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Förord
l sitt arbete "Vetenskap som pedagogik" rnit1erade den norske samhällsvetaren
Regi Th. Enerstvedt ett samtal om pedagogik som vetenskap. I) Bokens fjärde
kapitel gav han rubriken "Pedagogik som vetenskap och vetenskap som
pedagogik". Vi har lånat denna kapitelrubrik som titel på vårt arbete, dels för
att den 1 flera menmgar är en mycket passande titel, dels för att professorernas installat1onsföreläsningar 1 sig utgör bidrag till ett sådant samtal, dels
också för att Enerstvedts ide, om att den pedagogiska debatten både kan och
bör föras även av andra än specialisterna inom utbildnmgsområdet, är så
tilltalande.
Pedagogisk debatt, antingen den förs på dagstidningarnas kultursidor, i
skolornas kollegierum eller 1 de akademiska utbildnmgarnas seminarierum, är
betjänt av överblickar och tillbakablickar på pedagogikens bidrag till vår
förståelse av sådant som har att göra med uppfostran, utbildning och
undervisning.
Syftet med denna bok är att bidra med material som underlättar att just
överblickar och tillbakablickar kommer till stånd. Något sådant systematiskt
samlat källmaterial om disc1plrnens innehåll har hittills rnte funnits tillgängligt. Vi har samlat, sammanställt och kommenterat installationsförelå'sningar i
pedagogik hållna mellan 1910 och 1982. Kommentarerna bygger i sin tur på två
andra källmaterial som mte heller tidigare funnits sammanställda: inbjudningsskrifter till professo1·sinstallationer och sakkunnigutlåtanden vid tillså'ttning av
professurer i pedagogik.
Arbetet med insamlingen av installat1onsföreläsnrngarna påbörjades 1 anslutnmg till forsknmgsproJektet "Den pedagogiska forskningens utveckling vid
pedagogiska institutioner". 2) Projektet leddes av Gerd Lrndberg (Sundblad) och
Leif Lrndberg och finansierades av dåvarande Statens råd för samhällsforskning.
Arbetet har kunnat föras så här långt genom anslag från Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Umeå universitet. I insamlingen och
bearbetningen av föreläsnmgarna och rnbjudningsskrifterna har förutom vi
själva även Christer Eriksson och Else Olsson deltagit. lnsamlmgen, sammanställningen och bearbetningen av sakkunnigmaterialet har gjorts av Leif
Lrndberg, Tommy Lyxell och Helene Thorgrimsson. Manuskriptet har renskrivits
av Ann-Marie Smeds.
lnsamlrngsarbetet har tagit mycken tid 1 anspråk och skulle ha tagit ännu
längre tid om vi rnte fått hjälp av forskare som fattat intresse för vårt projekt.
Vi vill särskilt tacka docent Eva-Mari Köhler för hennes genomgång av Herman
Siegvalds personliga arkiv och docent Ingemar Nilsson för att välvilligt ha delat
med sig av sm kännedom om Gustav Jaederholms arkiv och dess innehåll.
Vi vill också tacka Barbro Edlund och Patricia Johannesson för att de ställt sina
framlidna mäns föreläsningar till förfogande för nypublicering och Theodor
Katz för att han ställt manuskriptet till srn fars föreläsning till förfogande för
publicerrng. Lennart Hagefors på BLM har gett tillstånd till nypublicering av
John Landqvists installationsföreläsnmg.
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Professorerna Åke Bierstedt, Urban Dahlöf, John Elmgren, Sigbrit FrankeWikberg, Sten Henrysson, Torsten Husen, Kjell Härnqv1st, Egil Johansson, Göte
Klingberg, Ference Marton och Wilhelm Sjöstrand har samtliga välvilligt,
oavsett form och skick, ställt sina föreläsningar till förfogande för publicering,
något som vi också tackar för.
Umeå i november 1987

Leif Lindberg

Britt-Marie Berge

1)

Enerstvedt, R. Th. (l 971). Vetenskap
vetenskapens medel och mål. Prisma.

2)

Projektet har bl a rapporterats i Lindberg, G., & Lindberg, L. ( 1983).
Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En explorativ studie av inomoch utomvetenskapliga faktorer. Akad. avh. samhällsvetenskapliga
fakulteten, Umeå universitet.
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1 Om installationsföreläsningen, källor och bokens
disposition

"Installationsföreläsningen är den rit enligt vilken en ny
må'stare auktoriseras att tala med auktoritet som instituerar
hans tal som legitim diskurs, uttalad av den som får rlitten att
tala. Den rå'tta magiska kraften hos denna rit grundas på ett
tyst och osynligt utbyte mellan den nye intrå'dande, som offentligt utbjuder sitt tal, och de församlade må'stare som med sin
nå'rvaro som kår och som kroppar intygar att detta tal, nlir det
nu också tas emot av de mest framstående må'starna, erhåller·
universell giltighet, dvs talet blir i strikt mening magistra lt ... "
Pierre Bourdieu. l)
lnstallat1onsföreläsningen är en del av den akademiska verksamheten vid
universitetet både i Sverige och utomlands, lnstallationsföreläsningen och den
moderna vetenskapen är intimt förknippade med varandras framväxt.
Framförandet gör den förväxlingsbar med akademiska högtidstal, vilket är
olyckligt eftersom ett högtidstals funktion knappast självklart sammanfaller
med installationsföreläsningens.
Den tidigaste noterade installat1onsföreläsningen i Sverige hölls den 5
december 1625 vid Uppsala universitet. Föreläsningen, en "Oratio" (ett tal),
trycktes året därpå i en beskrivning av installationshögtidligheten. Händelsen
benämndes som en "lnauguralis actus" (installation).2) I en bibliografi utgiven
vid Lunds universitet anges att:

"Elias Lindfors 1821 ... tycktes vara den förste, som håller en intrå'desförelå'sning i mera modern mening; förut var det blott orationer. Måhå'nda har
han dock haft en eller annan föregångare fastå'n detta ej med tydlighet
framgår av limnets stilisering ... "3)
I äldre konstitutioner för Lunds universitet (de första dateras den 19 december
1666) finns vissa bestämmelser för hur professorsinstallationer skulle gå till.
Installationen skulle ske i samband med en officiell högtidlighet. Inbjudan
skulle utfärdas av rektor genom tryckt program.

"Den nye professorn skulle, stående i katedern, avlå'gga sin ed och hålla sitt
installationstal, sedan han av rektorn upptagits bland professorerna".4)
Vad föreläsningarna skulle omfatta förefaller inte ha reglerats vare sig i de
ursprungliga konstitutionerna eller 1 senare universitetsstadgor.
Dessa noteringar säger dock inte mer om installationsföreläsningen än hur den
skulle hällas och att föreläsningar har hållits av tillträdande professorer.
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Vad är då en installationsföreläsning? Att ta sin utgångspunkt i den språkliga
betydelsen av ordet "installation" är ett sätt att identifiera dess innebörd.
Benämningen 11 inaugural1s actus" som användes om den ovan nämnda installationshögtiden återfinns i anpassad form 1 engelskan. Installation och
installationsföreläsning benämns "lnauguration" respektive "inaugural speech".
Engelskans "Inauguration" betyder enligt Oxford Universal Dictionary:

"The action of inaugurating. 1. Forma! induction, institution or ushering in with
auspicious cermonies. 2. The forma! commencement or introduction of a course
of action, an important era or period of time ... "5)
"lnauguration" står alltså för två innebörder: dels installera och dels att böqa
eller sätta något i rörelse.
Stammen i såväl det engelska som i det latinska ursprungsordet är "Augur".
Under romartiden, var en "augur" en slags religiös tjänsteman med officiell
status. Denne tolkade omen från t ex fåglars flykt eller offerdjurs inälvor. Den
engelska adjektivformen "augural" betyder också "prognostisk". "Inaugurera" är
den svenska varianten av ordet. Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder
ordet påbörja, inleda medan Svensk Uppslagsbok anger inviga och inleda.6)
Ordet "inaugurera" förefaller emellertid inte ha använts i samband med
professorsinstallationer i Sverige. Dess innebörd ligger dock i linie med det
latinska ursprungsordet och den engelska varianten därav. Det förefaller
rimligt att ur språklig synvinkel uppfatta installationen av professorer och de i
samband härmed hållna installationsföreläsningarna dels som ett uttryck för ett
cerimoniellt insättande av en person i dennes professorsämbete, dels som ett
uttryck för "rätten att tala", dvs rätten att ge disciplinen ett innehåll och en
inriktning.7)
Det föreligger en väsentlig likhet mellan augurernas "spådomar" och professorernas föreläsningar. Visserligen är de olika till innehåll men lika med
avseende på funktion. Om augurerna inför ett fältslag tolkade inälvorna på ett
offerdjur på ett "fördelaktigt" sätt utgjorde detta en del av beslutsunderlaget
för att starta fältslaget. En icke gynnsam tolkning kunde bidra till beslut om
ytterligare väntan eller tillbakadragande. En installationsföreläsnings funktion
kan sägas överensstämma med augurernas "fördelaktiga" tolkning i så måtto att
installationsföreläsningen kan staka ut den vetenskapliga väg som den
tillträdande professorn avser att beträda, beskriva vetenskapens nuvarande och
tidigare tillstånd på ett sätt som gör det möjligt att extrapolera kommande
insatser, visa exempel på förebildliga vetenskapliga arbeten och problemlösningar. Uppfattat på detta sätt blir augurernas "fördelaktiga" tolkningar
och installationsföreläsningars program "profetior" som ska uppfyllas.
Sammantagna teckar de installationsföreläsningar som presenteras i denna bok
en bild av den pedagogiska vetenskapens innehållsliga utveckling 1 Sverige
under 1900-talet. Bilden är visserligen suddig i vissa partier eftersom några
professorer inte har hållit någon föreläsning. Föreläsningarna säger dessutom
bara indirekt något om de sammanhang som gjort iust de föreläsningar som
återfinns i denna framställning möjliga att hålla. Den "suddighet" som beror på
att några professorer inte hållit någon föreläsning kan vi inte göra någonting
åt. Däremot är det möjligt att göra de sammanhang ur vilka föreläsningarna är
sprungna tydligare, Sammanhang är dock en mångtydig term som måste
kvalificeras innan den kan användas på ett föreståeligt sätt.
8

Ett sätt att uppfatta sammanhang är att se vetenskapen pedagogik som en del
eller möjligen ett spec1alfall av en större helhet.8) I en sådan helhet kan den
inte isoleras eller betraktas som absolut unik. Den framstår som en företeelse i
en ständigt flytande utvecklmgsström av alla företeelser, där varje företeelse
(och dä även vetenskapen pedagogik) vid en given tidpunkt intar en viss
position till andra företeelser, för att vid en annan tidpunkt (möjligen) inta
någon annan position. Med detta genetiska perspektiv är det möjligt att
föreställa sig att alla företeelser pä något sätt är bundna vid varandra. Graden
av bmdning kan däremot variera i styrka. Företeelser som har en stark bindning
till den pedagogiska vetenskapen är t ex samhällets utvecklingsgrad och
utvecklingsinriktnmg, arbetsdelnmg, 1deolog1ska strömningar, politiska strömningar. Listan pä företeelser som kan tänkas ha starka bindningar med den
pedagogiska vetenskapen torde kunna göras minst lika !äng som listan pä de
problem som uppstår dä man 1 ett vetenskapssamhälle präglat av långtgående
specialisering tänker sig försöka att beskriva en vetenskap i termer av
helheter.
Ett annat sätt att uppfatta sammanhang är att ta utgängspunkI i Pierre
Bourdieus teori om sociala fält.9) Hans tes är att även den renaste grundforskningsvetenskap är att betrakta som ett socialt fält pä samma sätt som vilket
socialt fält som helst. Som sådant kan det karaktäriseras med hjälp av begrepp
som maktfördelning och monopol, kamp och strategier, intressen och profiter.
Det som skiljer ett socialt fält frän ett annat socialt fält är att varje fält antar
vissa specifika former som är unika just för detta fält. För det vetenskapliga
fältet innebär teorin, att det som står pä spel i "kampen", är den vetenskapliga
auktoritetens monopol. Den agent som lyckas i denna kamp förvärvar därmed
ett slags socialt kapital, som ger makt över de konstitutiva mekanismerna hos
fältet och som kan bli ombildat till andra former av kapital, Den agent som
lyckas är den agent som tär rätten att tala och som förmår påtvinga sina
medtävlare sin definition av vetenskapen.
Ett tredje och ett snävare sätt att uppfatta sammanhang är att följa det
händelseförlopp som tär sin slutpunkt 1 installationsföreläsningen. Kartläggnmgen av sådana händelseförlopp för varje tjänstetillsättning (eller åtminstone
för mera strategiska sådana) utgör också en förutsättning för att kunna arbeta
med de förra sätten att uppfatta sammanhang. I denna bok behandlas installationsföreläsningarna i ett snävare perspektiv.
För att skildra sammanhang i den snävare meningen använder vi material som
anknyter till händelsekedjan: Riksdagstryck och högskolornas årsredogörelser
vid förberedelsearbetet mför inrättandet av professurer, sakkunnigmaterial vid
tillsättning av professurer, mbjudningsskrifter inför installationerna och
slutligen installationsföreläsningarna. Den första gruppen av material har
använts 1 åtskilliga forskningspro1ekt. De därpå följande materialen har inte
tidigare använts i sin helhet. l 0) En kommentar till materialen är därför
befogad.
RIKSDAGSTRYCKET OCH HÖGSKOLORNAS ÄRSREDOGÖRELSER
Professurerna vid statsuniversiteten (Uppsala och Lund) behandlas i riksdagstrycket. Förutom motioner, propositioner, utredningar och debatter i kamrarna
(före enkammarriksdagens införande l 971) föreligger även skrivelser med t ex
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protokollsutdrag från de humanistiska fakulteternas behandling av frågan om
pedagogikprofessurernas inrättande och inriktning. Sammanställningar av olika
remissinstansers hållning återfinns också i riksdagstrycket. Professurerna vid de
privata högskolorna (Stockholm och Göteborg) behandlas fram till den s k
delningen av pedagogikprofessurerna, som påböqades 1 slutet av 19/tO-talet och
pågick ett decennium framåt i tiden, i årsredogörelserna från respektive
högskola. Förberedelserna för delningen behandlas i riksdagstrycket. Därefter
tillkommande lärarhögskolors och universitets pedagogikprofessurer återfinns 1
riksdagstrycket.
INBJUDNINGSSKRIFTERNA
Dessa skrifter innehåller, förutom inbjudan att delta 1 installations- eller
tillträdeshögtidligheterna, även en rekapitulation av den aktuella professurens
tillkomst. Skrifterna behandlar härigenom både aktuella men även tidigare
uppfattningar om vilket innehåll professuren 1 fråga borde ha/få. Detta innebär
att inbjudningsskrifterna sammantagna ger en bild av hur pedagogiken växt
fram som akademisk disciplin. I flera av skrifterna beskrivs såväl donatorers,
som universitetsmyndigheters och statsmakternas önskemål, krav och agerande
beträffande aktuell professurs inriktning. Inbjudningsskrifterna varierar dock
betydligt i omfång och innehåll. Väsentligt att notera är att de tidigare
inbjudningarna är mera informationsrika och omfattande än de senare. Inbjudningarna efter 1970 omfattar med något undantag när i huvudsak vissa
uppgifter om den tillträdande professorn.
SAKKUNNIGUTLATANDENl l)
Sakkunnigmaterialet innehåller vad avser tiden före nuvarande organisation
med tjänsteföreslagsnämnd, som regel uppgifter om varje sökandes vetenskapliga produktion, den sakkunniges uprfattning om professurens inriktning,
dennes värdering av de sökandes vetenskapliga produktion samt hans placering
av de sökande i förslagsrum. Varje sakkunnig giorde sin egen värdering av varje
sökande. De sakkunniga skulle vara minst tre till antalet. Materialet omfattar
även fakultetsbehandlingen av de sakkunnigas förslag. Vissa ärenden omfattar
även ytterligare material. Sakkunnigmaterialet från tillsättningar under nu
gällande förordning är betydligt mindre i omfattning. De sakkunniga (de kallas
numera "särskilt förtrogna") avger som regel ett gemensamt yttrande. Samtliga
sökanden behöver inte heller bedömas. Som material betraktat är de utlåtanden
som hittills avgivits under den nu gällande förordningen betydligt mindre
informationsrika än under den tidigare ordningen. Ett utlåtande från den
senare perioden kan omfatta något tiotal sidor maskinskriven text medan de
från tidigare perioden sällan understiger hundratalet trycksidor.
DISPOSITION
Boken består av två delar. Den första omfattar föreläsningar hållna mellan
1910 och 1947. Den andra de föreläsningar som ägde rum mellan 1950 och
1982. Anledningen till denna uppdelning är avhängig vårt val att relatera
föreläsningarna till sammanhang i den snävare meningen. De professurer som
inrättades mellan 1907 och 1934 ges samtliga något skilda benämningar. I
mitten på 1940-talet tillsattes en utredning ( 1945-års universitetsberedning)
som bl a hade till uppgift att lämna förslag om hur universitetsväsendet skulle
förstärkas för att möta den växande strömmen av studenter. Utredningen gransk10

ade även pedagogikämnet och lämnade förslag om ett förenhetligande av
ämnesbenämningen. Denna händelse markerar gränsen mellan de två delarna.
Varje del inleds med en översikt som behandlar varje professurs benämning,
innehavare och tidpunkt för inrättande. Huvuddragen i respektive professurs
tillkomst presenteras. Den fråga vi särskilt följer är den om pedagogikprofessurernas inriktning. Ståndpunkterna i denna fråga kan härmed enklare läsas
mot innehållet i installat10nsföreläsningarna. Uppläggningen skiljer sig
väsentligt mellan den första och den andra delen. Skillnaden är betingad av
materialens beskaffenhet. Detta innebär att vi i den första delen företrädesvis
använder inbjudnrngsskrifter, riksdagstryck och årsredogörelser, medan vi i den
andra delen huvudsakligen använder riksdagstryck och sakkunnigutlåtanden.12)
Efter dessa översikter kommenteras varje installationsföreläsning med avseende
på dess programkaraktär. Därefter följer föreläsningarna i kronologisk ordning.
NOTER
l. Citatet är hämtat frän en artikel av Donald Broady och Mikael Palme i
Dagens Nyheter 1982-07-30. I artikeln med titeln "Ett folk med riter och
kultplatser", presenteras Pierre Bourdieus soc10logi. Citatet härstammar
frän den föreläsning Bourdieu höll när han installerades som professor vid
College de France.

2. Se Annerstedt, C. Uppsala universitets h1stor ia. Första delen 14 77-1654.
Stockholm 1877, 209. I Meyer, E. Program utgifna vid Uppsala universitet
1599-1700. Upsala universitets årsskrift 1905. Filosof i, språkvetenskap och
historiska vetenskaper, 3. Upsala, l 905 finns även inbjudningsskriften till
installationen förtecknad. Se även Marin, B. Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855-1966. Skrifter rörande Upsala Universitet
C. Organisation och historia. Il Uppsala l 967, 5. Meyer har även förtecknat
program för per i oden l 701-1854: Meyer, E. Program utgifna vid Upsala
universitet 1701-1854. Upsala Universitets årsskrift. Filosofi, språkvetenskaper. l. Upsala 1908. De program Meyer har förtecknat för hela perioden
14 77-1854 är: program vid fester, program vid rektorsbyten, installationsprogram, promotionsprogram, begravningsprogram samt orations- och
paren ta tionsprogram.
3. Sjöbeck, P. Program
Gleerup, 1912-1915.

utgJfna

vid

Lunds

Universitet

1667-1867. Lund:

4. Rosen, J. Lunds Universitets historia. I. 1668-l 709. Lund: CWK Gleerup,
1968, 157.

5. The Oxford Universal Dictionary Illustrated. Vol I, A-M, Oxford: Caxton,
1965, 976.
6. Svenska Akademins Ordlista. Stockholm: Norstedts, 1959, s l 87. Svensk
Uppslagsbok. Band 13, Malmö: Sv Uppslagsbok AB, 1937, 950.
7. Jämför Broady, D. Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket
gammal stav. I Skeptron, nr l, 1984, 8-26.
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8. Detta sätt att uppfatta sammanhang är uttryck för den genetiska
historieuppfattningen. En presentat10n av denna återfinns i Renvall, P. Den
moderna historieforskningens principer. Stockholm: Natur och Kultur, 1965.
9. Bourdieu, P. The specificity of the scientific field and the social condit10ns
of the progress of reason. Social science information, 14( 4), 197 5, 19-4 7.
l O. Delar av materialen har använts för flera forskningsuppgifter. Jämför
Edfeldt, A. Lärarutbildning. Örebro: Liber 1961 och Sjöstrand, W.
Pedagogikens historia III:2. 267-277. Vidare används både inbjudningsskr ifter och någon installationsföreläsning i Willke, I. Lärostolar 1
pedagogik vid europeiska universitet. Några drag i deras tillkomsthistoria.
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 197 5. Sakkunnigmaterialet och inbjudningsskrifter för perioden sekelskiftet - 1940-talets slut brukas i Dahllöf,
U. Pedagogikämnet, disputat10nerna och arbetsmarknaden för doktorerna
framtill slutet av 1940-talet. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, nr 94 december 1984. Installationsföreläsningar och inbjudningsskrifter för perioden l 910 till 194 7 används i
Lindberg, G., & Lindberg, L. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En
explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer. Akademisk
avhandling, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1983.
11. Sakkunnigmaterialet redovisas i en separat rapport. Lindberg, L. Sakkunnigutlåtanden vid tillsättningar av professurer i pedagogik m m
1910-1982. Kommenterad materialöversikt samt basuppg1fter för respektive
konkurrens. Preliminärt manuskript Pedagogiska institutionen, Umeå
Universitet, september 1987. Förutom sammanställningar av uppgifter ur
materialet finns också en sammanfattning av de väsentligaste förändringarna i den s k sakkunniginstitutionen från 1876 års statuter till nu
gällande förordning.
12. Detta val ska inte tolkas så att sakkunnigmaterialet för den tidigare
perioden saknar intresse. Det är snarare på det sättet att materialet från
den perioden kräver en egen behandling för att kunna ges full rättvisa. Vi
avser att vid senare tillfälle utförligt behandla detta material.
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2 Professurerna i pedagogik, psykologi och pedagogik
samt filosofi och pedagogik 1910--1947

Fyra professurer med olika benämningar inrättades vid statsun1versiteten i
Uppsala och Lund och vid högskolorna i Göteborg och Stockholm. Under
per10den har åtta innehavare installerats. Tidpunkt för respektive tjänsts
inrättande, benämning, installation samt innehavare framgår av nedanstående
sammanställning.
Tabell I. Professurer 1 pedagogik m m 1910-194 7. Inrättande, tjänstebenämning, innehavare samt tidpunkt för installation.l)

LÄROSÄTE

IN RÄTT- TJÄNSTEBEANDE
NÄMNING

UPPSALA
1907
UNIVERSITET

PEDAGOGIK

IN STALLATION
8 okt 1910
27 febr 1932

LUNDS
1911
UNIVERSITET

PSYKOLOGI
OCH
PEDAGOGIK

27 febr 1912
14 mars 1936
3 maJ 1947

INNEHAVAREa)
Bertil Hammer
(1929)
Rudolf Anderberg
( 1948)
Axel Herrlin
(1935)
John Landqvist
( 194 7)
Herman Siegvald
(1956)

GÖTEBORGS
HÖGSKOLA

I 9 I 3b)

STOCKHOLMS I 934c)
HÖGSKOLA

FILOSOFI
OCH
PEDAGOGIK

17 sept 1919

PSYKOLOGI
OCH
PEDAGOGIK

22 april 1939

ENEROTHSKA l april 1937
PROFESSUREN

Gustav Jcederholm
(19 36)
John Elmgren
(1956)

David Katz
(1952)

a)

årtal mom ( ) anger det år när innehavaren lämnade professuren.

