, har m

ed-
borgaren större m

öjligheter att oriente-
ra sig i förm

ånsfloran, och därm
ed stör-

re m
öjligheter att få m

era resurser till sitt
barns vardagsm

iljöer.
E

n tredje och m
era konfliktinriktad

förklaring är att den professionella m
ed-

elklassens bilder av den sunda och full-
goda kroppen och själen – efter en lång
historisk kam

p – till slut fått genom
slag

i en stor del av befolkningen. M
edbor-

gare söker sig självm
ant till professionel-

la m
yndighetspersoner för att de pro-

blem
definitioner som

 i dag lanseras har
övertygat föräldrar om

 att m
an verkli-

gen upptäckt nya grupper av handikap-
pade, funktionshindrade, avvikande, som
tidigare legat i m

örkertalets stora dun-
kel, sam

t blivit överens om
 att särlös-

ningar gagnar de svaga barnen. Inom
denna tes kan läggas aspekten att fram

-
för allt m

edicinen länge varit fram
gångs-

rik m
ed att om

form
ulera sociala och

m
oraliska frågor till ”objektiva” biolo-

giska problem
. Tankefiguren D

A
M

P, inte
m

inst, har varit ett fram
gångsrikt sätt

för de professionella att slippa det för-
äldram

otstånd, som
 vi har sett under en

lång historisk tid, m
ot att etikettera och

flytta enskilda elever till speciella disci-
plinära rum

.
På den diagnostiserande vardagsni-

vån i vår tid handlar det om
 att överty-

ga föräldrar om
 barnets olikhet och att

presentera särskilda skolarrangem
ang som

en förm
ånernas förm

ån; det vill säga inte

digförklarande, fysiska övergrepp, inlås-
ning, stigm

atisering, och så vidare. A
t-

tityderna till diagnostik och särlösning-
ar skulle alltså ha genom

gått en föränd-
ring därför att individernas självbestäm

-
m

ande och m
edborgerliga status inte för-

säm
ras lika m

ycket som
 tidigare i histo-

rien.E
n annan förklaring kan vara att i takt

m
ed välfärdsstatens krym

pande har m
ed-

borgarna inte m
ycket annat att välja på

än att låta sig klienteliseras för att få oli-
ka typer av hjälp och stöd. H

andikapp-
status blir ett sätt för nydefinierade grup-
per att få någonting m

an behöver i en
tid då välfärdsstaten skärs ned. M

an be-

F
ör att nya

identiteter skall
etableras och
internaliseras av
barn och föräldrar,
sprids i dag m

ycket
kunskaper om
avvikelsetyper

re än klasskam
raterna. H

äri ligger en kon-
sensusidé om

 att alla vinner. D
en rådan-

de ordningen form
uleras, som

 vanligt
inte som

 ett korrektiv, utan som
 ett helt

batteri av förm
åner. Så när särskilda ar-

rangem
ang för de definierat svaga elever-

na ställs upp är det alltid för de svagas
eget bästa, ett överhistoriskt argum

ent
som

 dessutom
 är oantastligt för kritik.

För den enskilde handlar det om
 att ta

det m
oraliska ansvaret för sin egen ut-

veckling – efter att ens rätta plats i, till
exem

pel, skolan har identifierats.
N

är det gäller just legitim
iteten för

särlösningar inom
 skolan tycks en vik-

E
n läseboksaspekt på den språkliga ordningen. U

r
H

aage B
row

allius ”A
B

C
 och läsebok” (1

9
4
0
).
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bara skola, utan dessutom
 speciell skola

utform
ad just för barnets bästa. M

en iden-
titetsom

stöpning sker inte av sig självt.
D

en presum
tive avvikaren behöver ac-

ceptera sin nya identitet, vilket ställer
krav på den professionelle att på olika
sätt övertyga om

 det verkliga i diagno-
ser. För att nya identiteter skall etable-
ras och internaliseras av barn och föräld-
rar, sprids i dag m

ycket kunskaper om
avvikelsetyper. V

i ser fortbildningskur-
ser för personal, föräldrautbildningsin-
satser, m

ängder av inventeringar av sär-
skilda barn, debattartiklar och så vida-
re. D

e neuropsykiatriska (”bokstavs-”)
diagnoserna har lanserats starkt i m

ånga
olika sam

m
anhang som

 den slutgiltiga
förklaringen till skolbarns problem

.
I skrivande stund bestäm

m
er jag m

ig
därför för följande historiska grundtolk-
ning av fenom

enet D
A

M
P och intillig-

gande diagnoser. D
en nya diagnosgrup-

pen är länkad till de under 1900-talet
tilltagande strävandena att disciplinera
och norm

alisera olika typer av avvikel-
ser. D

iagnosgruppen är förbunden m
ed

historiskt accelererande differentierings-
och individualiseringsam

bitioner inom
skolan. D

essa strävanden och am
bitio-

ner är i sin tur starkt knutna till olika
professionella intressen, inte m

inst m
edi-

cinska sådana, av att bredda och fördju-
pa sina applikationsom

råden i sam
häl-

let. D
e insatser som

 är knutna till dia-
gnosgruppen rym

m
er norm

ativa bud-
skap, bland annat syftande till att ge in-
dividen en ”riktig” uppfattning om

 sina
m

öjligheter till utveckling av personliga
anlag och fallenheter. D

essa norm
ativa

budskap ger det kanske allra m
est effek-

tiva och perm
anenta skyddet gentem

ot

dissidenta hållningar och social oordning.
I den stund som

 individen gjort självbil-
den till sin egen, har identitetspolitiken
lyckats (B

örjesson 1997a).
Sam

tidigt kan jag inte se föräldrar som
viljelösa offer i spelet om

 skolans förm
å-

ner, utan snarare som
 aktörer som

 spe-
lar m

ed förm
ånspaketen som

 insats. D
et

är inte fråga om
 en enkelriktad styrning,

även om
 jag m

enar att professionaliteter
och välfärdsstatens byråkratiska behovs-
bedöm

ningsarbete är krafter som
 driver

utvecklingen starkt, och sätter ram
arna

för m
edborgarnas handlande. I en tid av

välfärdsnedskärningar behöver m
edbor-

garen därför orientera sig bland förm
å-

nerna – och förstås bestäm
m

a sig för vad
som

 verkligen är sådant. E
ndast föräld-

ern som
 (enligt ett diagnostiskt facit) pre-

senterar ”rätt” sorts problem
tillstånd hos

sitt barn har chansen att få extra resurser.
H

on får en rättighet, och ham
nar så i

skuld till sam
hället, ett sam

hälle som
 gjort

vetenskap av norm
er och värden. V

äl-
färdsstaten ger en förklaring, en orsak –
och därm

ed en biljett till förm
ånernas

entré. D
et är på detta sätt fråga om

 en
legitim

itetsproblem
atik i förhållandet m

el-
lan m

edborgaren och välfärdsstaten och
dess funktionärer.

O
avsett hur m

an ser på konsekven-
serna för skolans vardag m

ed större elev-
grupper, och oavsett om

 det finns ett or-
sakssam

band här, så sam
m

anfaller i dag
skolklassernas växande m

ed m
ycket tal

om
 att diagnostisera det avvikande. M

en
till denna nutidsproblem

atik vill jag un-
derstryka bilden som

 talar om
 en m

yck-
et lång epok m

ed problem
atisering av

det avvikande, av de som
 uppfattas som

störande av ordningen och häm
m

ande

R
E
F
E
R

E
N

S
E
R

B
ergenheim

, Åsa: ”S
kå-G

ustav och barnpsykiatrin”, i: B
engt Erik Eriksson &

R
oger Q

varsell (red.) H
ur skall själen läkas? Förändringar inom

 den psykiatriska
vården (S

tockholm
 1

9
9
7
)

B
eronius, M

ats (1
9
9
1
): G

enealogi och sociologi: N
ietzsche, Foucault och den

sociala analysen (S
tockholm

/S
tehag)

B
örjesson, M

ats (1
9
9
4
): S

anningen om
 brottslingen: R

ättspsykiatrin som
kartläggning av livsöden (S

tockholm
)

B
örjesson, M

ats (1
9
9
7
a): O

m
 skolbarns olikheter: D

iskurser kring ”särskilda
behov” i skolan – m

ed historiska jäm
förelsepunkter. S

kolverket (S
tockholm

)

B
örjesson, M

ats (1
9
9
7
b): ”K

lienter och klientel: O
m

 sociala kartläggningar”, i:
K

ulturella perspektiv, nr 3
, 1

9
9
7
, s 3

0
-3

9

H
ellquist, Elof (1

9
8
0
): S

vensk etym
ologisk ordbok (Lund)

H
ultqvist, K

enneth &
 K

enneth Petersson (under utgivning): ”Iscensättningen av
sam

hället som
 skola: K

onstruktionen av nya nordiska m
änniskotyper i det sena

1
9
0
0
-talet” i: Pedaegogik – en grundbog til et fag. (H

ans R
itzels forlag)

K
opp, S

venny m
.fl. (1

9
9
6
) ”Vårdprogram

 för D
AM

P/AD
H

D
”, B

arn- och ungdom
s-

psykiatriska kliniken Ö
stra sjukhuset / S

ahlgrenska universitetssjukhuset,
G

öteborg 1
9
9
6
.

N
ordberg, B

engt (1
9
8
8
): ”S

am
tal i institutionella m

iljöer”, i: Per Linell m
 fl

S
venskans beskrivning 1

6
, vol. 1

, 1
9

8
8

.

Palm
blad, Eva (1

9
9
4
): ”O

m
 betydelsen av ’det psykiska’ i svensk skolhälsode-

batt 1
8
8
0
-1

9
5
0

”, i: Tom
m

y S
vensson (red.) S

am
hälle, psykiatrisk vård och

psykisk hälsa  (Linköping)

Palm
blad, Eva &

 B
engt Erik Eriksson (1

9
9
5
): K

ropp och politik: H
älsoupplysning

som
 sam

hällsspegel i S
verige från 3

0
- till 9

0
-tal  (S

tockholm
)

S
olvang, Per (1

9
8
8
): ”Velferdsstatens problem

logikk i lys av en debatt om
dysleksi”, i: S

ociologisk forskning, nr 2
, 1

9
9
8
.

för arbetstakten. H
är handlar det inte

specifikt om
 de senaste årens utveckling

utan om
 en lång historisk strävan m

ot
en uniform

ering av befolkningen, i sko-

lan och  i stort. Frågan är om
 detta kom

-
m

er att leda fram
 till en ny anstalts- och

särskiljandeepok, efter en kort historisk
parentes av integreringssträvanden.
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M
edikalisering av

problem
 i skolan

I dag får allt fler elever m
ed svårigheter i

skolan en m
edicinsk diagnos. D

e förklaras
som

 handikappade, som
 sjuka. U

r ett
socialt perspektiv kan sjukrollen innebära
individuell befrielse. D

en enskilde eleven
avlastas från ansvar och frigörs från
tidigare stigm

atisering; han är inte ”lat”
eller ”dum

”. D
ärtill kom

m
er juridisk

m
öjlighet att tilldelas exem

pelvis
handikapphjälpm

edel. D
essa aspekter kan

ses som
 m

edikaliseringens fram
sida,

m
edan ökad expertkontroll och m

inskad
tolerans för personlighetsavvikelser hör till
baksidan.

Av Per S
olvang

allt större utsträckning diagnostiseras
barns problem

atiska beteende i sko-
lan i m

edicinska term
er. Från att ha be-

traktats som
 lata eller dum

m
a blir barnen

dyslektiker, från att ha varit busar anses
de nu ha M

B
D

 och från att ha varit in-
troverta särlingar blir de bärare av A

s-
pergers syndrom

. D
enna utveckling bru-

kar m
an betrakta utifrån forskningens

utveckling, där m
an ständigt upptäcker

nya sam
band m

ellan kropp och psyke.
D

essa vetenskapliga fram
steg har ägt rum

i ett nära sam
spel m

ed ett om
fattande

sam
hälleligt stöd från både föräldraför-

eningar, skolm
yndigheter och verksam

-
m

a lärare.
Sam

tidigt kan vi se att det finns en
stark kritik av denna utveckling. V

issa

personer betraktar det hela som
 en sor-

tering av barnen till underordnade socia-
la positioner, och andra sträcker sig så
långt att de visar på att de biologiska för-
klaringarna av sociala problem

 i m
ångt

och m
ycket påm

inner om
 m

ellankrigs-
tidens rashygienska uppfattningar.

E
n gem

ensam
 näm

nare i kritiken är
att m

an utgår ifrån en m
issriktad m

än-
niskosyn när m

an tolkar socialt beteen-
de i ljuset av biologiska processer; alter-
nativet är en m

er helhetsinriktad m
än-

niskosyn. P
å så vis är den biologiska

förklaringsm
odellen förem

ål för såväl
starkt stöd som

 starkt m
otstånd. M

en
vilka sociala processer är det egentligen
som

 ligger till grund för att en och sam
-

m
a sociala företeelse kan vara så popu-

lär, sam
tidigt som

 den från annat håll
m

öter skarp kritik?

S
tadieteorin

M
edikalisering är ett läm

pligt process-
inriktat begrepp som

 kan användas för
att diskutera det ökande bruket av or-
ganiska förklaringar när det gäller pro-
blem

beteende. M
edikalisering innebär

just att sociala problem
 blir förem

ål för
idéer om

 biologiska sam
band. M

an har
lanserat två viktiga m

odeller för att kun-
na förstå m

edikaliseringen som
 social pro-

cess – en teori om
 m

edikaliseringens so-
ciala betydelse (m

ed en fram
sida och en

baksida) och en stadieteori om
 vad det

är som
 leder fram

 till m
edikaliseringen

av ett socialt problem
 (Spector &

 K
it-

suse, 1977; C
onrad &

 Schneider, 1992).
Jag ska lägga tonvikten på m

edikalise-
ringens sociala betydelse, m

en eftersom
de två m

odellerna har en nära koppling
till varandra behövs det några inledan-
de betraktelser om

 stadieteorin.
I stadieteorin är utgångspunkten att

det först föreligger ett problem
beteende,

och därefter lanseras en teori om
 sam

-
bandet m

ellan detta beteende och m
edi-

cinska och biologiska faktorer. D
et grund-

läggande i stadieteorin är em
ellertid att

P
er S

olvang är dr. polit.,
forskare och försteam

anuens
vid S

osiologisk institutt i
B

ergen, N
orge. Forsknings-

intressen: avvikelser, norm
alise-

ring, funktionshinder, kultur,
kvalitativa m

etoder och veten-
skapsteori.
S

enaste publikationer:
M

edförfattere till boken Pros-
ess og m

etode. S
osiologisk

forskning som
 ferdighet (O

slo:
U

niversitetsforlaget, 1
9

9
8
). H

ar
1
9
9
8
 även publicerat artikeln

"Velferdsstatens problem
logikk

i lys av en debatt om
 dysleksi" i

S
ociologisk forskning, nr. 2

.
E-post:
per.solvang@

sefos.uib.no
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ett problem
 och en teori som

 förklarar
problem

et m
edicinskt inte är tillräckligt

för att en m
edikaliseringsprocess ska in-

ledas. D
et krävs ett entreprenörskap, ett

alliansbygge och ett offentligt erkännan-
de för att det ska kunna äga rum

 en m
e-

dikalisering av ett socialt problem
. N

å-
got som

 är speciellt viktigt i detta skeen-
de är de insatser som

 görs av forskare och
experter på centrala adm

inistrativa pos-
ter (de kan till exem

pel vara chefer för
behandlings- och utbildningsinstitutio-
ner). Stadieteorin har också ett cykliskt
inslag, det vill säga den pekar på m

öjlig-
heten till ”avm

edikalisering” som
 en ef-

fekt av kritik som
 riktas m

ot m
edikaliser-

ingen. A
vm

edikaliseringen kan också föl-
ja sam

m
a steg som

 m
edikaliseringen:

problem
definition, teoretisering och in-

stitutionellt erkännande.

E
xem

plet läs- och
skrivsvårigheter
E

tt exem
pel på en sådan cyklisk process

som
 rym

m
er m

edikalisering, avm
edika-

lisering och till sist en ”rem
edikalisering”

kan vi finna på det om
råde som

 specifi-
ka läs- och skrivsvårigheter utgör i Sve-
rige. Parallellt m

ed den internationella
utvecklingen uppstod det på 1950- och
1960-talen en allt större m

edvetenhet
om

 att läs- och skrivsvårigheter var ett
organiskt betingat problem

. ”O
rdblind-

het” blev det ledande begreppet, och sko-
lan skapade institutioner som

 skulle ar-
beta m

ed problem
et, bland annat spe-

cialundervisning i form
 av läskliniker. D

et-
ta var den inledande m

edikaliseringen
av problem

et läs- och skrivsvårigheter.
P

å 1970-talet inleddes ett skeende
som

 gick ut på avm
edikalisering, och den

etablerade m
edikaliseringen problem

a-
tiserades. D

en form
 av specialpedagogik

som
 utvecklades utifrån m

edikalisering-
en gav inte upphov till några m

ätbara
effekter, och diagnostiseringen fungeran-
de stäm

plande. I Sverige fick det anti-
diagnostiska perspektivet genom

slag vid
utform

ningen av de pedagogiska insti-
tutionerna. Specialpedagogiken avveck-
lades delvis som

 ett eget om
råde och blev

dessutom
 i grunden förändrad genom

 att
den skulle vara en del av alla pedagog-
ers baskunskap.

