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jÉÇ=horq=á=Ä~Ö~ÖÉí=
Med KRUT i bagaget
`~êáå~=c~ëíI=d∏êÉä=eÉÇíà®êå=C=g~å=pï~äáåÖ=
Carina Fast, Görel Hedtjärn Öjan Swalíng

aÉí=î~ê=ã™åÖ~=ëçã=ë~ãä~ÇÉë=êìåí=êÉÇ~âíáçåëÄçêÇÉíI=ëóåäáÖ~=ë™î®ä=ëçã=çëóåäáÖ~=
Det var många som samlades runt redaktionsbordet, synliga såväl som osynliga
ÇÉÄ~íí∏êÉêK=aÉí=Ñ~ååë=í=ç=ã=Éå=çÅÜ=~åå~å=ëçã=êÉÇ~å=ä®ãå~í=ÇÉíí~=àçêÇÉäáîK=a®ê=
debattörer. Det fanns t o m en och annan som redan lämnat detta jordeliv. Där
î~êW=pìë~ååÉ=q∏êåÉã~åI=jáâ~Éä=pìåÇ¨åI=mÉíÉê=_êìâåÉêI=iáë~=j™åëëçåI=lëâ~ê=
var:
Susanne Törneman, Mikael Sundén, Peter Brukner, Lisa Månsson, Oskar
kÉÖíI=qÜçã~ë=wáÉÜÉI=iÉå~=eÉääÄäçãI=h~êä=j~êñI=d∏ê~å=cçäáåI=jáâ~Éä=m~äãÉI=
Negt, Thomas Ziehe, Lena Hellblom, Karl Marx, Göran Folin, Mikael Palme,
bëíÉê=
^äî~= jóêÇ~ä=
Ester eÉêã~åëëçåI=
Hermansson, Alva
Myrdal çÅÜ=
och ã™åÖ~=
många ~åÇê~K=
andra. p™=
Så ëã™åáåÖçã=
småningom Ç∏â=
dök ®îÉå=
även
dÉêÜ~êÇ=^=ìééK=pí~ÑÑ~å=pÉä~åÇÉê=ëóåíÉë=áÄä~åÇ=ëâóãí~=á=âìäáëëÉêå~K=aáëâìëëáçJ
Gerhard A upp. Staffan Selander syntes ibland skymta i kulisserna. DiskussioåÉêå~=ÖáÅâ=Ü∏Ö~K=aÉí=Ü®åÇÉ=~íí=å™Öçå=ëäçÖ=å®îÉå=á=ÄçêÇÉí=çÅÜ=ä®ãå~ÇÉ=êìããÉí=
nerna gick höga. Det hände att någon slog näven i bordet och lämnade rummet
med hot om att inte komma tillbaka. Kanske bör det nämnas att bordet hade
ãÉÇ=Üçí=çã=~íí=áåíÉ=âçãã~=íáääÄ~â~K=h~åëâÉ=Ä∏ê=ÇÉí=å®ãå~ë=~íí=ÄçêÇÉí=Ü~ÇÉ=
ëáå=ÉÖÉå=Üáëíçêá~K=aÉí=î~ê=ëâ®åâí=~î=açå~äÇ=_êç~ÇóI=ëÉåáçêK=aÉí=Ü~ÇÉ=ëí™íí=á=å™J
sin egen historia. Det var skänkt av Donald Broady, senior. Det hade stått i nåÖçí=ëíóêÉäëÉêìã=é™=mêáééëI=Ç®ê=ÇÉå=®äÇêÉ=açå~äÇ=àçÄÄ~ÇÉK=cóê~™êáÖ~=bêáâ=íêçÇÇÉ=
got styrelserum på Pripps, där den äldre Donald jobbade. Fyraåriga Erik trodde
ä®åÖÉ=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=Éíí=ëéÉÅáÉääí=horqJëéê™âI=Éíí=ÜÉãäáÖí=ëéê™â=ãÉÇ=ÖÉëíÉê=çÅÜ=
länge att det fanns ett speciellt KRUT-språk, ett hemligt språk med gester och
âçåëíáÖ~=çêÇ=ëçã=~åÇê~=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇK=
konstiga ord som andra inte förstod.
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cçíçW=oìí=eáää~êé=
Foto:
Rut Hillarp

açå=î~ê=ÇÉå=ëíçêÉ=áåëéáê~í∏êÉåK=iáâ=Éå=ëÉå~êÉ=ìééä~Ö~=~î=káäë=eçäÖÉêëëçåI=î~ê=
Don var den store inspiratören. Lik en senare upplaga av Nils Holgersson, Var
Ü~å=á=ëí®åÇáÖ=Ñ®êÇ=ãÉÇ=~íí=Ö∏ê~=åó~=åÉÇëä~ÖI=ìééí®Åâ~=ëàìåâå~=ëí®ÇÉêK=sÉã=î~ê=
han i ständig färd med att göra nya nedslag, upptäcka sjunkna städer. Vem var
Ü~åë=^ââ~I=ã™ååíêç\=cê~åâÑìêíÉêëâçä~å\=_~Ö~ÖÉíI=Éå=ã®åÖÇ=Ä∏ÅâÉêI=Ñ∏êî~ê~ÇÉë=
hans Akka, månntro? Frankfurterskolan? Bagaget, en mängd böcker, förvarades
~ääíáÇ=á=Éå=âìåÇâçêÖI=ëçã=Ü~å=îáÇ=Éå=~î=ëáå~=ãÉê=íêáîá~ä~=ãÉää~åä~åÇåáåÖ~ê=Ñ™íí=
alltid i en kundkorg, som han Vid en av sina mer triviala mellanlandningar fått
med sig från någon affär.