b)

omvandling av en 1884 inrättad docentur 1 filosofi.

c)

Olof Eneroth donerade 1 testamente 23 mars 1876 52.000:- till Stockholms
högskola att användas till en professur 1 "läran om sambandet mellan
naturlagarna och människans sedltga och fysiska natur ... " Donationen
mottogs 17 april 1882.
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PEDAGOGIKENS STÄLLNING VID UNIVERSITETEN FÖRE PROFESSURERNAS
INRÄTTANDE
Diskussionen om inrättande av en professur 1 pedagogik har i ett historiskt
perspektiv haft koppling till utbildning av lärare.2) Utbildningskraven på lärare
behandlas i 1571 års skolordning, l 64 9 års skolstadga, 169 3- och 1724 års
skolordningar samt 1 förslaget till l 778 års skolordning. I 169 3 års skolordning
anges följande krav för att lärarsysslor skulle få bedrivas:
"... till sådana tjå'nster utväljas och nämnas, med mindr·e han vid akademien
några år, c'J.tminstone tvc'J. eller tre, i studierna visat sådan flit och sådana
framsteg, som härtill fordras".3)

Skolordningen från 1724 krävde dessutom - innan fullmakt som lektor eller
rektor gavs - att sökanden skulle:
"... hålla en disputation i gymnasiet samt gifva .en lectio cursoria att man
säkert mc'J., hvad lärdom, gåfvor och skicklighet han å'ger af naturen och egen
flit att betjå'na ungdomen".4)

Kravet på lärarprov utvecklades vidare i 1778 års förslag till ny skolordning.
Där angavs bl a ungefärliga omfattningen av och formerna för provet.
Ar 180 l inrättades det s k Kanslersgillet som skulle sköta ledningen och
övervakningen av hela undervisningsväsendet. Professor Fremling i Lund erbjöd
sig att utan kostnad för universitetet föreläsa i pedagogik (liknande förslag
inkom för övrigt även från landets två andra universitet, Uppsala och Abo).
Efter hemställan från Kanslersgillet utfärdade Kungl Mapt den 15 mars 1803
ett brev innehållande två väsentligheter för pedagogikämnet. För det första: De
studenter vilka skulle bli lärare och informatorer skulle examineras i bl a
pedagogik och didaktik:
"... härmed i Nåder förordna, det skola alla Studeranden, som vilja åtaga sig
Barns publiqua eller enskilda underwisning, wara pliktige, att offentligen wid
anstlillande Examina ådagalägga dels deras i Pädagogique och Didaktique
wunne förkofran, dels ock deras framsteg uti de Elementarwetenskaper, hwilka
för en Lärare eller Informator liro nödige ... "5)

För det andra: Förslaget om föreläsningar i pedagogik vid landets tre
universitet accepterades. I och med detta Kungliga brev var pedagogik
etablerat som examenskrav för blivande lärare vid våra universitet.
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Samma år kom också ett förslag från Åbo universitet om att inrätta ett
·Seminarium Philologicum där. I april 1804 godkändes förslaget av Kungl Maj:t.
Instruktionen för detta seminarium, som kom att benämnas Seminarium
Paedagogicum, utfärdades på sommaren 1806.6)
Även om undervisningen 1 pedagogik blomstrade i bi'rjan på 1800-talet blev
denna period mycket kort. Den sista pedagogiska examen förrättades i
december 1815. I 1820 års skolordning hade passussen om bevis på vinnlagda
kunskaper i pedagogik och didaktik för erhållande av lärartjänst strukits. I juli
1823 upphävdes efter hörande av konsistor ierna i Uppsala och Lund den
pedagogiska examen.?)
Det förefaller som om frågan om hur undervisningen i pedagogik skulle
bekostas, skulle ha varit anledning till dess avskaffande. Professorn i filosofi i
Uppsala, Daniel Boeth1us, hade ju likt Fremling 1 Lund, erbjudit sig att utan
kostnad för universitetet föreläsa i pedagogik. Vid slutet av höstterminen 1808
skrev han till kanslern och anhöll om att bli befriad från föreläsningarna och
examina samt föreslog att 11... en ordentlig syssla borde inrättas till dessa
föreläsningars bestridande".8) Boethius begäran om befrielse bifölls av
kanslern, men resterande delen av hans skrivelse remitterades till fakulteten,
dvs frågan om inrättande av en särskild lärartjänst i pedagogik.
Fakulteten ansåg sig inte kunna bifalla Boethius begäran, då medel för många
år framåt ej skulle finnas för en sådan tjänst. I stället föreslog den att dessa
examina och därtill hörande undervisning skulle förläggas till prästseminariet:
"?resterna blifva ju lå'rare för de lägre och icke litterata klasserna i samhället,
och för detta slags lärare torde den pedagogiska undervisningen blifva till
gagn, under det att däremot metoden i undervisningen, såvida den befattar sig
med vetenskaper, lärdom och vitterhet, ej kan lå'ras annorlunda lin i och med
dessa kunskapsgrenars inhå'mtande, hvilka var för sig äga sina så'rskilda
metoder, oftast obegripliga och otillgclngliga för den som i vetenskaperna
själfva ej gjort betydliga framsteg". 9)

Den 2:a augusti 1809 behandlades frågan i konsistoriet. Detta avvisade tanken
att pedagogikunderv1sningen skulle förläggas till prästseminariet. Ett par citat
från protokollet torde kunna belysa kons1storiets inställning till pedagogiken.
Professor Thunberg hävdade att två egenskaper behövdes för att bli informator:
11
... först
kunskaper, dem han sjå'lf bör liga till ungdomens undervisning och
sedan skicklighet att bibringa andra dem jämte ett anstå'ndigt uppförande i
samhå'llslefnaden 11• I 0)

Han menade att förvärvandet av kunskaper bäst ägde rum i skolan, i gymnasiet
och på akaderpin. Skickligheten i undervisning skulle erhållas genom askulation
hos läroverks- och universitetslärare. Professor Thunberg fortsatte: "Det {Jr icke
utan sklJl jag ansett denna examen i pedagogiken icke allenast för onödig utan
lJfven för ogagnelig".
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Professor Rabenius menade för sin del att pedagogik 1 och för sig var en
utmärkt vetenskap och att man mycket väl kunde leva upp till det kungliga
brevets innehåll utan att förordna någon särskild lärare i pedagogik. Så här
tänkte han sig att det skulle gå till:
"Pedagogik och didaktik ära, om jag ej bedrager mig, till sina hufvudlå'ror
infattade i fysiologi, antropologi och sedelära, i hvilka vetenskaper jämväl
måste förekomma det, som den åberopade kungörelsen accuserar vm·a objekt
för pedagogik och didaktik, nlimligen grunderna för må'nniskans förståndsodling
och undervisande till dygd och kunskaper. Och den anbefalda examen i
pedagogik och didaktik skulle således kunna verkställas genom examen i de
nämnda, redan förut med lärarn bör vid akademin försedde vetenskaper, utan
att behof gö1·es att af vissa dessa vetenskapers afdelningar formera nya
sciencer, hvilka med så'rskilda lärare och lå'rare med nya löner måste förses". Il)

Konsistoriets uppfattning om pedagogik var definitivt inte entusiastisk. I och
med att konsistoriet intog denna hållning kom undervisningen i pedagogik snart
att upphöra. I Lund var stämningarna inte lika negativa men även där upphörde
undervisningen i och med professor Fremlings död l 820.
Den pedagogiska examen som fanns mellan 1803 och 1823 var förlagd till
universiteten. Förslag om att inrätta ett pedagogiskt seminarium (för
läroverkslärare) i Uppsala framlades l 803 av ett regeringsråd Halldin och
1856-58 av F F Carlsson. Vid 1867 års riksdag föreslog F F Carlsson, vid
tillfället ecklesiastikminister, att lön för en professur i pedagogik vid Uppsala
universitet skulle utgå. Även detta förslag föll 1 riksdagsbehandlmgen.
Läroverkslärarnas utbildning kom att få en annan form.
Den 12 maj 1865 utfärdade Kungl Maj:t en förordning om det s k "profåret".
Enligt denna skulle sökanden till lärartjänst vid elementarläroverk under mmst
ett är ha följt undervisningen vid något av ecklesiastikdepartementet anvisat
läroverk och dessutom själv deltagit som lärare eller kunnat styrka motsvarande
kompetens. I denna stadgas efterföljd väcktes motioner vid l 868 års riksdag om
bl a en pedagogisk examen.
Även om motionärernas önskemål inte infriades så utfärdade Kungl Maj:t den
16 juni 187 5 en ny stadga om det s k "profåret". Detta delades i två kurser, en
praktisk och en teoretisk. Den praktiska kursen skulle förestås av läroverkets
rektor medan den teoretiska skulle ledas av en föreståndare som utsågs av
chefen för ecklesiastikdepartementet. Innehållet 1 den teoretiska kursen skulle
bestå av minst två föreläsningar i veckan över viktigare delar av pedagogikens
teori och historia, särskilt det svenska underv1sningsväsendets.
Föreståndaren för den teoretiska kursen var som regel universitetslärare. Ett
tiotal personer innehade föreståndarskapet fram till och början på l 900-talet. I
inbjudan till Bertil Hammers tillträde till pedagogikprofessuren i Uppsala
skriver SchUck:
"Av dessa gjorde Frans von Scheele den utan tvifvel mest betydande insatsen
och att pedagogiken öfver hufvud taget blifvit ett universitetslimne, torde till
den väsentligaste delen bero på hans oegennyttiga och energiska verksamhet
såsom ledare för den teoretiska kursen".12)
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von Scheele undervisade inte enbart inom ramen för profårskursen, utan han
gav även undervisning i pedagogik vid universitetet. Dessutom inrättade han
1903 en pedagogisk övningsskola och i samband med denna ett pedagogiskt
seminarium.
SchUck anger även von Scheeles pedagogiska verksamhet och hans anseende som
pedagog som orsak till att pedagogik blev examensämne.
Pedagogik blev 1903 principiellt accepterat som examensämne. von Scheele
förordnades till examinator för en fil kand som ville avlägga lie examen i
teoretisk filosofi och pedagogik. Det som inträffade var i korthet följande: Fil
kand Otto W Sunden inlämnade en underdånig ansökan om nådigt tillstånd att
vid Uppsala universitet avlägga fil lie examen i ämnena teoretisk filosofi och
pedagogik. Ärendet remitterades till filosofiska fakulteten i Uppsala som
avstyrkte anhållan, Kungl Mai:t biföll ansökan under förutsättning att examen
avlades enligt studieplan och examensfordringar fastställda av kanslern, samt
att lämplig examinator fanns att tillgå. Studieplan upprättades, godkändes och
von Scheele förordnades som ovan nämnts till examrnator.
PROFESSURERNAS BEHANDLING VID 1906, l 907 och l 91 l ÅRS RIKSDAGAR.13)
Frågan om en professur i pedagogik väcktes av en motion till andra kammaren
1905. Motionärerna, Berg och Hammarlund, konstaterade att undervisning i
pedagogik, uppfostrans vetenskap, bedrevs vid folkskoleseminarierna. l 4) Men de
som var lärare där hade ingen möjlighet att i Sverige skaffa sig den nödvändiga
kompetensen för att kunna undervisa i denna vetenskap. Detta förhållande
medförde stora olägenheter för undervisningens kvalitet,
Utöver detta hävdade de att pedagogik behövdes för läroverkslärarnas
yrkesbildning och att praktisk lärarverksamhet behövde stöd av en vetenskaplig
pedagogik. De hemställde därför att en professur i pedagogik måste inrättas
vid universitetet i Uppsala. l 5)
Till l 906 års riksdag, då för övrigt Fridtjuv Berg blivit ecklesiastikminister och
följaktligen var föredragande statsråd, framlades en proposition om inrättande
av en professur i pedagogik i Uppsala, De argument som där framfördes var i
huvudsak desamma som i den tidigare nämnda motionen. Dessutom framhölls;
att ett flertal lärostolar i ämnet hade inrättats vid europeiska och nordamerikanska universitetet; att ämne~s empiriska karaktär och de metoder som
redan utarbetats för lösandet av pedagogiska problem ansågs fullt jämförbara
med dem inom andra vetenskaper; att studieplaner i ämnen fanns upprättade.! 6)
Statsutskottet ställde sig dock tveksam bl a med motiverrngen att ärendet ej
var ordentligt utrett. Detta ledde till att motionen ej bifölls. Kungl Maj:t lät
verkställa en utredning och för dess räkning infordrade kanslern för rikets
universitet yttranden från konsistorierna i Lund och Uppsala. I Uppsala
tillstyrktes i huvudsak proposition i ärendet, medan man i Lund anförde
åtskilligt mot en professur i pedagogik:

"Skälen ... äro i korthet, att frågan om inrättande af professorsbefattningar i
pedagogik icke vore ett från universitetet utgånget kraf; att universitetet hade
flera vida viktigare anslagsbehof, som kanske skulle få stå tillbaka fiir niimnda
upptagande bland de ordinarie examensämnena; att den teoretiska pedagogiken
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som omfattade en må'ngd starkt heterogena element som skolhygien,
skoljuridik, pedagogikens historia, de så'rskilda å'mnenas metodik samt
tillämpad psykologi, ännu ej kunde anses som en så färdigbildad vetenskap, att
den förtjå'nade en särskild målsman vid universiteten; att studiet af teoretisk
pedagogik lå'tt förledde till en doktrinär uppfattning och undervisningsmetod,
att, då'rest undervisning i pedagogik vore nödvändig, det vore tillrå'ckligt att för·
å'ndamålet anställa en assistent med en blygsammare aflöning; att, då det
centrala i den teoretiska pedagogiken utgjordes af tillå'mpad psykologi, som
vore en filosofisk disciplin, det kunde vara skäl att undersöka, huruvida ej
någon av professorerna i filosofi lämpligen kunde åtaga sig undervisningen i
teoretisk pedagogik; samt att frågan för öfrigt icke förelåg i ett tillräckligt
utredt skick".17)
propositionen föreslogs inrättande av pedagogikprofessurer vid båda
statsuniversiteten. Föredragande statsrådet Hammarskjöld bemötte de
lundensiska invändningarna:

"Väl är det sannt, att undervisningen i pedagogik ej å'r ett från universitetet
utgånget kraf, ty den teoretiska pedagogiken, såvidt denna omfattar läran om
uppfostrans och undervisningens mål och medel, har sin egentliga betydelse för
de undervisningsstadier, som ligga nedom den akademiska undervisningen. För
denna spelar pedagogiken en mindre roll, ty för den akademiska lärare, som väl
behärskar sitt ämne och har ett lefvande intresse för detsamma, ger sig formen
för undervisningen af sig själ{. Men universitetet är ej blott en anstalt för
vetenskaplig forskning, utan äfven en fackbildningsanstalt och måste inrätta sig
då'refter. Sålunda har den filosofiska fakulteten till uppgift att utbilda lå'rare
och måste med hänsyn hå'rtill anordna undervisning. Nu förhåller det sig så, att
öfver hälften av dem, som aflägga filosofie kandidatexamen, genomgå pr·ofår·
för att ägna sig åt de allmänna lå'roverkens, folkskoleseminariernas och andra
därmed jämförliga undervisningsansta lters tjänst. Samtliga dessa studerande
måste enligt gällande bestå'mmelser erhålla undervisning och aflå'gga prof i
teoretisk pedagogik och det kan utan /Jfverdrift så'gas, att intet ämne är·
tvångsämne för så många filosofie studerande som teoretisk pedagogik. Under
sådana förhållanden ligger det otvifelaktigt inom området för· universitetens
uppgifter att meddela undervisning uti frågavarande ämne.
Det har vidare anmå'rkts, att den teoretiska pedagogiken, såsom omfattande en
mängd starkt heterogena element, ej kan anses såsom en färdigbildad
vetenskap. Att för detta påstående åtskilliga talande skäl blifvit anförda vill
jag icke bestrida, men detta kan icke rubba min uppfattning i frågan, ty
liknande skäl kunna helt visst anföras beträffande åtskilliga andra vetenskaper
som redan ära representerade vid universiteten, t ex geografi. Anmå'rkningen
förlorar jämvlil i betydelse inför det faktum, att för såväl Uppsala som Lunds
universitet redan uppgjorts och af kanslern faststå'llts studieplaner för ämnet i
pedagogik, och att åtskilliga filosofie kandidat- och licentiatexamina i å'mnet
aflagts.
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Beträffande den framställda anmå'rkningen, att studiet af den teoretiska
pedagogiken lätt kan förleda till en doktrinär uppfattning och undervisningsmetod, vill jag ej alldeles förneka, att så under stundom kan vara
förhållandet, men jag håller före, att faran minskas, i samma mån ämnet göres
till föremål för en värklig vetenskaplig behandling. Och jag ser därför i denna
anmärkning snarare ett skå'l för än emot upprå'ttande av professurer i å'mnet.
Jag tror mig icke taga miste, nå'r jag uttalar den förmodan, att den af mig nu
framhållna synpunkten varit en af dem, som i första hand förmått de
akademiska myndigheterna i Uppsala att göra framställning om pedagogikens
upptagande bland den filosofiska fakultetens ordinarie ämne".18)

Riksdagen beslöt slutligen att enbart anvisa medel för professuren i Uppsala.
Professuren i Lund fick anstå bl a för att de akademiska myndigheterna där
hade uttalat sig mot ett rnrättande.19)
Examensstadgan från 1907 föreskrev att filosofiska fakulteten skulle anordna
en för filosofisk ämbetsexamen avsedd kurs i psykologi samt pedagogikens teori
och historia. I Lund hade en sådan kurs givits av en docent i teoretisk
filosofi.20) Professorerna Hans Larsson och Efraim Liljeqvist fann dock denna
anordning olämplig och väckte 1 maj 1909 förslag om att universitetet i sin
petita till följande års riksdag borde uppta en professur i pedagogik. När
förs! aget diskuterades i humanistiska sektionen den 15 maj 1909 hävdade
Larsson att pedagogik inte enbart borde bedrivas som läsning utan borde
kompletteras med seminarieövningar. Han varnade för att om en professur i
pedagogik inte inrättades, så skulle t ex folkskoleinspektörs- och överlärartjänster komma att besättas med personer som studerat i Uppsala, något som
han fann orättvist mot de som studerade i Lund. Han betvivlade inte heller att
kompetenta sökanden skulle finnas att tillgå, vilket de akademiska myndigheterna i Lund hade hävdat. Larsson fortsatte:
"Jag skulle anse mig komma utanför ämnet, om jag här ville bevisa
pedagogikens nytta. Två'rtom vill jag betona att denna senare fråga icke
föreligger. Den är praktiskt sedd redan afgjord af Kungl Maj:t i och med att
pedagogik blifvit obligatorisk i fakultetens viktigaste examen. Det kan råda
olika meningar om lå'mpligheten af denna bestämmelse i examensstadgan, men
den finns där och bildar en förutsättning, som ej med bibehållen lojalitet kan
ignorems". 21)

Som avslutning påpekade han, att det var vare sig Kungl Mai:t eller
universitetens kansler som behövde vinnas för ett inrättande utan endast
humanistiska sektionen och konsistoriet vid Lunds universitet. Humanistiska
sektionen biföll professorerna Larssons och Ltljeqvists framställning.
Konsistoriet vid Lunds universitet anslöt sig i huvudsak till humanistiska
sektionens framställning. Den 24 september l 910 skrev konsistor iet till
kanslersämbetet vid rikets universitet och begärde att få inrätta en professur
inom pedagogikens ämnesområde. Konsistoriet gjorde dock ett tillägg till den
tidigare refererade framställningen:
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"Som det emellertid är konsistoriets övertygelse, att pedagogiken kan
vetensl,apligt bedrifvas endast i intimt sammanhang med psykologi, och å andra
sidan den moderna psykologin tagit en synnerlig omfattning, som glir dess
särskilda representation hliglinsklig, anser konsistoriet detta sakflirhållande
bäst tillgodoses, om det ifrågavarande prof essorsämbetet inrättas i psykologi
och pedagogik". 22)
Universitetskanslern instämde i allt väsentligt i konsistoriets framställning
utom på en punkt där han kommenterade relationen mellan psykologi och
pedagogik:

"Härvid linskar jag dock så'rskildt framhålla, att detta flirslag gifvetvis icke får
anses innebå'ra, att psykologin skulle i sin helhet öfverflyttas till den
pedagogiska professuren, utan endast såtillvida som psykologin står i
sammanhang med pedagogiken, hvarvid den experimentella psykologin torde
böra förlå'ggas inom pedagogikprofessurens område. Att psykologi fortfarande
måste bedrifvas inom den teoretiska filosofien och äfven inom den praktiska
filosofien, torde vara själffallet".23)
Med denna kompletterande synpunkt anhöll kanslern om att 1911 års riksdag
skulle bevilja medel för inrättande av en professur i psykologi och pedagogik
vid Lunds universitet.
Ovan refererade framställningar låg till grund för en motion till andra
kammaren av 0 H Walden om inrättandet av en professur i psykologi och
pedagogik i Lund.24) Statsutskottets utlåtande var positivt och tog fasta på
såväl konsistorets som kanslerns tillägg till denna framställning.25) Motionen
debatterades i båda kamrarna. Den första kammarens diskussion är ointressant
för denna framställning. I andra kammaren däremot ifrågasatte von Scheele:

"... den utfyllnad med psykologi, som kommit till och det icke blott som ett
tillägg, stå'lldt efteråt, utan såsom intagande frå'msta rummet, hvarigenom stora
olägenheter, ja hela saken snedvridas och syftet väsentligen förfelas".26)
På detta svarade statsrådet Lindström, chefen för ecklesiastikdepartementet,
att om han hade föreslagit en sådan professur så hade han föredragit
benämningen pedagogik och psykologi för att framhäva att pedagogiken var det
viktigaste. Han menade dock att denna fråga kunde regleras genom Kungl
Maj:ts föreskrifter.27) Någon sådan reglering vidtogs aldrig.
Utskottets hemställan om en professur i psykologi och pedagogik vid Lunds
universitet bifölls i båda kamrarna.28)
Efter inrättandet av professurerna i Uppsala och Lund ledigförklarades dessa.
Till innehavare av professuren i pedagogik vid Uppsala universitet utsågs Bertil
Hammer och till professuren i psykologi och pedagogik vid Lunds universitet
Axel Herrlin.
UPPSALA
Innan professuren vid Uppsala universitet ledigförklarades efter Hammers död
1929, debatterades den livligt.29) Professorerna Hägerström och Pahlen
framställde till Humanistiska sektionen ett förslag angående ändringen av pro-
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fessurens ämnesomfattning. Förslaget var att professuren i pedagogik vid
Uppsala universitet skulle bli en professur i psykologi och pedagogik, i likhet
med Lunds universitet:
"Anledningarna till att vi nu för·eslå, att förhållandena i Uppsala måtte bli
likartade med dem i Lund är·o följande:
1:)

Det synes i och för sig för undervisningens likformighet lämpligt, att
motsvarande professur vid de båda statsuniversiteten erhålla en likformig
lwraktå'r,

2:)

Det är till nackdel för Uppsala universitet, att det icke liger en så'rsldld
målsman för den experimentella psykologien och för andra i sin
tillå'mpning inom pedagogiken då'rmed likvärdiga specialdiscipliner.