D
enna avm

edikalisering blev i sin tur
m

ot slutet av 1980-talet ifrågasatt ge-
nom

 en dyslexirörelse som
 num

era vuxit
sig stark och som

 arbetar aktivt för att en
rem

edikalisering av läs- och skrivsvårig-
heterna. M

an argum
enterar för att läs-

och skrivsvårigheterna i hög grad är kopp-
lade till neurologiska faktorer och att
det är m

ycket viktigt att en noggrann
diagnostisering genom

förs m
ed åtföl-

jande specialpedagogiska insatser. R
ö-

relsen har rönt en viss fram
gång i sin strä-

van att ”re-institutionalisera” detta syn-
sätt, bland annat genom

 läspedagogiska
centra. U

tvecklingen av exem
plet läs- och

skrivsvårigheter har beskrivits och ana-
lyserats av flera personer (B

ladini, 1990,
1994; B

örjesson, 1997; Solvang, 1998 a,
1998 b; Z

etterquist, 1999, detta num
-

m
er av Locus), i viss m

ån gäller detta även
utifrån stadieteorin. Jag ska i denna ar-
tikel rikta uppm

ärksam
heten m

ot någ-
ra generella aspekter av den sociala be-
tydelse som

 m
edikaliseringen är sam

-
m

ankopplad m
ed.

D
e allm

änna dragen är av två slag –
m

edikaliseringen har en fram
sida och

en baksida. B
aksidan representerar ock-

så några av de viktigaste drivkrafterna
för att avm

edikalisera sociala problem
 i

skolan. I förhållande till stadieteorin ut-
gör detta en fördjupning av de sociala
skeenden som

 gör sig gällande i de m
öns-

ter som
 m

edikaliseringen skapar, något
som

 fram
för allt på dyslexiom

rådet i Sve-
rige har fått form

en av en cyklisk pro-

att peka på dess ”ljusa” och ”m
örka” si-

dor. D
etta ger en viss norm

ativ slagsida
åt teorin som

 jag helst vill ha en något
m

er nyanserad inställning till; därför an-
vänder jag hellre term

erna fram
- och

baksida. M
ed detta uttryckssätt vill jag

betona att fram
sidan står för sociologis-

ka inslag som
 är aktuella för dem

 som
käm

par för en m
edikalisering. B

aksidan
representerar bakom

liggande effekter, där
det sociologiska perspektivet lyfter fram
en bristande tolerans för det annorlun-
da. D

etta är något som
 aktörerna i m

edi-
kaliseringen förhåller sig m

era kritiska
till, m

en som
 används i argum

entatio-
nen för avm

edikalisering.

M
edikaliseringens fram

sida
och exem

plet dyslexi
M

edikaliseringens fram
sida har en nära

koppling till distinktionen sjuk-frisk och
den sjukroll som

 m
edföljer denna åtskill-

nad. Parsons (1951) skiljer m
ellan en or-

ganisk och en social aspekt av sjukrol-
len. D

et är den sociala aspekten som
 jag

vill diskutera. I sociologisk bem
ärkelse

utgör sjukdom
 en störning av m

öjlighe-
ten att leva upp till sociala förväntning-
ar på prestationsnivå i fam

ilj, arbete och
utbildning. Sjukrollen rym

m
er både rät-

tigheter och skyldigheter. D
e två vikti-

gaste skyldigheterna i sjukrollen är dels
att m

an själv bidrar till att så snabbt som
m

öjligt bli frisk igen, dels att m
an un-

derkastar sig läkarrollens professionella
auktoritet. D

e två viktigaste rättigheter-
na i sjukrollen är befrielsen från kravet
att uppfylla sina övriga sam

hälleliga plik-
ter och att m

an inte kan hållas person-
ligt ansvarig för sin belägenhet. M

an är
inte längre bunden av sitt ansvar för att

E
n av de viktigaste

sociala rättigheterna
i sjukrollen är att
m

an slipper hållas
personligt ansvarig
för sin belägenhet

cess. För en diskussion av m
edikalise-

ringens fram
sida använder jag m

ig av
dyslexi som

 exem
pel. V

id genom
gång-

en av baksidan passar M
B

D
 (D

A
M

P och
A

D
/H

D
 är andra term

er) bra för att be-
lysa de allm

änna dragen i denna aspekt
av m

edikaliseringen.
Inledningsvis är det också viktigt att

klargöra att den teoretiska utgångspunk-
ten för denna diskussion är ett konstruk-
tivistiskt perspektiv som

 är inriktat på
m

edikaliseringens sociala elem
ent. D

et
är således inte tal om

 någon bedöm
ning

eller kritik av de biologiska teserna, utan
det handlar om

 ett påpekande och en
diskussion av de sociala betingelser och
konsekvenser som

 rör m
edikaliserings-

processerna.
C

onrad &
 Schneider (1992) form

u-
lerar sin teori om

 m
edikalisering genom
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prestera i enlighet m
ed de norm

ala för-
väntningarna på olika sociala arenor (till
exem

pel i skolan och på arbetet). D
en

situation som
 m

an ham
nat i blir i och

m
ed sjukrollen inte kopplad till ens egna

viljestyrda handlingar utan något som
m

an till största delen drabbas av genom
naturens oberäkneliga tillfälligheter. Sjuk-
rollens befrielse från plikter och ansvar
utgör viktiga sociala drivkrafter i det fall
då ett problem

om
råde m

edikaliseras.
För att undersöka de goda sidorna hos

den m
edicinska ”regim

en” är problem
m

ed att läsa och skriva ett bra exem
pel.

M
an arbetar på två olika sätt m

ed den
typen av problem

. D
et ena handlar om

en norm
aliserande och anti-diagnostisk

pedagogik som
 vägrar att kategorisera

eleverna som
 avvikande. A

lla elever be-
finner sig på ett visst stadium

 i sin läro-
process, och olika steg i detta skeende är
den enda kategorisering som

 görs. D
et-

ta norm
aliserande synsätt har varit starkt

i Sverige, m
en på 1990-talet har det som

jag redan näm
nt uppstått konflikter i för-

hållande till en opposition som
 grundar

sig på en dyslexidiagnostiserande tradi-
tion (B

ladini, 1994; Solvang, 1998 a).
D

enna tradition innebär att m
an upp-

fattar de läs- och skrivsvårigheter som
har sam

band m
ed läsning som

 en avkod-
ningsprocess som

 har blivit störd på
grund av neurologiska faktorer.

D
yslexitraditionen har sina rötter i

observationer tidigt under 1900-talet av
att elever som

 var duktiga m
en som

 hade
svårigheter m

ed att läsa och skriva, ock-
så uppvisade problem

 som
 liknade dem

som
 afasipatienter hade (det vill säga per-

soner som
 drabbats av någon form

 av
hjärnskada). Sedan dess har m

an arbe-

tat intensivt för att klargöra sam
banden

m
ellan m

edfödda särdrag i hjärnan och
färdigheter i att hantera skriftspråket. A

tt
denna m

edicinskt grundade förklaring
(och den pedagogik som

 följde i dess spår)
har vunnit fram

steg visar på flera av de
för berörda parter gynnsam

m
a sociala

konsekvenserna av m
edikalisering av ett

problem
. Jag ska koncentrera m

ig på tre
av dessa sociala krafter som

 har positiva
förtecken – hum

anisering, m
oralisk an-

svarsbefrielse och fördelning av rättighe-
ter.

H
um

anisering och m
oralisk

ansvarsbefrielse
D

en m
edicinska diagnosen och den till-

hörande sjukrollen utgör ett m
er hu-

m
ant sätt att uppfatta sociala avvikelser

på än m
ånga av alternativen. L

äs- och
skrivsvårigheter har beskrivits m

ed hjälp
av de vardagliga kategorierna ”dum

” och
”utvecklingsstörd” (vilka även lärare i viss
utsträckning använt sig av). D

essa kate-
goriseringar är en följd av att m

an stäl-
ler norm

ala krav på eleven, och när han
eller hon inte klarar av att uppfylla dessa
krav kom

m
er begreppen till användning

för att göra elevens beteende m
enings-

fullt. B
eskrivningen är em

ellertid starkt
stigm

atiserande och upplevs av eleverna
som

 socialt invalidiserande (Solvang,
1994). G

enom
 m

edikaliseringen ersätts
de stäm

plande kategorierna av ett påpe-
kande om

 att problem
en prim

ärt inte
beror på nivå när det gäller förm

åga utan
på en speciell svårighet som

 rör avkod-
ning av fonem

en i skriftspråket. U
pp-

m
ärksam

heten på detta specifika drag i
svårigheten befriar eleverna från m

iss-
tanken att problem

en m
ed läsning och

skrivning beror på bristande förm
åga el-

ler lättja, och tilldelar dem
 en sjukroll

som
 rym

m
er en organisk förklaring på

problem
en. M

edikaliseringen upplevs
på så vis som

 ett betydligt m
er hänsyns-

fullt sätt att förklara det hela.
Sjukrollen har också en m

oraliskt fri-
görande effekt genom

 att den befriar ele-
verna från ett alltför tungt ansvar. D

et är
för det första inte eleverna som

 arbetar
för litet eller är för lata. E

n elev som
 jag

intervjuat i en studie om
 vuxna m

ed läs-
och skrivsvårigheter (Solvang, 1994) kom

-
m

enterade sin dyslexidiagnos m
ed att

”det kändes bra att få veta vad det var,
att det inte var något fel på m

ig”. D
etta

visar på det faktum
 att de som

 drabbas

av problem
et kan uppleva diagnosen som

en befrielse från ansvaret att det är de-
ras egen bristande vilja och m

oraliska
konstitution som

 orsakar problem
en.

Ä
ven anhöriga slipper

m
oraliskt ansvar

För det andra är sjukrollen m
oraliskt be-

friande även för de anhöriga – det är
inte föräldrarna som

 m
issköter barnets

läxor och läxläsning. N
är det dessutom

är på det viset att exem
pelvis dyslexi i

stor utsträckning definieras som
 ett m

ed-
fött problem

, fritas också föräldrarna från
en outtalad m

isstanke om
 att problem

et
kan ha något m

ed uppväxtm
iljön att göra.

D
et är barnets biologiska konstitution,

M
edikaliseringens två sidor

Fram
sida/sjukroll

• hum
anisering som

 undanröjer soci-
al stigm

atisering (”K
alle slipper bli kal-

lad dum
”)

• m
oralisk ansvarsbefrielse (”K

alles
problem

 är inte hans eget eller fam
il-

jens fel”)

• m
öjlighet till ökade rättigheter (”E

f-
tersom

 K
alle är sjuk får han får rätt till

specialundervisning, hjälpm
edel  et-

cetera”)

B
aksida/avvikarroll

• social kontroll  m
ed m

edicinska ar-
gum

ent och m
edel m

öjliggörs
 (”K

alle är besvärlig m
en han  kan

behandlas – eller om
placeras”)

• expertberoende (”L
äkarna vet

förstås bättre än fam
iljen när det

gäller K
alle”)

• sociala förklaringar skym
s av det

m
edicinska tolkningsföreträdet

F
ram

sidan eller den ”ljusa” sidan betonas i tider när det sker en m
edikalisering av ett problem

, m
edan

baksidan eller den ”m
örka” sidan är en drivkraft för att avm

edikalisera. N
är det gäller läs- och

skrivsvårigheter/dyslexi dom
inerar i dag fram

sidan  i argum
entationen för en m

edicinsk förståelse.
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form
ad av naturens tillfälligheter, som

är orsak till problem
et. M

ånga föräldrar
känner till att den organiska konstitu-
tion som

 ligger till grund för dyslexi kan
vara av ärftligt slag, m

en det verkar inte

m
er. I N

orge är detta sociala sam
band

uppenbart. T
illdelningen av specialpe-

dagogisk hjälp är kopplad till paragrafer
i skollagen, där det slås fast att individen
efter en expertbedöm

ning har rätt till
specialundervisning. D

etta m
edför att

m
an föredrar m

edikaliserande diagnoser
(A

pold &
 Solvang, 1999). V

uxna perso-
ner m

ed läs- och skrivsvårigheter driver
ibland rättsliga processer m

ot sin kom
-

m
un för att de fått bristfällig diagnos och

hjälp. I Sverige är den juridiska fördel-
ningsaspekten inte lika tydlig, m

en vi
kan se att det finns liknande processer
där välfärdsstatens juridiskt grundade
fördelningssystem

 gynnar sjukdom
slik-

nande problem
definitioner (Solvang,

1998 a).

M
edikaliseringens baksida

och exem
plet M

B
D

D
e tre aspekter som

 gäller m
edikaliser-

ingen hör som
 jag redan näm

nt i hög
grad till en dim

ension som
 rör friskt och

sjukt. V
i kan påstå att de m

er problem
a-

tiska sidorna av detta handlar om
 en di-

m
ension norm

alt-avvikande. N
är vi dis-

kuterar m
edikaliseringens fram

sida står
patienten i fokus. För en behandling av
de m

örka sidorna (baksidan) är det sam
-

hället som
 står i centrum

, och vi går från
en sjukroll till en avvikarroll. D

et pri-
m

ära är inte bot och tillfrisknande utan
ett socialt projekt. Ledordet är sam

häl-
lets disciplinering av vissa typer av bete-
ende som

 definieras som
 avvikande.

D
enna disciplinering ska jag fördju-

pa m
ig i m

ed hjälp av ett annat exem
pel

som
 i m

ånga avseenden liknar dyslexi,
näm

ligen M
B

D
 (det kallas som

 sagt i
dag även för A

D
/H

D
 och D

A
M

P). D
en

V
älfärdsstatens

juridiskt grundade
fördelningssystem
gynnar
sjukdom

sliknande
problem

definitioner

ge upphov till några skuldkänslor hos
föräldrarna för att ha satt defekta barn
till världen.

F
ördelning av rättigheter

U
tifrån de drabbades synvinkel har en

sjukdom
sliknande problem

definition en
viktig funktion att fylla i förhållande till
fördelningen av hjälpinsatser. A

tt barnet
har en m

edfödd sjukdom
 kan innebära

tydligare rättigheter, när det gäller spe-
cialundervisning och uppföljning (i N

or-
ge också vissa rättigheter beträffande in-
köp av olika hjälpm

edel, till exem
pel hem

-
dator). V

älfärdsstaten utgör ett fördel-
ningssystem

 som
 arbetar utifrån en kli-

nisk kategorisering, vilket m
edför att en

diagnos av m
edicinsk karaktär eftertrak-

tas av dem
 som

 upplever ett visst pro-
blem

 (Stone, 1984). U
tifrån socialför-

säkringssystem
et ser m

an helst att pro-
blem

et är lokaliserat till individens kropp
och definierat i entydiga m

edicinska ter-
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gem
ensam

m
a näm

naren är att ett starkt
utagerande beteende från barnens sida
förklaras m

ed hjälp av någon form
 av

hjärnskada. Från att barnen har varit bu-
sar blir de sjuka, som

 en förälder uttryck-
te det i en undersökning (Skau, 1992).
T

ill skillnad från dyslexi kan M
B

D
 även

behandlas m
edicinskt, och genom

 att ta

m
edicinska experter i vårt sam

hälle som
kan förskriva psykiskt verksam

m
a läke-

m
edel, och därför fanns det behov av en

diagnos.
N

är diagnosen väl etablerats, var lä-
kem

edelsföretagen och föräldrarnas in-
tresseorganisationer viktiga entreprenö-
rer i det fortsatta skeendet. Läkem

edels-
industrin presenterade diagnosen och be-
handlingsm

etoden genom
 en aggressiv

m
arknadsföring i m

edicinska tidskrifter.
D

en intresseorganisation som
 agerade

på den pedagogiska arenan anam
m

ade
också det m

edicinska perspektivet – en
process som

 vi kan återfinna i m
ånga län-

der. E
n viktig orsak till detta kan vara att

diagnosen m
inskar föräldrarnas skuld-

känslor och förhindrar på så sätt en dis-
kussion om

 det inte i stället kan vara so-
ciala faktorer i såväl hem

 som
 skola som

ger upphov till problem
en. I C

onrads
konspirationsteori ser vi den m

edicinska
vetenskapen i rollen som

 kunskapsleve-
rantör när det gäller reglering av avvikel-
ser, inte som

 vanligt i rollen som
 bekäm

-
pare och botare av sjukdom

.

