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"Krut:s förhistoria 1970–76", pp 210–234 i D. Broady,
Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80,
Symposion Bokförlag, Järfälla, 1 uppl. 1981.
Boken bestod huvudsakligen av tidigare publicerade
artiklar men några texter var nyskrivna såsom denna.
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är: sortering, utsaker. För det första beskrivningar av skolan sådan den

Som ytterligare tidsdokument återges därefter några kortare redaktionella texter genom åren.
Tillbakablicken på KRUTs förhistoria och utgivningen av
fyra årgångar ger så anledning till några avslutande utbild-

bidrar
behöver vi kunskaper om varför och hur utbildning och uppfostran

ningspolitiska reflexioner.

sett handlat om två
»De senaste årens livliga utbildningsdebatt har i stort

sådan den borde vara.
slagning, förtryck. För det andra visioner av skolan
För att komma vidare
inte.
räcker
önskedrörnrnar
och
Men beskrivningar

samhällsmedborgare.
till att kvalificera nästa generation lönarbetare och
är den nödvändiga
funktioner
samhälleliga
utbildningens
Kunskaper om
grunden för en realistisk utbildningspolitisk strategi.

bidra dels med
Denna strategi måste arbetas fram kollektivt. KRUT vill

genom att förmedla
analyser av utbildningens funktioner i samhället, dels
och samhället.«
erfarenheter från kampen för att förändra skolan

Denna programförklaring är välbekant för KRUT-läsaren.
pärm. TyDen brukar återfinnas på insidan av tidskriftens
då KRUT
sedan
år
värr är den lika aktuell idag som för fem
startades. Då gällde visserligen de fromma förhoppningarna
dialog.
i skoldebatten: fostran, personlighetsutveckling och
basom
oftare
förhoppningarna
Idag handlar de fromma
domidå
som
nu
Men
färdigheter, kunskaper och bildning.
som den
neras skoldebatten av missnöjefmed att skolan är
är, och önskemål om hurdan den borde vara. Fortfarande
- och om
samma ointresse för varför skolan är som den är
den kan bli som man tycker den borde vara.
göra
Därför kan nog gamla KRUT-artiklar fortfarande
perioden
nytta. De som samlats i denna bok spänner över
l, 1977) till
från första årgångens första nummer (KRUT
och åter1980),
16,
(KRUT
fjärde årgångens sista nummer
ges i ursprungligt skick.
ett
Som ett komplement till artikelurvalet följer närmast
av en
försök att beskriva de diskussionsmiljöer där behovet
blir mer bekritisk utbildningstidskrift växte fram. Texter
där de uppsammanhang
de
gripliga om man vet något om
står.
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KRUT=s FÖRHISTORIA
1970-76.

mediernas solskenshistorier om vällyckade försök att förändra undervisningen. . .
Dessa genombrott i den offentliga debatten skedde på
bred front först vid mitten av sjuttiotalet. Men dessförinnan
fanns rörelser »underifrån« bland skolfolk, vilket finns anledning att påminna om idag. Ty de angrepp på sjuttitalsprogressivismen som präglat de senaste årens debatt om
skolan, har haft just de offentliga framträdandena till måltavlor: Barnstugeutredningens Gertrud Schyl-Bjurman, en
handfull progressivt sinnade SÖ-tjänstemän, några socialdemokrater med Lena Hjelm-Wallén i spetsen, dessa och
andra etablerade ideologer har angripits och deras önskemål
om hurdan skolan borde vara har uppfattats som verklighetsbeskrivningar; skolan har utmålats som en ﬂumpedagogernas lekstuga och ett socialdemokraternas experimental-

»KRUT - ett diskussionsforum och ett redskap för progressiva skolarbetare<<. Så löd en baksidestext på det första
KRUTnumret i början av 1977 som hängt med också i fortsättningen. De progressiva skolarbetare som tidskriften
vände sig till var både de vänstersinnade och de pedagogiskt
förändringsinriktade som inte nödvändigtvis var övertygade
socialister.l Under första hälften av sjuttiotalet hade nämligen politiskt och pedagogiskt progressiva rörelser bland
skolfolk växt fram, och det var i dessa miljöer idén om en
kritisk utbildningstidskrift föddes och där fanns en
läsekrets och blivande medarbetare.
Dessa rörelser börjar redan bli historia. Naturligt nog är
det genomslagen i den offentliga debatten som de flesta
minns: Floden av alternativpedagogiska debattböcker som
förlagen vräkte ut på marknaden, Socialstyrelsens och Skolöverstyrelsens satsning på den s k dialogpedagogiken, diskussionerna om SIA-utredningens förslag, alla studiedagar
och fortbildningskurser som lärarkåren utsattes för, mass-
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l Om den senare, specifikt pedagogiska innebörden av »progressiv
pedagogik<< eller >>progressivisrn<<, se ovan bl a s 174 ff samt artikeln
om progressivismens rötter, s 86 ff.
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Att detta är en osannfärdig bild vet var och en med någon
erfarenhet av skolans vardag. Det är dessutom dålig idealistisk historieskrivning att tillmäta åsikter och värderingar
inuti huvudet på vissa skolideologer så avgörande betydelse.
Progressivismens renässans under sjuttitalet hade först och
främst samband med de faktiska problem som många skolarbetare stod inför. Omvandlingen i arbetsliv och familjemönster, import av invandrad och deportering av svensk
arbetskraft, centralisering av skolväsendet, kulturindustrins
expansion och mycket annat bidrog till nya betingelser för
undervisning som gjorde det svårare att använda traditionella pedagogiska metoder, i synnerhet i betongförorterna
runt storstäderna. Det var i praktiska undervisningsproblem
som de progressiva rörelserna bland skolfolk hade sin
grund, och den riktning i vilken lösningarna söktes hade
förstås samband med vänsteruppsvinget och andra samtida
idelogiska strömningar.
Den här A»underifrån«rörelsen bland skolfolk blev en
missnöjesrörelse, en protest riktad mot konservatismen och
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trögrörligheten i skolan och lärarutbildningen, mot de politiska partiernas och förbundens outvecklade skolpolitik,
mot lärarfackens fixering vid frågor om lön och anställning
och ointresse för pedagogiska frågor, och mot den statliga
reformverksamheten som stannade vid retorik och organisatoriska åtgärder men lät skolans innehåll förbli vid det
gamla.
Någon jämförbar bred och brokig rörelse hade knappast
existerat under efterkrigstiden. De tidigare reformpedagogiska strömningarna (arbetsskole- och aktivitetspedagogiken)
hade i hög grad sugits upp av enhetsskolereformen.
Att reformpedagogiska och progressivistiska idéer på nytt
kom till heders under sjuttitalet, berodde inte på något antikvariskt intresse - kännedomen om de historiska föregångarna var inte särskilt utbredd. Förmodligen är förklaringen att de aktuella undervisningsproblemen, de som uppstår när skolan ska vara en skola »för alla« och inte enbart
som t ex det gamla läroverket eller den gamla folkskolan en
skola för vissa bestämda klasser och skikt, liknar problem
som tidigare gjort progressiva pedagogiska tankar möjliga
att tänka.
Ett särmärke för sjuttitalets progressiva skolrörelse var
organisationsformerna. Jag har redan ﬂera gånger använt
uttrycket organisering »underifrån«, och avser att det inte
fanns någon närmare anknytning till t ex politiska partier
eller förbund, till lärarfacken eller till den statliga reformpolitiken. Två exempel på sådana organisationer som fortlevde under hela sjuttitalet, är SOLZ, Socialistiska lärare,
2 Hur man inom den nybildade organisationen SOL såg på skolan framgår av den kollektivt författade boken Skola ifosterland som utkom på
Gidlunds förlag 1970. Skolkritik från vänster bedrevs också i anslut-