3:)

Genom kombinationen psykologi och pedagogik vinnes, att professorn i
pedagogik uttryckligen får rätt och plikt att i sin å'mbetsverksamhet direkt
behandla en av pedagogikens grundvetenskaper som psykologien. Dlirpå
kan pedagogiken själv endast vinna, då då'rmed den vetenskapliga barlasten
blir större".30)

Humanistiska sektionen beslöt att göra framställningen i enlighet med vad
professorerna Hägerström och Pahlen föreslagit. Större akademiska konsistoriet
beslöt att ansluta sig till sektionens förslag. Framställningen remitterades till
Skolöverstyrelsen.31)
Skolöverstyrelsen kunde dock inte finna tillräckliga skäl till att professuren i
pedagogik ändrades till en professur i psykologi och pedagogik. Visserligen var
psykologin en viktig hjälpvetenskap till pedagogiken, men den moderna
pedagogiska forskningen stödde sig också på andra betydelsefulla hjälpvetenskaper, praktisk filosofi, etik, kulturhistoria och sociologi. Enligt Skolöverstyrelsen skulle det vara olyckligt med en förening av psykologi och pedagogik.
Psykologin skulle göra sig alltför starkt gällande på pedagogikens bekostnad.
Sistnämnda omständighet anförde Skolöverstyrelsen som skäl mot att
professuren ändrades. Ärendet remitterades även till centralstyrelsen för
Sveriges allmänna folkskollärarförening, som i sitt yttrande påminde om att det
var folkskolans män som hade medverkat till professurens tillkomst och att
professuren avsåg deras professionalism. Folkskollärarföreningen betraktade
det som en allvarlig fara för lärarutbildningens huvudämne, pedagogik, om
ämnet psykologi skulle få inta den dominerande platsen och avstyrkte därför
förslaget.32)
Ärendet återremitterades till Humanistiska sektionen som hänvisade till
nödvändigheten att upprätthålla de vetenskapliga kraven på både den
akademiska undervisningen och på forskningen. Man betonade att just den
psykologiska underbyggnaden var såväl nödvändig som önskvärd. Sektionen
återkallade dock sitt förslag för att undvika ett långt uppskov vid återbesättandet.33)
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Konsistoriet fattade sitt beslut i enlighet med sektionens hemställan.
Universitetet ledigförklarade professuren under dittillsvarande benämning och
19 32 utsågs Rudolf Anderberg till professor i pedagogik. Universitetets rektor
kommenterade den nya innehavaren i inbjudningen till installationshögtidligheten:

"Det är för universitetet en tillfredsställelse att veta, att den nya innehavaren
av professuren besitter sådana meriter å'ven inom psykologin, att utgången av
befordringsllrendet sannolikt skulle ha blivit enahanda om professurens titel
hade llndrats i överensstå'mmelse med universitetets önskan".34)
LUND
I inbjudningen till John Landquist installation 1936 kommenterade Axel Moberg
några av förslagen från 1907 om att en övningsskola borde kopplas till
pedagogikprofessuren. Moberg menar att det var lyckligt att en sådan koppling
inte kom till stånd. Det första skälet var att professorerna i pedagogik, i likhet
med andra universitetslärare, borde 11... hava till sin förnllmsta uppgift att
arbeta på och bidraga till sin vetenskaps fortsatta utveckling".35) Det som,
trots att övningsskolan inte inrättades, ändå faktiskt hände var att en ökande
examinationsbörda tog alltför mycket av professorns tid. Det andra skälet var
11
... att professuren hade att svara för tvllnne, visserligen i professuren intimt
förenade och samhörande, men dock varandra helt olika ämnen med mycket
olika undervisningskrav". 36)
John Lindblom ger i inbjudningen till Herman Siegvalds installation ytterligare
eftertryck åt det orimliga i professorns arbetssituation:

"Under Herrlin och Landquists professorstider har den vetenskapliga pedagogiska verksamheten vid Lunds universitet utvecklats till ett oanat omfång. Icke
minst tillströmningen av l{frjungar har varit högst betydande. Tentamensblirdan
har dllrigenom vuxit till det hart nllr olidliga. Det står numera klart för alla
sakförståndiga myndigheter att förhållandena inom en snar framtid måste
radikalt å'ndras. Professuren måste uppdelas, nya lllrare måste anstlfllas,
institutionen måste på ett genomgripande slitt vidgas och moderniseras".37)
GÖTEBORG OCH STOCKHOLM
Vid högskolorna i Stockholm och Göteborg inrättades två professurer. Båda på
donationsmedel. Den lärostol som 1913 inrättades i filosofi och pedagogik vid
Göteborgs högskola var en utvidgning av en docentur i filosofi som funnits vid
högskolan från 1894.38) Den person som materiellt möjliggjorde utvidningen var
friherrinnan Louise Falkenberg, född Ekman. Friherrinnans far, konsul Oscar
Ekman, var för övrigt Göteborgs högskolas främste bidragsgivare.39) Den
innehållsliga kombinationen av filosofi och pedagogik betingades av att
docenturens innehavare mellan 1906 och 1912, Axel Herrlin, hade givit tjänsten
en sådan inriktning. Förmodligen fanns även en ambition från lärarrådet att
vilja stärka högskolans ställning i konkurrensen om studenterna.40) Att två
ämnen på detta sätt förenades i en och samma tjänst skapade svårigheter vid
tillsättningen av tjänsten. Först 1919 kunde Gustav Jaederholm installeras i sitt
ämbete.41) Efter Jaederholms frånfälle den 17 december 19 36 begärde
Högskolans lärarråd att professurens inriktning skulle ändras, eftersom ämnes-
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kombinationen inte längre kunde anses motsvara det vetenskapliga läget. Det
verkade också. omöjllgt att finna en forskare som hade kompetens att leda
verksamheten i två. så. heterogena ämnen.42) Högskolans styrelse beslöt på.
lärarrå.dets rekommendat10n att, sedan Kungl Maj:t el hade nå.got att erinra
däremot, ledigförklara professuren under benämningen "psykologi och
pedagogik".
Professuren vid Stockholms högskola, Olof
inplacerbar i den akademiska strukturen
framstå.ende pomolog,43) testamenterade
Stockholms högskola för att användas till

Eneroths professur, är inte enkelt
av discipliner. Olof Eneroth, en
den 23 mars 1876 52.000:- till
en professur i:

"... lå'ran om sambandet mellan natul'lagame och menniskans sedliga och fysiska
natur med så'rskild hänsyn till det uppvå'xande slägtets uppfostran till andlig
och kroppslig helsa".44)

Ar 1934 hade fondkapitalet uppnått en så.dan storlek, att professuren kunde
ledigförklaras.
Vilken innebörden i ämnesbeskrivningen egentligen var har varit föremål för
ätskilliga tolkningar som sinsemellan är mycket olika.45) Fridtjuv Berg, som var
en av initiativtagarna till .de första professurerna i pedagogik,46) tolkade i en
artikel 1 Verdandi 1903 Eneroths vilja pä följande sätt:
"Han undvek med afsikt ordet "pedagogik", och han gjorde det för att
omöjliggöra donationens användande för en lärostol i spekulativ pedagogik, i
formalistisk skolfilosofi en vetenskap eller kvasivetenskap, som låg hans tankar
och syften fjärmar·e än snart sagdt allt annat".47)

Berg fortsatte:
"Det behöfve1' vå'l knappt påpekas, att han såg ännu en garanti och en av de
så'kraste däruti att donationen gavs åt Stockholms fria högskola. Den som
aldrig så lite känner Eneroths skr'ifter och tankegång, vet väl hvilken
utomordentlig 1·inga sympati han hyste för de i sekelgamla traditioner och
byråkratiska former insnörda statsuniversiteten ... Hvad Eneroth ville, det var en
universitetsundervisning, som icke inrättade sig enkom för det lärda skrået, den
trånga kretsen af akademiska medborgare, som icke afstängde sig från det
omgifvande lifvet, utan öppnade sig för bildningssökande af alla lager och i
frå'msta rummet för' dem, som under odlingsarbetet på olika områden lärt kå'nna
vetenskapens betydelse för deras arbete".48)

I samband med tjänstens formella inrättande och utlysande intensifierades
diskussionerna om professurens inriktning. Centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folkskollärareförening uttalade i ett yttrande daterat den 18 januari
1934 att Eneroth närmast hade åsyftat en professur i pedagogik.49) Styrelsen
på.pekade också. att denna uppfattning varit förhärskande 1 skolkretsar.
Kungliga Skolöverstyrelsen var nå.got försiktigare i sina formuleringar frän den
21 mars l 9 34. Som utvecklingen och arbetsfördelningen inom vetenskapens
område hade varit efter Eneroth, så. skulle en professur i pedagogik ligga sä
nära som det överhuvudtaget var möjligt att komma Eneroths tankar menade
styrelsen.50) Liknande tankegångar framfördes samtidigt av styrelsen för
Stockholmstraktens lärarmöte och av styrelsen för föreningen för Svensk under23

visningshistoria.51) Dessa uppfattnrngar pekar ut en mycket bestämd inriktning
på professuren, nämligen mot pedagogiken.
De sakkunniga var dock inte lika eniga om vilken inriktning den Enerothska
professuren skulle ha. Härom vittnar det mycket omfattande sakkunnigmaterialet. Två av de sakkunniga (professorerna Tegen och Thunberg) använde
drygt 52 respektive 44 trycksidor för att klargöra sina uppfattningar om
professurens innehåll. Thunberg använde dessutom betydligt färre trycksidor i
bedömningen av de tio kvarstående sökandes kompetens än för utredningen av
professurens inriktning.
De fyra sakkunniga tolkade professurens inriktning på mycket olika sätt.
Huvudlinjen i tolkningarna går mellan en biologisk respektive en filosofisk
inriktning. Personkonkurrensen kom att stå mellan en medicinsk fysiologisk
kompetens och en fysiologisk psykologisk och delvis pedagogisk kompetens. Den
senare förordades med stor majoritet av Stockholms högskolas lärarråd.52) I
början av 1938 fick Stockholms högskola examensrätt i pedagogik.53)
NOTER
1. Samtliga tidsuppgifter härrör sig från primärkällor. Vad beträffar
inrättande och tjänsteinnehavarens frånträde har inte dag och månad
angetts. Samtliga inrättandedatum hänför sig till respektive års första sex
månader.
2. SchUck, H. Studier i ynglingtal. lnbjudnrngsskrift till åhörande av den
offentliga föreläsning, med hvilken professorn i pedagogik Bertil Hammer
tillträder sitt ämbete. Uppsala 191 O.
3. lbid., 2.
4. lbid., 2.
5; lbid., 15. Se även Kock, A. Inbjudning till de högtidligheter hvarmed
professorn i exegetik Teol, Lie. Sven-Erik Aurelius och professorn i
psykologi och pedagogik Med. och Fil D:r Per Axel Samuel Herrlin komma
att i sina ämbeten installeras av universitetets rektor. Lund, 1912. VII.

6. lbid., 17. Se även lisalo, T. The Science of Education in Finland 1828-1918.
Helsinki, 1979. 13.
7. lbid., 34f.
8. lbid., 24f.
9. lbid., 26f.
1o. lbid., 27f.
11. lbid., 29.
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12. Ibid., 43.
13. Riksdagsbehandlingen har tidigare behandlats av Lindberg, G., & Lindberg,
L. "Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En explorativ studie av
inom- och utomvetenskapliga faktorer". Umeå, 1983. Kapitel 2.
14. I anslutning till 1842 års folkskolestadga inrättades seminarier i samtliga
stiftsstäder. Från och med det första seminariereglementet l 862
förekommer bestämmelser om undervisning i pedagogik. Till en början
nämndes endast speciell metodik, men med tiden upptas även allmän
metodik, pedagogikens historia och psykologi. Före l 842 fanns en del
seminarier i Sverige. Enligt Sjöstrand var det äldsta växelundervisningssällskapets normalskola från l 827. Se Sjöstrand, W. Pedagogikens historia
III:2. Lund: CWK Gleerups Förlag, l 965, s l 83.
15. Motion till andra kammaren, 1905: 152.
16. Kungl Mapts proposition 1906, 1:8, l 9-29. Se även Wilke, I. Lärostolar
pedagogik vid europeiska universitet. Uppsala, l 97 5. l l 4.
17. Kungl Maj:ts proposition l 907, 1:8, 11-24.
18. Ibid., 2lf.
19. Se vidare Riksdagens skrivelse nr 8, 1911, 10-17.
20. Kock, l 912, VIII.
2 !. Protokollsutdraget återfinns

1

Riksdagens skrivelse nr 8, 19 l l.

22. lb1d.
23. Ib1d.
24. Motion till andra kammaren l 911: l 04.
25. Utlåtande nr 8, 1911.
26. Andra kammarens protokoll, nr l O, 1911, 63.
27. lbid., 64f.
28. Kock, A. 19 l 2. Axel Kocks mbjudningsskrift utgiven vid Axel Herrlins
installation 1 Lund 1912 är i jämförelse med SchUcks till sidantal mycket
begränsad. Undervisning i psykologi gavs enligt Kock, av professorer i
teoretisk filosof i vilka även under de två första decennierna av l 800-talet
gav föreläsningar i pedagogik. Därefter följer ett kort referat av
tillkomsten av professuren i Lund. Lundopposi tionen mot professuren
kommenteras icke. Däremot menar Kock att lärostolen 11... torde ... kunna
sägas hava väsentligen f/Jranletts av den 1 november 190 7 utfärdade nya
stadgan f/Jr de filosofiska examina".
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29. Unden, Ö. Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar
med vilka professorn i pedagogik Rudolf Anderberg och professorn i
statistik Frans Josua Unders tillträda sina ämbeten. Uppsala, 1932.
30. Ibid., 7f.
31. lbid., 9.
32. Ibid., 11.
33. Ibid., 12.
3lf. Ibid., l 2f.
35. Moberg, A. Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i psykologi
och pedagogik fil d:r John Landqvist och professorn i civilrätt Jur. d:r
Hjalmar Karlgren komma att i sina ämbeten installeras av Lunds
universi tetsrektor. Lund, 19 36.

36. Ibid.
37. Lindblom, J, Inbjudning till den högtidlighet varmed professorn i psykologi
och pedagogik, fil d:r Herman Sigban Siegvald kommer att i sitt ämbete
installeras. Lund, l 91f7. 11.
38. Sylvan, O. Inbjudning till åhörande av den offentliga föreläsning med
vilken professorn i filosofi och pedagogik Gustav Axel Jaederholm kommer
att installeras i sitt ämbete vid Göteborgs högskola. Göteborg, 1918.
(Göteborgs högskolas årsskrift, band 2/f-25, 1918-1919).
39. Ibid.
lfO. Weibull,
högskola
Elmgren
årsskrift,

C. Inbjudning till den akademiska högtidligheten vid Göteborgs
varvid professorn i psykologi och pedagogik John Kristian Gustaf
installeras i sitt ämbete. Göteborg, 1939. (Göteborgs högskolas
band lf5, 1939).

lf 1. Sy Ivan.

lf2. Weibull.
lf3. Fridtjuv Berg presenterade Olof Eneroth och hans pedagogik i ett föredrag
den 8 december 1902. Föredraget trycktes i Verdandi 1903 under titeln "En
svensk professur i pedagogik". Artikeln finns omtryckt i Arsböcker i svensk
undervisningshistoria, nr 25, Lund 1928. Arsbokens titel är "Eneroths
pedagogik, valda uttalanden jämte kortfattad biografi". Utgivare är B. Rud.
Hall.
lflf. Olof Eneroths testamente. Stockholm den 23 mars 1876. Testamentet
återfinns i Arsböcker i svensk undervisningshistoria, nr lf2-lf3. Lund 193/f.
"Eneroths pedagogiska Tanke-Miljö. Donatorns och hans förebilders ideer
om människans förädling". Urkunder med kommentar av B. Rud. Hall.
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45. lbid.
46. Lindberg, G., & Lindberg, L. Kapitel 2.
47. Berg, 15.
48. lbid.

49. Enerothska professuren vid Stockholms Högskola. Sakkunniges utlåtande.
Stockholm: Bonniers 1936, 266,

50. Ibid., 266.
51. lb1d., 267.
52. lbid. Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med Stockholms högskolas
Järarråd den 21 november 1936. Protokollutdraget är bilagt de sakkunnigas
utlåtande.
53. Katz, D. Psykologi. I Stockholms högskola under Sven Thunbergs rektorat.
Stockholm: Norstedts, l 949, 19 5-200.
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3 Kommentarer till installationsföreläsningar hållna

1910-1947

Följande föreläsningar har hållits: 1)
Tabell 2. lnstallationsföreläsningar 1910-1947.

LÄROSÄTE

INSTALLAND

DATUM

Uppsala
universitet

Bertil Hammer

Lunds
universitet

Axel Herr lin

26 jan 1912

Psykologins utveckling
exakt vetenskap.

Göteborgs
högskola

Gustav Jcederholm

17 sept 1919

Ett kapitel ur känslopsykologien.

Uppsala
universitet

Rudolf Anderberg

27 febr 1932

Inte II 1gensund er sökningarnas
pedagogiska problem.

Lunds
universitet

John Landquist

14 mars l 9 36

Psykologins forskningsvägar.

Stockholms
högskola

David Katz

19 febr 1937

Frågor rörande den psykologiska metodiken.

Göteborgs
högskola

John Elmgren

22 april 19 39

Uppfostrans möjligheter och
gränser.

Lunds
universitet

Herman Siegvald

3 maJ l 94 7

Barnets täkande i jämförelse
med den vuxnes.

8 okt 1910

FÖRELÄSNINGSTITEL
Om pedagogiska problem
och forskningsmetoder.
till

Vilket grepp tar då installanderna på sina föreläsningsämnen? Utgår vi enbart
från föreläsningarnas titlar verkar det som om Hammer, Herrlin, Landquist och
Elmgren försöker visa fram disciplinens centrala innehåll medan Jcederholm,
Anderberg, Katz och Siegvald behandlar mera avgränsade delar av disciplinen.
Hammer närmar sig sin uppgift på ett klassiskt sätt, när han diskuterar
disciplinens centrala innehåll:
"För att förstå vad en vetensl- 1p är och vill, kräves svar på följande tre frågor:
vilket lir limnets studieobjek l/ilka problem stliller det rörande detta objekt,
med vilka forskningsmetoder siiker det lösa sina problem?"
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"Pedagogikens studieobjekt", säger Hammer, "är helt enkelt uppfostran". Men
uppfostran är inte enbart en verksamhet hos uppfostraren:

"··· den är en livsprocess, ett utvecklingsförlopp; den är de nya generationerna,
som växa upp och växa in i samhällsliv och kultur; den är ett stycke historia;
historien om kulturarvets överförande från slå'ktled till slå'ktled".
Hammer menar att denna syn på uppfostran ger pedagogiken tre huvudproblem
som motsvaras av lika många delar av disciplinen. Huvudproblemen är
uppfostrans mål, uppfostringsprocessen och uppfostran som ett samhällsfenomen. De delar av pedagogiken som har ansvar för vart och ett av dessa problem
är 1 samma ordning: filosofisk eller teleologisk pedagogik, individuell eller
psykologisk pedagogik samt social pedagogik (inklusive historisk).
Hammers svar på dessa frågor uppvisar en närmast Herbartsk grundstruktur vad
avser ämnet, låt vara att strukturen till sitt innehåll förändrats på väsentliga
punkter. Hammers pedagogik omfattar filosofi som den vetenskap med vars
hjälp uppfostrans mål bestäms och psykologin som den vetenskap med vars hjälp
lämpliga medel anvisas. Pedagogik kommer härigenom att framstå som en i
vissa stycken normativ vetenskap.2)
Herrlin, däremot, försöker 1 sin föreläsning ange när psykologin lämnar det
deskriptivt-systematiserande stadiet för att närma sig det som han anser vara
det exakt vetenskapliga stadiet. En övergång som han också fastlägger:

"Huru än en värdering må utfalla, skall psykofysiken alltid framstå som det
första allvarliga försöket till en på samma gång matematisk och experimentell
behandling af psykologiska problem".
I och med detta formulerar han också ett vetenskapsideal. Psykologin uppfattas
som den vetenskap som upptäcker och kartlägger de lagbundenheter som styr
mänskligt beteende.
Hammer däremot varnar i sin föreläsning för sådan laboratorieforskning och
förespråkar en psykologi som använder "det rörliga livet självt" som
studieobjekt. En parallell läsning av Hammers och Herr lins föreläsningar visar
att de är sprunga ur två skilda kunskapstraditioner.
John Landquists föreläsning hållen ett kvartssekel senare, är intressant bl a för
att han redan i föreläsningens inledning erinrar om den vetenskapliga
psykologins två kunskapskällor: "iakttagelsen av sjå'lslivets rörelser i livets
naturliga förhållanden och experimentet". Han behandlar därefter psykologins
huvudformer, den experimentella, den medicinska samt den humanistiska och
konstaterar att de:

"... bör vara varandras bundsförvanter. De behöver samtliga varandras stöd och
envar av dem råkar ut för misstag, ensidigheter eller hämningar i sin
utveckling, om den icke tar lärdom av den andras erfarenheter. Den
experimentella psykologien blir en skenvetenskap, om den icke rådfrågar den
medicinska och humanistiska. Den medicinska psykologien behöver stöd av
experimentet, såsom den ju också redan tidigt med Kraepelin anställde sådana,
och den måste å andra sidan anlita den humanistiska erfarenhets- och
begreppsfå'ren rörande det friska själslivets känneteclwn".

29

Noterbart här är att Landquist gör de båda "kunskapskällorna" ömsesidigt
beroende av varandra, nå.got som vare sig Hammer eller Herrlin hade hävdat.
Hammer varnade till och med för att ett alltför omfattande experimenterande
kunde överskattas medan Herrlin bara fann Hammers "det rörliga livet självt"
intressant i så måtto att 11 ... de låta sig anordna under konstanta betingelser".
Då John Elmgren knappt tre är efter Landquist håller sin föreläsning om
"uppfostrans möjligheter och gränser" uppvisas ytterligare ett förhållningssätt,
nämligen att:
"Uppfostrans område - om vi tå'nka på dess möjligheter med hå'nsyn till
verkningarna - skulle sålunda vara modifikationsbredden mellan de ärftligt
givna dispositionerna och de av uppfostran betingade miljömomenten".

Som avslutning konstaterar Elmgren:
"En realistisk pedagogik måste räkna med, att det väsentliga trots allt måste
vara urvalet av de individer, som ur ärftlighetssynpunkt äro värda att påverka i
upp{ostringssyfte "·

Den ståndpunkt Elmgren pläderade för kan uppfattas som en konsekvens av att
testpsykologin och den militära urvalsforskningen under l:a världskriget
uppbackad av USA:s krigsmakt fick ett enormt uppsving under 1920- och
1930-talen även i europeiska länder som England och Sverige. Urvalsiden går
hand i hand med en föreställning om genetiskt givna egenskaper (dispositioner).
Om vi stannar upp inför de föreläsningar som behandlar mera avgränsade delar
av disciplinen, så kan vi konstatera att företrädarnas intagna positioner inte
reproduceras automatiskt.
Rudolf Anderberg, som efterträdde Bertil Hammer i Uppsala 1932, gav i stället
uttryck för en hållning som ligger mycket nära den Elmgren skulle komma att
presentera i Göteborg.
Jcederholms föreläsning är, på. grund av det mycket summariska referatet, svär
att ha någon uppfattning om. Däremot är det här på sin plats att notera att
Jcederholm anses vara den, som 1914 introducerade testpsykologin med
avhandlingen "Undersökningar över intelligensmätningarnas teori och praxis".
Ett personsamband föreligger dessutom mellan Jcederholm och Anderberg. Båda
arbetade tillsammans under Herrlin i Lund. Elmgren, Jcederholms efterträdare,
var också verksam inom samma område.
Katz föreläsning frän 1937 avviker också. frå.n övriga föreläsningar till innehåll.
Han anger tre forskare som har bestämt hans vetenskapliga utveckling. Dessa
forskare har också gett den moderna psykologin rikningsgivande impulser. Han
syftar på fysiologen Ewald Hering, experimentalpsykologen Muller och filosofen
Husserl.
"Herings arbetssätt har alltid synts mig förebildligt inom sinnespsykologien,
MUiler har infört mig i den experimentalpsykologiska forskningen och Husserl
förmedlat min bekantskap med den fenomenologiska metoden".
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Katz behandlar därefter fenomenologin inom psykologin. Den större delen av
föreläsningen ägnar han dock en annan uppgift, nämligen att dra en gräns
mellan fysiologi och psykologi. Han visar också varför psykologiska problem och
frågeställningar inte kan reduceras till fysiologiska sådana.
Herman Siegvalds föreläsning, som representeras genom en recension, ska här
inte kommenteras mer än att Siegvald tydligen polemiserar mot Piagets
uppfattning om, vilka skillnader som råder mellan barns och vuxnas tänkande.
Dessa skillnader menar Siegvald, var betydligt överdrivna. Denna hållning är
inte särskilt förvånande eftersom Siegvald är representant för samma
testpsykologi som J<ederholm och Anderberg.
Det är alldeles uppenbart att psykologin som vetenskap intar den centrala
platsen i de installationsföreläsnmgar som hållit under denna period. Hammers
föreläsning utgör ett undantag såtillvida att hans anslag är pedagogiskt och
den struktur han förmedlar har mycket stora likheter med Herbarts pedagogiska
anatomi. Men Hammer är ändå huvudsakligen psykologiskt orienterad. Men
uppenbart är också att inte alla installander lägger samma betydelse i
uppfattningen vad psykologi är. De enda föreläsningar som i detta avseende
ligger nära varandra 1 denna fråga är Anderbergs, Siegvalds och Elmgrens. För
dessa framstår intelligensundersökningen som ett synnerligen viktigt
instrument för att lösa fundamentala pedagogiska frågor.
NOTER
l.