Individualisering av sociala
problem
V

i går nu över till de tre aspekterna av
m

edikaliseringens baksida. D
en m

edi-
cinska diagnostiseringen kan innebära
en individualisering av sociala problem

.
N

är m
an fokuserar på beteendeproblem

och definierar dem
 som

 M
B

D
, bortser

m
an från att beteendet kan vara en följd

av anpassning till en social situation. D
i-

agnosen riktar uppm
ärksam

heten bort
från sociala institutioner som

 fam
iljen

och skolan. Frågan om
 huruvida bete-

endeproblem
et kan ha sin grund i det

sociala system
et aktualiseras inte i någon

särskilt stor utsträckning. D
et faktum

att M
B

D
 är vanligast hos pojkar är till

exem
pel något som

 förklaras m
ed gene-

tiska könsskillnader. D
ärm

ed slipper m
an

frågan om
 skolan är ett socialt system

som
 gynnar flickors beteendem

önster.
M

an m
enar ofta att stillasittande och ver-

bal kom
m

unikation genom
 socialisation

och fostran har blivit viktiga känneteck-
en i flickornas lek. Författaren K

jartan
Flögstad har m

ed poetisk precision givit
uttryckt för dessa sam

band (Flögstad,
1994, s. 237; i fri översättning):

D
en offentliga skolan för dessa sm

å och nå-
got större m

edborgare var utform
ad för att

alla elever av båda könen skulle bli artiga
och klänningsprydliga sm

å flickor, som
satt stilla på lektionerna hela dan, hela
veckan, hela året och gjorde sina läxor m

ed
sam

m
a sidbena i håret som

 fröken. Elev-
en Per A

. Frynseth uppvisade helt andra
tendenser än att bli lik fröken och ha sid-
bena. D

et handlade om
 att han var dels

ett välskapat gossebarn, dels ordblind, dels
det m

an kort och gott kallar en riktig buse.
H

ans väg genom
 livet var inte skolvägen.

C
itatet är häm

tat från rom
anen Fim

bul,
som

 kom
 ut på svenska 1997. Flögstad

har i N
orge föregripit den offentliga de-

batt om
 pojkarnas överrepresentation

inom
 specialpedagogiken som

 blivit ak-
tuell på senare tid. A

tt det oftast är poj-
kar som

 vi finner i skolans avvikelseka-
tegorier är ingen ny företeelse. D

et som
är nytt är att m

an ifrågasätter det rikti-
ga i att vi ska ha en skola som

 system
a-

tiskt sätter avvikelsestäm
peln oftare på

pojkar än på flickor. E
n alternativ fråga

är om
 det är skolan som

 uppm
ärksam

-
m

ar flickor i m
indre grad än pojkar. V

ad
dessa frågeställningar pekar på är en ut-
stötningsm

ekanism
 av social karaktär

som
 döljs av m

edikaliseringen och som
riktar den förklarande uppm

ärksam
heten

m
ot organiska skillnader m

ellan könen.

E
xperter tar över kontrollen

E
tt ytterligare problem

 m
ed den m

edi-
cinska definitionen av avvikelse är att
den skapar en grundval för expertkont-
roll. N

är ett problem
 definieras som

 m
ed-

icinskt eller som
 att det tillhör någon

annan profession, förlorar vanliga m
än-

niskor sin kontroll. På sikt skapar detta
en försäm

rad problem
lösningsförm

åga i
befolkningen. Ivan Illich (1979) talar om
”de förkvävande professionerna” för att
sätta nam

n på kritiken. Förm
ågan att

lösa problem
 i fam

iljen och i skolan
m

inskar genom
 att problem

et definieras
m

edicinskt och blir experternas (speci-
alpedagogers och läkares) ansvar. D

et äger
rum

 en m
aktförskjutning vid hantering-

en av sociala situationer. T
ill detta hör

också diagnosens potential till själv-
uppfyllande profetia, något som

 stäm
p-

lingsteorin har fram
hävt (se Scheff, 1984;

B
ecker, 1966). D

iagnosen är i sig sjuk-
dom

sskapande genom
 att den skapar so-

ciala förväntningar om
 just det beteen-

de som
 diagnosen pekar på, en process

som
 m

otverkar sjukdom
srollens m

ål om
behandling och bot. Förväntningsm

önst-
ret kring dyslexidiagnosen bidrar till att
hålla kvar den diagnostiserade i den pro-
blem

situation som
 utgör grund för di-

agnostiseringen.
E

n tredje svårighet m
ed m

edikali-
seringen är potentialen för kontroll och

vissa läkem
edel uppvisar barnen ett lug-

nare och m
er balanserat beteende.

D
en am

erikanske sociologen Peter
C

onrad (1976) ställer m
ånga frågor när

det gäller M
B

D
-diagnosens utvecklings-

historia. D
en centrala frågan är hur ett

beteende som
 betecknats som

 olydigt,
upproriskt och asocialt kan bli ett m

edi-
cinskt tillstånd. C

onrad påpekar att kon-
trollm

ekanism
en (det vill säga det aktu-

ella läkem
edlet) fanns tillgängligt tjugo

år innan diagnosen form
ulerades. D

är-
m

ed kan diagnosen ha konstruerats för
att legitim

era användningen av m
edici-

ner som
 en form

 av social kontroll när
det gäller barn som

 uppvisar ett proble-
m

atiskt beteende i skolan. D
et är bara

D
iagnosen är i sig

sjukdom
sskapande

genom
 att den

skapar sociala
förväntningar om
just det beteende
som

 diagnosen
pekar på
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”utrensning”. N
är vi definierar en före-

teelse i m
edicinska term

er, förklarar vi
sam

tidigt företeelsen som
 något icke

önskvärt och sjukligt. V
i kan här för det

första se en m
ycket effektiv form

 av so-
cial kontroll; ett extrem

t exem
pel på det

var de politiskt oppositionella i det for-

starkt sam
hälleligt fördöm

ande och hår-
da straff.

Å
 andra sidan kan vi se en potential

för en än m
er effektiv ”utrotning” av ut-

anförskapet eller det annorlunda. G
e-

nom
 olika form

er av genetisk inform
a-

tion och födelsekontroll är m
an i full färd

m
ed att få bukt m

ed en rad olika funk-
tionsstörningar. Speciella tillstånd som
D

ow
ns syndrom

 kan m
an på grundval

av fosterdiagnostiken i dag välja bort,
och något liknande är i varje fall i prin-
cip m

öjligt när det gäller andra företeel-
ser. D

et kom
m

er till exem
pel att gå att

undanröja eventuella organiska disposi-
tioner för speciella egenskaper som

 m
a-

nifesterar sig i form
 av M

B
D

, en m
öjlig-

het som
 kan m

edföra stora sociala kons-
ekvenser för barnen till föräldrar som
inte vill göra det val som

 m
edikaliser-

ingen m
öjliggjort.

Sam
m

anfattningsvis har vi sett att
m

edikaliseringen av sociala problem
 ak-

tualiserar sjukrollens sociala funktioner,
något som

 leder till en befrielse från en
rad häm

m
ande och stigm

atiserande so-
ciala kategorier och som

 form
uleringen

av dyslexidiagnosen är ett exem
pel på.

D
enna fram

sida av m
edikaliseringen

har sin  tre m
otbilder, som

 innebär m
ed-

ikaliseringens baksida. N
är ett problem

definieras på ett m
edicinskt sätt äger å

ena sidan en hum
anisering rum

, m
en å

andra sidan skapas en potential för att
undanröja alla form

er av funktionsstör-
ning. D

en andra goda aspekten (den
m

oraliska) utgör å ena sidan en ansvars-
befrielse, å andra att m

an läm
nar över

kontrollen till experterna när det gäller
ännu en del av det sociala livet. Slutli-
gen utgör m

edikaliseringens viktiga roll

i det juridiska system
et en individualise-

ring av sociala problem
 som

 blundar för
att det kan röra sig om

 ett sam
hälle som

i alltför ringa utsträckning är lyhört för
den m

änskliga variationen.

P
roblem

eleven som
 patient

och avvikare
D

et finns goda skäl till varför svårighe-
ter i skolan tolkas som

 organiskt grun-
dade och som

 ett problem
 som

 den en-
skilde eleven är bärare av. För det första
kan de biologiska förklaringsm

odellerna
visa sig stå för en kunskap som

 kan av-
hjälpa de problem

 som
 elever m

ed läs-
och skrivsvårigheter m

öter. H
ypoteser-

na har sin grund i en m
ycket ansedd

forskning. För det andra är välfärdssta-
ten uppbyggd kring en individualistisk
och rättighetsfokuserad problem

logik.
Som

 en följd av detta går en av de vikti-
gaste och oftast använda m

etoderna för
fördelning av hjälp- och stödinsatser ut
på att etablera ett diagnostiskt system

 –
ett m

önster där både M
B

D
 och dyslexi

passar in. Sam
m

antaget utgör allt detta
sociala processer som

 kretsar kring sjuk-
rollen och dess sociala funktion i form
av befrielse från personligt ansvar och
ett legitim

t behov av hjälp.
D

et huvudsakliga syftet m
ed m

in dis-
kussion är att jag vill tolka användning-
en av diagnoser som

 M
B

D
 och dyslexi i

ljuset av deras funktion i ett socialt sys-
tem

; vi kan inte enbart betrakta dem
 som

upptäckter som
 rör biologiska m

ekanis-
m

er. U
tifrån ett m

edikaliseringsperspek-
tiv fyller de en speciell funktion i det so-
ciala skeendet. D

essa processer handlar
om

 allt från dyslektikerns befrielse från
m

isstanken om
 bristande förm

åga till en

utplåning av m
änskliga särdrag. I exem

-
plet M

B
D

 är det avvikarrollen som
 ham

-
nar i fokus. D

en representerar en sam
-

hällelig utstötning och reglering. Sjuk-
rollens och avvikarrollens betydelse i
den diagnostiska verksam

heten pekar på
en social process som

 har ett vidare till-
läm

pningsom
råde än enbart de två ex-

em
pel jag använt i m

in diskussion.
Jag har valt exem

plen dyslexi och
M

B
D

 på grund av att debatten om
 dem

på ett uppenbart sätt tydliggör både fram
-

och baksida av m
edikaliseringen. D

etta
m

önster har också sam
band m

ed den so-
ciala status som

 vidhänger de två dia-
gnoserna. M

an hävdar att dyslexi har en
nära koppling till sociala högstatusgrup-
per, m

edan M
B

D
-diagnosen förknippas

m
ed sociala lågstatusgrupper (Sleeter,

1986). D
en em

piriska dokum
entatio-

nen av dessa sam
band är såvitt jag vet

ännu något bristfällig, m
en som

 hypo-
tes betraktat är antagandet välgrundat.
M

an kom
m

er till exem
pel hela tiden

fram
 m

ed idéer om
 att avlidna genier

som
 R

odin och E
instein var dyslektiker.

M
an frågar sig också om

 dyslexi är ett
neurologiskt särdrag som

 kan m
edföra

en speciell begåvning (D
avis, 1995). Lik-

nande påpekanden om
 relationen m

ellan
M

B
D

, beröm
da personligheter och spe-

ciell begåvning förekom
m

er praktiskt ta-
get aldrig.

Problem
eleverna är både patienter

och avvikare. V
ad kan ett sådant påpe-

kande bidra till när det gäller skolans han-
tering av problem

situationer? En m
öjlig

slutsats är att skolan kan utgå ifrån sin
roll som

 sam
hällsinstitution och betona

att eleverna utgör en sam
hällelig utveck-

lingspotential, inte objekt för reglering

D
yslexi- och

M
B

D
-diagnoserna

tycks ha tilldelats
olika social status,
där dyxlexi ges en
koppling till socialt
gynnade grupper
och ibland till
historiens genier

na Sovjetunionen som
 förklarades vara

sinnesjuka och spärrades in. N
ågot lik-

nande kan också finnas för handen när
barn m

ed ett visst beteende definieras som
sjuka och lugnas ner m

ed psykiskt ver-
kande läkem

edel. B
arnen är störande för

skolan som
 socialt system

, m
en denna

roll döljs genom
 diagnosen och beteen-

det regleras på m
edicinsk väg m

ed hjälp
av olika am

fetam
inpreparat (i N

orge rör
det sig oftast om

 R
italina). D

etta säger
något om

 sam
hällets stöd till skolans dis-

ciplineringssystem
 – ett psykoaktivt lä-

kem
edel av typen am

fetam
in kan ordi-

neras till barn, sam
tidigt som

 vuxnas bruk
av detta äm

ne i russyfte kategoriseras som
narkotikam

issbruk 
som

 
bem

öts 
m

ed
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och dressyr. Skolan kan ge sam
hället ett

”m
ervärde”, på så vis att förändringspo-

tentialen uppskattas m
er. M

ed det m
e-

nar jag konkret att exem
pelvis svårhan-

terliga barn i skolan kan utgöra grund
för utveckling av nya arbetsform

er. A
v-

vikande elever ska inte vara ett problem
som

 förvandlas till en kategori som
 rör

funktionsstörning, utan de avvikande
eleverna kan också vara tecken på att sko-
lan m

åste förändras i enligt m
ed den ut-

veckling som
 äger rum

 i sam
hället. D

et

finns m
ånga sam

hälleliga utvecklings-
drag som

 skolan ska förhålla sig till, både
när det gäller det yrkesliv som

 skolan ska
förbereda för och elevens konstitution
(som

 är skolans utgångspunkt). D
enna

utveckling kan gå i m
ånga riktningar.

E
n av den sam

hällsvetenskapliga forsk-
ningens uppgifter är att skapa vissa be-
grepp och perspektiv som

 kan ge nya in-
fallsvinklar när det gäller skolans pro-
blem

kategorier. M
edikalisering utgör ett

sådant begrepp och ett sådant perspektiv.
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D
yslexi –

en diagnos i tiden?
H

ur kan det kom
m

a sig att diskursen om
dyslexi som

 diagnos och vetenskapligt
kunskapsom

råde har vuxit sig så stark
under 1

9
9

0
-talet? N

edskärningar inom
skolan, decentralisering, nya aktörer på
skolans scen, och en ny m

öjlighet att defi-
niera vad ”svårigheter” i skolarbetet är –
dessa är några av de sam

verkande fakto-
rerna. Inte m

inst handikappom
budsm

annen
har haft en pådrivande roll när det gällt att
legitim

era diagnosen dyslexi. D
iagnosens

nya status kan ses som
 del i och en effekt

av en avancerad liberal styrnings-
m

entalitet, m
enar artikelförfattaren.

Av K
arin Zetterqvist N

elson

ur kan det kom
m

a sig att dys-
lexi som

 diagnos och veten-
skapligt kunskapsom

råde fått
ett så stort utrym

m
e i offentli-

ga 
sam

tal 
och 

sam
m

anhang 
under

1990-talet? V
ilka aktörer är det som

 dri-
ver dyslexifrågor? V

ilka m
akt- och in-

tressekonflikter går det att urskilja? I
denna artikel vill jag diskutera m

öjliga
svar på dessa frågor m

ed förhoppning att
kunna bidra till en fördjupad diskussion
om

 dyslexi sett i relation till sociala och
historiska sam

m
anhang.

I syfte att ge läsaren en översiktlig bild

av hur diskursen om
 dyslexi har växt fram

i det offentliga sam
talet under de senas-

te 10-15 åren skall jag inleda m
ed en kort

resum
é, baserad på tidigare forskning

(Bladini, 1994; Solvang, 1997; 1998).
H

östen 1996 inleddes D
yslexikam

-
panjen, en landsom

fattande kam
panj

som
 arbetade via T

V
-program

, tidning-
ar, annonser och annat inform

ationsm
a-

terial. Företrädare för kam
panjen talade

om
 den som

 höjdpunkten på det opini-
onsarbete som

 sedan m
itten av 1980-

talet bedrivits för att ge allm
änheten

ökad insikt om
 dyslexi som

 ett osynligt
handikapp. B

oken Svantes vante, skri-
ven av den kända barnboksförfattarin-
nan V

iveca Lärn distribuerades till alla
barn i årskurs ett under hösten 1997,
som

 en speciell insats för att också nå ut
till barn.

B
akom

 kam
panjen fanns en rad or-

ganisationer varav en av de tyngre är
Svenska D

yslexi-stiftelsen/-föreningen
som

 bildats 1989. Stiftelsen utgör den
svenska grenen av R

odinstiftelsen, en in-
ternationell sam

m
anslutning av forska-

re inom
 dyslexifältet, som

 i sin tur grun-
dats 1984. D

yslexiföreningen är stiftel-
sens stödförening som

 organiserar yrkes-
grupper och andra intresserade inom

 dys-
lexifältet. A

ndra organisationer verksam
-

m
a i kam

panjen är Förbundet M
ot Läs-

och Skrivsvårigheter (FM
LS), en intresse-

förening för vuxna m
ed dyslexi och för

föräldrar till barn m
ed dyslexi, Skolver-

ket och en rad kulturinstitutioner såsom
studieförbund och bibliotek.