ãÉÇ=ëáÖ=Ñê™å=å™Öçå=~ÑÑ®êK=
Det började i januari 1973 med RSMs seminarium i Grisslehamn. GruvaraÉí=Ä∏êà~ÇÉ=á=à~åì~êá=NVTP=ãÉÇ=opjeWë=ëÉãáå~êáìã=á=dêáëëäÉÜ~ãåK=dêìî~êJ
betarstrejken stod på agendan men också kampen om den nedläggningshotade
ÄÉí~êëíêÉàâÉå=ëíçÇ=é™=~ÖÉåÇ~å=ãÉå=çÅâë™=â~ãéÉå=çã=ÇÉå=åÉÇä®ÖÖåáåÖëÜçí~ÇÉ=
förälder. pí~ÑÉííJ
j~êâáíí~ëâçä~åI=
î~ê= Ñ∏ê®äÇÉêK=
Markittaskolan, Ç®ê=
där Éå=
en ~î=
av Öêìî~êÄÉí~êå~I=
gruvarbetarna, bãáä=
Emil p~ååÉäáÇI=
Sannelid, var
Stafettför Éå=
éáååÉå=
gçêÇÄêçéêçàÉâíÉí=
pinnen Ñ∏ê=
en Çáëâìëëáçå=
diskussion çã=
om ëâçä~å=
skolan á=i ë~ãÜ®ääÉí=
samhället íçÖë=
togs ∏îÉê=
över ~î=
av Iordbroprojektet
med ê∏ííÉê=
i _~êåÄóå=
Barnbyn pâ™FK=
(startat ~î=
av _~êÄêç=
Barbro Viking
rötter á=
Skå). Vid
en ëíçê=
stor âçåÑÉêÉåë=
konferens á=
i
Eëí~êí~í=
sáâáåÖ= ãÉÇ=
sáÇ= Éå=
gçêÇÄêç=ÄáäÇ~ÇÉë=ÑäÉê~=ÖêìééÉêI=î~ê~î=Éå=îáääÉ=Ñ∏êÇàìé~=ëáÖ=á=Éå=âêáíáëâ=Çáëâìëëáçå=
jordbro
bildades flera grupper, varav en ville fördjupa sig i en kritisk diskussion
~î=ëâçä~åK=
av skolan.
Vi
fick låna ett par rum på johannelunds terapiskola, tjugo minuters gångväg
sá=ÑáÅâ=ä™å~=Éíí=é~ê=êìã=é™=gçÜ~ååÉäìåÇë=íÉê~éáëâçä~I=íàìÖç=ãáåìíÉêë=Ö™åÖî®Ö=
från Alviks tunnelbana. Där startades utgivningen av tidningen Sagt och Gjort,
Ñê™å=^äîáâë=íìååÉäÄ~å~K=a®ê=ëí~êí~ÇÉë=ìíÖáîåáåÖÉå=~î=íáÇåáåÖÉå=p~Öí=çÅÜ=dàçêíI=
ëçã=íêóÅâíÉë=é™=Éå=áåâ∏éíI=ÄÉÖ~Öå~ÇI=ëíÉåÅáä~éé~ê~íK=båíìëá~ëíáëâ~=ä®ê~êÉ=ëâáÅâJ
som trycktes på en inköpt, begagnad, stencilapparat. Entusiastiska lärare skickade in material, beskrev vad de gjort och så spreds goda idéer.
~ÇÉ=áå=ã~íÉêá~äI=ÄÉëâêÉî=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=çÅÜ=ë™=ëéêÉÇë=ÖçÇ~=áÇ¨ÉêK=
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açå=
î~ê= çÑí~=
î~ê= Ñ∏ê=
óíäáÖ~K= Var
s~ê= Ñ~ååë=
missnöjd. bñÉãéäÉå=
föll áÜçéI=
ihop, var
Don var
ofta ãáëëå∏àÇK=
Exemplen Ñ∏ää=
för ytliga.