ning till SECOS kampanj 1969 mot den borgerliga indoktrineringen i
skolan, se Centerwall, Strömdahl & Wetterberg (red.): Skola i klassam-

hälle (W & W 1969).
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som bildades 1970 och samma år bytte namn till Socialistiska skolarbetare, och Arbetsgruppen för en progressiv folkhögskola som började ta form 19723.
Ett särmärke för rörelserna var också de många veckoslutskurser, sommarkurser, seminarier och andra sammankomster, där skolarbetare från skilda stadier och verksamhetsfält inom utbildningsapparaten och från skilda delar av
landet träffades, utbytte erfarenheter och fann att många
problem var gemensamma. På så sätt, genom att bryta
läraryrkets isolering, kunde en mer samlad kritik av utbildningssektorn, från förskola till universitet, börja formuleras.
Dessa sammankomster arrangerades och bekostades av
deltagarna själva. Det var alltså inte fråga om påbjudna studiedagar eller statsfinansierade fortbildningskurser eller andra initiativ »uppifrån«. Tvärtom uppfattade: skolaktivisterna Skolöverstyrelsen och lärarhögskolorna som konserverande krafter.
Vissa kategorier skolfolk hade redan vid slutet av sextitalet börjat utveckla en progressivistisk ideologi. Svensklärare
med intresse för drama skapade exempelvis från och med
1969 sina diskussionssammanhang. På många högskoleinstitutioner pågick som bekant kampen mot professorsväldet
och för demokratiska studieformer och ett annat undervisningsinnehåll, och parallella rörelser fanns samtidigt på andra håll, exempelvis bland vårdarbetarna; det var nära att
Skå-Edeby blev nedlagt 1971 sedan de yngre radikalerna

3 Arbetsgruppen för en progressiv folkhögskola organiserade bl a en förmedlingscentral genom vilken lärare kunde utbyta undervisningsmaterial; en ambition som återuppstår inom Skolarkivct och nu senast inom
Kooperativet Arbetets Pedagogik (KAP), en Freinetinspirerad organisation. I skrivande stund (1981) är KAP, vid sidan av »den alternativa
gymnasieutredningen<< (DAG), den enda fristående, rejält aktiva lärargrupp som lever kvar sedan 70-talets alternativpedagogiska våg.

u'vm'mx I

försökt införa stormötesdemokrati och föreslagit sprängning av »stenhuset på Vasagatan<< (Barnavårdsnämnden.)
Och likheterna mellan den pedagogiska progressivismen
och den ideologi som en del socialarbetare utvecklade är
uppenbara. Det var en ideologi som inte låter sig förklaras
enbart med hänvisning till 1968; exempelvis den typ av
bostadsområdes- eller grannskapsarbete som utvecklades
inom Aspuddenprojektet och på andra håll hade sina föregångare i och hämtade inspiration från tidigare engelska
försök med »community work«. Vidare hämtade den pedagogiska progressivismen åtminstone i Stockholmstrakten en
del näring från stadsrörelsen. Bakgårdsaktionerna på söder,
aktioner som att måla övergångsställen där sådana behövdes eller att barrikadera Karlbergsvägen för att ordna saftkalas - detta var tidstypiska praktiska uttryck för en
omtanke om barnen i den hårda stadsmiljön som senare
kom att tas upp inom Arkiv Samtal och progressiva lärargrupper.
Men om vi håller oss till skolfolk, och till de bredare sammankomsterna som samlade många kategorier från skilda
delar av landet, var nog ett seminarium i januari 1973 i
Grisslehamn, arrangerat av aktivister inom Riksförbundet
för miljöterapi, det första som fick betydelse för de skolrörelser som skulle komma att utvecklas. Ett hundratal deltagare ägnade en helg åt att diskutera skolan, »vår största
institution<<. Skoldebatten hade nyss tagit en ny vändning
tack vare ett nummer av Pockettidningen R, Utklassad?
Rapport från grundskolan (nr 5 1972), i vilket några utsorterade obsklasselever beskrev vad skolan gjort med dem och
gav uttryck för sitt hat:
»Skolan är ett jävla helvetejävel. Jag hatar skolan så jag skakar ända in i
märgen. Jag skulle kunna spränga jävulskapet i luften. Jag hatar skolan.
Jag hatar skolan så mycket så jag nästan hackar tänder. Jävla skolskit. Det

är så avskyvärt så jag bara vill skrika. Jag kommer att bli sinnessjuk om
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jag måste gå i den där jävla avskyvärda äckliga snuskiga lådan. Jag hatar
den. Men hur högt jag än skriker så hjälper det inte. Dom bara burar in en.
Som en fågel i bur. Enda sättet att bli fri är att dö./---/«.