Svenska dyslexistiftelsen/-föreningen
form

ulerar som
 sitt syfte att främ

ja forsk-
ning om

 dyslexi, att sprida inform
ation

och kunskap om
 dyslexi, att förbättra

utbildning på om
rådet sam

t att tillvara-
ta dyslektikers intressen. U

tifrån ett m
ed-

icinskt och kognitionspsykologiskt per-
spektiv definieras dyslexi som

 en biolo-
giskt grundad funktionsnedsättning som
drabbar 5-8 procent av befolkningen. V

ad
gäller åtgärder argum

enterar m
an för att

dyslexi – som
 en funktionsnedsättning

– på ett tidigt stadium
 bör identifieras

och diagnostiseras hos drabbade barn i

K
arin Z

etterqvist N
elson är

legitim
erad psykolog och

doktorand på Tem
a B

arn,
Linköpings U

niversitet. H
ennes

avhandlingsarbete, som
beräknas vara färdigt år 2

0
0
0
,

är en studie om
 diagnostik i

skolan utifrån ett aktörs-
perspektiv. Tyngdpunkten ligger
på hur barn själva använder
begreppet dyslexi. S

tudien är
ett delprojekt i det av H

S
FR

finansierade forskningsprogram
-

m
et ”Välfärdsstatens om

vand-
ling och en ny barndom

”.
E-post: karze@

tem
a.liu.se
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syfte att förhindra att dyslektiska svårig-
heter utvecklas till bestående handikapp
(Svenska D

yslexi-stiftelsen/Svenska D
ys-

lexi-föreningen, stencil, odaterad).

K
ritik av lärarutbildningen

Svenska D
yslexi-stiftelsen/föreningen

har givit uttryck för en kraftig kritik av
svensk lärarutbildning som

 m
an m

enar
inte beaktat dyslexiproblem

atiken (B
lad-

ini, 1994). K
ontentan i kritiken är att

den svenska utbildningspolitikens strä-
van att så långt m

öjligt norm
alisera och

undvika att barn särskiljs från ordinarie
klassrum

sundervisning har lett till att
enskilda barn m

ed dyslexi inte uppm
ärk-

sam
m

ats som
 individer m

ed en funktions-
nedsättning (Solvang, 1998). D

et är kri-
tik som

 naturligtvis bem
ötts av repre-

sentanter för lärarhögskolor och peda-
gogiska institutioner och givit upphov
till m

ånga och intensiva debatter om
 dys-

lexidiagnosens validitet och användbar-
het i pedagogiska sam

m
anhang (se vida-

re Solvang, 1998). I m
edia och profes-

sionella tidskrifter har vi sedan kunnat
följa debatten om

 huruvida dyslexi kan
ses som

 en giltig diagnos eller en stäm
pel

som
 riskerar att bli en självuppfyllande

profetia.
U

ppm
ärksam

heten på dyslexi i det
offentliga sam

talet har också fått politis-
ka återverkningar. U

tbildningsutskottet
anordnade 1994 en offentlig hearing på
tem

at ”V
ad är dyslexi?” (H

earing i R
iks-

dagen, 1994). D
en kom

 till stånd på ut-
skottets initiativ som

 en följd av både
H

andikappom
budsm

annens påpekan-
den och den lobbyverksam

het som
 Svens-

ka D
yslexistiftelsen/-föreningen bedri-

vit visavi utbildningsutskottets ledam
ö-

ter (Solvang, 1997). T
vå år senare till-

sattes en utredning av dåvarande skol-
m

inister Y
lva Johansson. D

en fick nam
-

net Läs- och skrivkom
m

ittén och direk-
tiven bestod i att finna viktiga utgångs-
punkter för skolans arbete att stödja elev-
er m

ed stora läs- och skrivsvårigheter. I
inledningen hänvisades till den offent-
liga debatten om

 dyslexi som
 ”visat att

skolan inte alltid lyckas. M
ånga barn läm

-
nar skolan m

ed knäckt självförtroende
och utan tillit till sin förm

åga att läsa
och skriva” (SO

U
 1997:108, s. 7). N

är
utredningen sederm

era offentliggjordes
bem

öttes den av såväl negativ kritik (se
t.ex. H

andikappom
budsm

annen, 1998)
som

 av positivt bem
ötande (se t.ex. K

om
-

m
unförbundet, 1998) vilket antyder att

dyslexikontroversen ingalunda falnat
utan lever vidare som

 en konfliktpunkt
i sam

hället. Jag får anledning att senare
återkom

m
a till detta. N

u är det dags att
rikta blicken m

ot sam
hälleliga föränd-

ringar under 1990-talet och ställa den
uppm

ärksam
het diagnosen dyslexi och

vidhängande kunskapsom
råde erhållit i

relation till sociala och historiska sam
-

m
anhang.

D
yslexi, diagnostisering och

sam
hälleliga faktorer

N
ågra brittiska forskare har i studier av

skolbarns läs- och skrivprestationer ock-
så kom

m
enterat den brittiska dyslexide-

batten. G
em

ensam
t för dessa forskare är

att de, utifrån olika prem
isser, hävdar att

bakom
 debatten om

 dyslexidiagnosens
validitet och nytta döljer sig starka in-
tresse- och m

aktkonflikter som
 utspelar

sig i det brittiska sam
hället. D

et är kon-
flikter som

 följer i spåren på dels kraft-

ga ekonom
iska nedskärningar av offent-

lig verksam
het, dels politiska strävanden

att decentralisera skolan som
 organisa-

tion (se t.ex. C
line &

 R
eason, 1993; R

id-
dell et al., 1994; R

iddick, 1996). D
et

antyder m
ed andra ord att ekonom

iska
nedskärningar och strukturella föränd-
ringar vad gäller offentlig verksam

het får

dam
p, A

D
H

D
, dyslexi – ökat i om

fatt-
ning parallellt m

ed att krav ställs på sär-
undervisning och specialklasser. V

ad är
det då som

 lett fram
 till denna diskursi-

va förändring? B
örjesson näm

ner i det-
ta sam

m
anhang ökande klasstorlekar

och m
indre personaltäthet som

 tänkba-
ra förklaringar till ett allt större intresse
hos både lärare och skolledare att förkla-

klassrum
 har genom

gått under 1980-ta-
let, som

 yttrar sig i ett alltm
er om

fattan-
de bruk av diagnoser som

 dyslexi, A
D

H
D

etcetera. D
e hävdar att detta är en följd

av den m
edicinska diskursens m

öjlighe-
ter att för det första om

vandla m
oralis-

ka problem
 till m

edicinska, för det an-
dra att resurstilldelning kopplas sam

m
an

m
ed krav på m

edicinsk diagnos. D
etta

kan vid första anblicken fram
stå som

 ett
givet sam

band m
ellan ekonom

iska ned-
skärningstider och m

edicinska förkla-
ringsm

odeller. A
tt se diagnostisering som

en effekt av ekonom
iska lågkonjunktu-

rer har förvisso förespråkats av forskare
som

 t.ex. D
orothy N

elkin och Lauren-
ce T

an
credi (1989) och Stephen

 Jay
G

ould (1981). M
en jag m

enar, om
 vi

återför resonem
anget till svenska skol-

sam
m

anhang, att det går att urskilja an-
dra sam

hälleliga förändringsprocesser,
som

 är m
inst lika viktiga att beakta som

D
ecentraliseringen

av grundskolan har
förändrat
m

aktrelationerna

till konsekvens att m
otstridiga intressen

friläggs och ställs m
ot varandra, inte m

inst
när det gäller m

akt över och tillgång till
offentliga resurser. D

et som
 är viktigt

m
ed dessa brittiska studier, m

enar jag,
är att de lyfter fram

 m
akt som

 en ange-
lägen aspekt i studier av dyslexidebatten
som

 sam
hällelig konfliktpunkt.

I Sverige har M
ats B

örjesson (1997)
utifrån ett radikalt konstruktivistiskt re-
sonem

ang valt att sätta fokus på hur dis-
kurser om

 skolbarns olikheter föränd-
rats över tid och rum

. G
enom

 att lyfta
fram

 skilda aktörers påståenden om
, för

det första, skolbarns olikheter och, för
det andra, vilka institutionella arrange-
m

ang som
 förordas, är det m

öjligt att se
vilka utsagor som

 äger tolkningsföreträ-
de i specifika historiska och sociala sam

-
m

anhang. B
örjesson visar därm

ed på språ-
kets m

akt i dessa frågor. V
ad som

 visat
sig de senaste tio åren är att förespråkan-
det av neuropsykiatriska diagnoser – som

ra elevers olikheter m
ed utgångspunkt i

diagnostiska kategorier. N
europsykia-

triska diagnoser blir därm
ed, genom

 sin
anknytning till den m

edicinska diskurs-
ens auktoritet och anspråk på sanning,
viktiga insatser i spelet om

 skolans allt-
m

er begränsade resurser. E
tt liknande

resonem
ang förs av G

erald E
rchak och

R
ichard R

osenfelt (1989) i en studie av
den m

edikalisering som
 am

erikanska
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de senaste årens ekonom
iska nedskär-

ningar. D
å tänker jag närm

ast på hur vill-
koren för m

aktrelationer förändrats som
en följd av decentraliseringen av grund-
skolan.

E
tt retoriskt tom

rum
Skolöverstyrelsens om

vandling till Skol-
verket i början av 1990-talet kan vi se
som

 en inledning till decentraliserings-
projektets iscensättning. Skolverkets upp-
gifter form

uleras i term
er av utvärdering

och uppföljning, till skillnad från kon-
troll och reglering som

 m
an m

enar va-
rit utm

ärkande för den tidigare Skol-
överstyrelsen. N

ästa steg i projektet blir
dels grundskoleverksam

hetens kom
m

u-
nalisering, dels introduktionen av Lpo
94, den nya läroplanen. I den senare be-
skrivs skolan som

 en m
ålstyrd verksam

-
het m

ed betoning på lokala initativ. D
et

finns inte utrym
m

e att inom
 ram

en för
den här artikeln redogöra för hela den
kom

plexa process som
 decentraliserings-

projektet utgör (se t.ex. Lane, 1984 och
M

unicio, 1996) utan jag har valt att fo-
kusera på vissa aspekter som

 är relevan-
ta för resonem

anget här. Först skall jag
stanna upp inför läroplanstexten m

ed in-
riktning på dess skrivningar vad gäller
barn m

ed behov av särskilt stöd, för att
i nästa avsnitt diskutera nya aktörer som
blivit synliga på skolans scen.

V
ad kan vi läsa i Lpo 94 angående de

barn som
 av olika anledningar inte upp-

når de kunskapsm
ål som

 form
ulerats?

Jo, under ”E
n likvärdig utbildning” står

det:

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever
som

 av olika anledningar har svårighe-

ter att nå m
ålen för utbildningen. D

ärför
kan undervisningen aldrig göras lika för
alla. (Lpo 94, m

in m
arkering.)

Senare i texten, under rubriken ”R
ikt-

linjer” kan vi läsa att:

A
lla som

 arbetar i skolan skall... hjälpa
elever som

 behöver särskilt stöd... (Lpo,
94, m

in m
arkering.)

och något senare under ”R
iktlinjer”, m

ed
hänvisning till lärargruppen, står det att:

Läraren skall... stim
ulera, handleda och ge

särskilt stöd till de elever som
 har svårig-

heter. (Lpo, 94, m
in m

arkering)

M
ed andra ord, läroplanens budskap är

att varje elev har rätt till den hjälp som
behövs för att nå de uppställda m

ålen
och att det åligger rektor och lärare att
se till att eleven erhåller den hjälpen.

O
m

 m
an jäm

för dessa form
ulering-

ar m
ed läroplanstexterna från 1969 och

1980 och dithörande kom
m

entarm
ate-

rial har alla utförliga resonem
ang kring

skolbarns olikheter och specialpedago-
giska frågor försvunnit, likväl som

 detal-
jerade m

etoddiskussioner (se t.ex. B
lad-

ini, 1994). D
et som

 utm
ärker Lpo 94 i

jäm
förelse m

ed dessa tidigare texter är
alltså att term

er som
 ”svårigheter” och

”särskilt stöd” läm
nas öppna vad gäller

definition och ingen utförlig diskussion
förs i anslutning till dessa term

er. Inten-
tionen m

ed dessa form
uleringar har gi-

vetvis varit att ge utrym
m

e åt den en-
skilda skolan att utform

a åtgärdspro-
gram

 och specialresurser i enlighet m
ed

en lokal skolplan. M
en vad jag vill peka

F
o
to

: U
lf  H

u
e
tt  N

ils
s
o
n

F
o
to

: U
lf  H

u
e
tt  N

ils
s
o
n
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på är att det uppstår ett retoriskt tom
-

rum
, i bem

ärkelsen ett utrym
m

e för skil-
da tolkningar, till följd av dessa oprecisa
form

uleringar. O
ch då utgör den m

edi-
cinskt präglade diagnosen dyslexi ett tyd-
ligt exem

pel på hur ”svårigheter” kan de-
finieras. D

etta retoriska tom
rum

 utgör
en aspekt av decentraliseringsprocessen
och är i sin tur knuten till en annan vik-
tig punkt i sam

m
anhanget. D

ecentrali-
seringssträvanden har näm

ligen givit
m

öjligheter för aktörer utanför skolverk-
sam

heten att hävda sina definitioner av
vad ett barns ”svårigheter” består i och
därm

ed ta detta retoriska tom
rum

 i an-
språk. O

ch det är dessa aktörer som
 jag

nu vill rikta blicken m
ot, aktörer som

 gi-
vits större m

öjligheter att kom
m

a till tals
i en decentraliserad verksam

het.

N
ya aktörer

på skolans scen
Föräldrar är en grupp som

 under senare
år givits m

öjligheter till ökat inflytande
på skolverksam

heten. Sarah R
iddell, Sal-

ly B
row

n och Jill D
uffield (1994) har i

en studie från Skottland studerat lokala
skolstyrelser m

ed föräldram
ajoritet och

vilka effekter detta fått på skolans spe-
cialpedagogiska verksam

het. R
iddell et

al. visar i studien hur starka föräldraor-
ganisationer för barn m

ed dyslexi drivit
igenom

 krav på resurser till de skolbarn
de företräder. Forskarna hävdar att det-
ta har skett på bekostnad av skolbarn som
inte fått dyslexidiagnos m

en som
 likväl

är i behov av stöd. A
lltså, skolan som

m
yndighet har inte förm

ått att upprätt-
hålla norm

er för resursfördelning inför
det lobby-arbete som

 bedrivits av intres-
seorganisationer och föräldraorganisa-

tioner. Forskarnas slutsats är att detta
innebär förändrade villkor vad gäller sko-
lans m

öjlighet att m
otverka social och

kulturell ojäm
likhet bland barnen (R

id-
dell et al., 1994).

V
ad kan då detta betyda översatt till

svenska skolsam
m

anhang? Frågor röran-
de föräldrars, eller föräldraföreningars,
m

edverkan och inflytande på skolans
inre arbete går inte att besvara inom

 ra-
m

en för den här artikeln utan de kräver
konkreta em

piriska studier för att kun-
na bem

ötas. V
ad som

 em
ellertid är värt

att uppm
ärksam

m
a är en ny aktör i det

svenska utbildningssystem
et. D

et är H
an-

dikappom
budsm

annen, en statlig m
yn-

dighet som
 inrättas 1994, vars syfte är

att m
ed stöd av lagen (SFS 1974:749 sam

t
förordning 1994: 949) bevaka rättighe-
ter och intressen vad gäller personer m

ed
funktionsnedsättning. H

andikappom
-

budsm
annen har på ett tydligt sätt tagit

ställning för bruket av diagnoser – som
dyslexi och dam

p – inom
 ram

en för sko-
lans verksam

het och åberopar m
edicinsk

forskning på om
rådet. D

et fram
går inte

m
inst i en rapport till regeringen (H

O
,

1995) i avsnittet om
 skolans verksam

-
het, angående dyslexi och dam

p:

...dessa funktionsnedsättningar kan leda
till handikapp och ska hanteras precis som
andra funktionsnedsättningar. D

et inne-
bär, m

ed stöd av FN
:s standardregler, att

sym
tom

en ska diagnostiseras tidigt. En ti-
dig diagnos är en förutsättning för att rätt
åtgärder sätts in. (H

O
, 1995, s. 36)

V
i kan således se H

andikappom
buds-

m
annen som

 både en ny röst i diskur-
sen om

 dyslexi och en ny aktör på sko-

lans scen. V
ad som

 är viktigt i sam
m

an-
hanget är att det är en aktör m

ed kopp-
lingar till statsapparaten. D

et leder oss
in på ett resonem

ang om
 statens föränd-

rade roll i den nationella skolan, vilket i
sin tur skall relateras till artikelns över-
gripande frågeställning om

 dys-
lexidiagnosens stora utrym

m
e i

det offentliga sam
talet under

90-talet. För att diskutera detta
kom

m
er jag att ta hjälp av ett

teoretiskt synsätt som
 kom

m
it

att benäm
nas nutidshistoria. E

n
nutidshistorisk analys syftar inte
till att ”form

ulera nya sanning-
ar om

 världen och m
änniskan,

utan att bidra till förståelsen av
vetenskapernas roll och funk-
tioner i sam

hället – ett slag av
självförståelsevetenskap!” (H

ult-
qvist &

 Petersson, 1995). N
ed-

an följer en m
ycket begränsad

redogörelse av några huvudlin-
jer inom

 nutidshistoriskt per-
spektiv, relevanta för kom

m
ande

diskussion om
 H

andikappom
-

budsm
annen som

 ny aktör på
skolans scen.