fanns ÇÉí=
det
ã™åÖíóÇáÖ~=
mångtydiga ÉñÉãéäÉí=
med ÑäÉê~=
exemplet ãÉÇ=
ﬂera Äçííå~ê=
bottnar çÅÜ=
och ã™åÖ~=
många áåÖ™åÖ~ê\=
ingångar? aÉí=
Det ÉñÉãéä~êáëâ~=
exemplariska
exemplet skulle begripliggöra, förtydliga och skapa teorier. Så följde en tid av inÉñÉãéäÉí=ëâìääÉ=ÄÉÖêáéäáÖÖ∏ê~I=Ñ∏êíóÇäáÖ~=çÅÜ=ëâ~é~=íÉçêáÉêK=p™=Ñ∏äàÇÉ=Éå=íáÇ=~î=áåJ
íÉåëáî~=
tensiva ëíìÇáÉêK=
studier. eìîìÇÉå=
Huvuden Ä∏àÇÉë=
böjdes Çàìéí=
djupt ∏îÉê=
över ÒfåíêçÇìâíáçå=
”Introduktion íáä=
til h~éáí~äÉåë=
Kapitalens Ñ›êëíÉ=
første
_áåÇÒI=ëçã=îá=Ü~ÇÉ=Ç~åëâ~êå~=~íí=í~Åâ~=Ñ∏êK=açå=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=çÅÜ=ìåÇÉêîáë~ÇÉK=e~å=
Bind”, som Vi hade danskarna att tacka för. Don förklarade och undervisade. Han
kundkorgen çÅÜ=
fram
íçÖ=
îáë~ÇÉK= e~å=
î~ê= íóÇäáÖ=
tog Ñê~ã=
fram Ä∏ÅâÉê=
böcker ìê=
ur âìåÇâçêÖÉå=
och visade.
Han var
tydlig çÅÜ=
och âä~êI=
klar, äóÑíÉ=
lyfte Ñê~ã=
ÉñÉãéäÉí=
exemplet çã=
om ëåáÅâ~êÉå=
snickaren çÅÜ=
och ëíçä~êå~I=
stolarna, âìåÇÉ=
kunde Ñ™=
få ÇÉ=
de ÑäÉëí~=
flesta ~î=
av çëë=
oss ~íí=
att íêç=
tro ëáÖ=
sig Ñ∏êëí™=
förstå
ÒmêçÑáíâîçíÉåë=
î®ñíÉ= ë~âíÉäáÖ~=
”Profitkvotens Ñ~ää~åÇÉ=
alla Ñ~ää=
fall Ñ∏ê=
fallande íÉåÇÉåëÒK=
tendens”. f=
I ~ää~=
för ëíìåÇÉåK=
stunden. p™=
Så växte
sakteliga í~åâÉå=
tanken
fram: En riktig tidskrift! En tidning som skulle starta diskussioner bland lärare och
Ñê~ãW=bå=êáâíáÖ=íáÇëâêáÑí>=bå=íáÇåáåÖ=ëçã=ëâìääÉ=ëí~êí~=ÇáëâìëëáçåÉê=Ää~åÇ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=
Ñçêëâ~êÉK=^íí=ÇÉå=ëâìääÉ=ÜÉí~=å™Öçí=ãÉÇ=ÒâêáíáëâÒ=î~ê=açåë=ÄÉëí®ãÇ~=ìééÑ~ííåáåÖK=
forskare. Att den skulle heta något med ”kritisk” var Dons bestämda uppfattning.
oÉëçê=
gjordes Ñ∏ê=
Resor ÖàçêÇÉë=
för ~íí=
att ëå~Åâ~=
snacka áÜçé=
ihop ÖêìééÉå=
gruppen çÅÜ=
och áåÜ®ãí~=
inhämta áåëéáê~íáçåK=
inspiration. c®êÇÉå=
Färden
gick till Storsand i Dalarna. Där jobbades med grannsamverkan och lekplatsproÖáÅâ=íáää=píçêë~åÇ=á=a~ä~êå~K=a®ê=àçÄÄ~ÇÉë=ãÉÇ=Öê~ååë~ãîÉêâ~å=çÅÜ=äÉâéä~íëéêçJ
àÉâíI=â~åëâÉ=áåíÉ=éêÉÅáë=î™ê=ÖêÉàI=ãÉå=ÇÉí=ä™Ö=á=íáÇÉåK=sá=ä®êÇÉ=çëë=ã∏íÉëÇáëÅáéäáå=
jekt,
kanske inte precis vår grej, men det låg i tiden. Vi lärde oss mötesdisciplin
çÅÜ=~íí=ëâêáî~=ãáåìíá∏ë~=éêçíçâçää=á=íêÉ=ëé~äíÉêK=açå=Ü∏ää=é™=~íí=âêÉîÉê~K=
och att skriva minutiösa protokoll i tre spalter. Don höll på att krevera.