Den lärarinna som förmått sina elever att formulera sig så
verkningsfullt, Kerstin Hjälmdal, var inbjuden till seminariet i Grisslehamn, och jag som väntat mig en ruschig tjej i
jeans minns ännu min förundran vid mötet med en eterisk,
lågmäld och humanistiskt kultiverad kvinna.
»Varför kastas inte skolämnena ut och livet in«, var rubriken till ett av bidragen i samma tidskriftsnummer, skriver

215

NU'I'ERIXUÅR (HI l-'ÜRHIS'I'ORIPÅ TILL Klilj'l'
\l'l'li\l)l\

tillhörde
av Nils Christie, kriminolog från Oslo, som också
givit ut
1971
hade
de inbjudna i Grisslehamn. Nils Christie
många
pá
boken Hvis skolen ikke fantes som gjort intryck
s ifrågasätav oss; det var den s k avskolningsrörelsen, d v
Sverige4.
nådde
som
tandet av skolan som institution,
inbjuVidare hade Emil Sannelind och Arthur Josefsson
komGällivare
i
dits, två av föräldrarna från byn Markitta
mun som sedan ett halvår lyckats förhindra nedläggningen
sjutton beav sin skola. Vi fick en livfull skildring av hur
skolockuperade
det
i
in
sig
väpnade poliser nyligen brutit
ockupationsavhyst
huset klockan fyra på morgonen och
slå sönder
styrkan (två husmödrar). Varpå kommunen lät
och bytoaletterna och demolera den övriga inredningen,
var
Detta
hus.
annat
ett
i
skola
borna inrättade en ny illegal
Mari
kampen
praktisk kritik av den statliga skolpolitiken,
en del
kitta visade på centraliseringen av skolväsendet som
av samav avfolkningspolitiken och på skolan som en del
hället.
De flesta deltagarna i Grisslehamnsseminariet arbetade
del skolinom vårdinstitutioner, men där fanns också en hel
Den
folk som beslöt ordna en uppföljande sammankomst.
4-6 maj 1973 samlades ett hundratal deltagare i-JordbroDet
malmsskolan i Haninge kommun söder om Stockholm.
(verkelevvårdare
var nog ingen tillfällighet att en grupp
samma inom det s k J ordbroprojektet) arrangerade seminaGunriet och att flera inbjudna talare också var vårdfolk.
med
likhet
i
han
vilka
utstötta,
nar Västberg talade om de
insläppta<<.
aldrig
»de
Skå-Gustav Jonsson hellre ville kalla
Skå
Barbro Wiking - också honmed förflutet på Barnbyn
att
och nu drivande kraft bakom skolpsykologernas vägran
med
profession
självständig
som
testa elever och etablering
utkom under 1972
4 Christies bok och Ivan Illich: Samhälle utan skola
på svenska, bägge på Wahlström och Widstrand.
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progressivistisk ideologi - talade om lokala möjligheter att
förändra skolan inom systemets ramar.

Förmodligen fick på detta och andra sätt den progressivistiska socialarbetartraditionen från Barnbyn Skå en viss
betydelse för progressivismens renässans bland en yngre u
generation skolfolk. Detta var inget idéhistoriskt samband
rätt och slätt, utan sammanhängde sannolikt med att socialisationsproblem som tidigare drabbade de mest marginaliserade och utslagna, efterhand också blev alltmer akuta
problem för skolan och lärarna, först och mest drastiskt för
elevvårdarna.
Men det väsentliga under Jordbroseminariet var inte föreläsningarna utan diskussionerna i smågrupper, rollspel där
man fick pröva på att vara elev, samt framför allt erfarenhetsutbytet med skolfolk från andra delar av landet och
från andra stadier och områden inom skolapparaten. Till
(den delvis bedrägliga men också fruktbärande) känslan av
ett vi-kollektiv som strävade åt samma håll bidrog också de
yttre formerna för arrangemanget. Till skillnad från Grisslehamnsseminariet som varit förlagt till Hotel Havsbaden,
fick här i Jordbromalmsskolan varje tiomannagrupp sig tilldelade ett lass luftmadrasser inhyrda från Försvarets materialverk och ett klassrum att sova i.
Det här var ett mönster som skulle upprepas: de kollektiva arbetsformerna, självhushåll och spartanska, »bruksvärdesorienterade<< yttre arrangemangen kom säkert att betyda åtskilligt för en del av de skolarbetare som deltog i
många liknande sammankomster. Själva umgängesstilen
kittade samman deltagarna i en upplevelse av att vara
>>underground<< i opposition mot etablissemangets formalism och räddhåga. Sommaren 1973 ordnade SOL på Malungs folkhögskola en sommarvecka som sedan skulle bli en
årligen återkommande tradition och på Arkiv Samtals gård
Storsand i södra Dalarna samlades ett trettital lärare, elev-
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vårdare och elever för att fullfölja en uppgift som påbörjats
under seminariet i Jordbromalmsskolan, nämligen att starta
en »erfarenhetsförmedling<< för progressivt skolfolk. Denna
förmedling kom till stånd, tog namnet Skolarkivet, och presenterade sig utåt så här: »Skolarkivet är en grupp människor som vill arbeta för förändringar som är politiskt
och/eller pedagogiskt progressiva. Vi vill vara en sluss som
förmedlar material, erfarenheter och kontakter<<.
Mer precist än så var väl inte programmet, vilket kan