Två av dessa föreläsningar (J<ederholms och Siegvalds) föreligger ej i tryck.
Föreläsningarna förefaller mte heller existera vare sig i manuskript eller
"stolpform". Detta påstående baseras på genomgångar som gjorts av
respektive professors efterlämnade arkiv och på samtal med personer som
har god personkännedom. Det förefaller rimligt att anta att både
J<ederholm och Siegvald extemporerade. De ansågs vara duktiga föreläsare
som gärna utan manuskript framförde sitt budskap. För att ge en viss
föreställning om deras föreläsningars innehåll har vi dock låtit recensioner
ingå i föreläsningarnas ställen. Katz föreläsning från l 937 har inte
tidigare tryckts. Den föreligger i manuskript som dock inte är fullständigt.
Någon eller några av de sista sidorna fattas. Den eller dessa har inte gått
att återfinna. Ovriga föreläsningar har tryckts:
Hammer, B. Om pedagogikens problem och forskningsmetoder. Svensk
Läraretidning. l 91 O, 940-943. Herrlin, A. Psykologins utveckling till exakt
vetenskap. Psyke. l 9 l 2, 35-50. Anderberg, R. Intelligensundersökningarnas
pedagogiska problem. Skola och Samhälle. 1932, 7, 293-302. Landquist, J,
Psykologiska forskningsvägar. Bonniers Litterära Magasin. 1936. nr 4,
260-270. Elmgren, J, Uppfostrans möjligheter och gränser. Svensk Tidskrift.
l 9 39, 299-306.
Recentionerna av J<ederholms och Siegvalds föreläsningar återfinns i
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1919-09-18 respektive Sydsvenska
Dagbladet Snällposten 1947-05-04.

2.

Jfr Lundgren, U.P. Vart tog klassikerna vägen? I Gustavsson, J.-E., &
Marton, F. (red) Pedagogikens gränser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 1986. 14-28.
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4 Om pedagogiska problem och forskningsmetoder
Bertil Hammer 8 oktober 1910

Det finns ett gammalt visdomsord, att historien går igen efter tre generationer.
I varje fall har så varit med pedagogiken i Sverige. Under 1800-talets första år
fanns nämligen undervisning och examination i detta ämne vid alla våra
universitet, men utan fasta lärostolar, och det hela rann ut i sanden efter blott
ett par decennier. Sedan dröjde det jämnt ett århundrade, tills pedagogiken
åter framträdde vid svenskt universitet. Det skedde år 1903, då nuvarande
folkskoleinspektören professor Frans von Scheele här i Uppsala inrättade ett
privat universitetssemlnarium för pedagogik med dit hörande övningsskola.
Detta uppslag möttes med livligt intresse; ett ganska stort antal studerande
strömmade till och avlade examina i ämnet. Och så blev år 1907 vid vårt
universitet upprättad den första svenska lärostolen i pedagogik, vilken under
dess första termin förestods av professorn i teoretisk filosofi härstädes
Reinhold Geijer.
Jag har alltså - om man så vill - företrädare i ämbetet, och då Jag nu bragt de
två senaste av dem i åtanke, så må det tillåtas mig erinra därom, att de bägge
tillika äro filosofer - icke av den ensidigt spekulativa utan av den empiriska
riktningen och med ett huvudintresse åt modern psykologi. I detta förhållande
vill jag se ett varsel om, att svensk pedagogik allt framgent skall sträva att
förena filosofisk omsikt och empirisk känning med uppfostrans verkligheter.
Då ett nytt ämne gör sin entre vid ett universitet, sker det naturligen 1 form av
ett slags vetenskaplig självdeklaration. Jag har också valt att i dag tala om
pedagogikens problem och forskningsmetoder, alltså om ämnet i dess helhet.
Det ligger då i saken~ natur, att jag därvid tvingas att upprepa tankar, som förr
uttalats annorstädes, och att hela föredraget knappast kan bli annat än en
flyktig vandring över vida fält.
För att förstå, vad en vetenskap är och vill, kräves svar på följande tre frågor:
vilket är ämnets studieobjekt, vilka problem ställer det rörande detta objekt,
med vilka forskningsmetoder söker det lösa sina problem?
Pedagogikens studieobjekt är helt enkelt uppfostran. Det är alltså ovanligt lätt
att utpeka; men också ovanligt lätt att missförstå. När det gäller att närmare
ange, vad uppfostran är, möter man alltjämt en missuppfattning, som är mycket
utbredd - icke minst bland fackmännen. Hos dem plägar den få sitt uttryck i
den gängse definitionen, att pedagogiken är läran om uppfostrans mål och
medel. Misstaget i denna uppfattning - att söka skingra det ber jag mina
åhörare uppfatta som denna föreläsnings prreterea censeo - ligger däri, att den
ensidigt ser på uppfostran som en verksamhet hos uppfostraren, som ett slags
hantverk, låt vara ett ideellt. Man tycker sig se en yrkesman, läraren, som
håller på att bearbeta ett visst material, barnet, för att forma det enligt en
viss schablon. Och pedagogiken skulle då vara ett slags teknologi, som har att
anvisa regler och handgrepp för läraren-hantverkaren. Detta är, menar jag, en
alltför trång syn på pedagogikens problem: uppfostran är någonting annat och
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mera än yrkesverksamhet hos vissa enskilda; den är en livsprocess, ett
utvecklingsförlopp; den är de nya generationerna, som växa upp och växa in i
samhällsliv och kultur; den är ett stycke historia: historien om kulturarvets
överförande från släktled till släktled. För den teoretiska pedagogen blir då
uppfostran egentligen icke en verksamhet, för vilken han skall skriva lagar,
utan en process, ett utvecklingsförlopp, som han har att beskriva och förstå.
Detta hindrar naturllgen ej, att den teoretiska pedagogiken får sin praktiska
betydelse och detta desto större i samma mån som den förblir teoretisk
orsaksforskning: ju mera vi lära känna bildningsarbetets verkande krafter, dess
mera bli vi i stånd att däri ingripa.
Med denna syn på uppfostran får pedagogiken följande tre huvudproblem med
däremot svarande tre huvuddelar:
I)

att söka fastställa uppfostrans mål, för så vitt mänsklighetens historiska
blldningsgång ger det vid handen; detta blir uppgiften för en filosofisk
eller teleologisk pedagogik;

2)

att studera uppfostringsprocessen på närmaste håll, sådan den ter sig hos
den enskilda individen; med andra ord att utreda de biologiska och
psykologiska betingelser, som bestämma barnets utveckling: individuell
eller psykologisk pedagogik;

3)

att studera uppfostran 1 stort såsom ett samhällsfenomen, vars historiska
och sociala betingelser det gäller att klargöra: social pedagogik (inklusive
historisk).

Så går jag att kasta en blick på dessa tre områden och vänder mig först till det
svåraste: frågan om uppfostrans mål. Det är illa ställt med enigheten i den
frågan - ej underligt, då ju uppfostrans mål beror av livets mål i det hela, som
är ett ändlöst tvistefrö mellan filosofer och teologer. Jag hinner nu ej gå
närmare in på saken; vill endast framhålla, att man enligt mitt förmenande bör
gå fram historiskt och sålunda söka ur kulturens gång genom tiderna utläsa
uppfostrans bestämmelse, som då torde kunna sägas vara: kulturens fortplantande mellan generationerna.
Därmed är dock icke striden bilagd. Nu först börjar den på allvar. Ty, vad är
kulturens kvintessens? Därom måste sägas, att även om kulturens träd växer
uppåt i det stora hela, så äro dock avvikningarna och de anfrätta grenarna så
många, att det blir svårt nog att utpeka huvudriktningen. Här hopa sig stora
problem för en kritisk kulturfilosofi, som har att granska de moraliska,
religiösa, estetiska, vetenskapliga, hygieniska och sociala värden, som hopats
genom seklernas arbete; pröva deras inbördes vikt för kulturen som helhet och
ställa dem 1 beroende av ett yttersta grundvärde.
Detta är visserligen främst en uppgift för den filosofiska etikern. Men även
pedagogen kan göra sitt inlägg i denna diskussion, nämligen i den mån han är
filosof och därjämte studerat i pedagogikens historia inte bara de enskilda
pedagogernas öden utan även bildningsväsendets och bildningsidealens i deras
samband med kulturutvecklingen i det hela - i den mån alltså, som han har
förutsättningar att fördjupa sina studier till en bildningshistoriens filosofi,
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Med dessa knappa antydningar lämnar jag de filosofiska höjderna och stiger ned
till den pedagogiska forskningens vardagsgebit, den psykolog!ska pedagogiken.
Den är tillika dess huvudgebit, ty vid uppfostran blir det alltid till slut fråga
om individer och deras själsliv, hurudant det är av naturen och vad det kan bli
genom kultur. Tack vare den moderna psykologiens framsteg ha just på detta
område märkliga uppslag givits i våra dagar. Och det är väl främst på dem man
tänker, när man talar om en ny pedagogik i motsats till den gamla. Den gamla
pedagogiken - det var den spekulativa filosofen som satt på studierummet och
spekulerade sig till, hur människan är beskaffad för att därur här leda regler för
hur hon borde uppfostras. Den nya pedagogiken vill ej vara reglementerande
och spekulativ utan orsaksforskande, den söker framför allt studera barnets
natur och utreda lagarna för dess andliga och kroppsliga utveckling. Den blir
sålunda barnpsykologisk. Väl har man även på denna väg slutligen kommit till
föreskrifter och regler, men det blir regler, brukar det framhållas, icke så
mycket för läraren om hur han bör undervisa utan i stället för barnet om hur
det bäst skall gå till väga för att lära. Rörande den saken anställer man trägna
experiment på de psykologiska laboratorierna, och så har man trott sig kunna
ge hela den nya riktningen namnet experimentell pedagogik.
Jag skall nu inte här söka ge någon ordnad översikt av de spridda resultat, man
hittills vunnit inom barnspykologien och den experimentella pedagogiken, utan
vill i stället gå rakt på det, jag tror för närvarande vara allra angelägnast för
pedagogiken: att göra sig klart reda för, vilka forskningsvå'gar man bör slå in
på. I samband därmed får jag även tillfälle antyda ett och annat angående
vunna resultat.
Strax må då göras front emot det överdrivna dyrkande av experimentet, som
vill kalla hela ämnet experimentell pedagogik. Att så förvandla allt till
laboratorieexperiment, det bleve, fruktar jag, ett återfall i den gamla
pedagogiken. Skillnaden mot förr vore blott den, att det nu inte längre vore
filosofen, som dikterade frän studiekammaren, utan exprimentalpsykologen
från laboratoriet. I bägge fallen felar man däri, att man icke är nog empirisk,
man glömmer att studera uppfostran sådan den i verkligheten är.
Det är ej meningen att härmed bryta staven över den experimentella
pedagogiken, blott att varna för överskattande. För säkerhets skull vill jag
dock, innan jag går vidare, uttryckligen påpeka några vå'rdefulla experimentella
rön. Jag hämtar dem från det mycket undersökta kapitlet om minnet och
läxläsningen. Hur bör man lämpligen göra för att lära sig en uppgift, t. ex. en
längre dikt? Skolbarnet gör i regel så, att det lär sig bit för bit, läser t. ex. de
två första raderna ett stort antal gånger, går så till de två nästa o.s.v. Nu
bevisa de pedagogiska experimenten, att detta är ett högst opraktiskt
förfaringssätt. Man lär vida hastigare, om man brukar helmetod, d.v.s. Jäser
igenom hela dikten i ett obrutet sammanhang upprepade gånger. Ett annat
liknande problem: bör man inlära sina uppgifter genom s.k. blockläsning, dvs
ett stort antal repetitioner hopade vid ett och samma tillfälle, eller bör
uppgiften fördelas på flera olika dagar med ett mindre antal genomläsningar
var gång? Det förra sättet brukar vanligen den samvetsgranne lärjungen, det
senare (med fördelade repetitioner) är det avgjort mest ekonomiska - kräver
föga mer än hälften så många genomläsningar, såsom experimenten visa.
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Genom att variera sina experiment har man även lyckats finna de psykologiska
gru erna för dessa påståenden, och så håller man på att framskapa en
skol trbetets ekonomi och teknik av oförnekligt gagn. En värdefull biprodukt av
dessa laborator iestudier må 1 förbigående påpekas: jag syftar på den
fenomenala uppövning av minnet, som konstateras vid dessa experiment: det
finns exempel på barn, som efter endast några veckors träning på laboratoriet
tiodubblat sin förmåga att lära utantill! Av detta kan man dra den indirekta
slutsatsen, att skolornas myckna läxplugg - slött som det vanligen bedrives alls icke uppövar minnet, Och så kommer den experimentella pedagogiken att
ställa upp det för livet så viktiga kravet på en rat1onell, målmedveten träning
av minnet; och ei blott minnet utan även andra själsförmögenheter; ett vägande
inlägg alltså i den gamla tvisten om reell eller formell bildning.
Så mycket om värdefulla resultat av de pedagogiska experimenten. Nu vända vi
bladet för att se till, hur experimenten kunna vilseleda. Som typiskt exempel
väljer jag seminarieläraren W. A. Lays försök att utröna bästa rättskrivningsmetoden. Hans undersökning gäller visserligen en ringa detaljfråga ur den s. k.
speciella metodiken, Men den belyser på ett slående sätt, vari den experimentella pedagogikens begränsning ligger. Dessutom ha dessa experiment ett
historiskt intresse såsom de första pedagogiska experiment som gjorts (de äro
från början av 1890-talet). Området är för övrigt det hittills mest bearbetade
inom den experimentella didaktiken.
Lays försök gick så till, att ett stort antal barn fick skriva ned ur minnet serier
av ord, som de strax förut fått lära sig på följande olika så'tt. Första gången
fingo de genomläsa orden (överläsningsmetod), andra gången upplästes orden
för dem (diktamensmetod), tredje gången fingo de bokstavera igenom en
liknande serie ord (bokstaveringsmetod), och fjärde gången fingo de avskriva
orden (avskrivningsmetod). Det gällde så att se till, i vilketdera fallet de bäst
kommo ihåg orden och deras stavning, och därpå hade man naturligen ett mått
1 antalet stavfel per lärjunge. Resultatet var: efter diktamen 3 fel i genomsnitt,
efter överläsning och bokstavering endast 1 fel och efter avskrivning inte mer
än 1/2 i genomsnitt pr lärjunge. Eller med andra ord: avskrivning skulle vara
dubbelt så bra metod som överläsning och bokstavering samt sexdubbelt bättre
än diktamen. Det hela mynnar alltså ut 1 en avgörande förkastelsedom över den
gamla diktamensmetoden.
Också har man 1 våra skolor jorden runt börjat bannlysa diktamen och i stället
införa avskrivning. Vi följde exemplet även i Pedagogiska skolan här i Uppsala:
man vill ju vara med sin tid. Men resultatet? Mycket klen rättskrivning och
mycket ringa arbetsglädje för lärjungarna; det finns nog inte många sysslor,
som äro till den grad uttråkande som den att sitta och skriva av. Helt annat
blev resultatet, då v1 böqade ta till nåder igen den gamla diktamensmetoden,
naturligtvis 1 förnuftig form, d.v.s. med överläsning förut och bockar och betyg
efteråt! I sådan form alltså, att det kom spänning, tävlan, intresse med i spelet.
Det är härpå det kommer an i all uppfostran och undervisning: hur skola vi få
barnen att med energi och rntresse ta sig an sina uppgifter? Lyckas vi bara där,
då är det skäligen underordnat, om de läsa med hel- eller delmetod, med
hopade eller fördelade repetitioner, om det är ögat, örat eller handen, som tar
emot lärostoffet. Men just denna livsfråga rörande barnens intresse finner man
systematiskt förbisedd vid laboratorieexperimenten. Det är, som ginge man ut
ifrån den tysta förutsättningen, att skolbarnen äro ett slags intellektuella
tankemaskiner, som med aldrig svikande precision fungera enligt vissa enkla
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mekaniska lagar - det gäller då bara att reda ut så minutiöst som möjligt den
psykiska konstruktionsprincipen för maskinen-lärjungen. Hela denna uppfattning
är en chimär, en abstraktionens spindelväv, som den praktiska verkligheten,
ohjälpligt sönderbryter.
Så finna vi, att experimentet sviker redan inom undervisningens teoretiska
&ebit; därför att redan där den oberäkneliga och förrädiska känslan spelar in.
An mera gäller naturligtvis detta om vtljelivet, karaktärsuppfostran; att här
försöka med experiment - det voro ungefär som att göra experimentell historia,
samhällslära eller psykiatri. Detta är nu en gång områden, där man just inte
kan experimentera utan måste ta verkligheten sådan livet ger den. Den
pedagogiske forskaren får därför inte stänga sig inne på laboratoriet lika litet
som på studiekammaren. Han måste ut 1 det rör liga livet självt och där insamla
sitt studiematerial, Hans problem är människan, sedd icke 1 laboratoriets
konstlade belysning utan sådan hon växer och formas i livet och av livet. Vad
som kräves av pedagogen är sålunda: egna direkta iakttagelser av det
uppfostringsarbete, som oavlåtligt fortgår i samhället omkring oss, i hem,
skolor och på andra det moderna kulturlivets valplatser. Särskilt goda tillfällen
till iakttagelser erbjuda naturligen skolorna, i synnerhet de s. k. internaten,
enkannerligen de offentliga uppfostringsanstalterna, där man kan följa
utvecklingen under relativt enkla och ofta extrema förhållanden. Hit hör
studiet av de kriminella eller eljest defekta individernas utveckling, som ju ofta
ger slående inblickar även i de normalas. Det rikligaste stoffet skänker väl
ändock de ordinära skolornas arbetsliv, och därvid finnes alla skäl att bland
mycket annat även ge akt på lärarna och deras undervisning. Den geniale
läraren, som äger den intuitiva gåvan att tända och väcka, att sätta fart 1
arbetet, att ge levande och åskådliga btlder 1 sin undervisning - han är en
psykologisk uppfostringsfaktor så viktig som någon annan.
I trots av vad jag nu sagt är det min mening, att psykologien, även den
experimentella, har det allra största värde för pedagogiken. Häri ligger ingen
motsägelse, ty väl måste pedagogen samla sitt studiematerial från det konkreta
livet, men han har även att utreda och förklara orsakssammanhangen - och
därtill behöves psykologiens hjälp. Förhållandet kan belysas medelst en
jämförelse från ett annat område. Botanister och zoologer behöva anlita fysik
och kemi, stundom även experiment, vid förklaringen av livets fenomen. Men
icke kunna de på laboratoriet framskapa sina studieob1ekt, de levande
varelserna, utan måste genom exkursioner hämta dem i den levande naturen
själv.
I detta sammanhang inses, huru nödvändigt det är för den teoretiske pedagogen
att till sitt förfogande ha en pedagogisk skola. Pedagogik utan skola, det vore
botanik utan botanisk institution eller kemi utan kemikum. Den pedagogiska
skolan bör av lätt insedda skäl icke ha oöverskådliga dimensioner, och den får
icke vara en främmande institution för den, som däri skall kunna göra
pedagogiska rön. Allra minst får den vara något slags pedagogiskt hälftenbruk,
ty även på uppfostrans gebit gäller den gamla sanningen: det är lättare att äta
ihop än koka ihop.
Mera livsnå'rhet i det pedagogiska studiematerialet är alltså vårt krav gentemot
en mäktig nutidsriktning. Lyckligtvis är detta krav ej alldeles förbisett i våra
dagars pedagogik. Särskilt skall erkännas, att den amerikanska bampsykologien
med den berömde Stanley Hall i spetsen från böqan varit inne på denna väg.
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Men - de amerikanska metoderna ha vissa svagheter, som väckt stark och icke
oberättigad kritik, särslolt bland tyska psykologer. Vanligen ha de barnpsykologiska studierna bedrivits så, att man sänt ut frågecirkulär till en mängd
personer å skilda håll (föräldrar, lärare m. fl.). Man frågar t. ex. angående ett
sådant fenomen som rädsla hos barn: vilka föremål ha barnen hyst fruktan för,
huru ha de förhållit sig, när har rädslan upphört o. d. Så har man bragt ihop en
oerhörd massa uppgifter om allehanda förhållanden ur barnens liv: deras lekar,
intressen, böjelser, osanningar, vidskeplighet etc. Men detta statistiska material
lider av betänkliga brister. Även där den goda viljan finns hos meddelarna, så
äro de flesta av dessa inte nog psykologer och människokännare för att kunna
besvara kvistigare frågor. Ja, 1 många fall går det ju alltid. Men då har det ofta
rört sig om rena banaliteter.
Man samlar t. ex. en statistik rörande dockor, enligt vdken av 845 barn 191
föredragit vaxdockor, 163 pappersdockor, 153 porslrnsdockor etc., som på sin
höjd kan intressera fabrikanterna. Vänder man sig äter till barnen själva med
sina frågor - och det har man JU alla skäl att också göra - då är fältet fritt för
oändliga missförstånd både hos experimentatorn och hos barnen. Jag skall
anföra blott ett par illustrerande exempel från en enquete, som utsänts frän
Uppsala, rörande barns intresse. Därvid frågades bland annat: "vilka tre
personer i historien tycker du bäst om?" Och en dalapojke svarar: "Kristian
Tyrann, därför att han 'gjorde till' Stockholms blodbad." Det lät JU blodtörstigt,
men pojken menade, att Kristian så blev en indirekt anledning till Gustav Vasas
befrielseverk. På frågan: "vilka ämnen i skolan tycker du minst om?" svarar en
flicka: "August G., därför att han aldrig tvättar sig", och en pojke svarar:
"käppen, för den kan bli far!Jg, om man inte är snäll".
Dessa enquete-studier ha som nämnt drivits i mycket stor skala. Och det är ju
en fördel men på samma gång också deras stora svaghet: man har nämligen då
ej kunnat tillräckligt väl lära känna varje enskilt barn. Vi behöva - vid sidan av
massundersökningarna - få en fördjupad, en verkligt biografisk barnpsykologi,
som följer det enskilda barnets utveckling år för år och dag för dag. Och detta
inte bara - såsom redan skett - under den tidigaste barndomen utan 1 synnerhet
under skoltiden och övergångsäldern, då karaktären så väsentligt får sin
gestalt.
Det, v1 sålunda kräva, går 1 själva verket ut på ingenting mindre än å'ven en ny
psykologi. Vid sidan av den elementaranalysens psykologi, som bedrives på
laboratorierna, måste ställas en ny; en livssyntesens psykologi, som lär oss att
se människan och känna igen henne, sådan hon möter i livet och historien. Man
invänder kanske, att v1 ju redan ha den s.k. individualpsykologien, men hur föga
den hjälper oss, det inses, då en så erkänd representant för densamma som
psykiatern Krcepelin kan påstå, att de personliga grundolikheterna människor
emellan skulle bestå i olika övningsförmåga, uttröttbarhet o. d. Skillnaden
mellan lät oss säga Gustav Adolf och Karl XII skulle bestå i deras olika
förmåga att vila och uttröttas! Det är tid att vi fä igen i moderniserad form
den gamla temperamentsläran, fysiognomiken och de andra psykologiska
konsterna. På de allra sista åren ha ansatser därtill börjat ej blott i Amerika
och Frankrike utan t. o. m. i Tyskland, elementarpsykologiens stamland. Jag
syftar närmast på ett remarkabelt vetenskap!Jgt institut, som för ett par är
sedan bildades i Berlin och som sluter inom sig nästan allt vad Tyskland har
framstående inom den psykologiska vetenskapen. Institutet för använd
psykologi, som det kallas, har främst tagit upp till studium den s. k. över-
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normala begåvningens problem men funnit sig nödsakat att i samband därmed
taga itu med individual!tetens problem i det hela. Härvid ämnar man betjäna
sig av en metod, som kallats psykografi och som inte har någonting med
borddans och spiritism att skaffa, utan är, vad namnet säger, en själsbeskrivning, en porträttering av en individualitet i alla möjliga hänseenden: hans
stamträd, hans föregående !Jv, hans själsegenskaper in i alla de minutiösa
detaljer, som endast tysk grundlighet kan upptänka.
Sent omsider se vi alltså psykologien taga upp till studium under vetenskapens
ansvar det problem, som det hittills varit romanförfattaren förbehållet att med
diktarens frihet gestalta: problemet om hur livet formar den mänskliga
individualiteten (på ärftlighetens grundval och genom omständigheternas
tryck), Historici och biografer ha väl i långa tider gjort sådana studier. Men för
vårt syfte är deras arbete materialsamling, ty för oss gäller det ju att fastställa
typiska individualiteter, icke att berätta om en singulär personlighet. Helt
nyligen har ett arbete av det slag, jag talar om, sett dagen - jag menar
kemisten Ostwalds digra bok "Grosse Männer". Författaren börjar med en
biografisk studie över ett antal framstående naturforskare (bl. a. Robert Mayer,
Faraday, Liebig och Helmholtz) och slutar med att på grundvalen därav bryta
staven över det tyska gymnasiet såsom en i eminent grad genimördande
institution.
Nu är givetvis mycket i dessa första trevande försök tvivelaktigt. Men visst är,
att få vi i en framtid genom skolade fackmäns samfällda arbete till stånd en
biografisk psykologi, så torde den komma att verka synnerligen revolutionerande. Icke så mycket i undervisningssättet som i fråga om vad som viktigare
är, skolväsendets organisation. Särskilt i två avseenden, dels så att man bättre
skall veta att tillvarataga de olika individuella anlagen, som nu ofta offras åt
likformighetens Molock, dels så att man skall taga mera hänsyn än nu till den
naturbestämda utvecklingsgång, som gäller alla barn: med andra ord ge åt barn
den själaspis, som är för barn, och akta sig för att - i blind iver bibringa
allmänt medborgerlig bildning, som det så ståtligt heter - plåga barn med en
kost, som skulle vara nog så intressant och nyttig för vuxna.
Nu menar jag ingalunda härmed, att man skall plåstra allt för ömsint med den
enskilda individualiteten eller lägga an på att renodla specialgenier - det vore
kortsynt politik även för den intellektuella kulturen själv. Redan ett grundligt
studium av individens uppfostran skall nog varna härför. Och framför allt torde
varningen komma med eftertryck från den sociala pedagogiken, vilken jag nu
slutligen kommer till men knappt hinner mer än nämna. I den höjer man sig
över det lätt en smula närsynta betraktandet av den enstaka människan och
söker som nämnt är se uppfostran som ett samhällsfenomen i stort. Det gäller
då att studera folkens uppfostran i historien under deras inbördes växelverkan
och kamp och att följa bildningslivets utveckling inom varje enskilt folk, i den
mån man kan det med historiens och socialstatistikens hjälpmedel. Den sociala
pedagogiken bör härvid ej begränsa sin synkrets till bildningsväsendet i trängre
bemärkelse, ty, som Friedr. Paulsen träffande sagt, bildningsväsendet har icke
någon egenrörelse; det måste förstås i sitt samband med kulturen i det hela.
Det gäller alltså att i fullaste mening söka lära av historia, sociologi och andra
samhällsvetenskaper allt vad dessa veta att förtälja om förädlande och
förstörande krafter i folkens liv. Att profetera om resultaten av forskningar på
dessa framtidens fält lönar sig väl icke. Men nog torde de genom sina lärdomar
om individens sociala och historiska jordbundenhet komma att något dämpa den
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himmelsstormande individualismen. Även den, som är så individualistisk, att han
med Nietzsche menar, att ett folk blott är en omväg, som naturen måste gå för
att frambringa en stor man, torde finna, att folket dock är en nödvändig omväg.
Ett folk utan fysisk, moralisk och nationell hälsa torde i längden ej kunna bilda
Jordmån för några spirande genier.
Vid slutet av min föreläsning finner jag nu, att här alls icke berörts en fråga,
som mången kanske väntat främst: frågan om pedagogikens vetenskaplighet. De
finnas ju ännu, som tvivla, fastän deras antal tycks vara statt i en lika hastig
som glädjande återgång. Pedagogiken är en konst, säger man, och icke en
vetenskap. Vanligen genmäles häremot, att konsten heter uppfostran,
pedagogiken åter det är vetenskapen om denna konst. Det nämnda inkastet mot
pedagogiken skulle då bero på en begreppsförväxling, orsakad av den dubbla
betydelsen hos ordet pedagogik. Nu vill jag ju inte för min de I ha pedagogiken
ansedd blott såsom vetenskapen om konsten att uppfostra. Jag skall inte därför
tala om begreppsförväxling. I stället undrar jag, om det inte är ett slags
synvilla, som gjort, att man haft så svårt att se det teoretiska problemet i
uppfostran. Jag menar: uppfostran är ett så överväldigande praktiskt problem,
att man bländats därav och inte sett, att det tillika är ett teoretiskt. Eller
skulle verkligen mänsklighetens uppfostr ingsväsen - bildningsidealen, bildningsarbetet, de nya generationernas framväxande i våra samhällen - skulle detta
alls icke innefatta något problem? Skulle det i vetenskapligt intresse vara så
oändligt mycket ringare än låt oss säga blomman vid vägkanten eller gruset,
som vi trampa på? För visso icke. Snarare vore man frestad att utbrista med
Immanuel Kant: "Erziehung ist das grösste Problem und das schwerste, was dem
Menschen kann aufgegeben werden. Uppfostran är det största problem och det
svåraste, som kan bli människan förelagt".
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5 Psykologins utveckling till exakt vetenskap
Axel Herrlin 26 januari 1912