råÖÉ=m‹Ç~ÖçÖÉê=á=h∏éÉåÜ~ãå=Ñ∏ää=ãÉê=áå=á=ê~ãÉå=Ñ∏ê=î~Ç=îá=í®åâíK=aÉ=Ü~ÇÉ=
Unge Pædagoger i Köpenhamn föll mer in i ramen för vad vi tänkt. De hade
ä™åÖ=
sá= ÑáÅâ=
lång ÉêÑ~êÉåÜÉíI=
erfarenhet, Åáêâ~=
cirka OM=
20 ™êI=
år, ~î=
av ~íí=
att ÖÉ=
ge ìí=
ut Éå=
en éÉÇ~ÖçÖáëâ=
pedagogisk íáÇëâêáÑíK=
tidskrift. Vi
fick ëÉ=
se
ãóÅâÉí=~î=ÇÉ=Ç~åëâ~=Ñêáëâçäçêå~I=íçÖ=ÇÉä=~î=çÅÜ=áåëéáêÉê~ÇÉë=~î=mêçàÉâí=pâçäÉJ
mycket av de danska friskolorna, tog del av och inspirerades av Projekt SkoleëéêçÖK=sá=âå∏í=î®åëâ~éëÄ~åÇ=ëçã=ëíê®ÅâíÉ=ëáÖ=∏îÉê=ä™åÖ=íáÇK=
sprog. Vi knöt vänskapsband som sträckte sig över lång tid.
tillfällen vändes
sáÇ= ÑäÉê~=
î®åÇÉë= våra
î™ê~= å®ëçê=
s®ëíàóää~åÇë= âìëíI=
Vid
flera íáääÑ®ääÉå=
näsor íáää=
till Västjyllands
kust, å®êã~êÉ=
närmare ÄÉëí®ãí=
bestämt
íáää=
îá= ÄÉë∏âíÉ=
qîáåÇ= ãÉÇ=
till räÑÄçêÖ=
Ulfborg Ç®ê=
där vi
besökte Tvind
med ÒaÉí=
”Det k›ÇîÉåÇáÖÉ=
Seminarium” çÅÜ=
och
Nødvendige pÉãáå~êáìãÒ=
”Den oÉàëÉåÇÉ=
talades pçÅá~äáëãK=
ÒaÉå=
î~ê= vi
îá=
Rejsende cçäâÉÜ›àëâçäÉåÒK=
Folkehøjskolen”. a®ê=
Där í~ä~ÇÉë=
Socialism. c∏êëí~=
Första Ö™åÖÉå=
gången var
imponerade. Att
áãéçåÉê~ÇÉK=
^íí= ëÉ=
îáåÇã›ääÉ= é™=
se Üìê=
hur ÇÉ=
de ÄóÖÖÇÉ=
byggde a~åã~êâë=
Danmarks Ñ∏êëí~=
första vindmølle
på Ö™êÇëéä~åÉå=
gårdsplanen
î~ê=âê~ÑíÑìääíK=sá=àçÄÄ~ÇÉ=á=íêóÅâÉêáÉíI=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=äÉÇ~êëâ~éI=ÅÉåíê~äëíóêÉI=ÇÉãçJ
var
kraftfullt. Vi jobbade i tryckeriet, diskuterade ledarskap, centralstyre, demoâê~íá=ÉíÅÉíÉê~K=c∏ê=î~êàÉ=ÄÉë∏â=íóÅâíÉ=îá=~íí=ÇÉ=
krati etcetera. För varje besök tyckte vi att de äÉÇ~åÇÉ=
ledande é™=qîáåÇ=ÄäÉî=ãÉê=çÅÜ=
på Tvind blev mer och
mer obegripliga. När man inte ens fick lyssna på radio för att inte påverkas av
ãÉê=çÄÉÖêáéäáÖ~K=k®ê=ã~å=áåíÉ=Éåë=ÑáÅâ=äóëëå~=é™=ê~Çáç=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=é™îÉêâ~ë=~î=
ÇÉí=â~éáí~äáëíáëâ~=ë~ãÜ®ääÉí=â®åÇÉ=ã™åÖ~=~î=çëë=~åÇå∏ÇK=
det kapitalistiska samhället kände många av oss andnöd.
oÉëçêå~=
Resorna éê®Öä~ÇÉë=
präglades ~î=
av ÖÉãÉåëâ~é=
gemenskap çÅÜ=
och ã™åÖ~I=
många, áÄä~åÇ=
ibland ®åÇä∏ë~I=
ändlösa, ÇáëâìëëáçåÉêK=
diskussioner.