förefalla märkligt idag då SÖ och förlagsindustrin med Li-

ber i spetsen med förtjusning sprider häften med pedagogiska tips över riket, visserligen på glättat papper och med bilder i fyrfärgstryck och inte som Skolarkivet på nätt och
jämt läsbara stenciler och utan att ta betalt för arbetet. Men
1973 framstod en verksamhet som Skolarkivets som »underground<<, och arbetet med att sprida stencilerade häften
var bara ett medel för det väsentliga syftet; att progressiva
skolarbetare skulle få kontakt med varandra. Detta var en
lärdom från det tidiga sjuttitalets stadsrörelse och Arkiv
Samtal: att kontakter mellan människor är mer verkningsfullt än t ex den agitation och propaganda som vänsterförbunden ägnade sig åt.
Vidare ville SOL och Skolarkivet bidra till att den skolrörelse som började växa fram blev politiskt och inte enbart
pedagogiskt progressiv. Situationen för generationen formad av »ungdomsupproret« åren kring 1968, PNL-rörelsen
och vänsteruppsvinget, var ju att den inte var fullt så ung
längre, och åtskilliga färdigutbildade kamrater hade hamnat som lärare ute i provinsen, med begränsade möjligheter
att diskutera sin arbetssituation med likasinnade. Någon
studentvänster av nämnvärd omfattning hade väl aldrig
existerat i Sverige, men vissa arbetsgemenskaper och diskussionsmiljöer fanns ändå på universitet och lärarhögskolor,
och avsnörandet av denna navelsträng och inträdet i yrkes-
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livet innebar politiska och även existentiella problem för
unga radikala lärare.
Vänsterns partier och förbund visade dock föga intresse
för vad som var på gång bland de radikala skolarbetarna.
Jag minns förstamaj-demonstrationen 1974 när de som

skramlade med bössor för att samla in pengar till
Markittaborna5 skälldes för lingonvänster av medlemmar i
ett av vänsterförbunden som då var mitt uppe i en »proletariseringskampanj<< (studentrevoltörerna skulle omskola sig
till fabriksarbetare). Att arbeta teoretiskt eller praktiskt
med skolfrågor prioriterades lågt inom vänsterförbunden
och dåförtiden även inom VPK. SKP och Clarté visade visserligen en viss förståelse för en glesbygdskamp som den i
Markitta, men bedrev för övrigt en säregen Mao-inspirerad
enhetsfrontspolitik och alla diskussioner om innehållet i undervisningen uppfattades som splittrande; i stället ville
SKP/Clarté driva krav om mindre klasser och bort med betygen.
De politiska vänsterorganisationernas ointresse för innehållsliga skolfrågor bidrog nog till att löslig alternativpedagogik i stil med vad danskarna kallade bongotrummepedagogiken vann utbredning även bland radikala lärare, och
amerikansk grupp-psykologisk och terapeutisk ideologi
började sätta sin prägel på debatten; skolans problem började diskuteras i termer av att vi inte kunde kommunicera,
5 Skolarkivet hade i februari 1974 tillsammans med Fronten mot avfolkning ordnat en musikfest på Liljevalchs till stöd för Markittaborna,

som två år lyckats förhindra nedläggningen av skolan, men nu började
krafterna svika; de hade polisanmälts för olaga intrång när de ockuperat skolan för att fortsätta undervisningen, och upprepade gånger
dömts och bötfällts för »tredska«. Hösten 1974 arbetade Görel Hedtjärn från Skolarkivet som frivillig lärare i Markittas illegala skola. (Se
- mer än en kamp
vidare t ex Siv Ehn & Görel Hedtjärn: »Markitta
för skolan«, i KRUT 8).

_\Pl'li.\D|.\

visa känslor, ge raka budskap. . . Alternativ pedagogik
skulle enligt planerna vara ämnet för nästa större seminarium i augusti 1974 på Björhövda i norra Roslagen, med utgångspunkt i en amerikansk bok av Postman & Weingartner
som nyss utkommit på svenska, tidstypiskt betitlad Lära för
att överleva. Angrepp på en förlegad undervisning - förslag till en revolution”. Men därav blev intet, ty Utredningen om skolans inre arbete (SIA) hade just släppt sitt huvudbetänkande (Skolans arbetsmiljö SOU 1974:53) och diskussionerna kom istället att handla om SIA-förslagen och i synnerhet om sambanden med det stora SÖ-projektet Målbestämning och utvärdering (MUT) och andra utredningar som
1973 års betygsutredning, utredningen om staten, skolan
och kommunerna (SSK), rn fl. Frågetecknen var många och
sju arbetsgrupper tillsattes som skulle försöka komma
underfund med vad som egentligen var att vänta och hur
man kunde ställa sig därtill.
Det var ingen lätt uppgift; senare skaffade någon alla
aktuella utbildningsutredningar och travade dem till en 1
meter och 35 cm hög stapel. Men vetgirigheten var det inget
fel på. Under hösten kom en spontan studieverksamhet
igång bland några hundra kritiska lärare i Stockholmstrakten. Misstron mot den statliga iscensättningen av SIAdebatten var utbredd; tydligen var avsikten att medborgarna skulle diskutera vissa av SIA-utredningens mer marginella organisatoriska förslag om samlad skoldag etc men inte
den samlade framtiden för utbildningssektorn. Särskilt
misstänksamma var många mot långtgående ambitioner inom MUT-projektet att centralstyra och målbestämma inne-

6 Aldus/Bonniers 1973. Det amerikanska originalets titel var Teaching as
a Subversive Activity (1969), och man kan notera att det är samme Neil
Postman som tio år senare (1979) skrev Teaching as a Conserving Activity. Tiderna - eller snarare samhället - förändras.
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hållet i vissa skolämnen in i minsta detalj. En blivande
mellanstadielärare, Kalle Guettler, hade i en skrift, Den nya
utbildningsoffensiven eller »Gör vi resursanvändningen relativt fri, måste vi klarare uttrycka vad resurserna skall användas till«, visat på samband mellan SIA, MUT och BU
73. Detta och liknande material stencilerade Skolarkivet i
stora upplagor inför de stundande studiedagarna och diskussionerna om SIA läsåret 1974-75.
Den offentliga SIA-debatten var nämligen inledningsvis
mycket tam och handlade mest om den samlade skoldagen
- och till råga på allt åsattes SIA-utredningens förslag etiketten »vänster«. Det utmålades som ett lömskt försök att
göra eleverna till socialister genom att hålla dem i skolan en
stund längre.
Huvudpunkterna i de progressiva skolarbetargruppernas
kritik var att SIA:s förslag om organisatorisk decentralisering inte kunde diskuteras isolerat, utan måste sättas i samband med statliga åtgärder för innehållslig styrning och
kontroll av skolarbetet, samt att decentraliseringen kunde
få nivågruppering, ökande orättvisor och utslagning till resultat.7
I samband med och i spåren av dessa studier av statliga
utredningar förnyades intresset för alternativ pedagogik
inom de kretsar vars historia här tecknas. Efter konstaterandet att SIA:s förslag mest gällt organisatoriska former,
låg det nära till hands att vända intresset mot vad som borde
ske i undervisningen, och det organiserade uttrycket för detta intresse blev föreningen Aktiv Skola som startade i början av 1975. Föreningen Aktiv skola konstituerades ur de
nyss nämnda arbetsgrupperna och skulle dels fortsätta