I "Metaphysische Anfangsgri.inde der Naturwissenschaft" säger Kant, att det
inom hvarje särskild gren af naturläran blott finnes så mycket verklig
vetenskap, som der finnes matematik. I all sin ensidighet uttrycker dock detta
yttrande en viktig sanning. Naturforskningen närmar sig idealet af exakt
vetenskap, i den mån som den lär sig att tillämpa kvantitativa synpunkter på
sitt forskningsmaterial. Astronomien har redan för årtusenden tillbaka lyckats
förverkliga detta ideal. Fysiken och kemien hafva senare följt dem i spåren,
och biologien är i full utveckling under detta forskningstecken.
Psykologiens vetenskapliga utvecklingsgång erbjuder samma skådespel som
naturvetenskaperna. Den börjar med att beskrifva och systematisera sitt
material, fortskrider sedan till en förklaring af sammanhanget inom sitt
verklighetsområde och söker därvid slutligen gifva en exakt formulering af den
lagbundenhet, som vi lyckas påvisa däri. Vi kunna anknyta till biologiens
utveckling såsom parallell. Den äldre forskningen fram till 1800-talet var
väsentligen deskriptiv och systematiserande. Så kom med descendensteorien
genombrottet från det systematiserande skedet till det genetiska, då
orsakssammanhanget i organismernas serie började upprullas för oss i
evolutionslärans ljus. Ty att förklara orsakssammanhanget är att påvisa, huru
hvarje led i tidsserien oföränderligt och obetingadt följer på föregående led.
Med denna biogenetiska kausalförklaring kräfver som bakgrund en allmännare,
en biomekanisk, hvars högsta, om ock oupphinneliga, ideal skulle vara att följa
organismens fysikaliska betingelser tillbaka till de atomlägen i världsprocessens begynnelse, af hvilka de med nödvändighet följt.
Liks0m biologien stod också psykologien vid 1800-talets början ännu i den
deskriptiva och systematiserande forskningens tecken. Den har här ärorika
traditioner att åberopa ända från Aristoteles upp till Alexander Bain i vår egen
samtid. Och den kan lika litet blifva ett öfvervunnet stadium inom psykologien
som morfologien och systematiken inom naturforskningen. Men liksom Linnes
och Cuviers lifsgärning får en än större räckvidd såsom den bas, på hvilken
evolutionsläran kunnat bygga sin utsikt öfver den organiska världen, så får
också den deskriptivt-systematiserande psykologien en fördjupad betydelse
såsom underlag för den förklarande psykologien. Den biogenetiska vetenskapen
har sin motsvarighet i en psykogenetisk. Liksom biologen lär sig förstå den
färdiga människoorganismens byggnad och funktioner genom att se den i
samband med den embryologiska utvecklingen, så vinner psykologen en
fördjupad uppfattning af den mognade personlighetens själslif genom jämförelse
med barnpsykologiens observationer. I likhet med b10logen kompletterar han
denna ontogenitiska psykologien, folkpsykologien, lär han sig att förstå många
rudimentära kvarlefvor från ett primitivt kulturstadium i vår tids psykiska
habitus.
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Folkpsykologien är liksom sin systervetenskap: djurpsykologien själsforskningens jämförande anatomi. Men psykologien äger också sin patologiska
fys10logi 1 abnormpsykologien, hvilken med sitt studium af psykiska defekter
och sjukdomsfenomen g1fvit så många intressanta och djupgående uppslag för
tydningen äfven af det normala själslifvets problem.
I dessa komparativa forskningsgrenar framstår psykologien som en psykobiolog1sk vetenskap. Men lika visst som biolog1en öfver den fysiologiska kemien
måste söka en anknytning med fysiken och i sista hand med den allmänna
mekaniken, så tenderar också psykologien med nödvändighet mot ett mekaniskt
forskningsideal. Den biomekaniska synpunktens genombrott hos Cartesius
följdes också snart af det psykomekaniska åskådningssättets genombrott hos
Spinoza - i oöfverträfflig skärpa preciseradt i hans ord:

"Ordningen och sammanhanget mellan ideerna å'r densamma, som ordningen och
sammanhanget mellan tingen".
I en mera konkret formulering kunna v1 påvisa en analog tankegång hos Kant,
trots hans r>rincipiella betänkligheter mot psykologiens utformning till exakt
vetenskap. Atminstone räknar han med den psykomekaniska ståndpunkten som
med ett allvarligt tankeexperiment, då han i "Kritik der praktischen Vernunft"
säger:

"Om det vore för oss möjligt att hafva en så djup insikt i en må'nniskas
sinnesart, sådan den framträder såvå'l genom inre som yttre handlingar, att
hvar·je äfven den minsta driffjå'der vore oss bekant, så skulle man med så'kerhet
kunna uträkna den människans framtida uppförande såsom en mån- eller
solförmörkelse kan förutså'gas".
Man kan, säger han i samma kapitel, kalla all nödvändighet hos de timliga
tilldragelserna enligt naturkausalitetens lag för naturmekanism, äfven om man
därvid icke underförstår, att de ting, som lyda därunder äro verkliga materiella
maskiner. Ty äfven själslifvet kan uppfattas som en mekanism och Kant belyser
detta med Leibnitz' föreställning om själen såsom Automaton spirituale.
För att utreda innebörden i ett psykomekaniskt betraktelsesätt torde det vara
lämpligt att anknyta till en karaktäristik af mekanismen som fysikalisk princip.
Mekanismen behandlar förändringarna i naturen såsom rörelseprocesser hos
materien. Där dessa förändringar hafva karaktären af massrörelser såsom vid
tyngdkraftens attraktion mellan två klot, där vinner den mekaniska analysen en
exakt beräkning af rörelseförloppet genom en regress till de försvinnande små
elementardelarnas ömsesidiga attraktion, hvilka i sin integrala summering
betinga masseffekten. En mera alldaglig analys säger oss, att då en sandmassa
krossar ett hustak, katastrofen betyder en summa af alla de otaliga
sandkornens små tyngder. Den mekaniska värmeteorien lär oss, att när
ångpannans vägg brister för gastrycket, detta beror därpå, att summan af de
osynliga smådelarnas eller gasmolekylernas bombardemang öfvervinner dess
motståndskraft, såsom hagelskuren spränger en glasruta.
En mekanisk förklaring på det psykiska området skulle betyda, att själsföreteelserna kunde förklaras ur en samverkan mellan psykiska element, i sin
individuella själfständighet jämförliga med molekyler eller atomer. Försök till
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en sådan förklaring äro lätta att finna i psykologiens historia, och först möter
oss härvid den s.k. a s s o c i a t i o n s p s y k o I o g i e n, som grundlades af
Thomas Hobbes och sedan utbildades af Hume, Hartley m. fl. Men också på
andra håll kan man tydligt spåra ett psykomekaniskt åskådningssätt i den äldre
psykologien. Det är sålunda väl motiveradt, då Kant i Leibnitz ser den typiska
representanten för uppfattningen af själen som Automaton spirituale. Ty äfven
Leibnitz bygger på antagandet af psykiska elementarfaktorer vid förklaringen
af mera komplexa själstillstånd. Våra medvetna intryck eller perceptioner, som
Leibnitz säger, uppbyggas af "les petites perceptions" eller "perceptions
insensibles", de små, de undermedvetna förnimmelserna. Dessa äro så att säga
differentialerna i medvetandet, som summera sig till de medvetna komplexerna
som integraler - en analogi, hvilken ju faller sig helt naturlig för skaparen af
infinitesimalkalkylen. Så ter sig för Leibnitz hafvets brus som en perceptionsintegral öfver de försvinnande små intryck, som nå vårt medvetande från hvarje
liten bölja för sig. Men ej blott våra förnimmelser och föreställningar utan
också känslor och viljeakter äro ett utslag af småförnimmelsernas omärkliga
rörelser i vår själ.
Huru djupt Leibnitz med sin teori om de små förnimmelserna bottnar i ett
mekaniskt betraktelsesätt, ser man bäst däraf, att han uttryckligen jämför
dessa små förnimmelsers betydelse för själsvetenskapen med de s.k. korpusklernas eller smådelarnas betydelse för fysikens förklaringsmetoder.
Hos Leibni tz finna vi tydligen premisserna för en matematisk behandling af
medvetenhetsmekanismen, men han har icke vågat försöket att draga
konsekvensen däraf genom formuleringen af några mera speciella lagar för de
psykiska kvantitetsvariationerna. Det var hans metafysiske frände Herbart, som
här upptog hans mantel och därmed skapade det första uppslaget till en
matematisk psykologi. Liksom Leibnitz under begreppet perception inordnar
hvarje uppfattning af yttre och inre medvetenhetsaffektioner, så är för Herbart
termen Vorstellung ett uttryck så väl för sinnesförnimmelser som för
föreställningar i betydelsen af minnesbilder och fantasiprodukter. De mera
komplexa medvetenhetstillstånden äro uppbyggda af enkla föreställningskomponenter såsom tingen af sina molekyler. Stamma dessa komponenter från
skilda sinne, kallar Herbart föreställningskomplexet en komplikation. En sådan
komplikation är ordföreställningen, hvari ju ingår synföreställningen om
ordbilden på papperet, hörselföreställningen om ordklangen, rörelseföreställningen om dess uttalande och nedskrifning. Stammar åter ett komplex från
samma sinnesområde såsom tonerna i en harmoni, kan en sammansmältning
uppstå - ett begrepp, som redan Aristoteles definierat på ett med Herbart
besläktadt sätt. Detta fall inträder dock endast, när de till samma sinnesområde hörande föreställningarna stå hvarandra relativt nära. Vid en viss
distans, en viss motsats mellan sådana föreställningselement inträder i stället
hvad Herbart kallar en hlimning dem emellan.
Teorien om hämningsprocesser mellan föreställningarna äro af central
betydelse i Herbarts psykologi och sammanhänger intimt med dess mekaniska
grundåskådning. Föreställningarna befinna sig enligt Herbart i en ständig
rörelse inom medvetandet ungefär som molekylerna i en gasmassa, men de äro
härvid utsatta för ständiga inbördes kollisioner och hinna därför i hvarje
ögonblick blott en försvinnande bråkdel af den väg, de egentligen skulle
genomlupit. De kunna t o m enligt Herbart blifva totalt hämmade, komma i
hviloläge. Psykiskt sedt betyder rörelsen variation af föreställningens med-
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vetenhetsgrad, och total hämning är dess öfvergång till det undermedvetna, när
den, som Herbart ock säger, sjunker under medvetandets statiska tröskel.
Han pekar här på förhållandet mellan det fria värmet och det bundna som
analogi. Också det bundna värmet representerar ju en energi, och så göra äfven
föreställningarna under tröskeln. De äro, som han ock säger, att förlikna vid
samman_pressade stålfjädrar, och sträfva därför att stiga upp igen i medvetandet, samt komma strax, om blott hämningen genom föreställningarnas växelspel
undanröjdes.
Det är 1 anknytning till denna sin hämningsteori, som Herbart utvecklat den
egenartade och omfattande matematiska undersökning, som han kallar
föreställningarnas statik och mekanik - dynamik skulle vi väl hellre här säga.
Han anser sig nämligen kunna exakt beräkna t. ex. den hämningssumma, som
uppstår vid föreställningars konkurrens, och fördelningen af detta belopp på de
respektiva komponenterna. Förhålla sig t ex två föreställningar i styrka som 12
t!ll 6 före hämningen, så nedsättas de till 10 och 2 enligt Herbarts formel.
Numera torde man väl i moderna psykologiska kretsar betrakta dessa kalkyler
som en skäligen ofruktbar tankelek af uteslutande historiskt värde, om man ock
respekterar Herbarts nitälskan för ett exakt grepp på psykiska problem.
Redan under Herbarts lifstid 1 början af 1830-talet offentliggjorde fysiologen
Ernst Heinrich Weber några undersökningar, som syntes innebära ett mera
fruktbärande uppslag till en matematisk behandling af psykologien än det
Herbartska. Weber begränsade ej som Herbart problemställningen till den
psykiska verklighetens sammanhang inom sig själf, utan satte den i relation till
de yttre förhållanden, med hvilka den korresponderar. Han frågar: kunna vi
påvisa någon matematisk regel, enligt hv!lken våra förnimmelsers styrka
variera i anslutning till variationer 1 de yttre sinnesintrycken?
Webers uppslag till en exakt behandling af dylika problem anknyter sig till det
allbekanta faktum, att man icke kan märka mycket små viktskillnader. Låter
Jag en försöksperson först få sin på bordet liggande hand belastad med en vikt
af 100 gram, och strax efter utbyter den mot en vikt af 101 eller I 02 gram, så
märker han ingen viktskillnad. Först då man efter de 100 gram låter
omedelbart en vikt följa på låt oss säga 110 gram, märker han en tydlig
viktökning.
Webers experiment visade nu vidare, att om den nätt och jämt märkbara
viktökningen vid I 00 gram är 10 gram, så är den vid 200 gram 20 gram, vid 300
gram 30 gram. Retningstillväxten, som framkallar en nätt och jämt märkbar
tillväxt i förnimmelsens styrka, står sålunda i alla dessa fall i samma
förhållande till den retningsintensitet, hvilken den har att aflösa. Denna s k
Weberska Jag synes åtminstone approximativt gälla för intryck af en viss
medelstyrka inom de olika sinnesområdena.
Vid extremt små eller extremt starka begynnelseretningar inträda de s k undre
och öfre afvikelserna från den Weberska lagen, 1 det nämligen åtskillnadskänsligheten här blir mindre än den enligt denna lag bör vara. Därmed förlorar
dock ej lagen sitt värde, lika litet som Boyle-Mariottes lag om förhållandet
mellan gasers tryck och volym blir värdelös, därför att man vid extremt höga
tryckgrader, då gaserna närma sig sin förtätningspunkt, finner afsevärda
afvikelser från lagen.
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Gustav Theodor Fechner fullföljde och fördjupade det experimentella studiet af
de problem, som knyta sig till Weberska lagen, samt sökte i sitt I 859
publicerade verk "Elemente der Psychophysik" glfva en generell matemattsk
formulering af förhållandet mellan de fysiska och psykiska processerna
öfverhufvud. Han utgår i sina kalkyler från den förutsättningen, att våra
förnimmelser kunna betecknas såsom sammansatta storheter, liksom Leibnitz
förklarar de medvetna förnimmelserna genom en summering af undermedvetna
elementarförnimmelser. I följande ord har Fechner tydligt preciserat sin teori.