S
tatens avreglering och

expertisens roll
E

tt viktigt begrepp i en nutidshistorisk
analys är governm

entality som
 ursprung-

ligen m
yntats av M

ichel Foucault i hans
texter om

 m
akt och styrning i det m

o-
derna sam

hället, tankegångar som
 där-

efter vidareutvecklats i olika riktningar
(se t.ex. B

arry, O
sborne and R

ose, 1996).
K

enneth H
ultqvist och K

enneth Peters-
son skriver att governm

entality ”syftar...
på det förhållandet att m

aktutövning all-

tid och i alla sam
m

anhang korresponde-
rar m

ot en inställning eller ett förhåll-
ningssätt till det som

 ska styras eller på-
verkas...” (1995, s. 26). O

ch detta för-
hållningssätt, eller inställning, till det som
ska styras bygger i sin tur på vetenskap-

liga kunskaper. K
unskaper om

 m
ännis-

kan, sam
hället och socialt liv – sam

hälls-
vetenskapliga expertkunskaper – blir i
det m

oderna sam
hället sam

m
anvävda m

ed
m

akt då m
akten förutsätter kunskap om

det som
 ska styras. N

ikolas R
ose skriver

om
 hur neo-liberalism

ens kritik av väl-
färdsstaten, som

 till exem
pel dess kost-

nader, paternalism
, byråkrati etcetera,

har kom
m

it att om
vandlas till tekniska

frågor. H
ur ska expertkunskaper kunna

T
uppen – en gam

m
al välkänd läsebokssym

bol. U
r

”Lenas A
B

C
” av Lena B

ergm
an (1

9
4

1
).
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som
 intresse- och rättighetsbevakare, m

ed
stöd av lagen. H

andikappom
budsm

an-
nen är därm

ed en resurs för enskilda in-
divider och för intresseorganisationer när
det gäller frågor som

 berör funktions-
nedsättningar och rätten till hjälp och
stöd. O

ch, som
 näm

nts ovan, H
andi-

kappom
budsm

annen knyter an till det
m

edicinska forskarsam
hället och det dia-

gnostiska kunskapsom
rådet, såsom

 o-
om

tvistliga expertkunskaper. H
andikapp-

om
budsm

annen, i allians m
ed såväl in-

tresseorganisationer (FM
LS och Föräld-

raföreningen för ordblinda barn) som
det m

edicinska kognitionspsykologiska
forskarsam

hället, intar därm
ed en likar-

tad position i den så kallade dyslexide-
batten. D

et visar sig inte m
inst i H

an-
dikappom

budsm
annens reaktioner på

A
tt läm

na skolan m
ed rak rygg (SO

U
1997:108), den utredning som

 Läs- och
skrivkom

m
ittén offentliggör i slutet av

1997 (se ovan, s. 32). H
andikappom

-
budsm

annen fram
för i sitt yttrande till

utredningen en kraftfull kritik m
ot dess

innehåll. V
i kan exem

pelvis läsa att:

LÄ
S-K

 (Läs- och skrivkom
m

ittén, m
in

kom
m

.) har enligt H
andikappom

buds-
m

annens m
ening frångått sina direktiv

eftersom
 det inte går att redovisa viktiga

utgångspunkter för arbetet i skolan m
ed

att stödja elever m
ed stora läs- och skriv-

svårigheter utan att erkänna att det finns
elever m

ed bestående funktionsnedsätt-
ningar som

 dyslexi och D
A

M
P

. (H
O

,
1998, s. 2)

V
idare skriver H

andikappom
budsm

an-
nen att utredningen förleder läsaren att
tro att skolan och förskolan kan hjälpa

alla barn att övervinna sina läs- och skriv-
svårigheter, det vill säga utredningen tar
inte hänsyn till att ”det finns en m

indre
grupp barn som

 oavsett pedagogik kom
-

som
 kretsar kring, m

ed N
ikolas R

oses ord,
en specifik fråga:

U
nder det att välfärden försökte styra

genom
 sam

hället, så ställer den avancera-
de liberalism

en frågan huruvida det skul-
le vara m

öjligt att styra utan att styra sam
-

hället, det vill säga styra genom
 autono-

m
a aktörers reglerade och beräkneliga

val – m
edborgare, konsum

enter, föräld-
rar, anställda, företagsledare, investorer
(R

ose, 1995, s. 57).

D
en aktiva m

edborgaren förutsätts själv
styra sitt liv genom

 att göra självständi-
ga val och hävda sina rättigheter m

ed hjälp
av experter och deras kunskaper. K

un-
skapen om

 dyslexi som
 diagnos fram

-
ställs av H

andikappom
budsm

annen som
oum

bärlig för den aktiva föräldern, den
handlingskraftiga läraren, och för det en-
skilda barnet, vad gäller att både definie-
ra vad som

 är problem
 sam

t att tillför-
säkra sig rätten till stöd i skolan. D

et tas
därm

ed för givet att föräldrar är aktiva
och utnyttjar de m

öjligheter till utred-
ning och diagnostisering som

 finns i sam
-

hället, som
 ett sätt att värna barnets rät-

tigheter till hjälp och stöd i skolan. M
ed

andra ord, den uppm
ärksam

het och ut-
bredning som

 dyslexi som
 diagnos och

kunskapsom
råde fått under 1990-talet

kan därm
ed också relateras till föränd-

ringar av sam
hällets styrningsrationali-

teter och dess konsekvenser för m
aktre-

lationer i skolans verksam
het.

N
u är det viktigt betona att m

itt re-
sonem

ang skall inte uppfattas som
 ett

fastställande av att diagnostisering kom
-

m
er att ”slå igenom

” i skolans värld. Inte
m

inst har skolan som
 organisation på

utnyttjas på ett m
axim

alt sätt utan att
relateras till politiska viljeyttringar? H

ur
ska kunskaper om

 vad som
 är rätt, nyt-

tigt och hälsosam
t föras fram

 till befolk-
ningen utan de reglerande inslag som
kom

m
it att känneteckna en välfärds-

politisk rationalitet? R
ose skriver i detta

sam
m

anhang om
 ”reversibiliteten” i re-

lationer m
ellan m

edborgare och m
yn-

digheter vilket innebär att norm
er och

kunskaper alltm
er antar form

en av krav
som

 m
edborgare riktar m

ot m
yndighe-

ter istället för tvärtom
 (1995, s. 53-57).

E
n sådan förändrad styrningsrationali-

tet fram
träder också i form

 av diskursen
om

 den aktiva m
edborgaren som

 själv
väljer och tar ansvar för sitt liv. K

enneth
H

ultqvist skildrar hur en sådan diskurs
kan ses som

 del i en neo-liberal styrnings-
m

entalitet som
 syftar till nedm

ontering
av bilden av en välfärdsstat som

 ansva-
rar för sina m

edborgare (1995, s. 155-
157).

H
andikappom

budsm
annen

och expertkunskaper
V

ad innebär då dessa tankegångar om
 vi

återkopplar till resonem
anget i denna ar-

tikel? Jo, om
 vi ser decentraliseringspro-

cessen som
 uttryck för en politisk vilja,

kan det tolkas som
 att staten, tidigare

gestaltad i form
 av Skolöverstyrelsen, har

dragit sig tillbaka från alla form
er av cen-

tral regelstyrning, i syfte att på de enskil-
da skolorna skapa en öppenhet för ”an-
svar” och ”lokala initiativ” – honnörs-
ord i sam

m
anhanget. I nära anslutning

till detta händelseförlopp form
erar sig

en ny statlig politisk instans på skolans
om

råde, näm
ligen H

andikappom
buds-

m
annen, inte som

 central reglerare utan

m
er att ha svårt att nå en tillfredsställan-

de läsförm
åga” (ibid, s. 2). H

andikapp-
om

budsm
annen yttrar sig också m

yck-
et kritiskt om

 utredningens sätt att ut-
trycka tvivel om

 dyslexidiagnosens le-
gitim

itet och värde och hänvisar till att
det i dag finns fastställda diagnoskrite-
rier m

ed hänvisning till D
SM

-IV
 och

IC
D

 10, två internationella m
edicinska

diagnosregister (ibid, s. 10).
D

yslexidebatten utgör sålunda en
konfliktpunkt som

 splittrar också stat-
liga instanser, m

en detta är inte huvud-
poängen här. V

ad jag velat fram
häva m

ed
resonem

anget ovan är att dyslexi som
 ve-

tenskapligt kunskapsom
råde presenteras

av H
andikappom

budsm
annen som

 en
nödvändig – och oom

tvistlig – kunskap
och ett viktigt redskap för drabbade
personer att erhålla hjälp och stöd. D

en-
na kraftfulla koppling m

ellan kunskaps-
om

rådet dyslexi och H
andikappom

-
budsm

annen m
enar jag utgör en aspekt

av den förändrade politiska rationalitet

D
yslexi presenteras

av H
andikapp-

om
budsm

annen
som

 en nödvändig
och oom

tvistlig
kunskap
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m
ånga sätt visat sig resistent m

ot för-
ändringar såtillvida att lokal verksam

het
fortgår relativt obem

ärkt av ideologiska
skrivningar (se t.ex. B

engt Persson, 1995;
1996). D

ärem
ot utgör resonem

anget ut-
gångspunkt för em

pirisk forskning om
diagnosernas betydelse i m

ötet m
ellan

föräldrar, skola och barn sam
t institutio-

ner som
 genom

för testning och diagnos-
tisering av skolbarn.

S
am

m
anfattande diskussion

och nya frågeställningar
M

in intention m
ed den här texten har

varit att lyfta fram
 decentralisering på

det skolpolitiska om
rådet som

 betydel-
sefull för att förstå varför dyslexidiagno-
sen och påföljande kunskapsom

råde fått
en sådan genom

slagskraft under 1990-
talet. A

ktörer utanför det form
ellt defi-

nierade skolpolitiska om
rådet kan kom

-
m

a att få en betydelsefull roll för att häv-
da barns rätt till särskilt stöd. O

ch en
diagnos som

 dyslexi utgör ett tydligt ex-
em

pel på hur term
en ”svårigheter” skall

definieras. D
et betyder att det veten-

skapliga kunskapsom
råde som

 produce-
rar diagnostiska kategorier har givits ut-
rym

m
e och blivit effektivt som

 utgångs-
punkt för att definiera vilka barn som

 är
i behov av extra stöd och hjälp i skolan.
Jag har i detta sam

m
anhang också pekat

på hur statens roll förändrats och hur
den avreglerade staten tar sig nya uttryck
och form

er genom
 den statliga instan-

sen H
andikappom

budsm
annen. D

en se-
nare har på ett tydligt sätt tagit ställning
för dyslexi som

 en giltig diagnostisk ka-
tegori. V

illkoren för relationer m
ellan

statliga instanser, lokala skolor och dess
personal, föräldrar sam

t barnen har där-

m
ed förändrats. V

ad det i praktiken kan
kom

m
a att betyda är än så länge oklart.

Jag skall som
 avslutning på m

itt re-
sonem

ang lyfta fram
 en viktig fråga: V

ad
kan bedöm

ning av m
änniskors förm

å-
gor och bruket av diagnoser kom

m
a att

betyda på sikt, inte m
inst för de barn

och vuxna som
 bedöm

s och diagnosti-

ram
en för en avancerad liberal rationa-

litet har kom
m

it att få ett annat syfte.
E

ffekten av för det första ett avpersoni-
fierat förhållande m

ellan expert och kli-
ent/patient, och för det andra m

öjlighe-
ten att via teknologi och datorisering ska-
pa så kallade befolkningsprofiler kan få
oväntade effekter. A

ll testning och be-
döm

ning kan enligt C
astel ses som

 del i
fram

växten av en styrningsm
entalitet

som
 på basis av m

arknadens krav på ef-
fektivitet, snarare än krav på discipline-
ring och norm

alisering, utvecklar kun-
skaper om

 var och ens förm
ågor respek-

tive oförm
ågor. D

et är relaterat till en
politisk rationalitet som

 utvecklas i sam
-

klang m
ed statens decentralisering. I stäl-

let för att via välfärdsstaten styra och in-
tervenera utvecklas teknologier för att
som

 C
astel skriver ”...guide and assign

individuals w
ithout having to assum

e their
custody...” (C

astel, 1991, s. 295). D
ia-

gnostik blir på så vis, i linje m
ed C

astels
resonem

ang, en resurs i ett sam
hälle vars

neo-liberala politiska rationalitet kon-
strueras kring en ständigt pågående be-
döm

ning av befolkningen. D
et är en be-

döm
ning som

 C
astel inte betraktar som

ett välfärdsstatens krav på anpassning via
kontroll/om

sorg, utan som
 m

arknadens
krav på effektivitet och m

axim
ering av

m
edborgarnas insatser.
M

in fråga i sam
m

anhanget är vad det
då betyder för barnet att i unga år få dia-
gnosen dyslexi? U

tifrån det fram
tidssce-

nario som
 C

astel tecknar kan kraven på
att diagnostisera dyslexi hos skolbarn ses
i ett annat ljus. D

en diagnos som
 i ut-

bildningssam
m

anhang blir ett redskap
att erhålla särskilt stöd kan i ett senare
sam

m
anhang få en annan innebörd, och

kanske bli en oförutsedd belastning. D
ia-

gnosen kan kom
m

a att utgöra del av en
så kallad differentierad ”befolkningspro-
fil” som

 om
fattar allt lägre åldrar och allt

större del av befolkningen. O
ch i ett sam

-
hälle som

 alltm
er betonar individens

egna ansvar kan diagnosen riskera att
fram

träda som
 tecken på brist och otill-

räcklighet, dels i relation till ett alltm
er

individuellt utform
at försäkringssystem

m
ed finm

askiga bedöm
ningssystem

, dels
på en arbetsm

arknad m
ed höga krav på

om
skolning och vidareutbildning.

seras? E
n forskare inom

 äm
net sociolo-

gi som
 indirekt berört dessa frågor är

R
obert C

astel (1991) som
 skrivit om

 hur
villkoren för att bedriva social- och vård-
politik har förändrats under de senaste
tjugo åren i de västeuropeiska välfärds-
staterna. C

astels diskussion berör inte i
direkt form

 dyslexi hos skolbarn, m
en

hans resonem
ang handlar om

 vilken be-
tydelse utredningar och testningar kan
få i ett decentraliserat och teknologise-
rat sam

hälle. H
an har m

ed förankring i
Foucaults tankegångar om

 governm
en-

tality problem
atiserat vad bedöm

ning av
individer kan få för konsekvenser inom
ram

en för den politiska rationalitet som
kom

m
it att benäm

nas avancerad libera-
lism

.C
astel tar avstam

p i en längre diskus-
sion om

 förändrade villkor för experter
inom

 hälso- och socialvård. D
et konkre-

ta förhållandet m
ellan experten och kli-

enter/patienter, som
 tidigare känneteck-

nats av expertens närvaro och personli-
ga vetskap, har alltm

er kom
m

it att un-
derordnas organisations- och lednings-
frågor. D

en expert som
 utreder och be-

döm
er är inte nödvändigtvis densam

m
e

som
 förordar åtgärder. C

astel hävdar att
bedöm

ningar och kontroller av sam
häl-

lets befolkning, alltifrån kontroller av
nyfödda barn till skolm

ognadstestning-
ar och värnpliktsundersökningar, inom

R
E
F
E
R

E
N

S
E
R

B
arry, A., O

sborne, T. &
 R

ose, N
. red. 1

9
9
6
. Foucault and political reason:

liberalism
, neo-liberalism

 and rationalities of governm
ent . London: U

C
L Press.
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S
kolan där ingen

ställs utanför
D

en svenska skolan säger sig vara en
skola för alla, m

en i praktiken fungerar den
nog så segregerat. S

om
 skolinspektör fick

artikelförfattaren lära känna ett undantag –
en skola i ett invandrarom

råde i en
storstad, där alla elever var inkluderade i
gem

enskapen. N
ågon ”genom

snittselev”
räknade m

an inte m
ed i denna skola och

inte heller några standardlösningar på
problem

. P
aradoxalt nog ham

nar en skola
m

ed så hög pedagogisk kvalitet som
 denna

långt ner i den svenska statistiken över
skolornas prestationer, som

 fortfarande
m

äts i betygsresultat.

Av Peder H
aug

å 1970-talet form
ulerade m

an i Sverige
en princip för att lägga upp och att ge-
nom

föra undervisning som
 fortfarande

gäller. SIA
-utredningen innebar långt-

gående planer att införa det som
 i dag

kallas för en inkluderande skola, vilken
grundar sig på idéer om

 dem
okratisk

delaktighet och jäm
likhet (SO

U
, 1974:53).