7 Kilborns och Lundgrens rapport Försök med friare resursanvändning
(1974) hade nämligen fäst uppmärksamheten vid risken för en nivågruppering som varken var laglig eller önskvärd.
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Under en period kunde den typen av organisering fylla en
funktion, men när den allmänna diskussionen om alternativ
antingen inte ledde någonstans eller började närma sig mer
konkreta problem krävdes andra organisationsformer.
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Bild: Claus Deleuran

granskningen av floran av statliga utredningar, dels vara ett
forum för diskussion av problem i skolan och möjligheterna
till alternativ. Den förstnämnda ambitionen sjönk dock
efterhand i glömska.
Tillströmningen till föreningen var stark. Aktiv skola
motsvarade tydligen akuta behov att diskutera svårigheter i
skolan och pedagogiska metodproblem; på kort tid blev
föreningen betydligt större än t ex SOL, förmodligen för att
man inom SOL aldrig riktigt gav sig in i den alternativpedagogiska diskussionen utan förblev stående vid sidan av,
iakttagande och kritiserande. Men eftersom den minsta
gemensamma nämnaren för medlemmarna i Aktiv skola var
ett allmänt missnöje med skolan som den Ivar och ett lika allmänt intresse för »alternativ«, innefattande allt från Makarenko till amerikanska känsloträningsövningar, kunde förstås verksamheten varken bli särskilt kontinuerlig, målinriktad eller långlivad.
På Aktiv skolas möten runt om i landet var det inte ovanligt att hundra personer dök upp, och hundra personer på
nästa möte igen, men därav åttio nykomlingar.
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Om inte förr blev detta uppenbart i och med utbildningsdagarna »Skolan lever<< i Gamla Riksdagshuset 10-11 maj.
Idén om en generalmönstring av aktuella problem i skolan
och alternativ till den traditionella undervisningen föddes
inom Gruppen för utbildningsforskning vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Även folk från folkhögskolor, Dramatiska institutet, Teckningslärarinstitutet
m fl utbildningsinstitutioner liksom organisationer som
Progressiv Folkhögskola, Socialistiska skolarbetare, Skolarkivet, föreningen Aktiv skola och elevorganisationer
drogs in i det omfattande förberedelsearbetet.
Trots att alla utrymmen i Gamla Riksdagshuset användes
fick många besökare som inte anmält sig i förväg vända i
porten. De som slapp in fick först vara med om en rockrevy
om fostran, »Från far till son<<, framförd av elever från
Teckningslärarinstitutet. Amdi Pedersen från de danska
Tvindskolorna berättade, liksom elever från Det Frie Gym-

nasium i Köpenhamn och Experimentgymnasiet i Göteborg.
Vidare presenterade skolarbetargrupperna sitt arbeteI och
formulerade kritik av de statliga utbildningsreformerna. Ulrika Leimar presenterade sin metod för läsning på talets
grund, och så vidare: sociodrama, Kordainstitutet, Föreningen Dramatisk verksamhet, Freinetinspirerad pedagogik,
Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik, Dalcroze-seminariet. . . Utbildningsdagarna var ett smörgåsbord som demonstrerade bredden och splittringen inom det som då kallades skolrörelserna vid en tidpunkt då liknande strömningar också fick Isitt genombrott i den offentliga debatten.
Skolrörelserna var inte längre »underground« i samma grad
som tidigare.
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Samtidigt började den tidpunkt närma sig da det inte
längre var möjligt att uppfatta detta spektrum av alternativtänkande på skolans område som visserligen brokiga rörelser men dock med någorlunda gemensam färdrikting. Under utbildningsdagarna diskuterades i många olika intressegrupper, och en genomgång av drivorna av diskussionsprotokoll visar på rådvillheten bland de femhundra deltagarna. Två samtalsämnen dominerade stort: För det första
klagovisor över hur skolan fungerar. För det andra den
ständigt återkommande, obesvarade frågan: Vad kan man
göra då?
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Skolundboken

Därmed kan vi strax sätta punkt för denna rapsodiska skildring av de miljöer där idén om en kritisk utbildningstidskrift
föddes. KRUT hade sin bakgrund i uppsvinget för progressiva pedagogiska traditioner i Sverige under första hälften
av sjuttitalet. Redaktionen korn till genom att den grupp
som med utgångspunkt i materialet från Utbildningsdagarna sammanställde Skolhandboken8 och Skolarkiv-gruppen
förenade sina krafter. I maj 1976 formulerades ett stencilerat upprop:
»En kritisk tidskrift om utbildning och samhälle behövs.
Upprop till folk som vi hoppas vill medverka som skribenter och/eller
kontaktmän/kvinnor.
De senaste årens uppsving när det gäller intresset för skolfrågor började
med bl a diskussioner om SIA, MUT och BU hösten -74. Egendomliga
allianser mellan högerkrafter och radikalt skolfolk riktade sig mot socialdemokratins centralistiska utbildningspolitik. Visst är det sunt att folk reagerar mot det förbenade svenska skolväsendet, men kampen mår inte väl
av att i för hög grad gälla det defensiva motståndet mot det senaste reform-