"Vi måste sönderdela hvarje förnimmelse i lika stora afdelningar eller lika
stora inkrementer, från hvilka den växer från nolltillståndet, och tå'nka oss
antalet af dessa lika stora afdelningar såsom bestå'mda genom antalet af de
därtill hörande variabla retningstillvå'xterna, hvilka äro i stånd att frambringa
lika stora förnimmelseökningar, på samma sätt som då vi må'ta ett tygstycke, i
det vi best/imma antalet af dess lika stora afdelningm· genom det antal af
alnar, med hvilket vi kunna tå'cka det".
Öfvergår jag från en begynnelseretning 1 ena fallet af I 00 gram till den jämt
och nätt märkbara viktökningen vid 110 gram, och i andra fallet frän 1,000
gram begynneklseretning till en belastning med 1,100 gram, som här
representerar den nätt och jämt märkbara viktökningss1ffran, så äro alltså
enligt Fechner 1 båda dessa fall de nätt och jämt märkbara viktökningarna i
förnimmelsestyrka sinsemellan lika, representera en konstant storhet, som blir
den psykofysiska måttenheten. På bas af detta antagande formulerar Fechner
den allmänna psykofysiska grundlag, enligt hvilken förnimmelsen är proportionell mot retningens naturliga logaritm.
Vi kunna här icke ingå på någon behandling af den mångåriga och vidlyftiga
debatt, hvartill psykofysiken gifvit anledning, med alla mer eller mindre
fundamentala angrepp på dess lärobyggnad och olika försök att tolka de fakta,
hvarpå den baserat sig. Huru än en värdering må utfalla, skall psykofysiken
alltid framstå som det första allvarliga försöket till en på samma gäng
matematisk och experimentell behandling af psykologiska problem. Den erhöll
emellertid redan under sin första utvecklingsepok härutinnan en systervetenskap i den fysiologiskt psykologiska experimentalforskning, som b!Jfvit en
omedelbar konsekvens af sinnesfysiologiens utveckling under det gångna seklet.
Jag behöfver blott påminna om Helmholtz' banbrytande undersökningar öfver
tonförnimmelser och öfver den fysiologiska optikens problem samt om Magnus
Bliz' arbeten rörande hudsinnena. Därigenom har ej blott den specifikt
psykofysiska problemställningen om förnimmelsernas intensitetsvariationer,
utan ock spörsmålet om deras kvalitativa förändringar såsom funktion af yttre
kvantitativa processer fått en mångsidig belysning. En icke mindre viktig epok i
den exakta psykologiens utveckling betecknas af r e a k t i o n s e x p e r i m e n t e t s införande i den fysiologiska psykologiens metodik genom
Helmholtz, Donders och \Vilhelm Wundt. Därmed var vägen öppnad för ett
ingående studium af tidsförloppet vid psykologiska processer, som utlösas af en
yttre retning. Vi kunna t. ex. genom lämpliga försöksanordningar uppmäta den
tid, som förflyter mellan det ögonblick, då ett ord blir synligt för en
försöksperson och det ögonblick, då han blir färdig att uttala det. Eller vi
kunna låta honom få se t. ex. ordet bord med order att i minnet uppdrifva
motsvarande latinska ord. Reaktionsexperimentet gifver oss då vägledning att
utfinna den tid, som reproduktionsförloppet tager i anspråk. Härmed ledas vi in
på spörsmålet om den experimentella metodens tillämpning inom minnesforsk-
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ningen. UppsJagsgifvande undersökningar rörande t1dsförhåJlandena vid olika
typer af associationsprocesser gjordes redan för omkring 30 år sedan på Wundts
laboratorium af Trautscholdt och Krcepelin, och de hafva senare med åtskilliga
variationer af andra forskare fullföljts. Ungefär samtidigt kom ett än mer
epokgörande uppslag till experimentell minnesforskning i Hermann Ebbinghaus'
1885 publicerade arbete: "Uber das Gedå'chtniss", resultatet af mångåriga
försök speciellt angående de problem, som knyta sig till i n 1 ä r n i n g s p r o c e s s e n.
Möjligheten till exakt behandling af dylika problem kunna vi belysa genom ett
exempel. Antag, att två nyböqare i tyska hafva fått samma läxa t. ex.
uppräkning af substantiver, som bilda undantag från en plura!Jsregel. Den ene
lär sig det tjogtal af ord, hvarom det kan vara fråga, efter Jåt oss säga 60
genomläsningar, den andre efter blott 30 repetitioner i sträck. Läsa de i samma
tempo, betyder detta tydligen dubbelt så lång tid för den förre som för den
senare. Antalet repetitioner äfvensom mlärningstiden erbjuder då ett mått för
de båda gossarnas olika inlärnmgsförmåga inför lexan. Vi antaga vidare, att
några månader gått af terminen och att kursen skall repeteras. Några af orden
sitta då kanske ännu kvar 1 minnet, men en del hafva hunnit glömmas. För att
ånyo inlära dem till felfri mrabbling behöfva dock gossarna nu få'rre
repetitioner än första gången, så att den nu 1 stället för 60 repetitioner blott
behöfver t. ex. 15, den andre i stället för 30 repetitioner är färdig efter endast
12. Den arbetsbesparing, som sålunda är en följd af det föregående memoreringsarbetet, kan tydligen exakt uttryckas genom beräkning af differenserna
mellan de repetitionss1ffror, som de båda gossarna hade vid första och andra
inlärningen och då äga v1 en exponent för de båda gossarnas respektiva
behållningskapacitet i den relativa besparingsprocenten.
Vi hafva i dessa alldagliga exempel utgångspunkter för de båda systermetoder,
som Ebbinghaus introducerade i minnesforskningen: inlärningsmetoden för
undersökning af minnets förmåga att upptaga nya intryck, besparingsmetoden
för undersökning af dess förmåga att varaktigt behålla dem. Så enkelt detta
grepp på minnesforskningen än kan synas, så har det dock varit förbundet med
stora svårigheter att tillämpa det som verkligt exakt metod. Ty för exakt
forskning fordras, att vissa försöksbetingelser äro konstanta som bakgrund mot
den variabla försöksfaktor, hvars effekt man v!lle undersöka.
När jag t. ex. vet, att tvenne gasbehållare hafva samma rymd, och båda befinna
sig under samma temperaturförhållanden, t. ex. 300 C, så kan jag fråga, huru
mycket vätgas bör väga i det ena, kväfgas bör väga i det andra kärlet för att
jag skall få samma gastryck - låt oss säga 160 cm, kvicks!lfvertryck. Det skall
då visa sig, att vi måste ändra på vikterna, tills vi få 2 viktdelar vätgas och 28
viktdelar kväfgas, så att vikterna motsvara gasernas respektive molekylarvikter.
Detta beror ju enligt Avogadros sats därpå, att lika gasvolymer af två gaser vid
samma temperatur också hafva samma anta! tryckg1fvande molekyler. Man
skulle nu kanske tro, att om man i ett tomt kärl under samma förhållanden
uppvärmde salmiak efter dess molekylarvikt 53,5, til 300 C, man då också här
skulle få 160 centimeter tryck. I själfva verket får man dock nu 320 cm, dvs ett
dubbelt så stort tryck, som man på förhand enligt den allmänna lagen skulle
hafva beräknat. Detta får sin förklaring däri, att salmiakgasens molekyler i
motsats till vätets och kväfvets vid denna temperatur sönderdelas eller
dissocieras, så att dess gasmassa kommer att innehålla dubbelt så många
tryckande smådelar, som hvardera af de andra gaserna. Liksom nu beräkningen
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af gasernas tryckförhållanden kompliceras genom en opåräknadt varierande för
söksfaktor, där man väntat konstans, nämligen dissociationen af gasmolekyler,
så kan associationen mellan våra föreställningar vid minnesexperiment
uppträda som en lika opåräknad variabel. Men den variabla faktorn är icke lika
lätt att exakt värdesätta som effekten af gasens dissociation.
Jag antager fortsättningsvis, att vi vilja mäta två minnesprestationer genom att
jämföra repetitionssiffrorna för två lika långa ramsor af utländska ord, t, ex.
spanska glosor. Den ena ramsan innehåller ord sådana som Flecha pil, Boca
mun, Puerco svin; den andra ramsan består af ord sådana som Aceite olja, Zato
brödbit, Adarga sköld. De tre sistnämnda orden äro dels af arabiskt, dels af
baskiskt ursprung och erbjuda icke några likhetspunkter med ord, som äro
bekanta från de vanliga skolspråken. Annorlunda vid de tre första. Flecha har
det franska fleche, pil, boca har bouche och puerco porc till anknytning i en
bildad persons ordförråd. Medan orden af arabiskt och baskiskt ursprung kunna
jämföras med odelade molekylära enheter, då de röra sig i medvetandet, så äro
ord sådana som Flecha och Puerco att jämföra med de dissocierade molekylerna
i salmiakgasen, i det deras effekt på medvetandet medbestämmes af de
associationer de framkalla. En lista med sådana etymologiskt genomskinliga
ord kommer att utöfva ett starkare tryck på medvetandet och tränger lättare in
däri än listan med arabiska och baskiska låneord. Om alltså en försöksperson
lär sig en lista med 15 sådana konstiga ord efter 50 Jäsningar, och en annan
dag lär sig en l 5 ords lista med franska hjälpassociationer efter blott 20
läsningar, så kunna vi icke af den mindre repetitionssiffran sluta till, att hans
minnesdisposition den dagen varit bättre ty de båda uppgifterna äro icke
ekvivalenta, och arbetsprestationerna därför icke sinsemellan jämförliga.
För att kunna ladda medvetandet med memoreringsramsor af ekvimolekylär
sammansättning tillgrep nu Ebbinghaus utvägen att skaffa ett artificiellt
material, Han bildade meningslösa stafvelser af typen lap, de in, pauf, jut, alltså
med konsonantljud i början och slutet samt en enkel vokal eller diftongljud i
midten, af bokstäfver som på måfå togos ur en låda, så att hvarje enskild
stafvelse bestämdes af slumpen, Af sådana stafvelser uppbyggdes ramsor på
t. ex. l 2 eller 24 stafvelser, hvilka skrefvos på pappersark och därifrån aflästes
på vanligt sätt. Ebbinghaus var i dessa första försök på en gång försöksperson
och försöksledare - en princip, som både han själf och andra forskare sedermera
med rätta frångått. Gifvetvis undvek han att söka efter memotekniska knep för
att underlätta inpräglingen, och sökte äfven på annat sätt gifva försöken så
konstanta betingelser som möjligt, t ex genom fixerering af tempo och rytm.
Med dessa enkla resurser utan en enda apparat gjorde nu Ebbinghaus en serie
viktiga och grundläggande undersökningar med inlärnings- och besparings
metoden. Genom att fastställa det minimum af repetitioner, som fordras för att
t. ex. l timma eller 9 timmar eller 24 timmar efter felfri inprägling af ekvivalenta ramsor ånyo inlära dem, få vi enligt besparingsmetoden ett uttryck för
den hastighet, med hvilken ett inlärdt pensum sjunker ned i glömska. De första
timmarna är hastigheten stor, så att kurvan faller, för att sedan sjunka så
mycket långsammare, så att den efter ett par dygn håller sig på så godt som
konstant nivå i lång tid. Han undersökte bl a också, hur repetitionernas fördelning i tiden verkar, och fann därvid, att om man fördelar t ex 60 repetitioner
på flera dagar, så blir resultatet för inlärningsprocessen bättre, än om man
hopar dem på samma dag och läser i ett sträck - en experimentell verifikation
af den gamla erfarenheten, att det är dålig minnesekonomi att blockläsa.
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Sedan Ebbinghaus' arbete sett dagen, dröjde det icke länge förrän Georg Elias
MUiler i Göttingen och hans läriungar började ingående undersökningar af de
problem, som Ebbinghaus behandlat. MUiler arbetade de första åren liksom
Ebbinghaus med inlärnings- och besparrngsmetoden, men med mycket väsentliga
förbättringar i försökstekniken, däribland skärpning af reglerna för stafvelseramsornas sammansättning till största möjliga ekvivalens, samt successiv
exposition med konstant expositionstid för hvarje stafvelse i stället för
Ebbinghaus' enkla afläsning från ett vanligt pappersark. Därjämte skildes
försöksledarens värf alltid från försökspersonens.
MUiler introducerade ock för 20 år sedan en ny metod vid sidan af de
föregående, nämligen den s. k. t r ä f f m e t o d e n. I träffmetoden förfar men
enligt samma princip som språkläraren vid ett glosförhör, då han vid hvarje
svenskt ord i den inlärda gloslistan af läqungen äskar motsvarande utländska
ord. Vid ett sådant förhör finner den utfrågade somliga ord efter kortare tid,
andra åter efter längre sökande. Träffexperiment låta sig alltså lämpligen
kombinera med undersökningar rörande associationstiden eller träfftiden för
hvarje särskildt ordpar eller stafvelsepar i serien. Särskildt är det af stort
intresse att fastställa, huruvida de associationer, som besitta den större styrkan
och gifva högre procent af träffar, också i allmänhet gifva de kortare
reproduktionstiderna. Har jag t. ex. för l 2 timmar sedan inlärt två olika
stafvelseramsor af samma längd, och visar det sig vid pröfningen, att den ena
ramsan ger dubbelt så många träffar som den andra, så tyder detta på en större
associationsstyrka inom denna ramsa. Enär det nu tyckes naturligt, att man
finner en association desto hastigare ju starkare den är, så borde också
träfft1den för den träffrikare ramsans led 1 genomsnitt vara kortare än i den
andra.
En del af MUllers försöksserier med träffmetoden afsågo att belysa det
inflytande, som antalet repetitioner utöfvar på träffprocent och träfftid. Om 8
repetitioner utöfvar på träffprocent och träfft1d. Om 8 repetitioner per ramsa
gifva 39% träffar, så bör man af 12 repetitioner kunna vänta en något högre
träffprocent, kanske 45% - naturligen under för öfrigt lika försöksvillkor. Och
parallellt härmed sl<Ulle man alltså vänta sig, att träfftiderna skulle vara
kortare för de träffrikare ramsorna.
Äfven ex per i mentalpsykologien har emellertid sina öfverrasknrngar att bjuda
oss på, hvilka eftertryckligt lära oss, att psykologien lika litet som naturvetenskapen förmår beräkna hvaqe speciell eventualitet, med mindre man rådfrågar
erfarenheten. Mot all förmodan visade det sig, att blott i en enda serie af de 5
mycket långa försöksserierna genomsnittstiden för träffarna något minskades
med växande träfftal, men att den däremot 1 de fyra återstående serierna icke
visade någon tendens att sålunda minskas, ia t o m på vissa håll förlängdes.
Fastän man t ex inom första försöksserien vid 8 rep. hade 39% träffar, vid 13
rep. hade 57% d:o, vid 18 rep. hade 69% d:o, så höll sig dock träfftiden nästan
konstant för alla tre konstellationerna. Ja, den visade till och med en liten
förlängning från 2,23 till 2,34 sek. vid jämförelsen mellan ramsorna med 8 och
ramsorna med 13 repetitioner, i stället för förkortning.
Huru förklara detta paradoxala förhållande, som tyckes strida ej blott mot
apriorisk beräkning utan också mot så många erfarenheter? Först må betonas,
att de träfftider, hvarom här är fråga, äro genomsnittstider. I själfva verl<et
består nu hvaqe ramsa, då den pröfvas, af två olika assoc1ationsgrupper. Den
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ena gruppen omfattar de stafvelsepar, som kommit öfver medvetandets tröskel,
hvad Muller kallar öfvervärdiga associationer. Dessa gifva alla träffar. Den
andra gruppen omfattar par, som stanna under medvetandets tröskel eller äro
undervärdiga. De orka icke gifva träffar, men hafva dock ett visst mått af
styrka, och förstärkas genom nya repetitioner lika så väl som de öfvervärdiga
associationerna. Dessa förnyade repet1t10ner hafva emellertid en olika effekt,
allteftersom de träffa de öfvervärdiga eller undervärdiga associat10nerna. På
de öfvervärdiga verkar det ökade repet1 t10nstalet 1 form af en förkortning af
träfftiden, på de undervärdiga åter i den form, att de blifva lyfta upp öfver
tröskeln till öfvervärdiga och börja gifva träffar. Dessa genom ökad repetit10n
nymobiliserade associationer hafva emellertid en lång träfftid och de inverka
vid beräkningen förlängande på träffarnas genomsnittssiffra, samt fördölja
därvid den förkortning af träfftiderna, som faktiskt skulle visa sig, om man
blott toge hänsyn till de mest öfvervärdiga associationerna. Endast i de fall,
där repetitionernas ökning verkar en mycket obetydlig stegring 1 träffprocenten, bör man enligt denna förklaring få en förkortning af träfftiden - och detta
framgick äfven af den enda bland Mullers försöksserier, där faktiskt en
genomgående minskning i träfftiden förefanns. Här var skillnaden i träfftal
blott 1-3% mellan de olika konstellationerna. Härmed har Muller alltså visat,
att afvikelserna i de försöksserier, hvarom här är fråga, från den generella
lagen endast äro skenbara och i själfva verket bekräfta regeln.
Bland öfriga intressanta detaljer 1 Mullers experiment enligt träffmetoden må
här blott ännu en framdragas, hans undersökningar öfver det problem, som
intog en så central ställning i Herbarts psykomekanik, nämligen hämningsprocesser under föreställningars växelverkan. Genom mycket omfattande försök
har Muller ådagalagt, att hvarje psykisk verksamhet, som inträder ofvanpå en
memoreringsakt, utöfvar en ogynnsam återverkan på behållningen af denna
memorering, en retroaktiv hämning. Läsa vi alltså två likvärdiga jämförelseramsor med samma repetitionsantal och med samma mtervall mellan inläsning
och pröfning, samt låta den ena ramsan följas af en extra ramsa, en
räkneuppgift eller betraktande af en bild, så visar denna af en efterföljande
själsoccupation grumlade ramsa såväl lägre träfftal som längre träfftider än
jämförelseramsan. Att detta icke enbart kan förklaras vara ett trötthetsfenomen, har Muller genom särskilda försöksanordningar bevisat.
Men Muller har äfven behandlat en annan sida af hämningsproblemet, hvad vi
kunna kalla den associativa hämningen mellan två konkurrerande reproduktionstendenser. Om t ex en gosse i den tyska glosboken efter ordet Of en endast
finner ett ord, nämligen ugn, men efter ordet Boden finner två ord, nämligen
mark och golf, så bör vid förhöret på ordet Boden en konkurrens kunna uppstå
mellan de båda olika reproduktionsmöjligheterna mark och golf. Antingen
kommer han då att dröja längre med svaret, än vid Ofen. Eller - han kommer
kanske rent af aldrig att finna något svar, emedan de båda tendenserna mark
och golf totalt förlama hvarandra.
Muller har underkastat det problem, som här yppar sig, årslånga experimentella
undersökningar och gifvit exakta bevis för existensen af en dylik associativ
hämning. Han gick härvid så till väga, att försökspersonen först ett visst antal
gånger fick läsa en lista af t. ex 4. stafvelsepar såsom
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JOm
gön
dur
kez
bauk lät
samt efter en viss mellantid en annan lista, som har stafvelser gemensamma
med den första listan, t ex
nak
pef
lir
sol
dur
fäm
jep
teun
Om mellantiden nu är så afpassad, att man vid läsningen af denna andra ramsa
icke alltför starkt påmrnner sig den första ramsans förbindelser för de
dubbelkopplade stafvelserna samt lyckas gifva den andra ramsan en lämplig
repetitionssiffra, så kan en hämning för de dubbelkopplade stafvelsernas
associativa förbindelser tydligen påvisas, då de jämföras med de enkelkopplade
1 båda ramsorna. De fall, då de dubbelkopplade stafvelserna gåfvo träffar från
sina parstafvelser i första ramsan uppgingo blott till 37%, medan de
enkelkopplade stafvelserna 1 samma ramsa gåfvo 66% i träfftal. Träfftiden var
också i genomsnitt något längre för dubbelkopplade (3,3 sek) än för
enkelkopplade (3, 1 sek). De fall, då dubbelkopplade stafvelser gåfvo träffar
från den senare ramsan uppgick till blott 53% med den långa genomsnittsträfft1den af 2,5 sek, medan de enkelkopplade stafvelserna i samma ramsa gåfvo
64% träffar med den korta träfftiden af 1,9 sek. I dessa siffror är hänsyn tagen
såväl till de fall, då dubbelkopplade stafvelser gåfvo blott en träff, som då
dubbelträffar kommo en från hvardera ramsan.
nak

h1s

Vi hafva här tydligen ett psykiskt parallellfall till det fenomen, som vid
rnterferens t ex mellan två ljusvågor under vissa villkor yppar sig i form af
ljusstrålarnas utsträckning. Och detta psykiska rnterferensfenomen har ett stort
intresse ej blott ur den teoretiska psykomekanikens synpunkt. De MUllerska
försöken låta oss i exakt formulering ana räckvidden af de hämmande
inverkningar, som en från begynnelsen oriktig tankeförbindelse kan utöfva på
senare kunskapssträfvanden. I sannrng ett viktigt memento för pedagogen.
Vi vtlja ti 11 sist tangera ett spörsmål, som ligger nära till hands. Hafva de
psykologiska laborationsförsöken någon större betydelse för vår förståelse af
det, som i dagliga lifvet tilldrager sig i vår själ? Hvad är det eljes, frågar man,
för glädje att syssla med dessa homogena normalramsor? Härtill svara vi, att
resultatet af en memoreringsakt med en menrngslös ramsa naturligtvis
betecknar ett gränsfall, som endast undantagsvis förekommer i Jifvet, t. ex. vid
mlärning av siffror, och äfven i sådana fall mestadels icke i srn mekaniska
renhet, utan bemängd med hvarjehanda inlärningsknep af memoteknisk art. Och
gå vi till glosläsning, äro v1 redan ytterligare ett stycke på sidan af rent
mekanisk memorering, för att' nu icke tala om en sammanhängande tankekedja
t. ex. en diktstrof. Men ehuru ett sådant material ställer oss inför mera
komplicerade betingelser än en MUllersk normalramsa, så kunna vi äfven här
inom vissa gränser vänta att finna ett uttryck för den lagbundenhet, som vi
upptäckt i vårt laboratorium. Ty 1 hvarje memoreringsakt ingår en mekanisk
faktor, om ock mera påtagligt 1 en gloslista än 1 en dikt. Gifvetvis hafva
emellertid jämförelseexperiment med memorering af material med mening och
sammanhang härvid ett synnerligt mtresse, i den mån de låta sig anordna under
konstanta betingelser.
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6 Ett kapitel ur känslopsykologien (anmälan)
Gustaf Jaederholm 17 september 1919

Göteborgs högskola firade i går en högtidsdag av ganska ovanligt slag för
denna tid på året. Det blev en kombinerad högtidlighet med professorsinstallation och doktorspromotion. Icke underligt att ett stort antal intresserade vid
3-tiden på middagen tagit plats i Högskolans aula. Som vanligt vid dylika
festligheter syntes damerna vara i majoritet.
Sedan den akademiska kvarten efter 2-slaget förklingat intågade i aulan under
tonerna av en festmarsch och företrädd av marskalkar processionen med
högskolans rektor, professor 0, Sylwan och den nyutnämnde professorn Gustaf
Aksel Jrederholm i spetsen. Därefter följde ett antal inbjudna Högskolans
gynnare och vänner samt Högskolans lärarkår.
Högtidligheten inleddes av professor Sylwan, som hälsade den nyutnämnde
professorn och de inbjudna. En särskild inbjudan hade utfärdats till friherrinnan
Louise Falkenberg, som genom sin donation möjliggjort upprättandet av den nya
professuren. Det hade dock mött hinder att få se donatrix vid detta tillfälle.
Prof. Sy lwan ville ändå icke här under låta att ge ett offentligt uttryck ät
Högskolans tacksamhet mot henne för städse visat intresse och outtröttlig
omsorg om Högskolans utveckling.
Sedan Högskolans sekreterare, docenten E. Janzon, därefter uppläst det
kungliga brevet, bekräftande professorsutnämningen, visade sig professor
Jrederholm i katedern och höll sin installationsföreläsning över ämnet: Ett
kapitel ur känslopsykologien.
Prof. Jrederholm är en känd föreläsaretalang. Han hade också hela auditoriet
med sig lika mycket på grund av sitt lediga framställnrngssätt som för det
populärvetenskapliga innehållet, vilket sannerligen stundtals icke i ringa grad
på ett roande sätt avvek från det vedertagna vid installationer. Tänkom oss en
installationsföreläsning, där auditoriet gång efter annan fick sig riktigt goda
skratt!
Föreläsningen formade sig först till en vidräkning med de vanliga läroböckerna
i psykologi, där man traditionellt avfärdar känslopsykologien på en eller ett
par sidor genom att orda om lust och olust, under vtlken missvisande
terminologi den gängse psykologien sammanfattar allt känsloliv. Förteckningen
på våra olika känslor är emellertid rikare än så och låter sig icke inrangeras
under ovanämnda snäva terminologi. En provkarta på värt språkbruks
beteckningar för lust- och olustkänslor lämnades därpå, exempelvis glädje,
fröjd, begär, leda, håglöshet etc. Var och en av dessa emotioner är ett system
av krafter, ett stycke av strävan. Hos fullvuxna personer refererar sig varje
emotion till en situation och är ett förutseende till vad som kommer att hända.
Gemensamt för alla emotioner är, att de söka sträva efter att göra slut på sig
själva.
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Tal. genomgick så i detalj olika primitiva emotioner m. m. Så går t. ex. glädjens
tendens ut på att hålla individen fast vid det som är glädjens föremål. Vi ha
stora sammanhang av känslor, vilka bilda personens inre enhet. Kärlek och hat
äro typiska system av känslor. Samma känslor kunna ingå i hat och i kärlek.
Det är därför man kan fråga, om icke kärlek och hat är detsamma. Välkänt är
JU, att det man älskat mest, lätt senare kan väcka det största hat.
Glädjens emotion karaktäriseras av att den söker sitt objekt. Under densamma
dominerar emot10nens föremål och man glömmer lätt helt bort sig själv.
Glädjen tenderar alltså att söka fasthålla sitt föremål. Blir man störd, kommer
ofta vredes1mpulsen. Glädjens impuls och glädjen själv kunna aldrig på en gång
vara i en människas medvetande.
Sorgen är framför allt av två slag. Den som tar sig uttryck 1 suckar, tårar och
skrik samt den manliga, tårlösa sorgen. Men det finns också den djupa,
grund lösa förtvivlan - "Skuggornas moder". Det är den Lear ber om förskoning
från, när han ber sina döttrar hjälpa sig, så att han icke må bli vansinnig.
Denna sorg är moder till vansinnet och talar viskande om självmordet.
Så genomgick föreläsaren helt känslolivets flora och vaqe emotions egenart
belystes med talrika, ofta lustiga eller drastiska exempel.
Efter föreläsningens slut framförde prof. J<Ederholm de sedvanliga artigheterna
till Högskolans rektor och lärareråd. Ett särskilt tack framfÖrde han till sin
förre lärare prof. E. Liljequist, vilken han även bad att till prof. A. Herrlin
framföra ett tack för de gångna studieåren. Slutligen hälsades studenterna i ett
poetiskt anförande.
Härmed var rnstallationsakten över och efter ett musiknummer började
doktorspromotionen. Som promotor fungerade prof. Otto Nordenskjöld, vilken i
ett högstämt anförande talade om den vetenskapliga forskningens möda och
tjusning.
Under övliga former förrättades därefter promotionen. Promotor talade på
klingande latin, bekransade sig själv och därefter licentiaten Gustaf Bolinder.
Musiken svarade med fanfarer, och promotor överlämnade övriga erforderliga
tecken på doktorsvärdigheten. Sedan så den nykreerade doktorn och promotor i
spetsen för den akademiska processionen under musik uttågat ur aulan, kunde
ännu en högtidsdag inregistreras 1 Högskolans annaler.
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7 Intelligensundersökningarnas pedagogiska problem
Rudolf Anderberg 27 februari 1932