D
et betyder konkret att alla barn ska gå

i sam
m

a skola, de ska ha m
öjligheter till

m
edbestäm

m
ande och i så stor utsträck-

ning som
 m

öjligt få undervisning inom
ram

en för en och sam
m

a gem
ensam

m
a

klass. Individuella prestationer ska allt-

så vara underordnade delaktigheten i
den sociala gem

enskapen. I dagens läro-
plan har konsekvenserna av denna vär-
deringsgrund form

ulerats på följande sätt:

M
änniskolivets okränkbarhet, individens

frihet och integritet, alla m
änniskors lika

värde ... sam
t solidaritet m

ed svaga och
utsatta är de värden som

 skolan skall gestal-
ta och förm

edla. (Lpo 94, s. 1)

I ett arbete jag gjorde för Skolverket jäm
-

förde jag dessa form
uleringar m

ed hur
forskningen beskriver den svenska grund-
skolans utform

ning (H
aug, 1998). I den-

na analys fram
trädde bilden av en sko-

la, där dessa grundläggande värden inte
förverkligats i enlighet m

ed de intentio-
ner m

an haft. Skolan befinner sig sna-
rare i en kom

pensatorisk tolkningsram
som

 rym
m

er två m
otsatta betydelser. E

n
betydelse går ut på att m

an organiserar
undervisningen på så vis att det överord-
nade m

ålet är att undervisningen ska ges
till alla i en och sam

m
a gem

enskap. D
e

barn m
an bedöm

er ha större utbyte av
till exem

pel undervisning enskilt eller i
m

indre grupper får em
ellertid utifrån

den andra betydelsen erbjudande om
 det-

ta; sam
tidigt försöker m

an att hålla de
barn som

 stör inlärningen borta från ge-
m

enskapen. B
åda dessa senare varianter

ham
nar under beteckningen specialun-

dervisning. Följden är att den svenska
grundskolan både form

ellt och infor-
m

ellt är organiserad på ett sätt som
 är

nog så segregerat. E
xistensen av tränings-

skolor, särskolor, skoldaghem
, olika spe-

cialskolor och diverse kom
m

unala vari-
anter är uppenbara och odiskutabla ex-
em

pel på detta. D
etsam

m
a gäller den

segregerade specialundervisning som
m

ånga elever får när de tas ut ur klassen
för att få lektioner i sm

å grupper eller
en

sam
m

a. M
in

dre uppm
ärksam

m
ad

forskning rapporterar dessutom
 om

 bland
annat nivågruppering och diskrim

ine-
ring av eleverna utifrån exem

pelvis social
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orienterade insatser inom
 kollektivets ram

.
E

n skola kom
 dock att fram

stå som
helt annorlunda jäm

fört m
ed de andra

skolor jag besökte. Jag var på skolan un-
der en tvådagarsperiod, observerade un-
dervisningen, pratade m

ed m
ånga i per-

sonalen och m
ed ett antal elever. M

an
kan invända att detta är en alltför kort
tid för att få en tillförlitlig bild av en stor
och svåröverblickbar skola, vilket det lig-
ger en viss sanning i. Å

 andra sidan får
m

an under några dagar m
ängder av in-

form
ation, tillräckligt för att skapa sig

en första bild av skolan som
 kan utgöra

en grundval för diskussioner i en viss frå-
ga.Skolan ligger i en storstad, m

itt i ett
invandrarom

råde, och har m
ellan 500

och 1 000 elever. Ö
ver 90 procent av

eleverna är första generationens invand-
rare eller flyktingar. Skolan har elever
som

 tillhör om
kring 40 olika nationali-

teter och folkgrupper m
ed därtill höran-

de variation i språk och religion. M
ånga

av barnen tillhör kulturer som
 har helt

andra värden och ideal än den svenska;
dessa kan också stå i skarp m

otsättning
till de svenska värderingarna. M

ånga av
föräldrarna kan inte svenska, och några
är analfabeter. M

indre än hälften av
eleverna får godkänt betyg. Förklaring-
en är enkel; en rubrik i en svensk tid-
n

in
g från

 oktober 1998 säger det
m

esta – betygen visar var eleverna bor.
D

et fanns stora skillnader i språkfär-
dighet, m

en de flesta av barnen behärs-
kade svenska täm

ligen dåligt. D
et var inte

alltför ovanligt att de nästan inte talat
någon svenska alls innan de kom

 till sko-
lan vid sex eller sju års ålder. Flera barn
har tappat ett eller flera års skolgång, och

bakgrund, kön, etniskt ursprung, natio-
nalitet och prestationsnivå. V

issa elever
läm

nas därhän och får höra att de aldrig
kom

m
er att klara skolan. D

etta fungerar
ofta som

 självuppfyllande profetior, det
vill säga förväntningar om

 låg prestations-
nivå blir efter hand blir sanna. A

llt det-
ta visar att m

an inte klarat av att förverk-
liga den pedagogiska differentieringen
inom

 ram
en för klassen eller gruppen,

något som
 var förutsättningen för den

inkluderande skolan (D
ahllöf, 1967).

Jag ska i denna artikel presentera och
diskutera ett positivt undantag från det
segregerade m

önster som
 jag nyss beskri-

vit. Jag ska presentera en bestäm
d skola

och den undervisning som
 bedrivs där,

därefter analyserar jag vad som
 kan vara

förklaringen till att m
an på just denna

skola kunde bryta det m
önster som

 de
allra flesta skolor tycks följa.

D
et positiva undantaget

H
östen 1998 fick jag m

öjlighet att på
uppdrag av den svenska regeringen ar-
beta som

 statlig utbildningsinspektör i
Skolverket. T

illsam
m

ans m
ed nio andra

inspektörer studerade jag undervisning
av elever m

ed behov av särskilt stöd. In-
spektionsrapporten från Skolverket slår
i stora drag fast sam

m
a bild som

 jag ti-
digare gav. Ä

ven
 om

 det fin
n

s stora
skillnader och m

ånga nyanser inom
 och

m
ellan skolor, går huvudintrycket ut på

en segregerad skola som
 gör skillnad på

elever, bland annat utifrån förväntning-
ar om

 vad barnen kan prestera i teore-
tisk bem

ärkelse. D
et bidrar till att vid-

m
akthålla olika organisatoriska m

öns-
ter, något som

 i sin tur gör att det inte
blir så viktigt att utveckla individuellt

de går i lägre årskurser än m
an skulle tro

utifrån deras ålder. N
ågra av föräldrar-

na har en svår traum
atisk bakgrund, nå-

got som
 också gällde vissa barn. D

et kan
röra sig om

 bland annat tidig och lång-
varig separation från föräldrarna, krigs-
upplevelser, tortyr, hot om

 livet, döds-
fall, fysiska skador och svält under läng-
re tid. D

etta präglar förstås deras bete-
ende och har gjort att några av barnen
har en i grunden skeptisk inställning till
om

världen. D
et kan yttra sig i beteen-

dem
önster som

 innebär att barnen är
m

ycket passiva eller överdrivet aktiva
och aggressiva.

D
enna typ av socioem

otionella pro-
blem

 kan vara m
ycket om

fattande och
djupgående. N

är jag till exem
pel för för-

sta gången kom
 till skolan ham

nade jag
m

itt i ett slagsm
ål m

ellan en stor vuxen
m

an och en något m
indre pojke i tolv-

årsåldern. D
et var på allvar, pojken slogs

som
 om

 det gällde hans liv. H
an sparka-

de, bet och skrek och var helt utom
 kon-

troll. D
en vuxne gjorde vad han kunde

för att värja sig, sam
tidigt som

 han för-
sökte lugna ner pojken genom

 att försö-
ka hålla i honom

 och hela tiden prata
m

ed låg röst m
ed honom

.
D

et kan inte betvivlas att m
ånga av

barnen, kanske de flesta, bär m
ed sig

m
ånga problem

 från sin hem
m

iljö och
från tidigare skolerfarenheter. O

m
 m

an
ansträngde sig skulle det inte vara någon
större svårighet att karaktärisera delar av
dessa barns beteende m

ed hjälp av svår-
artade och djupgående psykologiska,
psykiatriska och m

edicinska diagnoser;
på så vis skulle det vara behov av terapi
eller någon annan form

 av specialbehand-
ling. N

ågra av barnen befann sig också i
denna kategori, m

en m
an gjorde ingen
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större affär av detta i den här skolan.
D

et fanns en annan uppfattning bland
personalen om

 vad som
 var det egentli-

ga problem
et. Flera m

enade att det m
est

grundläggande problem
et hos barnen på

denna skola handlade om
 att de bodde

i en m
iljö som

 nästan totalt var segrege-
rad från svensk påverkan. D

et existera-
de knappast alls några kontakter m

ed
sven

ska person
er, sven

sk kultur och
svenskt språk. D

enna segregation gav
barnen problem

 m
ed att fungera på ett

adekvat sätt i en svensk skola; de kom
till en skola som

 ursprungligen var kon-
struerad för andra barn. U

tm
aningen för

personalen gick ut på att skapa en skola
som

 passade de barn som
 kom

 till den,
ett arbete som

 var m
ycket svårt och som

utgjorde det dom
inerande tem

at i m
ina

sam
tal m

ed personalen. D
et handlade

m
ed andra ord om

 både förståelse för
och vilja att ta det steg som

 gick ut på
att anpassa skolan efter barnen, inte tvärt-
om

, det vill säga att barnen skulle anpas-
sa sig efter en skola som

 var byggd för en
helt annan situation än den barnen kun-
de klara av eller få något utbyte av. E

n-
ligt m

in m
ening försökte m

an på så vis
skapa en inkluderande skola i enlighet
m

ed SIA
-utredningens intentioner.

S
kolans strategi

Jag känner inte den här skolans historia
och vet därför ganska lite om

 varför den
fått den prägel och det innehåll som

 jag
kunde observera eller vad som

 fått den
att bli som

 den är idag. D
etta är förstås

av stor betydelse, eftersom
 de historiska

förutsättningarna alltid är viktiga när
m

an vill förstå en institution. H
istorien

finns ständigt närvarande och påverkar

nuet och strategierna för fram
tiden.

Jag ska utifrån m
ina iakttagelser och

tolkningar och m
ed hjälp av fyra tem

an
beskriva de viktigaste delarna av skolans
överordnade strategi: förebyggande ar-
bete, fysisk m

iljö, social m
iljö och un-

dervisning. Jag ska ganska kortfattat be-
röra de tre första punkterna och däref-
ter gå in lite närm

are på undervisning-
en, vilket är m

itt huvudsakliga intresse.
Skolan organiserade ett flertal insatser
som

 skulle hjälpa elever och föräldrar
när det gällde anpassning både till sko-
lan och till det svenska sam

hället över
lag. M

ycket av detta kan kännas igen från
andra skolor: bland annat tidig språkun-
dervisning, fritidsverksam

het och åtgär-
der i förskolan. M

an lade ner stor ener-
gi på att hålla föräldrarna inform

erade
och att få dem

 engagerade i skolarbetet.
E

n instans var speciellt intressant, näm
-

ligen skolsystern, som
 tog på sig ett be-

tydligt större ansvar än norm
alt. F

ör
m

ånga utgjorde hon den enda svenska
person som

 föräldrarna (fram
för allt m

am
-

m
orna) hade m

ött och kunnat lita på.
D

ärför gick de till henne m
ed sina pro-

blem
 och svårigheter, oavsett om

 dessa
hade m

ed skolan att göra eller ej. H
on

orienterade föräldrarna om
 rättsliga fak-

torer som
 rörde hyresavtal, hygien, kost-

hållning och skatter – till det kom
 allt

som
 hade m

ed barn
en

 att göra. D
et

grundläggande synsättet innebar således
att om

 m
an hjälper fam

iljerna att kom
m

a
in i sam

hället, hjälper m
an också barnen.

D
en fysiska m

iljön
D

e fysiska ram
arna kring skolan var inte

speciellt uppm
untrande. D

et visade sig
senare att detta berodde delvis på att sko-

lan skulle byggas ut och att m
an hade

börjat förbereda för detta. D
et första in-

trycket m
an fick av skolan var nedslåen-

de – uteplatserna var dåliga, nedslitna
och praktiskt taget sterila. I gången när-
m

ast utsidan stod ett antal bokskåp, där
dörrarna hängde på trasiga gångjärn.

M
en att öppna dörren från korrido-

var en flerkulturell skola; konstnärliga
produktioner och tem

an speglade flera
olika konsttraditioner och kulturer, och
det fanns hänvisningar till m

ånga olika
länder. M

an m
öttes av m

ånga budskap
som

 vittnade om
 glädje och sorg och om

olika aspekter av det svåra m
en utm

a-
nande liv som

 barnen hade levt och lev-
de.A

llt rym
de en avsikt – det var vack-

ert, eggande och provocerande. M
an kun-

de inte låta bli att reagera på allt detta.
D

et skapade en speciell sinnesstäm
ning

som
 var fylld av förundran, m

elankoli,
sorg, glädje och inte m

inst tillit och res-
pekt. Ä

n m
er överraskande var att alla

dessa yttringar fick vara ifred, det fanns
inga tecken på att något hade förstörts,
ritats eller sprejats på. B

arnen hade fått
satt sin stäm

pel på skolan, den var de-
ras. En vacker om

givning gör tillvaron m
er

m
eningsfull. D

et som
 vi arbetat m

ed, vär-
nar vi om

.

D
en sociala m

iljön
A

ll personal på skolan hade ansvar för
den sociala m

iljön. Ingen vuxen fick
vara vittne till oacceptabla situationer
utan att gripa in. A

lla vuxna skulle bry
sig om

, vara direkta gentem
ot och för-

hålla sig positivt till så m
ånga barn som

m
öjligt under dagens lopp, i och utan-

för klassrum
m

et, under lektionerna och
på rasterna. D

et slagsm
ål jag blev vittne

till vid m
itt första besök var ett exem

pel
på detta. E

n vuxen som
 engagerade sig i

en m
ycket kom

plicerad situation; det
hade nog varit enklare att låta det hela
vara. Jag iakttog dem

 båda efteråt, de satt
och höll i varandra, diskuterade och var i
färd m

ed att lägga händelsen bakom
 sig.

ren och kom
m

a in i skollandskapet var
nästan som

 att kom
m

a in från öknen till
Edens lustgård. På insidan var skolan näm

-
ligen m

ycket tilltalande och inbjudan-
de. Färgerna var starka m

en sam
stäm

da.
B

arnen hade fått sätta sin prägel på m
il-

jön på ett sätt som
 visade att det fanns

både kvalitativa tankar och kunskaper
bakom

 detta. D
elvis berodde detta på

att skolan hade anställt en professionell
konstnär som

 i konstäm
net arbetat till-

sam
m

ans m
ed barnen. D

e hade gjort
m

ängder av teckningar, bilder, dekora-
tioner, skulpturer, statyer, väggm

ålning-
ar, m

attor, illustrerade dikter, kollage och
fotografier. D

et var uppenbart att detta

B
arnen hade gjort

dekorationer,
skulpturer, statyer,
väggm

ålningar,
m

attor, illustrerade
dikter, kollage och
fotografier som
prydde skolans
interiör
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Jag följde rektorn runt på skolan. T
ill

och m
ed hon, som

 inte undervisade, kun-
de nam

nen på förvånansvärt m
ånga av

barnen när hon m
ed ett leende hälsade

på dem
, kom

 m
ed en kom

m
entar eller

bara frågade hur det stod till. E
n annan

aspekt av detta var relationen m
ellan kol-

legerna på skolan. D
et var inte ett allde-

les lätt ställe att arbeta på, m
an kunde

snabbt bli ”avklädd” här. A
v och till vis-

ste enskilda lärare inte hur de skulle ta
itu m

ed en sak, de kunde vara utbrända
och ha lust att helt utestänga en elev från
skolan. M

en då ställde kollegerna upp
m

ed vägledning, avlastning eller en an-
m

odan om
 att ta ledigt resten av dagen.

Ä
ven relationen m

ellan barnen prägla-
des av en liknande respekt, och från sko-
lans sida tränade m

an dem
 på detta. M

an
lade olika situationer till rätta för att de
skulle kunna m

öta varandra på ett sätt
som

 gjorde att de kunde behålla respek-
ten för varandra. A

tt jag bryr sig om
 an-

dra är ett sätt att få andra att också bry sig
om

 m
ig – och då skadar vi inte varandra.

U
ndervisningen

Satsningen på kontakten m
ed fam

iljer-
na sam

t på den fysiska och sociala m
il-

jön är på sätt och vis en del av den pe-
dagogiska verksam

heten, sam
tidigt som

detta skapar en ram
 och förutsättning

för att undervisningen ska fungera. Från
skolans sida använde m

an sina resurser
främ

st till att i så stor utsträckning som
m

öjligt ha två lärare närvarande i klass-
rum

m
en. Forskningen kring tvålärarsys-

tem
et visar att det är något som

 är svårt
att få att fungera i praktiken. D

et van-
ligaste problem

et är att två vuxna helt en-
kelt inte fungerar tillsam

m
ans som

 en
enhet. D

et brukar i stället vara så att en
av dem

 är aktiv, m
edan den andre m

era
fungerar som

 assistent (D
alen, 1984).