8 Skolhandboken (1976) som dels berättar om Utbildningsdagarna men

framförallt presenterar då aktuella rörelser på skolans område kan beställas från KRUT
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»Den som försöker lösa skolans problem med enbart pedagogiska
metoder riskerar att
köra huvudet i klassamhällets vägg. Skolans problem är samhällets.«
Sá löd baksidestexten på Skolhandboken.
Omslagsbild av Mats Andersson.
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förslaget. Statsapparaten har alla möjligheter att diktera tidpunkt och villkor för sådana konfrontationer.
Visst kan fronter it ex betygsfrågan göra god nytta men samtidigt måste
det till någon sorts kontinuitet i skolkampen - för att undvika att aktivite-
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ten ﬂammar upp och sen snabbt falnar när beslut fattats i god parlamentarisk ordning.
Överhuvudtaget finns det en tendens också bland radikalt skolfolk att se
centralbyråkratins illvilja eller inkompetens som orsaker till skolans eländighet.
Skolans funktioner när det gäller att kvalificera arbetskraften och skapa
anpassliga medborgare förtigs i den offentliga skoldebatten. Just nu tar sig
denna omedvetenhet om skolans viktigaste funktion uttryck i en övertro på
»alternativ pedagogik<<. DN:s skolreportrar har efter att ha vätt fingret och
känt att vinden från SÖ vänt gjort ett lappkast och marknadsför nu hela
»kreativitet«-, »dialog«-, »fantasi«-, »kommunikation«-vokabulären. De
kommersiella förlagen sprutar ur sig litteratur i ämnet. Det senaste exemp-

let är Socialstyrelsens stora satsning på Pluckrose.
En rubrik från DN:s artikelserie om »fantasin i skolan« anger på pricken

vad det hela handlar om: “FRÅN GRÅTT TILL RosA TACK vARE
DISKUSSION”.
Diskussionen bland radikalt skolfolk tycks visserligen delvis ha övervunnit
den allra mest extremt liberala Neill-positionen (men entusiasmen över
Pluckrose får en att undra) och gått vidare med hjälp av Freire, sen Freinet
och nu snart Makarenko. Tyvärr handlar ändå diskussionen mest om yttre
former för umgänget i klassrummet eller formerna för kontakten lärareelever. Såväl undervisningens inehåll (som varit avgörande för Freire, Freinet, Makarenko) som undervisningens mindre lättåtkomliga funktioner
glöms.
På senaste tiden har vi sett en del reaktioner mot »den rosa vågen<< eller
»smekpedagogiken«. Men det är spridda ansatser: några OBS-inlägg,

tidskriftsartiklar, antologin »Jämlikhetsmyt och klassherravälde<<, Skolhandboken.
Och problemet är ju att det inte nyttar mycket att påvisa de liberalistiska
och samhällsbevarande inslagen i den alternativa pedagogiken och därmed

få en massa sökande lärare att känna sig dåliga, om man inte kan visa på
alternativ.

'

De politiska förbunden och partierna har egentligen en ganska outvecklad politik, åtminstone för ungdomsskolans sektor.
Detta är i korthet bakgrunden till att vi anser det politiskt välmotiverat
att starta en kritisk tidskrift om utbildning och samhälle.
/---/«
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Bild: Claus Deleuran

Den blivande KRUT-redaktionen hade redan en hel del
gemensamma erfarenheter. Några resor till Danmark hade
betytt mycket, från början mest kontakterna med Tvind-

15. Den dolda...
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skolorna och andra alternativskolor, men efter hand hade
samarbetet med föreningen Unge Pædagoger (den danska
motsvarigheten till SOL) blivit allt viktigare, och särskilt då
med Thorkild Thejsen och den livaktiga socialistiska lärarföreningen i Albertslund; här hade vi fått höra talas om lärarnas samarbete med den arbetarfackliga rörelsen och om
försöken att vidga lärarsysslan till att bli mer av bostadsområdesarbete. Och den form av studier av förhållanden mellan skola och samhälle som vi lärt känna från Västtyskland
och Danmark, hade inspirerat oss själva att dra igång en liknande verksamhet som efterhand kom att omfatta åtskilliga
studiecirklar i Skolarkivets och SOL:s regi. Följande presentation ger en föreställning om motiven bakom denna
skolningsverksamhet:
“Studiecirklar i politisk ekonomi och ntbilalningsekonomi9
Som lärare känner jag mig otillräcklig för jämnan. Det är plågsamt att varje dag se hur illa många elever far i skolan. Och när mina egna pedagogiska
ideal havererar i klassrumsverkligheten ligger det nära till hands att uppleva det som personliga nederlag, det är mig det är fel på. Mitt dåliga samvete ställer krav. Eleverna, föräldrarna, kollegerna och rektorn ställer
krav. Jag accepterar en orimlig arbetsbörda, ofta låter jag mig utnyttjas till
att plåstra och ställa tillrätta i konﬂikter där det kanske varit hälsosammare om konﬂikterna fått gå i dagen. Jag blir förbannad på barnens stackars
utsugna och utsläpade föräldrar: Varför engagerar ni er inte, gillar ni inte
era ungar? Eller också frestas jag att ge upp, eleverna är ju ändå redan förstörda, nu gäller det i första hand att inte gå under själv.
Vi är en del skolarbetare i Stockholm som erfarit allt detta inpå huden,
att det faktiskt är ett helsicke att arbeta som lärare eller elevvårdare så
länge vi ser problemen som personliga problem. Vi har känt behov av att

skaffa oss kunskaper om skolans funktion i samhälllet. Vi behöver förstå
vår egen motsägelsefulla yrkesroll, som innebär att vi dels ska sörja för elevernas »personlighetsutveckling« och allt möjligt annat fint, och samtidigt
sortera, kvalificera och anpassa nästa generation av lönearbetare. Vi behö-