När Weber år 1846 uppmanar psykologien att skänka större uppmärksamhet åt
sådana problem som ha med sinnesiakttagelsens subjektiva faktorer att göra, så
betyder detta samtidigt en uppmaning att försöka tillämpa experimentella
metoder i psykologien. Det är det under experiment samlade erfarenhetsmaterialet som skall btlda grundlaget för en undersökning av de subjektiva
faktorerna. - De första arbetsmetoderna inom den experimentella psykologien
anslöto sig också 1 hög grad tdl de fys1olog1ska metoderna, men ur denna
forskning har en experimentell psykologi med egna problemställningar och med
egna arbetsmetoder vuxit fram. Specialproblemen ha så småningom utkristalliserat, och bland dessa har begåvningsforsknrngen 1 våra dagar blivit ett av de
områden, som tilldragit sig forskarnas största uppmärksamhet.
När Binet i början på 1900-talet framlade sin första testskala för intelligensundersökning, anade han nog föga, att han här hade lagt grunden till en
forskning, som ännu efter decennier åter och åter skulle föra fram hans namn 1
förgrunden av de pedagogiska debatterna. Hans problem hade varit det tdl
synes enkla problemet att skaffa fram en metod, med vars hjälp ett barn kunde
avskiljas till hjälpklass på något mera objektiva grunder än förut.
De första proven publicerades 1905, men redan 1908 och 1911 blevo de
reviderade. Undersökningsmetoderna ha samtidigt fått en fastare teoretisk
begrundning, begreppet intelligensålder tdl skillnad från levnadsålder har
införts. Det är ett begrepp som sedan under forskningens fortgång har fått en
alltmera fixerad betydelse. - Genom Stern har så psykologien tillförts
begreppet intelligenskvot.
Om en 8-åring endast har en intelligensutveckling som en normal 6-åring och
därför säges ha intelligensåldern 6 år, dvs är 2 år efter i intelligensutvecklrng,
så betyder icke detta samma grad av efterbltvenhet som om han hade varit 12
år. En efterblivenhet på 2 år i 8-årsåldern är i stället jämförbar med en
efterblivenhet på 3 år 1 12-årsåldern. Det kvotvärde, som uppkommer, om man
delar intelligensåldern med levnadsåldern, är ett värde, som visat sig besitta en
hög grad av konstans, då samma barn har undersökts i olika levnadsåldrar;
därför får detta värde - intelligenskvoten - icke endast en diagnostisk utan
även en viss prognostisk betydelse.
Om kvotens värde blir lika med 1, betyder detta normalintelligens. Levnadsålder och intelligensålder äro då lika stora, men blir kvotens värde mindre än
1, så ha vi med en efterbltvenhet att göra. En intelligenskvot på O, 7 5
0,80
motiverar ett barns överförande till hjälpklass.

a

Det är dock icke därmed sagt, att intelligensundersöknrngsresultatet ensamt
skall fälla utslaget, men bland de diagnostiseringsmöjligheter skolan för detta
ändamål har till sitt förfogande är intelligensundersökningen, med de
standardiserade prov som nu finnas att tillgå, det icke minst betydelsefulla, och
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det är också tydlig,t att intelligensundersökningen härvidlag allt mer och mer
tages 1 anspråk. Aven i åtsk11l1ga svenska folkskolor har den kommit till
användning.
Det är dock icke endast som diagnostiskt hjälpmedel för undersökning av
psykisk efterblivenhet som intell1gensundersökningen har sitt värde. Om
kunskapsproven bortel1mineras, har den även för upptäckandet av begåvning sin
betydelse, men under det att de efterblivna i hög grad ha varit föremål för
skolans och samhällets omsorger, genom inrättandet av hjälpklasser och
välfärdsinrättningar av olika slag, ha de begåvade mera lämnats att klara sig
själv. Även den vetenskapliga forskningen har till en böqan mera kommit att
röra sig om det från normen nedåt avvikande, d.v.s. det mindre utvecklade, än
om det högre utvecklade. Bristerna ha tilldragit sig större intresse än
förtjänsterna. Det är först efter kriget som överbegåvningsproblemet har ryckt
fram i förgrunden av de pedagogiska debatterna.
Det är heller ingen tillfällighet, att det krav på en mera indiv1dual1serad
undervisning, som nu höres från allt vidare pedagogiska kretsar, kommer i en
tid, då både den på psykoanalytisk grund uppbyggda individualpedagogikens
som den på experimentell grund fotade intell1gensforskningens rön börja att
bliva kända utanför fackmännens krets.

a

I undersökningar utförda av Terman når ungefär 7
8% av barnantalet en
intelligenskvot på över 1,20 och för dessa barn är behovet av särskild
undervisning lika påtagligt som för hjälpklassbarnen.
Det är ju emellertid så, att vid vår skolorgan1sat1on ha de sociala synpunkterna
kommit att bliva de i första hand bestämmande. De psykologiska ha kommit i
andra hand och ha därför fått försöka göra sig gällande inom den redan
färdigbildade skolorgan1sationen.
Individualiseringsförsöken ha också i hög grad kommit att gå ut på en
individualisering inom den gemensamma klassens ram, men detta förutsätter en
hög grad av självverksamhet hos individerna. Även förmågan till självverksamhet sammanhänger dock med begåvningen. En individualiserad undervisning
betyder därför icke endast individuellt arbete, utan även anvisningar för
arbetet som äro anpassade till individens begåvning, och därför kunna icke de
försök, som gjorts med gemensamma anvisningar, lösa det individualpedagogiska problemet 1 våra vanliga odifferentierade klasser.
Det är här som skolorganisationen lägger sina största hinder i vägen för
individualpedagogiken. De 7
8% med en intelligenskvot på 1,20 och däröver
sammanföras med dem, som ha en intelligenskvot i närheten av 0,80. Gäller det
det tredje skolåret, är detta detsamma som att placera en normal 8-år ing i
samma klass som en normal 12-år ing.

a

Differentiering efter begåvningsgrad är ett huvudvillkor för en rationellt
genomförd individualisering. - Intelligensundersökningarna visa, att differentieringen borde genomföras på ett relativt tidigt stadium. Ett barn, som vid
skolålderns slut har en viss hög eller låg intelligenskvot, har haft denna från
skolålderns böqan. Det ligger i intelligenskvotens konstans. - Man vet också,
att intelligensfördelningen approximativt följer den Gaussiska kurvan, och
dispersionen för denna kurva uppvisar, som framgår av svenska undersökningar,
53

icke nägra större differenser för olika levnadsäldrar. Därför är en differentiering lika påkallas i 7 som i 13 a 14-ärsäldern.
Men differentialpsykologiska synpunkter ha vid skolans organisation tätt träda
tillbaka, mer än önskvärt är. Bäde samskola och bottenskola ha i viss män
förbisett dem.
Huvudargumentet för att !äta samskolan ingä som en del i skolorganisationen
har ju varit: Flickornas rätt att fä samma undervisning och samma undervisningsmöjligheter som gossarna. Huruvida samma undervisning är berättigad ur
psykologisk synpunkt, beror uppenbarligen pä, om man i de åldrar det här
gäller kan visa, att de psykiska könsdifferenserna äro sådana, att de kunna
negligeras. Är detta däremot icke förhållandet, finnas fullgoda skäl för, att
man tager hänsyn härtill, sä att undervisningen kan lämpas efter könens
egenart.
Att differenser i psykiskt hänseende förefinnas mellan gossar och flickor, har
man, dä det gäller emotionella reaktionssätt, knappast förnekat. Gäller det
äter den intellektuella utvecklingen, synas de olika undersökningarna mindre
överensstämmande med varandra, en motsats som dock till en del endast är
skenbar och som i viss män kan förklaras därav, att man tagit upn olika
problem till behandling. - Differenser i intelligensutveckling kunna visa sig
icke endast som differenser i intelligensens totala höjd. I intelligensundersökningarna har man ytterligare tvä möjligheter att belysa förhållandena. Man kan
söka eventuella variabilitetsdifferenser och kvalitativa differenser.
Variabilitetsförhällandena för
kurvan för funktionen i fräga.
intelligensundersökning av två
lösningsfrekvenser för de vid

en undersökt funktion visa sig i fördelnings- De kvalitativa differenserna äter visa sig, vid
grupper individer, i de båda gruppernas olika
undersökningen använda proven.

De gradskillnader i intelligens man funnit mellan gossar och flickor äro i
allmänhet små och äro utan tvivel att betrakta som negligeabla ur praktisk
synpunkt. Gå vi till undersökningarna över variabiliteten är det däremot icke
lika klart, att differenserna kunna negligeras. Thorndike har velat göra
gällande, att det finnes fler gossar än flickor, som nå såväl de högsta som de
lägsta intelligensgraderna: men tydligast framträda de kvalitativa skillnaderna.
- Undersökningsresultat av Lincoln, Cohn och Dieffenbacher, Voigt, Dewey,
Child och Rum! ha bekräftats i svenska undersökningar. De kvalitativa
differenser, som dessa forskare ha konstaterat, äro av en sådan storleksordning,
att man icke utan vidare kan gå förbi dem.
Flickornas intelligens är icke lägre än gossarnas, men den är i vissa hänseenden
artskild från gossarnas. I somliga hänseenden äro gossarna före, i andra _äro
flickorna före, och i åter andra äro de jämställda.
Att konstaterandet av sådana differenser bör medföra vissa praktiskt
pedagogiska konsekvenser kan väl knappast förnekas, men även där man ivrar
för en undervisning mera lämpas efter det enskilda barnets individuella anlag
och ger sitt erkännande åt sådana strävanden, som gå ut på en differentiering
av lärjungematerialet, synes man emellanåt vilja negligera de funna könsdifferenserna. Man finner till och med att intelligensundersökningsresultaten
åberopas som stöd härför. Några större höjdsl<illnader i intelligenshänseende
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eller några större variab!litetsdifferenser könen emellan har man ju icke funnit,
under det att differenserna i dessa hänseenden kunna vara högst betydande
mellan 1ndiv1der av samma kön.
Under sådana förhållanden, menar man, är en differentiering av Järjungematerialet med hänsyn till kön onödig eller åtmmstone mindre viktig, men man
tar då icke tillräckligt hänsyn tlll de kvalitativa intelligensdifferenser, som visa
sig icke endast i pubertetsåJdern utan redan vid skolålderns böqan.
Det är sagda betyder icke att samunderv1sn1ng skulle behöva uppgivas, men det
betyder, att man åtminstone måste försöka utveckla samskolan så, att
särunderv1sning kan anordnas 1 sådana ämnen, där de kvalitativa intelligensdifferenserna mellan gossar och flickor göra sig mest gällande.
Samskolans problem är icke endast ett problem, hur de olika könen påverka
varandra, utan 1 lika hög grad ett problem angående vilka möjligheter de olika
könen ha att utveckla sin egenart, och det problemet är icke löst därmed, att
gossar och flickor gå i olika skolor, om dessa arbeta efter samma kursplaner.
Om gosskolans kurser bliva de normgivande även för flickornas undervisning,
betyder ju detta i grund och botten, att flickorna få ägna sin mesta tid och sitt
mesta arbete åt de ämnen de ha minst fallenhet för.
Lika litet som de synpunkter borde negligeras, som de experimentalpsykologiska undersökningarna medföra för samundervisningsproblemet, lika litet
borde de försummas, när det gäller ett annat av skolorganisationens
huvudproblem - bottenskoJeprobJemet.
För folkskolan som bottenskola har man bl a anfört, att den skulle kunna
tänkas verka utjämnande på klassmotsättningarna, den skulle kunna åstadkomma större rättvisa åt barn från fattiga befo!knmgslager, särskilt landsbygdens barn; det är de soC1ala synpunkterna som blivit de förhärskande. Om
dem skall jag ej orda.
Det som 1 föreliggande fall är av intresse är, om tolkskolan i sin vanliga form,
med sina speciella uppgifter, kan tänkas fylla måttet att vara bottenskola. Det
är ej frågan om lärarkompetensen, den kunde väl ordnas, utan det är frågan om
icke den psykiska utrustnmgen hos de lärjungar tolkskolan arbetar med lägger
hinder 1 vägen för tolkskolans arbete och arbetsresultat.
Stern säger om bottenskolan, att en 6-årig samvaro av alla barn synes kunna
utgöra ett svårt mtrång för de mera begåvade, den gemensamma undervisningen kommer att mnebära en hämning för dem, som äro vuxna ett annat
underv1sn ingstempo.
När de tyska lärarföreningarna fordra en "Einheitsschule" byggd på en
"Grundschule" och motiverar detta med att varje år l 1/4 million tyska barn
sluta tolkskolan, varav otvivelaktigt några tusen äro högt begåvade unga
människor som icke passa för kroppsarbetet, så är icke undervisning av dessa
tillsamman med de medelmåttigt och mindre begåvade den rätta !ösningen av
problemet. - Man borde här i stället fordra en särundervisning av dessa högt
begåvade barn och deras tidigare skiljande från de vanliga klasserna i
folkskolan. Om detta sker inom tolkskolans ram eller på annat sätt, synes i det
hela spela en mindre roll; det blir JU närmast ett ekonomiskt problem.
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Varje lärare vet, att ju mera heterogen en
anordna en undervisning lämpad för alla, men
bottenskolan, om ej specialklasser inrättas,
förut funnits; heterogeniteten 1 klassen blir
seende större.

klass är, JU svårare är det att
JUSt med avseende härpå medför
ännu större svårigheter än som
nämligen även 1 intelligenshän-

Redan Binet och Meumann ha hänvisat till intelligensens och de sociala
differensernas sammanhang. Det är förklarligt, om man av deras undersökningar ej velat draga några bestämda slutsatser angående hur skolorganisationen skulle kunna motsvara deras undersökningsresultat, då dessa ej äro
invändningsfria; men sedan den tiden ha åtskilliga nya undersökningar
tillkommit.
Morle, som i Paris folkskolor undersökt barn från olika befolknrngslager, har
kunnat visa, att de barn, som kommit från de fattigaste delarna, ha haft en
intelligensutveckling som är 3/4 år lägre än för barnen 1 en mera välbärgad
stadsdel. - Till liknande resultat ha Yerkes' och Andersons undersökningar 1
Cambridge 1 Massachusets lett. - En i Breslau på Sterns förslag utförd
undersökning på 7- och 9-åringar visar ett försprång på 1/2 år för barn 1 mera
gynnade befolkningslager, och Stern påpekar, att differenserna visa sig bäst i
de av Binet-testen, som ansetts vara de bästa intelligensmätningstesten i
skalan. - Terman har visat, att av de mest intelligenta barnen, dvs sådana som
ha en intelligenskvot på 1,4 och däröver och som i Förenta staterna uppgå till
endast 5 promille av befolkningssiffran, är det bara I
2% som komma från
den lägsta arbetarklassen, under det att över 50% komma från de högre sociala
skikten. Ännu flera undersökningar, bl. a. 1 Sverige, ha givit resultat som
oförtydbart hänvisa på ett samband mellan intelligens och sociala levnadsförhållanden.

a

Det skall ej förnekas, att det även finnes undersökningar, som icke ha kunnat
konstatera detta samband, så t ex Schmitts och Weintrobs, men då Schmitt
bland sina försökspersoner även haft 16-årrngar, för vilka Binet-skalan saknar
lämpliga tests, och Weintrob ej skilt mellan rasdifferenser och differenser på
grund av social ställning, kunna deras undersökningsresultat ej anses
motbevisande, lika litet som undersökningar som bygga på ett för den ena
sociala gruppen fördelaktigare material kunna vara motbevisande.
Om man alltså får anse som fastslaget, att intelligensen och de sociala
differenserna stå i ett visst förhållande till varandra, skulle det JU dock kunna
tänkas, att detta skulle kunna bero på miljöförhållanden och icke ha med anlag
att göra. Även om så vore, blir det dock för ett barn lika ödesdigert, om dess
arbete icke anpassas efter dess begåvning oberoende av huru denna intelligensutveckling kommit till stånd. - Att bottenskolan i sin vanliga form icke gör den
anpassningen lättare, då den sammanför grupper med olika intelligensutveckling, behöver knappast påpekas En nödvändig följd av dessa undersökningar
måste därför bliva en fordran på en uppdelning av skolans klasser, där
uppdelningsgrunden är de enskilda barnens intelligensutveckling. Det är väl
också det enda sätt, på vilket det kan skapas större möjligheter även för de
begåvade barnen från fattiga befolkningslager.
Att vi för förklaringen av intelligensdifferenserna mellan barn tillhörande olika
sociala skikt icke endast få räkna med miljöfaktorer utan även med
anlagsfaktorer är dock mera än sannolikt.
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Då Tews 1 ett försvar för bottenskolan skriver, att åtskilliga psykologer ha vissa
åsikter angående intelligensens samband med det sociala skikt som barnen
tillhöra, och menar, att det sociala skiktet icke utsäger något om anlagen utan
endast har sin betydelse genom den olika tillsyn barnen erhålla, så är detta ett
påstående som icke låter förena sig med en nyare forskning, och när man i
denna diskussion framdragit Fredrik den stores ord, att begåvningarna äro
fördelade utan hänsyn till genealogier, då måste man med Hartnacke instämma
1, att om detta skall tydas så, att de högt begåvade äro jämnt fördelade inom
olika samhällsklasser, så hade Fredrik den store orätt.
Thomson visade vid sina Northumberlandundersökningar, som omfattade ungefär
17,000 barn, att intelligenskvotvärdena ändrades med avståndet från städerna. I
närheten av och längst bort från städerna funnos flera höga värden än i de
mellanliggande områdena, ett förhållande som Thomson vill förklara på så sätt,
att den intelligenta delen av den lantbefolkning, som bor på ett icke allt för
långt avstånd från städerna, suges in till städerna och de arbetstillfällen, som
där bjudas. - Terman m. fl. andra forskare uppvisa, att det ävenledes existerar
en hög grad av samhörighet mellan föräldrarnas yrke och barnens intelligenskvot. De flesta höga kvotvärdena finnas hos intelligensarbetares barn och de
flesta låga kvotvärdena hos barn till föräldrar i sådana yrken, som ej förutsätta
någon fackutbildning.
I detta sammanhang förtjäna också några av Gordon utförda undersökningar
påpekas. I tre kaliforniska barnhem, där barnen intagits i tidig ålder, har det
visat sig, att den överensstämmelse, som i intelligenshänseende finnes mellan
syskon, även här kommer till synes. Om denna överensstämmelse, när barnen
vistas i hemmet, kan få sin förklaring genom den miljö som hemmet bjuder, kan
dock miljön vid dessa barnhemsundersökningar icke spela en sådan roll, då den
är gemensam för alla de intagna, utan det måste vara genom arv bestämda
anlag som här utgöra förklaringsgrunden. - Ytterligare argument härför äro
icke svåra att finna. Särskilt har jämförelsen mellan en- och tvåäggstvillingar
givit bevis för arvsanlagens stora betydelse även för de psykiska funktionerna.
Freeman fann en korrelationskoeffic1ent på 0,86 mellan en-äggstvillingarnas
intelligenskvoter (bestämda med Binet-tests), men endast korrelationen 0,60 för
två-äggstvillingar. Det måste vara genom arv bestämda anlag och icke
miljöförhållanden, som åstadkomma denna differens. När härtill kommer, att
intelligenskvoten för en individ tyckes vara en konstant storhet, som bibehåller
sitt värde i det allra närmaste oförändrat i olika levnadsåldrar, är det föga
sannolikt, att de mellan olika sociala lager konstaterade olikheterna i
intelligenskvot kunna förklaras som beroende på miljöfaktorer.
Ett förtydligande vill jag dock göra. - Av allt som sagts om förhållandet mellan
social ställning och intelligens framgår, att det rör sig om masstatistiska
värden, vilka icke hindra, att enskilda barn från mindre gynnade befolkningslager kunna nå över den genomsnittliga intelligensen hos barn från mera
gynnade befolkningslager, och tvärtom, barn från mera gynnade befolkningslager kunna komma under genomsnittet för barn från mindre gynnade
befolkningslager. Att i det individuella fallet draga någon slutsats angående ett
barns intelligens, om man känner föräldrarnas sociala ställning, är tydligen icke
tillåtet; det som gäller för gruppen gäller icke med nödvändighet för varje
enskild individ i gruppen.
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Därför b!Jr även den skolorganisation, där differentieringen av läqungarna
huvudsakligen följer ekonomiska linjer, otillfredsställande för individen. Som
intelligensundersökningarna visa, är det dock icke nog att bara ha upphävt
denna organisation. Bottenskole- och different1eringsproblem höra för intimt
samman, för att det förra skall kunna lösas oberoende av det senare.
Problemet är icke så enkelt som Comenius 1 sin "Didacttca Magna" en gång
framställde det, då han formade satsen att "alla skola lära allt" och härledde
en metod avpassad för normalbegåvningarna. Motivet härför var att dessa ju
utgöra det stora flertalet, och han tillägger:

"På så slitt kommer icke hlimsko att saknas för de mera kvicktå'nka, som behöva
hållas tillbaka för att icke utmattas i förtid, och icke heller kommer sporre att
saknas för de trögare som behöva drivas på".
Det skall villigt erkännas, att man nu i princip har gått ifrån den sista delen av
Comenius' uttalande, om fördelen för de trögare att undervisas tillsammans
med de övriga. Man har ju inrättat hjälpklasser, men det är på tiden, att vi
revidera vår uppfattning även angående den första delen av uttalandet. De
begåvade böra också få en efter deras anlag avpassad undervisning. - Enligt
Terman hade år 1927 40 städer i Förenta staterna inrättat särskilda
begåvningsklasser, och Terman anmärker härtill, att resultatet av undervisningen blivit sådant, att ingen stad som en gång inrättat begåvningsklasser
senare velat undvara dem.
Man har invänt emot begåvningsklasserna, att i det praktiska livet bli
begåvningarna blandade om varandra, den begåvade får lära sig arbeta
tillsammans med den obegåvade, men det är nog så, att där det samarbetet
skall göras, är det den begåvade som gör det väsentliga arbetet, och för övrigt
är det icke så alldeles klart, att begåvningarna blandas om varandra hur som
helst. På den punkten tala undersökningarna över förhållandet mellan
intelligens och social ställning ett delvis annat språk.
Om begåvningsklasserna i Förenta staterna uttalar Terman sig på följande sätt:

"De dåliga följder somliga fruktade att begåvningsklasserna skulle medföra ha
icke intrliffat. Barnen ha icke blivit mera odemokratiska eller inbilska och
egenkå'ra. Tvlirtom, i begåvningsklasserna möta de för första gången verklig
konkurrens, och denna tager bort sjå'lvklokheten i stlillet för att förb'ka den. Att man tar bort de mest begåvade från de vanliga klasserna gör icke att
barnen i dessa, i brist på goda förebilder, bliva mera apatiska. Tvlirtom, det lir
nlirvaron av de så'rskilt begåvade som gör barnen i de vanliga klasserna
modlöst:. Den sociala anpassningen gynnas i specialklasserna i stå'llet för att
hindras, beroende på dessa klassers större homogenitet",
och Terman tillägger:

"Kort sagt, någon hållbar invlindning emot specialklasser för de så'rskilt
begåvade har icke blivit framförd".
Av allt som sagts är det tydligt, att den sats "Freie Bahn dem Tuchtigen", som
nästan blivit ett slagord i diskussionen, icke kan betyda gemensam undervisning
för alla. Den betyder i stället, att det är önskvärt med en skolorganisation, där

58

större hänsyn tages ttll de enskilda individernas psykiska utvecklingsnivå, än
vad fallet är i vår nuvarandra skolorganisation.
Skall detta kunna förverkligas, är det nödvändigt, att hänsyn tages till
psykologiens rön och att bandet mellan psykologi och pedagogik icke slites
utan i stället knytes fastare än förut.
Ännu

1

dag gäller det Axel Herrlin för över 20 år sedan yttrat:

"Först med den kvantitativa synpunktens tilllimpning på psykiska f/Jrhållanden
vinner pedagogiken fast mark under fötterna, f/Jrst därmed blir den i likhet
med medicinen och teknologien en exakt vetenskap i strå'ng mening".
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8 Psykologins forskningsvägar
John Landquist 14 mars 1936

I.