bå=
î~åäáÖ= ãáååÉëÄáäÇ=
î®åíë~ä= å™Öçåëí~åëW=
En vanlig
minnesbild Ñê™å=
från Éå=
en í™Öâìé¨=
tågkupé ÉääÉê=
eller väntsal
någonstans: açå=
Don ëáííÉê=
sitter äáíÉ=
lite
för sig själv, iförd sina foträta Anders And skor, inköpta på Købmagergade. Han
Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîI=áÑ∏êÇ=ëáå~=Ñçíê®í~=^åÇÉêë=^åÇ=ëâçêI=áåâ∏éí~=é™=h›Äã~ÖÉêÖ~ÇÉK=e~å=
ä®ëÉê=t~äíÉê=_Éåà~ãK=sá=~åÇê~=ëå~Åâ~ê=çÅÜ=ëâçà~êK=jÉå=îáëëíI=áÄä~åÇ=ÄäÉî=®îÉå=
läser Walter Benjam. Vi andra snackar och skojar. Men visst, ibland blev även
Ü~å=éÉêëçåäáÖ=çÅÜ=~åÑ∏êíêçÇÇÉ=çëë=∏îêáÖ~=~íí=Ü~å=å®êÇÉ=Éå=Çê∏ã=~íí=äáâí=_ÉêíçäÇ=
han personlig och anförtrodde oss övriga att han närde en dröm att likt Bertold
Brecht ha ett arbetsrum där han kunde se äppelträd när han satt och skrev. Den
_êÉÅÜí=Ü~=Éíí=~êÄÉíëêìã=Ç®ê=Ü~å=âìåÇÉ=ëÉ=®ééÉäíê®Ç=å®ê=Ü~å=ë~íí=çÅÜ=ëâêÉîK=aÉå=
ëçã=Ñ∏äàí=açå=ÖÉåçã=äáîÉí=îÉí=~íí=Ü~å=äóÅâ~íë=ë®íí~=ÇÉåå~=∏åëâ~å=á=îÉêâÉíK=lÅÜ=
som följt Don genom livet vet att han lyckats sätta denna önskan i verket. Och
Ü~å=Ü®åÖÇÉ=ãÉÇ=é™=êçäáÖÜÉíÉêK=a™=îá=äóëëå~ÇÉ=é™=o›ÇÉ=jçê=á=m~âÜìëçãê™ÇÉí=á=
han hängde med på roligheter. Då vi lyssnade på Røde Mor i Pakhusområdet i
Köpenhamn var Don lycklig. Visserligen var det inte långt ifrån att vi fick hörh∏éÉåÜ~ãå=î~ê=açå=äóÅâäáÖK=sáëëÉêäáÖÉå=î~ê=ÇÉí=áåíÉ=ä™åÖí=áÑê™å=~íí=îá=ÑáÅâ=Ü∏êJ
hade vi
lämnat áå=
i
ëÉäëâ~ÇçêK=
ïÜ~íK= pçã=
î~ê= Ü~ÇÉ=
îá= ä®ãå~í=
î™ê~= ëçî~åÇÉ=
selskador. jÉåI=
Men, ëç=
so What.
Som íìê=
tur var
in våra
sovande Ä~êåI=
barn, á=
ëáå~=î~Öå~êI=Üçë=Éå=î®åäáÖ=a~ãÉI=ëçã=ÜìëÉê~ÇÉ=á=âä®Çáåä®ãåáåÖÉåK=
sina vagnar, hos en vänlig Dame, som huserade i klädinlämningen.
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I februari 1977 kom, efter lång möda, det första numret av:
f=ÑÉÄêì~êá=NVTT=âçãI=ÉÑíÉê=ä™åÖ=ã∏Ç~I=ÇÉí=Ñ∏êëí~=åìãêÉí=~îW=

KHITISK UTBILDNINGSTIDSKRIFT
I
=
sá=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=ãÉëí~=ëà®äî~I=ëíçÇ=ä™åÖí=áå=é™=å®ííÉêå~=çÅÜ=ãçåíÉê~ÇÉ=íÉñíÉêI=ä~ÇÉ=
Vi
gjorde det mesta själva, stod långt in på nätterna och monterade texter, lade
ê~ëíÉê=∏îÉê=ÄáäÇÉê=ÉíÅÉíÉê~=áåå~å=ÇÉí=ÜÉä~=ÖáÅâ=íáää=íêóÅâÉêáÉíK=lÅÜ=áååÉÜ™ääÉí\=sáÇ=
raster över bilder etcetera innan det hela gick till tryckeriet. Och innehållet? Vid
ÖÉåçãä®ëåáåÖ=~î=ÇÉíí~=å®ëí~å=íêÉííáç=™ê=Ö~ãä~=åìããÉê=ëä™ë=ã~å=~î=~íí=ãóÅâÉí=
genomläsning av detta nästan trettio år gamla nummer slås man av att mycket
ëâìääÉ=
îá= ä™åÖí=
långt Ñê~ããÉ=
framme ÉääÉêI=
skulle âìåå~=
kunna ëâêáî~ë=
skrivas áÇ~ÖK=
idag. j~å=
Man â~å=
kan ìåÇê~W=
undra: i™Ö=
Låg vi
eller, ÜÉãëâ~=
hemska
í~åâÉI=Ü~ê=áåÖÉí=Ü®åí\=qÉã~í=Ñ∏ê=åìãêÉí=î~êW=Òs~Ç=ä®ê=ã~å=ëáÖ=ÉÖÉåíäáÖÉå=á=ëâçJ
tanke, har inget hänt? Temat för numret var: ”Vad lär man sig egentligen i skoä~å\Ò=e®ê=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=ÇÉå=ÇçäÇ~=ä®êçéä~åÉåK=cäÉê~=~ãÉêáâ~åëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=
lan?” Här presenterades den dolda läroplanen. Flera amerikanska undersökningar
Ñê™å=
îáë~í= ~íí=
îáÇ= ëáÇ~å=
från RMJí~äÉí=
50-talet Ü~ÇÉ=
hade visat
att ÉäÉîÉê=
elever vid
sidan çã=
om ~íí=
att ê®âå~I=
räkna, êáí~=
rita â~êíçêI=
kartor, ëí~î~=
stava ëáÖ=
sig
áÖÉåçã=íÉñíÉê=ä®êÇÉ=ëáÖ=~íí=âìåå~=î®åí~I=áÖåçêÉê~=â~ãê~íÉêI=íêóÅâ~=íáääÄ~â~=ëáå~=
igenom texter lärde sig att kunna vänta, ignorera kamrater, trycka tillbaka sina
ÉÖå~=
îÉêÄ~äíK= aÉ=
egna ÄÉÜçî=
behov çÅÜ=
och ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=
erfarenheter, ÄÉÜ®êëâ~=
behärska ëáÖ=
sig ãçíçêáëâí=
motoriskt çÅÜ=
och verbalt.