9 Ur Donald Broady: »Studiecirklar i politisk ekonomi och utbildningsekonomi<< i Skolhandboken (1976), s 156-170.
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ver förstå orsakerna till att mellanskiktsbarn ofta omfattar samma ideal
om självständighet, kreativitet och kritiskt tänkande som vi själva, medan
arbetarklassbarn, som inte är så vara vid att vuxna lyssnar till dem, inte sällan kräver att läraren ska vara en auktoritär slavdrivare. Vi behöver förstå
de samhälleliga orsakerna bakom konkurrens, betygshets och utstötning,
skolreformer och läroplansrevisioner.
Därför har vi sedan hösten -75 träffats var fjortonde dag i ett par cirklar
Skolarkivet och SOL för att studera politisk ekonomi och
utbildningsekonomi. Det har varit väldigt nyttigt. Vi har haft glädje av att
kunna bygga på erfarenheter som danska kamrater gjort:

inom

1. Danska erfarenheter
Den offentliga skoldebatt som vi upplever i Sverige just nu _ DN:s artikelserie i vintras om fantasin i skolan är ett representativt exempel - har stora
likheter med den danska pedagogiska debatten under 60-talet. Då försökte
radikala lärare med de mest hedervärda avsikter jobba fram en alternativ
pedagogik, både inom den vanliga folkskolan och i nystartade friskolor.
Men så småningom upptäckte våra danska kamrater att samma kategori
elever passiviserades, började skolka och slogs ut i dessa alternativa
undervisningssammanhang som i den traditionella, auktoritära skolan,
nämligen barn ur arbetarklassens breda skikt samt barn till ensamma mödrar. (Mellanskiktsbarnen fann sig däremot ofta väl tillrätta.)

Det är väl ingen överraskning att den Neill-inspirerade anti-auktoritära
pedagogiken får sådana konsekvenser, med sin inriktning på att utveckla
personlighet, kreativitet och självständighet hos den enskilde eleven. Värre
var att arbetarklassbarnen inte var särskilt mottagliga för dialogpedagogik
heller, så som den bedrevs. Orsaken till misslyckandena var att bägge slagen av pedagogik tog utgångspunkt i här-och-nu-situationen i klassrummet; lärarna tog för litet hänsyn till elevernas totala situation (klasstillhörighet, föräldrars villkor, normer i hemmet och i kamratkretsen osv), och

de tog för litet hänsyn till att skolan är bestämd av sin dominerande funktion att spotta ut duglig och anpasslig arbetskraft.
Baksmälla satte in. Bland radikala danska lärare talades det inte längre
så mycket om Neills eller Freinets pedagogiska metoder. Åtskilliga började
pröva nya vägar, t ex att satsa hårt på kontakter med elevernas föräldrar,
så att lärarjobbet fick karaktär av bostadsområdesarbete, eller att utveckla
kontakterna med politiska partier och förbund, med vissa arbetarfackliga
organisationer och med universitetsmarxister. Just via universitetsvänstern
importerades samtidigt från Tyskland en s k kapitallogisk Marx-förståelse,
som innebar att man på allvar tog itu med marxistisk politisk ekonomi och
försökte ta reda på vad den betydde för analysen av skola och utbildning
- marxistisk utbildningsekonomi.
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Tyvärr blev den danska uppgörelsen med »60-talspedagogiken«, som

den kallades, en segdragen historia, som lämnade många lärare i sticket, lärare som trots alla motigheter ändå ville något med sitt arbete, men som
kände sig utdömda som politiskt naiva, utan att ha fått några reella handlingsalternativ. Idag tycks pendeln ha svängt tillbaka något i Danmark, intresset för alternativa pedagogiska erfarenheter har vaknat igen. Det visade
sig att utbildningsekonomin inte kunde göra anspråk på att besvara alla

frågor, utan har ett noga avgränsat giltighetsområde. Och om man fastnar
i utbildningsekonomin så ligger defaitismen på lur: Med nödvändighet

tutioner: Sådana papper inleds normalt av ett avsnitt, rubricerat »vetenskapsteoretiska utgångspunktem eller något i den stilen, med några allmänt hållna Marx-citat om bas och överbyggnad och Mao-citat om motsättningar. Därefter följer en undersökning av ett eller annat, ofta intressanta saker, men i regel utan någon som helst koppling till de »vetenskapsteoretiska utgångspunkterna<<.
I studiecirklarna i Stockholm har vi försökt klara oss utan lösrivna »dialektiska principer<<, och istället börjat diskutera sådana analyser av samhälle
och skola som utgår från kritiken vav den politiska ekonomin. (För säker-

måste skolan fungera så och så i ett senkapitalistiskt samhälle, man förstår
så förbannat bra, men vet inte vad man ska göra.
Vi kan lära av våra danska kamraters dyrköpta erfarenheter för att för-

hets skull: Det är inte meningen att sådana studier ska ersätta vare sig en

söka hitta en genväg till den fruktbara syntesen mellan å ena sidan politisk-

/---/«

ekonomisk medvetenhet om skolans villkor i Sverige idag, å andra sidan
kunskaper om möjligheterna att praktiskt uträtta något vettigt med vårt ar-

rI flera avseenden blev dessa studiecirklar en teoretisk

bete i skolan.
2. _Läget i Sverige
De senaste åren har den offentliga pedagogiska debatten i Sverige i hög
grad handlat om pedagogiska idéer, som stiger och faller i värde som på en
aktiebörs. Och det är de kommersiella förlagen som introducerar nya papper på börsen: För några år sedan översattes Freire och blev genast ett slags
rikslikare bland skoldebattörer. I höstas var det Freinets tur sedan en av
hans böcker kommit på svenska. Vågar vi hoppas att det blir dags för Makarenko eller Oskar Negt nästa år? Missförstå inte, det är självfallet utmärkt att vi hämtar inspiration från väsentliga pedagogiska pionjärer. Men

det räcker inte. Att den svenska skolan är så besynnerlig, kan inte förklaras
med hänvisning till att lärarna har felaktiga pedagogiska idéer inuti huvuv
det.
Utan kunskaper om skolans samhälleliga villkor har vi svårt att bedöma
hur giltiga Freires brasilianska eller Freinets franska erfarenheter är i Sverige idag. Vi frestas att spilla för mycket krut på bataljer på de pedagogiska
idéernas arena, eller på oriktad, defensiv kamp mot hela ﬂoran av statliga
skolutredningar och »reformem - där statsapparaten har alla möjligheter

att diktera tidpunkt och villkor för diskussionen. Och vi upplever som sagt
svårigheterna i lärarjobbet som personliga nederlag, som att vi inte duger

till.
Vi behöver alltså veta mer om skolans samhällsfunktioner. Alltför länge
har marxismen i sådana sammanhang reducerats till en uppsättning filosofiska, föregivet allmängiltiga »dialektiska principer«. Principer av det slaget är knepiga att använda, vilket brukar framgå av papper som produceras av radikala studenter vid seminarier och pedagogiska universitetsinsti-
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bredare politisk skolning eller diskussioner om alternativ pedagogisk praxis.)