I den undervisning som
 jag obser-

verade, fungerade detta tvålärarsystem
m

ycket bra. Lärarna verkade arbeta uti-
från en gem

ensam
 m

odell och m
ed ett

gem
ensam

t m
ål, vilket innebar att de

reagerade på ett likartat sätt gentem
ot

eleverna. B
åda var aktiva och hade en

stödjande attityd m
ot barnen. U

nder-
visningen var varierad, och m

an växla-
de m

ellan individuellt arbete och ge-
m

ensam
m

a aktiviteter. A
rbetsuppgifter-

na var krävande och rym
de utm

aningar,
sam

tidigt som
 de utform

ades på olika
sätt och på olika nivåer beroende på in-
tresse och förm

åga. Lärarna var koncen-
trerade och aktiva i förhållande till var-
je enskilt barn; de förbisåg ingen. Sam

-
tidigt var de lugna och närm

ast försikti-
ga. D

e pratade m
ed låg röst, och de var

bestäm
da och konsekventa. R

ättningar
och korrigeringar gjordes alltid i när-
kontakt m

ed respektive elev, ansikte
m

ot ansikte. D
et förekom

 inga kollekti-
va rättningar eller tillsägelser. Standard-
svar på frågor om

 hjälp var: H
ur skulle

du vilja göra detta? V
ad tror du själv?

E
lever som

 visade upp sina resultat
fick alltid först m

öta en positiv verbal re-
aktion, en klapp på kinden eller axeln

sam
t ett leende eller en nickning. D

är-
efter kunde det kom

m
a några m

er kri-
tiska frågor och uppm

aningar. E
leverna

hade inarbetade rutiner för hur de skul-
le bete sig i klassrum

m
et och för hur de

skulle lägga upp sitt individuella arbete.
D

e allra flesta elever arbetade aktivt m
ed

de uppgifter de fått sig tilldelade. M
ånga

av dem
 ägnade ganska lång tid åt att pra-

ta m
ed de andra barnen, prata om

 an-
dra saker än skolarbetet eller bara strosa
om

kring. Lärarna m
enade en del av för-

klaringen till detta var att m
an m

er än
m

ed ”vanliga” svenska elever m
åste ska-

pa balans m
ellan krav, disciplin och ord-

ning. D
essa barn behövde större utrym

-
m

e för egen aktivitet, och det utrym
m

et
var en förutsättning för att de skulle få
tid till och bli intresserade av det de skul-
le lära sig. D

enna arbetsm
odell gjorde

det m
öjligt för de elever som

 hade gan-
ska stort behov av hjälp och stöd att vara
kvar i klassrum

m
et tillsam

m
ans m

ed sina
klasskam

rater, utan att detta uppfatta-
des som

 eller var avsett att vara något
speciellt.

R
elationen m

ellan eleverna var sam
-

m
ansatt, m

en det grundläggande klim
a-

tet var accepterande och inkluderande.
I en klass var klim

atet fredligt; där sade
alla adjö på efterm

iddagen m
ed att ge

lärarna en kram
. I en annan klass före-

kom
 det våldsam

heter m
ellan tre av poj-

karna. D
e slog upprepade gånger varan-

dra m
ed knytnävarna, och det var sällan

som
 lärarna kunde förhindra det. D

e vis-
ste om

 att det skedde, de var införståd-
da m

ed vilka barn som
 var inbegripna i

detta bråk. D
e arbetade m

er i det tysta
och enskilt m

ed var och en av eleverna
för att få dem

 intresserade av skolarbe-
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tet och få dem
 att sluta m

ed den sten-
hårda fysiska m

aktutövning som
 de an-

vände sig av i sitt um
gänge m

ed varan-
dra.Sam

talen m
ed lärarlagen (i klasser-

na) gav en bild av en skola där diskus-
sionerna om

 arbetsm
etoderna var m

yck-
et levande. A

tt kunna arbeta tillsam
m

ans

m
arginalsituation i det svenska sam

häl-
let och till deras livserfarenheter. D

et vik-
tigaste var att barnen var i behov av stöd.
M

an ansåg generellt att de allra flesta
eleverna då och då hade behov av extra
stöd, m

en få av dem
 fick detta. D

e som
kom

 i åtnjutande av särskilt stöd var de
barn som

 utm
ärkt sig speciellt m

ycket,
m

en de fick inte sådant stöd kontinuer-
ligt under hela året. K

lasslärarna och spe-
cialpedagogen bestäm

de tillsam
m

ans
vem

 som
 skulle få specialundervisning

under vilken tid, och de sam
ordnade

uppläggningen och innehållet. M
an er-

bjöd i första hand specialundervisning
till elever som

 hade om
fattande lässvå-

righeter, språk- och/eller talproblem
. A

tt
den försiggick utanför och inte i klassen
föranleddes av arten av de problem

 som
m

an skulle arbeta m
ed; behov av en lugn

situation och krav på att träna högläs-
ning (som

 kunde störa andra) är exem
-

pel.D
en specialundervisning jag besök-

te var välplanerad, hade en bra struktur
och genom

fördes m
ed en insats från lä-

rarnas sida som
 var im

ponerande. M
an

skapade ett engagem
ang som

 jag m
åste

säga var anm
ärkningsvärt stort. B

arnen
gladdes över det de fick vara m

ed om
,

och de verkade ha stort utbyte av dessa
lektioner. O

m
 jag ska lyfta fram

 ett cen-
tralt drag i m

ina observationer av under-
visningen, blir det m

ed följande form
u-

lering: aktiva elever lär sig, och det krä-
ver aktiva lärare.

D
iskussion

Jag fick uppleva en skola där alla elever
var inkluderade i gem

enskapen, där m
an

lade ner ett synnerligen stort arbete på

att skapa en social gem
enskap och där

m
an ägnade stor energi åt att för de en-

skilda barnen utform
a utm

aningar som
var avpassade efter deras förm

åga, intres-
se och anlag. M

in bedöm
ning, som

 ba-
seras på flera decenniers erfarenheter av
pedagogiskt arbete, är att denna skola
uppvisade en pedagogisk nivå som

 till-
hör det yppersta jag någonsin upplevt.
T

illsam
m

ans m
ed m

ina inspektörskol-
leger försökte jag hela tiden förhålla m

ig
kritisk till denna uppfattning, skjuta den
i sank och avslöja eventuella m

yter – utan
att lyckas. E

fter m
itt besök har jag na-

turligtvis fått klart för m
ig att m

ånga
andra känner till denna skola och har
bekräftat att det intryck jag fick verkli-
gen stäm

m
er.

M
ärkligt nog såg jag ingenting på

denna skola som
 jag inte m

ött någon
annanstans, m

en jag har sällan sett så
m

ycket kvalitet på en enda gång och i
sam

m
a institution. A

lla de fyra centrala
elem

ent jag lyft fram
 i det föregående

verkade fungera som
 en helhet, och de

drog alla åt sam
m

a håll: skolan skulle
vara till för alla elever.

D
en fråga jag ställer m

ig är den föl-
jande. V

arför är denna skola så fram
-

gångsrik, när m
ånga av de andra skolor

jag inspekterade hade svårt att klara av
krav som

 närm
ast var bagatellartade i

förhållande till vad m
an i ”m

in” skola
hade att arbeta m

ed, i synnerhet som
dessa andra skolor utifrån norm

ala tan-
kegångar hade klart bättre förutsättning-
ar för att klara av de utm

aningar de stod
inför? Jag kan inte gå in på alla aspekter
som

 kan förklara den pedagogiska kva-
litet jag iakttog, m

en jag ska lyfta fram
några av de faktorer som

 jag anser vara av

betydelse som
 förklaring till resultatet.

H
eterogenitet

E
tt viktigt drag hos den skola jag skri-

ver om
 är att förväntningar om

 ”genom
-

snittseleven” inte gällde där. D
et skulle

inte gå att driva denna skola på ”vanligt”
sätt; det skulle skapa kaos och vantriv-
sel tillsam

m
ans m

ed alla de negativa re-
aktionsm

önster från elever, närm
iljö och

lärare som
 vi känner alltför väl till. På de

andra skolor som
 jag inspekterade fung-

erade föreställningen om
 den norm

ala
eleven och den norm

ala bakgrunden som
en uppenbar, etablerad sanning och pre-
m

iss som
 inte kunde ifrågasättas. D

är
fick sådana elever specialundervisning
som

 inte skulle ha fått det på ”m
in” sko-

la. G
ränsen för när särskilda behov blir

aktuella är m
ed andra ord betydligt läg-

re när heterogeniteten m
inskar. E

n stor
del av specialundervisningen genom

för-
des också utanför klassrum

m
et, och på

så vis segregerades en grupp elever från
resten av gem

enskapen, utan att detta
behövde leda till en bättre eller m

er an-
passad undervisning.

D
en stora variationen beträffande kul-

tur, språk, intressen, bakgrund och för-
utsättningar blir snabbt en styrka, efter-
som

 i princip alla är olika och speciella.
U

tm
aningen handlar om

 att skapa en
social och kulturell gem

enskap utifrån
all denna individualitet och heterogeni-
tet, sam

tidigt som
 individualiteten är nå-

got vi m
åste leva m

ed och som
 vi till och

m
ed m

åste utveckla än m
er. B

arnen på
denna skola behövde m

ed andra ord ge-
m

ensam
m

a ram
ar för sina individuella

egenskaper och sin kultur. D
ärför m

åste
m

an prioritera gem
enskapen och inklu-

D
enna skola

uppvisade en
pedagogisk nivå
som

 tillhör det
yppersta jag
någonsin upplevt

m
ed en erfaren lärare var nästan en för-

utsättning för dem
 som

 var nyanställda.
Inom

 lärarlagen diskuterade m
an kon-

tinuerligt varför m
an agerade som

 m
an

gjorde under lektionerna. M
an pratade

om
 vilka effekter olika insatser gav och

tog upp tänkbara alternativa handlings-
sätt och konsekvenser. E

nligt lärarna själ-
va var denna diskussion m

ed kolleger den
viktigaste form

en av fortbildning och ut-
veckling för att m

an skulle kunna arbe-
ta på just denna skola.

M
an gav specialundervisning både i

och utanför klassen. D
et var svårt att av-

göra hur m
ånga barn som

 borde få sär-
skilt stöd, m

en en bedöm
ning var att det

rörde sig om
 75 procent. Personalen var

föga intresserad av vilka orsakerna kun-
de vara till svårigheterna; m

an brukade
förklara det m

ed hänvisning till barnens
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dera så m
ånga som

 m
öjligt i denna. H

e-
terogeniteten tvingar m

ed andra ord fram
alternativa och inkluderande arbetsfor-
m

er.V
id några av de andra skolor som

 jag
besökte var i varje fall en del av perso-
nalen inriktade på att hom

ogenitet i elev-
grupperna var en förutsättning för att
m

an skulle kunna utform
a en pedago-

gisk planering m
ed kvalitet. M

an hade i
betydligt större utsträckning fokus på
individuella prestationer och ägnade m

in-
dre energi åt att skapa en gem

enskap,
något m

an inte upplevde som
 speciellt

viktigt. G
enom

 att skilja på eleverna och
genom

 att nivåplacera dem
 ville m

an ska-
pa en bättre grund för individuella pre-
stationer.

H
om

ogeniteten rym
m

er dessutom
 ett

problem
, näm

ligen att grupperna endast
kan göras m

er hom
ogena genom

 att m
an

flyttar bort m
inst en elev till. G

rupp-
sam

m
ansättningen kom

m
er därm

ed att
vara en

 faktor och ett problem
 som

egentligen aldrig blir löst, innan m
an får

grupper som
 bara består av en elev i ta-

get.H
eterogenitet skapade ett annat hand-

lingsutrym
m

e för personalen på ”m
in”

skola, något som
 m

an har accepterat och
utnyttjat. D

et fanns en starkt rationell
grund för detta. Personalen insåg att det-
ta var nödvändigt för att barnen överhu-
vudtaget skulle få någon undervisning
och lära sig något. D

e accepterade redan
från början både heterogeniteten och den
filosofi den rym

m
er – det gick inte att

kom
m

a förbi detta. O
m

 m
an hade löst

uppgifterna som
 på en vanlig svensk sko-

la skulle praktiskt taget sam
tliga elever

fått specialundervisning och då skulle

den sociala gem
enskapen inte fungera.

A
nnorlunda och kanske inte så provoce-

rande uttryckt, var personalen överty-
gad om

 att en traditionell lösning inte
skulle fungera, och därför letade m

an ef-
ter olika alternativ (vilka hade utvecklats
under årens lopp).

V
id m

ånga andra skolor upplevde jag
att det var lärarna som

 inte gav sitt stöd
åt de grundläggande värderingar som

 ska
styra den svenska skolan; de satte andra
värden fram

för det att vara en del av
gem

enskapen. D
e värderingar som

 van-
ligtvis kom

 till uttryck var att äm
nes-

kunskaper och äm
nesprestationer var det

viktiga. D
ärm

ed har vi ett uttryck för en
traditionell konflikt m

ellan hänsynen
till äm

neskunskaperna och hänsynen till
det sociala livet. För lyckas så bra som
m

öjligt använder m
an sig av specialun-

dervisningen som
 ett redskap för diffe-

rentiering och hom
ogenisering. U

nder
täckm

antel av behovet av specialunder-
visning gör m

an sig av m
ed elever som

har de säm
sta äm

nesm
ässiga förutsätt-

ningarna. D
et är i det sam

m
anhanget

viktigt att påpeka att en stor del av den
utbildningspolitiska retoriken och pe-
dagogiken legitim

erat detta sakernas till-
stånd genom

 att skicka otydliga signaler
om

 vad som
 är viktigt i skolan och det

arbete som
 utförs där. Fram

för allt un-
der de senaste åren har debatten om

 de
elever som

 har särskilda behov fått en
utform

ning och ett innehåll som
 legiti-

m
erar speciallösningar utanför klassens

och klassrum
m

ets ram
.

P
edagogisk debatt

På den speciella skola jag beskriver kun-
de jag också iaktta en stark pedagogisk

m
iljö och en aktiv pedagogisk debatt.

D
et påm

inner m
ig om

 ett forsknings-
arbete inom

 förskolan från 1970-talet.
D

en slutsats m
an drog utifrån de krite-

rier för kvalitet m
an använde sig av var

att det daghem
 som

 kunde uppvisa den
m

est levande pedagogiska debatten ock-
så var det bästa daghem

m
et. D

et fram
-

ation var. D
e hade analyserat såväl rela-

tionen m
ellan flyktingar och invandra-

re som
 förhållandet till det svenska sam

-
hället. D

e visste vad barnen på skolan
hade för problem

, och de hade också täm
-

ligen klara uppfattningar om
 vad bar-

nen behövde. D
et diskussionerna enligt

m
in uppfattning i stor utsträckning hand-

lade om
 var vad m

an kunde göra för att
barnen skulle trivas, bli en del av en so-
cial gem

enskap och utveckla den kun-
skap de behövde för att fungera m

ed de
flesta andra i det svenska sam

hället. D
et

som
 var anm

ärkningsvärt var att de inte
hade svaret på detta, m

en att de hela ti-
den sökte efter bra svar. Personalen på
denna skola hade en grundläggande för-
ståelse av varför de gjorde vissa saker och
vad de ville uppnå. M

an diskuterade hela
tiden vad som

 borde göras och m
an var

villig att pröva nya idéer för att uppnå
sina m

ål. D
iskussionen handlade om

 de
pedagogiska frågorna och om

 undervis-
ningen, och ingen lösning var slutgiltig.
Jag ska använda m

ig av den norske filo-
sofen H

ans Skjervheim
s åtskillnad m

el-
lan det praktiska och tekniska för att il-
lustrera och aktualisera den situation jag
beskrivit. Skjervheim

s (1992) huvudsak-
liga poäng är att m

an för vissa problem
kan hitta lösningar som

 fungerar gång
efter gång. H

an kallar detta för teknis-
ka lösningar, och m

ånga av dem
 kom

-
m

er att leda till de avsedda effekterna.
Praktiska problem

 är em
ellertid enligt

hans uppfattning m
ycket kom

plexa och
kräver djupgående kunskap och förstå-
else. D

en typen av problem
 kan aldrig

lösas en gång för alla, och m
an vet ald-

rig om
 den lösning som

 fungerade i en
viss situation också kom

m
er att fungera

gick inte vad som
 var orsak och vad som

var effekt, m
en att det fanns ett sam

band
m

ellan de två variablerna på ”m
in” sko-

la var utifrån m
ina observationer uppen-

bart. D
et jag också lade m

ärke till, och
fick inform

ation från personalen om
,

var att det ständigt fördes diskussioner
om

kring det arbete de utförde. E
fter-

som
 de ofta arbetade tillsam

m
ans, hade

de goda utgångspunkter för att diskute-
ra det som

 hände i klassen och för att
utvärdera sina strategier och åtgärder i
konkreta situationer. Jag såg att m

an
ständigt förde diskussioner om

 sådant,
något som

 ibland kan vara tröttande
och göra att m

an ledsnar på både arbe-
tet och kollegerna.

V
ad handlade diskussionerna om

?
D

e flesta på skolan hade ingående kun-
skaper om

 barnen och vilken deras situ-

P
ersonalen hade en

grundläggande
förståelse av varför
de gjorde vissa
saker och vad de
ville uppnå
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N
y
 litteratu

r

S
kolan och de kulturella

förändringarna
Lars G

ustaf Andersson,
M

agnus Persson, Jan Thavenius 1
9

9
9

Lund: S
tudentlitteratur

■
 Vi har en gam

m
al skola i en ny tid.