De ä®êÇÉ=
lärde ëáÖ=
sig
áåíÉ=
îáëë~= âìåëâ~éÉê=
îáëë~= ÄÉëí®ãÇ~=
inte Ä~ê~=
bara vissa
kunskaper çÅÜ=
och Ñ®êÇáÖÜÉíÉêI=
färdigheter, ìí~å=
utan Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
framförallt vissa
bestämda Ñ∏êJ
förÜ™ääåáåÖëë®ííK=Ò_ÉÖêÉééÉí=ÇÉå=ÇçäÇ~=ä®êçéä~åÉå=ä~åëÉê~ÇÉëI=Ñ∏êëí=~î=mÜáäáé=g~ÅâJ
hållningssätt. ”Begreppet den dolda läroplanen lanserades, först av Philip JackëçåI=Ñ∏êÉÖ™åÖÉå=~î=gìäÉë=eÉåêóë=äáâå~åÇÉ=âä~ëëêìãëÑçêëâåáåÖ~êK=jÉå=êÉÇ~å=é™=
son, föregången av Jules Henrys liknande klassrumsforskningar. Men redan på
NVOMJí~äÉí=
1920-talet ëâêÉî=
Sigrid _ÉêåÑÉäí=
skrev ÇÉå=
den íóëâ~=
tyska éëóâç~å~äóíáâÉêå=
psykoanalytikern páÖêáÇ=
Bernfelt çã=
om ëâçä~å=
skolan ëçã=
som Éå=
en
íçí~ä=áåëíáíìíáçåI=ëçã=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=Ñçëíê~ÇÉ=Ä~êåÉå=íáää=~åé~ëëåáåÖI=âçåÑçêãáíÉíI=
total institution, som framför allt fostrade barnen till anpassning, konformitet,
redovisar ÇÉ=
éêÉëí~íáçåëí®åâ~åÇÉ=
prestationstänkande çÅÜ=
och âçåâìêêÉåëÒ=
konkurrens” EëK=SFK=
(s. 6). kìãêÉí=
Numret êÉÇçîáë~ê=
de Ç~åëâ~=
danska ÑçêëJ
forsâ~êå~=jÉííÉ=_~ìÉêë=çÅÜ=h~êáå=_çêÖë=ëíìÇáÉê=á=ÇÉå=Ç~åëâ~=Ñçäâëâçä~åK=_~ìÉê=çÅÜ=
Karin
i
karna Mette Bauers och
Borgs studier den danska folkskolan. Bauer och
Borg beskriver i fall efter fall att det som händer i klassrummet verkligen styrker
_çêÖ=ÄÉëâêáîÉê=á=Ñ~ää=ÉÑíÉê=Ñ~ää=~íí=ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=á=âä~ëëêìããÉí=îÉêâäáÖÉå=ëíóêâÉê=
g~Åâëçåë=íÉçêáÉêK=
Jacksons
teorier.
Till Bauers och Borgs text hade redaktionen ett efterord med rubriken ”Läraqáää=_~ìÉêë=çÅÜ=_çêÖë=íÉñí=Ü~ÇÉ=êÉÇ~âíáçåÉå=Éíí=ÉÑíÉêçêÇ=ãÉÇ=êìÄêáâÉå=Òi®ê~J
êÉåë=óêâÉëëàìâÇçã~êÒ=_ìÇëâ~éÉí=î~ê=~íí=ÇÉå=ÇçäÇ~=ä®êçéä~åÉå=áåíÉ=âìåÇÉ=ëâóää~ë=
rens yrkessjukdomar” Budskapet var att den dolda läroplanen inte kunde skyllas
é™=ä®ê~êå~K=i®ê~êå~=Äêçíí~ÇÉë=ëí®åÇáÖí=ãÉÇ=Ç™äáÖí=ë~ãîÉíÉK=a™=î~ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=í~=
på lärarna. Lärarna brottades ständigt med dåligt samvete. Då var det lätt att ta
misslyckanden som ett personligt nederlag.