plattform inför det kommande arbetet med KRUT. En mer
långsiktig avsikt var att bidra till att skapa diskussionsmiljöer bland skolfolk utanför KRUT-redaktionen. Studiecirklarna fungerade därmed som alternativ till de sedvanliga
marxistiska grundcirklarna i vänsterförbundens och -partiernas regi, vilka brukade förmedla en ytlig och uppsplittrad »ABC-marxism« (en kväll om den historiska materialismen, en kväll om staten, en kväll om den politiska ekonomin). Bland vänstersinnat skolfolk var dåförtiden den dödfödda förhoppningen utbredd, att man skulle kunna bygga
en s a s separat marxistisk pedagogisk teori, byggd på denna ABC-marxism och på Marx', Engels' och Lenins strödda
uttalanden om uppfostran och utbildning.
Vår ambition var en annan: att lära känna Marx inte som
profet utan som en samhällsforskare vars teori och metod
(inte bara de lösrivna resultaten) skulle användas i sammanhang där de dög något till. I Västtyskland, Frankrike och
Danmark hade en explosiv utveckling av samhällsvetenskaplig utbildningsforskning ägt rum sedan slutet av sextitalet, och där fann vi också både spännande försök att använda och utveckla de marxistiska analysredskapen, och

väsentliga diskussioner om begränsningarna hos den mar-
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xistiska teorin: vad den inte kunde förklara och vilka andra
forskningstraditioner som i stället kunde vara brukbara.
I vårt södra grannland Danmark hade universitetsmarxister ända sedan slutet av sextiotalet översatt och refererat
bidrag från den kontinentala forskningsfronten och berättat
för skollärarna om hur saker och ting förhåller sig. Det var
kanske till fördel för oss att själva tvingas orientera oss; i
Sverige var vid sjuttitalets mitt intresset för den marxistiska
utbildningsforskningens metoder och resultat betydligt mer
utbrett bland lärare än bland universitetspedagoger.
Att vi som startade KRUT inte anknöt till den universitetsmarxism som ändå existerade i Sverige, hade delvis med
vår gemensamma förhistoria att göra. Många för oss viktiga
problemområden -lokala rörelser, typ Markittabornas aktioner, där lärare kunde göra nytta; elevernas socialisationsproblem som man som lärare kommer i kontakt med
varenda dag; skolans inre liv och lokala maktförhållanden
- kunde vi inte handskas med, varken teoretiskt eller
politiskt-strategiskt, inom de ramar som den då dominerande svenska universitetsmarxismen uppställde. Denna var
nämligen vid sjuttitalets mitt tämligen monolitiskm, och renhållningsambitionerna var framträdande; den leninistiska
principen om »skoningslös kamp mot alla avvikelser<< hölls i
ära. Vilket i och för sig inte var så konstigt. Marxismen var
sent omsider på väg att etableras som en erkänd forskningsinriktning vid de svenska universiteten, och hade behov av
att inmuta det egna territoriet och avgränsa sig gentemot såväl »borgerlig« vetenskap som >>ovetenskaplig<< marxism,
vilket förmodligen var en förklaring till att auktoritetsrelationerna kunde föra tanken till katolska kyrkans apostoliska
10 Den svenska universitetsmarxisrnen dominerades vid denna tid av kominterntraditioner kompletterade med den första generationen anglosachsisk nymarxism (ekonomerna kring Monthly Review och kretsen
kring New Left Review) samt Nicos Poulantzas begreppsapparat.
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Kultursprutan. »Mina herrar! Då man betraktar dessa båda vapen, den
primitiva stenyxan med dess ytterst ringa dödningskapacitet och den moderna kulsprutan med en eldhastighet av 500 skott i minuten - på endast
en minut, mina herrar, ett halvt tusental släckta liv, då förstår man tillfullo
vilken betydelsefull utveckling som ligger mellan oss, högstâende kulturfolk och våra förfäder, barbarerna.« Teckning av Ivar Starkenberg i Naggen 1914.
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succession. Liksom andens nådegåva tänkes meddels handpåläggning
överﬂyttad
från
apostlarna
till
biskopsämbetets innehavare, fanns inom den svenska universitetsmarxismen en föreställning om en legitim arvsföljd
som garanterade Vetenskapligheten, från Marx till
Engels till Lenin till Althusser till Poulantzas till
Therborn. . .
Vi sökte oss till andra traditioner för att begripa skolans
plats i samhället". Marx' kritik av den politiska ekonomin
är redan nämnd, liksom den västtyska marxistiska utbildningsekonomin och kvalifikationsteorin. Det var kontakten
med regionalistiska rörelser runtom i Europa och teoriutvecklingen kring t ex Sozialistisches Büro (Oskar Negt m ﬂ)
som gav oss teoretiska redskap att begripa den lokala organiseringens och >>rörelsernas<< möjligheter.
Det var forskningen i frankfurtskolans förlängning som
hjälpte oss hantera socialisationsproblemen.
Det var så småningom Bourdieu-gruppens antropologiskt
inspirerade undersökningar av sociala fält och praktiskt behärskande som hjälpte oss analysera skolan »inre« sociala
villkor, och Michel Foucaults arbeten som hjälpte oss förstå
den makt som växer »underifråm t ex i skolan och inte låter
sig förklaras som något som droppar ned uppifrån, från
t ex staten eller borgarklassen eller kapitalet. Och så vidare.
- Men detta är redan att gå händelserna i förväg.
Syftet
med den historiska snabbskiss som nu är avslutad, var att ge
en bild av de miljöer i vilka behovet av en kritisk utbildningstidskrift växte fram. Den inriktning KRUT sedan skulle komma att få, skolpolitiskt och teoretiskt, illustreras av
ett urval redaktionella texter som nu följer.

ll Nordiska Sommaruniversitetet (NSU) bör nämnas som en diskussionsmiljö som KRUT-redaktionen genom åren haft stor glädje av.
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