D
et är en av de röda trådarna i denna

innehållsrika bok som
 diskuterar just

kulturella förändringar och vad dessa
innebär i och för skolan. Perspektivet
är kulturanalytiskt, det vill säga skolan
och undervisningen betraktas som

 ska-
pad, alla företeelser i skolan kan och
bör ses i ett större sam

m
anhang – inget

kan tas för givet. Författarna tar upp
begreppen kultur, kulturell identitet och
kulturella värderingar i ljuset av aktuell
forskning och debatt, sam

t ställer några
tydliga frågor till dagens skola: Vad är
det för kulturbegrepp m

an finner i da-
gens skola? Vad får det för konsekven-

ser, om
 m

an ser kunskap som
 förän-

derlig? Vilka är för- och nackdelarna m
ed

att den m
oderna skolan i så hög grad

är en del av den vetenskapliga kultu-
ren?

T
vå världar.

S
am

arbetet m
ellan barn-

om
sorg och socialtjänst.

Lene Lind, B
irger M

osholt, E
lsebet

S
chultz 1

9
9
9

S
tockholm

: R
una

■
 S

ocialtjänst och barnom
sorg utgår

från olika yrkeskulturer och arbetssätt.
D

etta kan skapa onödiga hinder för sam
-

arbetet, fram
för allt när det gäller fam

il-
jer m

ed psykiska och sociala problem
.

S
yftet m

ed denna bok är att visa på hur
ett fram

tida sam
arbete skulle kunna ut-

form
as så att inte föräldrar och barn

kom
m

er i kläm
. Författarna försöker

i en annan. D
et han kallar praktiska ut-

m
aningar kräver alltså kom

plicerade så-
väl intellektuella och teoretiska som
praktiska insikter och hänsyn. Persona-
len på ”m

in” skola arbetade utifrån en
uppfattning som

 innebar att undervis-
ning var en praktisk och inte någon tek-
nisk utm

aning.
Som

 en sam
m

anfattning av denna
kortfattade presentation av en fram

gångs-
rik skola ska jag lyfta fram

 en grundläg-
gande m

otsättning. D
en handlar om

 att

en skola m
ed så hög pedagogisk kvalitet

som
 denna ham

nar långt ner i den svens-
ka statistiken över skolornas prestatio-
ner. A

tt en skola som
 tar kravet på m

än-
niskans okränkbarhet och individidens
frihet och integritet på allvar inte får en
bättre bedöm

ning är ett problem
. D

et
beror på att m

an m
äter skolornas presta-

tioner m
ed hjälp av betyg, inte utifrån

det arbete som
 utförs och inte utifrån

hur barnen lyckas. H
äri ligger en verk-

lig utm
aning.

Ö
versättning: B

jörn N
ilsson

R
E
F
E
R

E
N

S
E
R

D
alen, M

. (1
9
8
4
): S

økelys på tolæ
rersystem

et. O
slo: U

niversitetsforlaget.

D
ahllöf, U

. (1
9
6
7
): S

koldifferentiering och undervisningsförlopp. S
tockholm

:
Alm

quist &
 W

iksell.

H
aug, P. (1

9
9
8
): Pedagogisk dilem

m
a: S

pecialundervisning. S
tockholm

:
S

kolverket

Lpo (1
9
9
4
).

S
kjervheim

, H
. (1

9
9
2
): Filosofi og døm

m
ekraft. O

slo: U
niversitetsforlaget.

S
O

U
 1

9
7
4
:5

3
. S

kolans arbetsm
iljö.
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artikel som
 för övrigt publicerats i

LO
C

U
S

 3
/9

7
 – och Lena O

lsson om
 vad

kjolen betyder som
 identitetsskapare

och ”gränsvakt” för finländska zigenare.
S

yftet m
ed boken är dels att skapa för-

ståelse för de m
ångbottnade m

otiv som
ligger i grunden för sådana kropps-
praktiker, dels att diskutera de subtila
sam

banden m
ellan kropp och sam

hälle.

K
ulturens asplöv

En idéskrift från sekretariatet för Arbets-
gruppen K

ultur i skolan 1
9

9
8

S
tockholm

:
Arbetsgruppen K

ultur i skolan
■

 K
ulturen i skolan ska stärkas. För att

utveckla en strategi för denna satsning
tillsatte regeringen 1

9
9

5
 en arbets-

grupp inom
 K

ulturdepartem
entet, som

fick i uppdrag att behandla tre tem
an:

skolan som
 kulturm

iljö, kulturarbete i
undervisningen sam

t delaktighet och
eget skapande. I K

ulturens asplöv, som
sam

m
anställts av arbetsgruppens se-

kreterare H
asse H

ansson och Agneta

av kom
m

unikationssituationer i klass-
rum

. I det avslutande kapitlet beskriver
han de pedagogiska im

plikationerna av
sin förståelse, i vad han kallar en ”re-
lationsm

edveten pedagogik”.

B
ehag och begär.

K
ulturella perspektiv på

kroppens, intim
itetens

och sexualitetens trans-
form

ationer
Lena G

erholm
 (red.) 1

9
9

9
S

tockholm
: C

arlssons
■

 K
roppen som

 kulturellt uttryck har
uppm

ärksam
m

ats alltm
er inom

 kultur-
analytiskt orienterad forskning under
senare år. I denna volym

 betraktar och
a
n
a
lyse

ra
r fe

m
 fö

rfa
tta

re
 kvin

n
o
rs

kroppsliga praktiker. D
e är inspirerade

av fem
inistisk teori och tonvikten ligger

på kvinnor som
 befinner sig i skarven

m
ellan två kulturer; i vardagstal så kal-

la
d
e
 ”in

va
n
d
ra

re
” e

lle
r m

in
o
rite

ts-
kulturer. Exem

pelvis skriver Ann Frisell
Ellburg om

 syrianska kvinnor i S
verige

som
 skönhetsopererat sina näsor – en

synliggöra problem
atiken, bland annat

genom
 att diskutera glidningen m

ellan
”hjälp” och ”straff” inom

 den sociala
om

sorgen, och föreslår konkreta lös-
ningar på sam

arbetssvårigheterna, till
exem

pel i form
 av handlingsplaner. För-

fattarna kom
m

er från D
anm

ark och tex-
terna är översatta av Per Larson och
C

am
illa S

jögren.

B
anden m

ellan oss.
E
tt socialpsykologiskt

perspektiv på lärare-
elev-relationen
Jonas Aspelin 1

9
9

9
S

tockholm
/S

tehag: S
ym

posion
■

 M
ed B

anden m
ellan oss vill Jonas As-

pelin fylla en lucka i litteraturen om
 sko-

lans sociala liv genom
 att behandla lä-

rares och elevers sätt att kom
m

unicera
m

ed varandra och känslornas betydelse
i kom

m
unikationen. H

ans avsikt är att
utveckla ett socialpsykologiskt perspek-
tiv på lärare-elev-relationen och han
genom

för detta genom
 att varva teore-

tiska reflexioner m
ed em

piriska studier
S

om
m

ansson, redovisas  erfarenheter

m
an gjort vid olika stationer på ”vägen”.

M
an diskuterar förhållandet m

ellan
sam

hällets kulturpolitik och skolan, och
lyfter fram

 olika projekt som
 syftat till

att bryta skolans konventionella arbets-
sätt för att i stället ta fasta på elever-
nas skapande. B

land dessa initiativ
finns exem

pelvis U
lla Linds och  K

ersti
H

asselbergs forskningsprojekt om
 elev-

ers bilder som
 pågår vid Lärarhögsko-

lan i S
tockholm

 och K
onstfack.

M
igrän och spännings-

huvudvärk hos barn och
tonåringar
B

o B
ille, B

o Larsson,
Jane C

arlsson 1
9
9

8
Lund: S

tudentlitteratur
■

 Ett av de vanligaste hälsoproblem
en

bland barn och unga är m
igrän och

spänningshuvudvärk. D
å och då kom

-
m

er rapporter om
 att sådana sym

ptom
ökar i om

fattning, vilket anses bero på
att  stressen ökar i de ungas tillvaro.
S

ärskilt ofta drabbas flickor. I denna bok
presenteras nyare m

edicinska forsk-
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ningsrön om
 såväl orsaker till sym

tom
en

som
 behandlingsm

öjligheter.

E
n annan skola

– elevers bilder av sko-
lan som

 kunskapsrum
och social arena
U

lla Lind, G
unnar Åsén (red.) 1

9
9

9
S

tockholm
: H

LS
 förlag

■
  H

ur ser eleverna på sin skola? Vad
skulle de vilja ändra på? Inom

 forsk-
ningsprojektet ”Elevers bilder av skolan”
ställs sådana frågor till barnens egna
bilder. Forskarna  har sam

lat elevbilder
från skolans olika stadier, från lågsta-
diet till gym

nasiet. (S
e LO

C
U

S
 2

/9
8
 där

U
lla Lind skrev om

 projektet.) I denna
volym

 analyserar sex skribenter delar
av det stora m

aterialet ur olika infalls-
vinklar. På vilket vis fungerar bilderna
som

 språk och som
 dokum

ent om
 de

ungas liv? O
ch hur kan bilder användas

i skolan för att föra ett fördjupat sam
tal

m
ed eleverna och stärka deras yttran-

derätt? B
oken vänder sig till lärare, bild-

pedagoger, och till alla som
 intresserar

sig för elevernas tillvaro i dagens skola.

K
om

petens och kvalitet i
förskolan
K

arin M
. W

ennström
 (red.)  1

9
9
9

Lund: S
tudentlitteratur

■
 H

ur kan m
an skapa m

öjligheter och
utrym

m
e för reflexion i pedagogyrket?

O
m

 detta, fast m
ed en m

ycket konkret
utgångspunkt, handlar boken K

om
pe-

tens och kvalitet i förskolan. Forskare
och praktiker skriver om

 ett utvecklings-
arbete vid föräldrakooperativet Fjärilen,
där kretslopp var det innehållsm

ässiga
tem

at. Arbetet analyseras och utvärde-
ras ur ett brett perspektiv, där bland
annat begrepp som

 kom
petens, kvali-

tet och professionalism
 diskuteras in-

gående. U
tvecklingsarbetet kräver tid,

m
od och handlingsutrym

m
e, m

en är
verkligen värt besväret, anser förfat-
tarna. B

oken är tänkt att vara en inspi-
rationskälla till såväl studerande som
yrkesverksam

m
a som

 vill pröva nya for-
m

er för att synliggöra och fördjupa sin
kunskap.

H
ur barn tänker och lär.

T
änkandets utveckling i

ett socialt sam
m

anhang.
D

avid W
ood 1

9
9

9
Lund: S

tudentlitteratur
■

 D
avid W

oods bok om
 kognitiv utveck-

lingspsykologi utkom
 första gången på

svenska 1
9
9
2
 och utges nu i en delvis

om
arbetad upplaga. U

nder rubriker som
”B

ilder av barndom
en och hur de åter-

speglas i undervisningen” och ”Finns
det stadier i utvecklingen?” presente-
rar författaren olika teorier om

 barns
utveckling under skolåren, exem

pelvis
Piagets, S

kinners och Vygotskijs. B
arns

språkutveckling, läs- och skrivförm
åga

sam
t utvecklingen av det m

atem
atiska

tänkandet tas upp. Jäm
fört m

ed den
tidigare svenska upplagan är det i syn-
nerhet kapitlet om

 m
atem

atiskt tän-
kande som

 om
arbetats. M

ånga exem
-

pel ges från klassrum
ssituationer. D

a-
vid W

ood är professor i psykologi i
N

ottingham
, England, och originalet ut-

kom
 1

9
8
8
. B

oken är översatt av B
jörn

N
ilsson.

U
ndervisa om

 sam
hället.

D
idaktiska m

odeller och
läraruppfattningar.
Folke Vernersson 1

9
9

9
Lund: S

tudentlitteratur
■

 Allt oftare talas om
 lärares vilja och

m
öjlighet till reflektion över det egna

arbetet. U
ndervisa om

 sam
hället kan

vara en utgångspunkt för sam
tal om

arbetssätt utifrån pedagogisk erfaren-
het. H

är ligger tyngdpunkten på lärares
tankar om

 sam
hällsundervisningen. För-

fattaren, som
 är lärarutbildare, utgår

från en enkät m
ed praktiskt verksam

m
a

pedagoger och visar hur de i sam
spel

m
ed sina elever väljer undervisnings-

form
er och arbetssätt. B

oken tar upp
frågor om

 inlärning, kunskapssyn, lärar-
professionalism

 och så kallad tyst lär-
arkunskap. I sitt förord vänder sig för-
fattaren direkt till lärarstuderande m

ed
tips om

 hur innehållet kan användas
so

m
 fö

rb
e
re

d
e
lse

 fö
r kla

ssru
m

ssi-
tuationer.
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C
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S
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9
9
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D
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m
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en fallstudie om
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m
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sorg
och m

iljö- och hälsoskydd
D

iss. U
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P
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9

9
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m

inoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan
S
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, S
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D
iss. S
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D
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G
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S
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9
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B
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Lärandets grogrund.
P

erspektiv och förhåll-
ningssätt i förskolans
läroplan
Ingrid Pram

ling S
am

uelsson
och S

onja S
heridan 1

9
9

9
Lund: S

tudentlitteratur
■

 Förskolans läroplan Lpfö-9
8

 är på
m

ånga sätt en m
ilstolpe. D

en ger rikt-
linjer för vad barn ska ha m

öjligheter
att lära i förskolan och på vilka värde-
ringar det pedagogiska arbetet ska vila.
M

en hur ska läroplanen om
sättas i det

praktiska arbetet? D
et blirr en ny utm

a-
ning för personalen på barnstugorna.
D

enna bok som
 skrivits på uppdrag av

S
kolverket är tänkt att vara ett kom

ple-
m

ent till läroplanen, en exem
plifiering

och problem
atisering av den. Förfat-

tarna är båda förskollärare m
en också

forskare i pedagogik. D
e lyfter fram

barns lärande utifrån ett perspektiv på
barn som

 kom
petenta och vetgiriga, och

diskuterar hur förskolan kan stödja, sti-
m

ulera och utm
ana barnens egna läro-

processer.

Lärandets ekologi.
V
illkor för elevers ut-

veckling
B

ernt G
unnarsson 1

9
9

9
Lund: S

tudentlitteratur
■

 B
ernt G

unnarssons doktorsavhand-
ling från 1

9
9

5
 handlar om

 en grupp
”besvärliga” pojkar – högstadieeelever
– som

 flyttats från den vanliga skolan,
till e

tt s
å

 ka
lla

t s
ko

ld
a

gh
e

m
 d

ä
r

G
unnarsson arbetade som

 speciallä-
rare. H

an tog dem
 på allvar, lät dem

berätta om
 sina erfarenheter av skolan

och utgick från deras tankar för att
skapa en skolsituation som

 de kunde
använda för att växa. Varför hade inte
detta varit m

öjligt redan i den ”vanliga”
skolan? Vad är det som

 sker m
ed elever,

deras föräldrar och lärare när skolan inte
tar hänsyn till elevernas behov? Lä-
randets ekologi är en bearbetning av
avhandlingen. D

et centrala tem
at är lär-

andeprocessen och lärandets grundläg-
gande villkor, och m

öjligheten att skapa
en skolm

iljö där alla elever har chans
att utvecklas.



64
2/99  LO

CU
S

LOCUS nr 2
/

9
9

 · årgång 1
1

LO
C

U
S

 utkom
m

er m
ed fyra num

m
er per år och utges av C

entrum
för B

arn- och ungdom
svetenskap vid Lärarhögskolan i S

tockholm
.

IS
S

N
: 1

1
0
0
-3

1
9
7
.

R
edaktion

Ansvarig utgivare: Eskil Franck. R
edaktör: Tilda M

aria Forselius.
Adress: Lärarhögskolan i S

tockholm
, C

entrum
 för B

arn- och
U

ngdom
svetenskap, B

ox 3
4
1
0
3
, 1

0
0
 2

6
 S

tockholm
. Telefon:

0
8
-7

3
7
 5

5
 8

5
. Telefax: 0

8
-7

3
7
 5

6
 9

4
. E-post: Locus@

lhs.se.
B

esöksadress: K
onradsberg, G

jörw
ellsgatan 1

6
 A. R

edaktions-
kom

m
itté: B

engt-Erik Andersson, Tilda M
aria Forselius, B

ritta
Jonsson, K

ajsa O
hrlander.

Form
 och produktion

G
rafisk form

: Em
elie B

ernhard. S
ats &

 tryck: T-Tryck, S
tockholm

1
9
9
9
. Fotograf sid. 3

: Anna M
olander, sid. 5

: H
asse H

edström
.

P
renum

eration
Prenum

erationen kostar 2
0
0
 kr/år inklusive porto, enstaka num

-
m

er 5
0
 kr plus porto. B

eställ från: S
w

edish S
cience Press, B

ox
1
1
8
, 7

5
1
 0

4
 U

ppsala. Telefon: 0
1
8
-3

6
 5

5
 6

6
.

E-post: Locus@
lhs.se