ãáëëäóÅâ~åÇÉå=ëçã=Éíí=éÉêëçåäáÖí=åÉÇÉêä~ÖK=
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Donald
Broady

kìãêÉí=áååÉÜ∏ää=ãÉê=®å=ë™K=a®ê=Ñ~ååë=Éå=~êíáâÉä=çã=ÇÉå=ëí®åÇáÖí=~âíìÉää~=Ñê™J
Numret innehöll mer än så. Där fanns en artikel om den ständigt aktuella fråÖ~å=ÜìêìîáÇ~=ëâçä~å=â~å=âçãéÉåëÉê~=ë™=â~ää~ÇÉ=íçêÑíáÖ~=ÜÉããáäà∏ÉêK=a®ê=Ñ~ååë=
gan huruvida skolan kan kompensera så kallade torftiga hemmiljöer. Där fanns
êÉÅÉåëáçåÉê=çÅÜ=áåíÉêîàìÉêK=räÑ=iìåÇÖêÉå=é™=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåëíáíìíáçåÉå=îáÇ=i®J
recensioner och intervjuer. Ulf Lundgren på pedagogiska institutionen Vid Läê~êÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäã=áåíÉêîàì~ÇÉë=çã=éêçàÉâíÉå=hçãé~ëë=çÅÜ=j~éK=sáëë~=
rarhögskolan i Stockholm intervjuades om projekten Kompass och Map. Vissa
å~ãå=Ç∏â=ìéé=á=ÑäÉê~=~êíáâä~êK=p™=î~ê=Ñ~ääÉí=ãÉÇ=å~ãåÉí=`~ääÉï~ÉêíK=
namn dök upp i flera artiklar. Så var fallet med namnet CalleWaert.
Tidningen
qáÇåáåÖÉå=íçÖë=Éãçí=ãóÅâÉí=éçëáíáîíI=ÑáÅâ=Éå=ëå~ÄÄ=ëéêáÇåáåÖK=aÉí=®ê=ÇçÅâ=
togs emot mycket positivt, fick en snabb spridning. Det är dock
ÑÉä=~íí=é™ëí™=~íí=~ää~=î~ê=Öä~Ç~K=aÉí=Ñ~ååë=ã™åÖ~=â~éíÉåÉê=áåçã=éÉÇ~ÖçÖáâÉåë=
fel att påstå att alla var glada. Det fanns många kaptener inom pedagogikens
çãê™ÇÉ=
îáÇ= iÉåå~êí=
Krut vid
område á=
i ä~åÇÉíK=
landet. aÉí=
Det êóâí~ÇÉë=
ryktades ~íí=
att Éå=
en çÅÜ=
och ~åå~å=
annan äáâå~ÇÉ=
liknade hêìí=
Lennart
Hellsings sjörövare.
eÉääëáåÖë=ëà∏ê∏î~êÉK=
h~éíÉå=jçÅâ~=ÑáÅâ=Éå=ëãçÅâ~=
Kapten Mocka fick en smocka
h~éíÉå=hçÅâ=ÑáÅâ=Éå=ÅÜçÅâ>=
Kapten Kock fick en chock!
Kapten
h~éíÉå=hìä~=ÑáÅâ=Éå=Äìä~=
Kula fick en bula
h~éíÉå=a~~Ö=Ü~å=ÑáÅâ=Éíí=ëä~Ö>=
Kapten Daag han fick ett slag!
_ê~ëë~=é™>=£îÉê=ëíóê>=
Brassa på! Över styr!
oçê=á=ä®>=e®ãí~=ÜÉã>=
Ror i lä! Hämta hem!
g~îáëëí=Ñ~ååë=ÇÉí=çÑí~=âêìí=ãÉÇ=á=ëéÉäÉíK=a™=açå=çÅÜ=a~åáÉä=h~ääμë=ã∏ííÉë=á=
Javisst
fanns det ofta krut med i spelet. Då Don och Daniel Kallós möttes i
Éå=ê~ÇáçáåíÉêîàì=çã=ÇÉå=êçë~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=ÜÉíí~ÇÉ=ÇÉí=íáää=ë™=ÇÉí=ëäçÖ=Öåáëíçê=
en radiointervju om den rosa pedagogiken hettade det till så det slog gnistor
ìê=ê~Çáç~éé~ê~íÉêå~K=
ur radioapparaterna.
kó~=åìããÉê=ëâêÉîë=çÅÜ=ëéêÉÇëK=jÉíçÇÉêå~=î~ê=çÑí~=çâçåîÉåíáçåÉää~I=áÄä~åÇ=
Nya nummer skrevs och spreds. Metoderna var ofta okonventionella, ibland
till och med olagliga. Men detta torde vara preskriberat idag. Så här kunde det
íáää=çÅÜ=ãÉÇ=çä~ÖäáÖ~K=jÉå=ÇÉíí~=íçêÇÉ=î~ê~=éêÉëâêáÄÉê~í=áÇ~ÖK=p™=Ü®ê=âìåÇÉ=ÇÉí=
gå till: En hemlig agent körde in en barnvagn på Stockholms Central. Men det
Ö™=íáääW=bå=ÜÉãäáÖ=~ÖÉåí=â∏êÇÉ=áå=Éå=Ä~êåî~Öå=é™=píçÅâÜçäãë=`Éåíê~äK=jÉå=ÇÉí=
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î~ê= áåÖ~äìåÇ~=
î~ÖåÉå= ìí~å=
var
ingalunda å™Öçí=
något Ä~êå=
barn á=i Vagnen
utan Éå=
en ëíçê=
stor â~êíçåÖI=
kartong, áååÉÜ™ää~åÇÉ=
innehållande ëÉå~ëíÉ=
senaste
åìãêÉí=
av íáÇëâêáÑíÉå=
tidskriften hêìíK=
Krut. råÇÉê=
Under á~âíí~Ö~åÇÉ=
iakttagande ~î=
av ~ää~=
alla í®åâÄ~ê~=
tänkbara Ñ∏êëáâíáÖÜÉíëJ
försiktighetsnumret ~î=
Uppsala, ëí®ääÇÉë=
ã™íí=
mått â™åâ~ÇÉë=
kånkades â~êíçåÖÉå=
kartongen çãÄçêÇ=
ombord é™=
på í™ÖÉí=
tåget íáää=
till rééë~ä~I=
ställdes é™=
på Éå=
en Ä~Ö~ÖÉJ
bagageÜóää~=çÅÜ=ÇÉå=ëâóäÇáÖÉ=Ñ∏êëî~åå=ìí=á=ÑçäâîáãäÉíK=m~ëë~ÖÉê~êå~=é™=í™ÖÉí=ä®ëíÉI=Ç™=
hylla och den skyldige försvann ut i folkvimlet. Passagerarna på tåget läste, då
ëçã=åìI=ëáå=íáÇåáåÖ=ÉääÉê=ëçîI=ìí~å=~íí=Ü~=Éå=~åáåÖ=çã=ÇÉí=Äê®ååÄ~ê~=áååÉÜ™ääÉí=á=
som nu, sin tidning eller sov, utan att ha en aning om det brännbara innehållet i
lådan ëçã=
ä™Ç~å=
î®åí~ÇÉ= Éå=
som ëíçÇ=
stod á=i Éåë~ãí=
ensamt ã~àÉëí®íK=
majestät. m™=
På éÉêêçåÖÉå=
perrongen á=i rééë~ä~=
Uppsala väntade
en ~åå~å=
annan
ÜÉãäáÖ=~ÖÉåíI=äáâ~ë™=ìíêìëí~Ç=ãÉÇ=Éå=íçã=Ä~êåî~ÖåK=i™Ç~å=äóÑíÉë=~îK=p~âÉå=î~ê=
hemlig agent, likaså utrustad med en tom barnvagn. Lådan lyftes av. Saken var
âä~êK=
Pedagogiska áåJ
klar. fååÉÜ™ääÉí=
Innehållet âìåÇÉ=
kunde åì=
till ÄçâÅ~Ñ¨I=
bokcafé, éêáî~íéÉêëçåÉêI=
privatpersoner, mÉÇ~ÖçÖáëâ~=
innu ëéêáÇ~ë=
spridas íáää=
ëíáíìíáçåÉå=çÅÜ=fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖK=
stitutionen och Institutionen för lärarutbildning.
üêÉå=ÖáÅâK=açå=çÅÜ=ÑäÉê~=á=ÇÉå=ìêëéêìåÖäáÖ~=êÉÇ~âíáçåÉå=ä®ãå~ÇÉ=íáÇåáåÖÉå=
Åren
gick. Don och ﬂera i den ursprungliga redaktionen lämnade tidningen
Ñ∏ê=
^åÇê~= âçã=
för åó~=
till. hêìí=
Krut äÉîÉê=
nya ìééÖáÑíÉêK=
uppgifter. Andra
kom íáääK=
lever ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande ëçã=
som íáÇëâêáÑí=
tidskrift ãÉå=
men
çÅâë™=
också ëçã=
som Éíí=
ett ãáååÉ=
minne ~î=
av Ñáå=
fin ÖÉãÉåëâ~éI=
gemenskap, Éíí=
ett âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=
kunskapssökande Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
förhållningssätt
çÅÜ=Éå=ëíçê=éçêíáçå=Ñ~å=~å~ãã~K=
och en stor portion fan anamma.
aÉíí~=®ê=î™ê=ÄÉê®ííÉäëÉ=çã=Éíí=â~éáíÉä=á=açå~äÇ=_êç~Çóë=äáîK=
Detta är vår berättelse om ett kapitel i Donald Broadys liv.
=
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