Den vetenskapliga psykologien har två kunskapskällor: iakttagelsen av
själslivets rörelser 1 livets naturliga förhållanden och experimentet. Iakttagelsen kan vara antingen själviakttagelse eller iakttagelse av andras uppförande.
Den experimentella psykologien arbetar med experimentet, en artificiell
anordning, under oavbrutet stöd av iakttagelsen. Den medicinska och
humanistiska psykologien åter undersöka själslivet sådant det 1 människolivet
utformats eller utformas. Den medicinska psykologien betraktar huvudsakligen
det sjuka själslivet eller själslivet hos människor, som mer eller mindre skadade
uppsöka läkaren eller lämnats på. sjukhusen. Den humanistiska psykologien
undersöker huvudsakligen det själsliv som verkat mitt i livet eller iust nu står
däri.
Psykologien har framför någon annan vetenskap, så.väl de naturvetenskapliga
som de övriga humanistiska, den stora fördelen, att dess subjekt är omedelbart
givet: nämligen det egna själslivet. Introspektionen av detta själsliv är all
psykologis primärkälla. Men denna fördel är tillika förenad med en stor
nackdel: detta själsliv är icke tillgängligt för andra. Det kan se ut som om
vägen härmed i samma ögonblick vore stängd till själskunskapens utbildande till
en vetenskap. I själva verket är denna svårighet källan till alla strider, som
alltjämt utkämpas om psykologiens egenskap av vetenskap. Strävan att
övervinna den har skapat den experimentella psykologien. Man resonerade:
själslivet har också allehanda objektivt påvisbara yttringar, varmed man kan
följa dess processer och kontrollera introspektionens utsagor. Liksom man kan
underkasta tingen i den oorganiska och övriga organiska världen experiment, så.
bör man också. kunna utsätta själslivet för experiment, det vill säga isolerande
anordningar, varmed man kan kontrollera dess prestationer inom skilda
områden. En rik forskning följde, som gav mycket och varav man väntade ännu
mer. Förnimmelsepsykologien uppblomstrade med Wundt, Ebbmghaus införde
minnesforskningen, associationsprocessen undersöktes, omsider kom turen till
intelligensen.
Dessa strävanden och framgångar ledde till att psykologien förklarade sig vara
en naturvetenskap. Själslivet skulle utforskas med en naturvetenskaplig metod,
vars instrument var experimentet, och man förutsatte, att själslivet var
underkastat lagar av samma art, må. vara något dimmigt uppgivna, som de
fysiska föremålen. Det är nu en redan gammal lära. I en modern handbok av
Wreschner 1) utlägges den med orden att den praktiska människokunskapen för-

1)
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"Angewandte Psychologie" von A. Wreschner, Professor in ZUrich, 1926, sid
13-14.

håller sig till den naturvetenskapliga som alkemien eller magien till
naturvetenskapen. Tyvärr, säger författaren, räcker denna praktiska människokunskap ännu till för flertalet; han beklagar att det finnes en vulgär- eller
populärpsykologi, ehuru det inte finnes någon populärmatematik, och påpekar
att våra tidningar, teaterartiklar och konstkritiker vittna om den fortsatta
tillvaron av detta psykologiska fuskeri. Dylikt underhåller allehanda vidskepliga fördomar såsom den om viljans och handlandets frihet och till och med den
populära fördomen att man inte kan i tal mäta psykiska företeelser såväl som
kroppsliga.
Il.

KRITIK AV EXPERIMENTALPSYKOLOGIEN SOM INTELLIGENSMÄTNING
Hur lyckas denna naturvetenskapliga psykologi 1 sin empiriska forskning
förverkliga sitt vetenskapliga uppsåt? Denna prövning kan upptas på lika
många linjer som den experimentella psykologien har forskningsgrenar.
Gestaltpsykologien har underkastat den assoc1at1onistiska djurpsykologien en
skarp kritik. Den naturvetenskapliga psykologiens högsta ambition har
emellertid riktat sig på intelligensforskningen. Skulle man kunna mäta
intelligensen hos olika individer och därvid framtränga till den centralfaktor,
som ligger till grund för de olika intelligenta yttringarna och likaså ge ett
siffermässigt uttryck för måttet av denna centralfaktor hos de olika
individerna, så hade därmed ett bevis givits för kvantitetssynpunktens
tillämplighet även på de högsta yttringarna av mänsklighetens medvetna liv.
Denna fråga vill jag i dag beröra.
Intelligensens uppgift har uppgetts vara att bilda en exakt metod att fastställa
intelligens. Redan 1 och med denna målsättning göras vissa förutsättningar: att
intelligensen hos varelsen är oföränderlig och att den icke röner nämnvärd
inverkan av andra faktorer i själsl1vet. Endast under denna förutsättning kan
den avskiljas från det övriga själslivet och studeras i och för sig. Ett
fastställande av intelligensens status för ögonblicket saknar ju vetenskapligt
värde. Intell1gensmätningens huvudsakliga uppgift är att ge en prognos för
framtiden av praktisk betydelse.
Intelligensforskningen står nu i sitt arbete närmast rnför två problem, som den
till dato icke har enligt sina anspråk bemästrat. Det ena är att ge uppgifter,
som verkligen vädja till individens intelligens och vilkas besvarande kan
uppenbara den. Det andra är att rätt bedöma dessa svar.
Om det förra spörsmålet har förts en oändlig diskussion. Man har sökt
utmönstra sådana tests, som äro kunskaps- och övningstest och vilkas nöjaktiga
besvarande kan bero på elevens tillfälliga förhållanden. Man har påpekat att
frågorna kunna ges en sådan form att även ett intelligent barn missförstår dem,
eller tvärtom liksom vissa skolfrågor formuleras så genomskinligt att även det
mindre begåvade barnet med deras besvarande får ett för högt betyg. Även den
lyckliga gissningen kan spela in. Mycken omsorg har dock ägnats åt testens
förbättrande, men felkällornas oförutsebara förekomst av nämnda anledningar
gör dock att statistiken även på denna grund icke kan göra anspråk på en sådan
vetenskaplig exakthet, som fordras i fysiska och kemiska experiment.
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Ett ännu svårare problem är dock frågan om svarens bedömande. Den felkälla,
som ligger häri, måste nämligen inom en viss gräns förbli konstant, ty den
beror på varje försöksledares personliga omdöme, som icke har någon
överkontroll. Även intelligensundersökningar under den mest kompetenta
ledning kunna i detta avseende ge anledning till olika omdömen. Jag skall icke
ta exempel på grövre misstag, vilka också någon gång förekomma. Jag skall
välja några helt anspråkslösa exempel, vid vilka omdömet är begripligt, men
som dock visa hur oförutsebara svårigheter yppa sig även i enkla fall. En av de,
mest omfattande intelligensundersöknmgar, som verkställts i Europa, ägde rum
1918 i Hamburg under ledning av William Stern, sålunda en av de yppersta
auktoriteterna på området. En nioårig tolkskola skulle införas i staden, och det
gällde intelligensundersökning för uppflyttnin'g i den högsta nionde klassen.
I 355 lärjungar prövades. Bland annat förelades eleverna, för att man skulle
erfara deras förmåga att ordna i kausalsammanhang, en rad oordnade ord, som
de skulle gruppera så, att de tecknade ett sammanhängande skeende. Man
förelade dem till exempel orden: läkare - fotbo!lsspel - tillfrisknande - förband
- benbrott - fall. Den riktiga ordningen var: fotbollsspel - fall - benbrott läkare - förband - tillfrisknande. Nu inträffade att åtskilliga lärjungar begingo
felet att sätta fall - läkare - benbrott. Detta ansåg försöksledaren vara ett
mycket svårt fel, emedan även sammanhanget med det följande ledet skulle
störas, så att han gav denna felaktiga lösning en felsumma på 3. Emellertid
meddelar han i det utgivna arbetet om undersökningen,!) att orsaken till den
felaktiga ordställningen var den, att ifrågavarande elever föreställt sig, att
benbrottet först konstaterades av läkaren efter hans ankomst, vadan de därför
satte benbrott efter läkaren. Detta finner nu jag för min del vara en riktigt
intelligent reflexion. Den visar ett fantasiens sympatiserande inlevande i den
lilla uppgiften. Dessa barn ha sett situat10nen för sig. Den dryga felberäkningen beror på att försöksledaren inte uppskattat fantasiverksamhet. Och i
den frågan möter man åter en tvistepunkt mellan experimentalpsykologerna.
Ziehen ansåg, att fantasiprov inte borde förekomma i intelligensundersökningarna, emedan fantasien inte hör till intelligensen. Meumann åter satte
fantasiproven i en hög rang närmast efter de rena intelligensproven. Saken är
icke utrönt.
Vid en intelligensundersökning i en svensk skola enligt en modifikation av
Binets och Simons metod för avsöndring av hjälpklasser, gavs som förståndsprov
uppgiften att uttala sig om ordspråket: "Bättre en fågel i handen än tio i
skogen". En elev svarade: "Det är bättre med tio fåglar i skogen, för de far
bättre i skogen". Barnet, som härmed gav uttryck åt sin djurvänlighet, blev
naturligtvis underkänt i provet. Men nu reser sig en fråga, som dock icke på
något sätt diskuteras i undersökningen: Har barnet tidigare hört ordspråket och
förstått det eller icke? Ordspråket blir i förra fallet närmast ett kunskapstest.
Det verkliga intelligensarbetet, som fattat liknelsen, ligger före provet. Men
har barnet aldrig hört ordspråket, så är det en öppen fråga om det otillfreds-

1)
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Hamburger Arbeiten zur Begabungsforschung I. "Die Auslese befähigter
VolksschOler in Hamburg", von R. Peter und W. Stern; i Beihefte z. Zeitschr.
f, angew. Psych. 1919.

ställande svaret vittnar om en så svag intelligens, att det bör bidraga till att
barnet sättes i hjälpklass. Därjämte är att märka, att om barnet ej förr hört
ordspråket, så utsättes det för ett svårare prov, då det första gången hör
ordspråket isolerat, än då det hör det ute i livet eller läser det i en
sammanhängande text, i vilka fall den omgivande meningen förklarar
ordspråket. Slutligen måste tillses, om ordspråket uttrycker en bild, att denna
bild är i sig själv genomskin!Jg och sådan att den vädjar till barnets fantasi
eller att den anspelar på för barnet kända förhållanden. Ordspråket om en
fågel i handen har sitt ursprung i ett annat samhällssystem än vårt, då en fågel
i handen representerade ett näringsvärde. För att förstå om det här nämnda
svaret är undermåligt måste man företa en prövning av barnets mening och
jämföra svaret med andra barnets svar. Denna granskning måste då influera på
betygsättningen även av de.tta svar. En sådan granskning har dock icke
företagits liksom den överhuvud icke brukar förekomma vid intelligensproven.
Varje svar mätes för sig som prov på intelligens.
Hur fina skillnaderna mellan svaren kunna vara bör följande lilla exempel
kunna ge en föreställning om. I en förtjänstfull svensk skrift om intelligensmätningl) berättas om ett förståndsprov, förelagt tioåringar, av denna lydelse.
Barnen skulle säga skillnaden mellan en docka och ett barn. Svaren att barnet
är levande men inte dockan och att barnet kan gå men inte dockan godkändes,
men en som sade: "Dockan är inget riktigt barn", underkändes. Ändå är det
tydligt att den underkände menade detsamma som de andra och att han inte
riskerar att ta fel på en docka och ett barn, och den godkände, som menade att
barnet kan gå men inte dockan, var väl ej så synnerligen mera klyftig i förmåga
att bestämma det väsentliga i skillnaden. Jag kritiserar icke utslaget ur annan
synpunkt än att det inger den, som icke var närvarande, ovisshet. För att avge
ett bestämt omdöme om svarets kvalitet, måste man nämligen känna barnet och
ha mottagit ett helhetsintryck av detsamma.
Då Jag satt och läste nyssnämnda skrift om intelligensmätning, kom en vän till
mig, författaren Sigfrid Siwertz, på besök. Jag sade till honom: "Var snäll nu
och på fläcken säg mig, hur du själv skulle uttrycka skillnaden mellan en docka
och ett barn~" Han svarade: "Ja, skillnaden är den, att dockan har sågspån i hela
kroppen, men barnet har det bara i huvudet".
Hur skall man nu intelligensvärdesätta ett dylikt svar? Några, som sätta värde
på ett fyndigt svar, anse kanske det ge ett tecken på "en överlägsen
intelligens" enligt amerikansk terminologi. Andra, som kund.e anse att här
föreligger ett opassande skämt 1 en allvarlig angelägenhet, skulle finna svaret
medelmåttigt. Det finns ett tredje alternativ som jag i detta sammanhang
förbigår men varpå litteraturhistorien ger åtskilliga exempel, att svar av dylik
typ icke blivit förstådda av bedömarna.

l)

Rudolf Anderberg: "Experimentell intelligensundersökning". Andra uppi.
1932.
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Problemet om den överlägsna intelligensen och särsk!I t om utsträckningen av
dess förekomst har på senare år i hög grad fängslat amerikanerna. Den
amerikanska intelligensforsknrngen har givit indikationer om åtskilliga saker av
intresse, såsom om sambandet mellan begåvning, hälsa, moraliska egenskaper,
ärftlighet och föräldrars samhällsställning och den har haft pedagogiskt
värdefulla resultat därmed att den framdrivit kravet på begåvade barns
särskiljande vid undervisningen.
Men ett drag av omognad, ia, stundom fantastik, som vidlåder den, härleder sig
från den bakomliggande naturvetenskapliga principen och den illusion, som
därav härflyter, att man skulle med ett matematiskt mått kunna mäta
begåvningen, ja, snillet.
Man utgår från intelligensmätningen på barn. Den vars intelligensålder
överensstämmer med hans Jevnadsålder, det vill säga den som kan lösa de tests
som anses lämpade för hans ålder, får en intelligenskvot på 100. Den åttaåring,
som kan lösa tolvåringens intelligensprov, får sålunda en intelligenskvot på 150,
vilket anses som en syn ner Jigen hög siffra.
Men nu identifierar man helt godtyckligt värdegraden på den vuxna överlägsna
intelligensens prestationer med de intelligensgrader man funnit på överlägsna
barn i skolan. Lewis Terman, den ledande inom genialitetsforskningen i
Amerika, anser en intelligenskvot på l 00-120 visa en överlägsen begåvning och
en från l lfO och uppåt anses tillhöra snillet eller nästan snillet. Bestämningarna
växla något. Sandiford låter i sin "Educat10nal Psychology" snillet vidta redan
vid 125 intelligensgrader och det överlägsna snillet vid 150 intelligensgrader.
Över en
intelligenskvot på 200 når enligt Sandiford, som uppritar dessa
intelligensgrader på ett diagram, icke det mänskliga snillet.
Sedan denna begåvningsforskning tagit fart i amerikanska skolor, ha de unga
snillena visat sig ganska talrika i Amerika. Terman berättar 1 sitt arbete "The
lntelligence of School Children" ( 1919) att i Alabama i Kalifornien vid en
undersökning icke uppenbarat sig mindre än 59 elever som hade en intelligenskvot på 139 och därutöver, 18 gingo över 150 och tillhörde sålunda det
överlägsna snillets grupp enltgt Sandifords terminologi. Dessa siffror ha dock
senare överträffats. Leta Hollingworth ger 1 sitt arbete av 1929, "Gifted
Children" en översikt över hittills påträffade amerikanska underbarn, som ha en
intelligenskvot på över 180. En flicka på åtta år visar sig ha uppnått en
intelligenskvot på 21 lf, den högsta rntelligenskvot, som hittills iakttagits på
någon mänsklig varelse.
Det är ännu för tidigt att efterhöra i vad mån dessa snillebarn 1 sin senare
utveckling också uppfyllt de fordringar på överlägsna gärningar, som deras
intelligensgrader ställa på dem. Men väl har man skäl att göra den
anmärkningen, att nämnda författare i sina redogörelser icke ens uppställa
fordran på en sådan verifikation. De anse det som fastslaget att de funna
intelligensgraderna verkligen bestämt barnens överlägsna intelligens eller
snille. Och dock är det uppenbart, att endast och allenast de följande
gärningarna i livet kunna ge en bekräftelse på det vetenskapliga värdet av
dessa genialitetsundersökningar. Int11! dess detta skett har man någon
anledning att ställa sig skeptisk. Ty såvitt man hittills känner om betydelsefulla insatser i folkens liv och i kulturens utveckling, äro dessa alster icke
ensamt av den intelligens, som undersökts 1 testen, men inspirerade av starka
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affekter, genomförda av en orubblig viljekraft, stundom också en ögonblicklig
ingivelses verk, i alla händelser skapelser av en samlad personlighet. Även om,
vad icke bestrides, en framstående intelligens redan ger sig till känna i testen,
så är det ännu åtminstone för tidigt att identifiera dessa vittnesbörd med den
genialiska begåvnmgen. Det är till och med antagligt att det även efter de
mest omsorgsfulla tests blir intelligens över. Och detta överflöd kan icke minst
finnas hos dem, som givit prov på ojämn förmåga vid inteligensprövningarna.
Det blir sålunda icke nog med att undersöka de testprövade överlägsna
begåvningarnas framtida insatser i Amerikas kulturliv, utan man får också
pröva vilka tests de personer överhuvud, som en gång komma att inta ledande
platser i Amerikas kulturliv, på skilda områden hade i sin barndom.
1 allmänhet anses bland mtelligensforskarna intelligensens växt vara avslutad
vid sexton års ålder. Därmed menas då att sextonåringar lösa lika bra som
normala vuxna de uppgifter som föreläggas i testen för denna ålder. Men man
har ansett sig böra göra ett undantag för de överlägsna intelligenserna och
antar att de fortsätta att växa en tid. Sandiford föreställer sig, att Aristoteles'
intelligens fortsatt att växa tills han blev trettio år eller därutöver. Även
tvivlar han på att en normal mtelligens kan förstå Einsteins relativitetsteori.
Han framställer antagandet att endast personer, vilkas intelligens fortsatt att
växa till tjugo år, kunna förstå denna teori. Härmed kommer Einsteins teori i
ett vanskligt förhållande till den normala mtelligensen, och man måste
uppenbart sätta 1 fråga 1 vad mån det kan vara lämpligt, att den moderna
fysiken undervisas i de högre allmänna läroverken.
Intelligensforsknmgen kan icke vara en naturvetenskap av följande grunder.
Den kan icke exakt konstatera sitt undersökningsobjekt: den normala
intelligensen. Normen för normal intelligens kan endast fastställas genom en
ungefärlig värdering. Vidare föreligga de felkällor som bestå i frågornas mindre
lämplighet eller missuppfattning av dem och i försöksledarens subjektiva
bedömning. Dessa felkällor kunna endast ungefärligt beräknas. För det tredje
kan icke intelligensmätningen vara naturvetenskap, emedan den icke kan,
liksom naturvetenskapligt förfarande fordrar, isolera sitt objekt. Varje mänsklig
varelse är nämligen en helhet och intelligensmätningen kan icke beräkna
känslo- och viljelivets inflytande vare sig på individens nuvarande tillstånd
eller på hans framtida inriktning och utveckling.
Slutligen kan den experimentella mtelligensforskningen inte vara en
naturvetenskap, emedan den högsta delen av dess föremål icke är tillgänglig
för experimentet och den ställer, om den gör detta gällande, endast ett falskt
anspråk. Intelligensproven kunna aldrig anställas så att de utöva en skapande
verksamhet, och även om detta vore fallet, skulle ändå inte psykologen kunna
vara betygsättaren däröver. Den högre intelligensen studeras i dess verk och
endast därstädes, och i den mån ett psykologiskt studium av dessa intelligensverk kommer i fråga, tillhör det den humanistiska forskningen.
Föreställnmgen om psykologien som naturvetenskap och föresatsen att göra den
därtill ha ingalunda varit utan gagn för psykologiens utveckling. Utgång från
oriktiga förutsättningar hindrar nämligen ingalunda att man gör värdefulla
vetenskapliga upptäckter. Så utgick Ebbinghaus i sina experiment med
mlärande av de meningslösa stavelserna från den oriktiga förutsättningen att
han här skulle studera associationerna renodlade och därmed också komma på
spåren mlärandets rena processer. Han fann den ofrivilliga komplexbildningen
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mellan stavelserna, det meningsfulla materialets utomordentliga företräde vid
inlärning, den större lättheten att inlära helheter framför styckade delar. Han
fann kort sagt hur själen vid inlärning kämpade mot det meningslösa som ett
främmande element. På samma sätt har den experimentella intelligensforskningen icke funnit det mål den gick ut att söka, den allmänna intelligensen och
exakta kvantitativa mått för dess stigande, men den har riktat våra
föreställningar om intelligensens sammansatta karaktär. Den har funnit ett
säkrare medel än tidigare fanns att skilja dementa från själsfriska, den svaga
intelligensen från den normala, den har visat intelligensens utveckling hos
barnen i intelligensåldrarna, och den har därmed gjort beaktansvärda rön för
undervisningen. Den har vidare stött på gränserna för sina metoder, och de
insiktsfulla bland experimentalpsykologerna ha behjärtat dessa erfarenheter.
Gång efter annan möter man i den nyare experimentalpsykologiska litteraturen
erinringar att alla intelligensprövningar måste jämföras med lärares, föräldrars
och uppfostrares omdömen. Siegvald erinrar att vad man med undersökningar
om det psykiska utvecklingsförloppet hos gossar och flickor under skolåldern
når endast är ett närmevärde och att om de kvantiativt mätbara differenserna
äro de lättast tillgängliga, så finnas kvalitativa differenser, som i många fall
undandra sig kvantitativ bestämning och likväl kunna vara de viktigaste.I)
Men vad betyda dessa erinringar? De betyda att man driver humanistisk
helhetsforskning med inslag av naturvetenskaplig metodik, vilkas resultat dock
aldrig få vara de ensamt bestämmande. Matematiken har här betydelse såsom
en överskådlig och - med iakttagande av tillhörande kritiska förbehåll praktiskt brukbar framställningsform för vunna resultat, men den har icke den
vetenskapliga betydelse som den har för naturvetenskaperna. Man kan icke
bygga katedraler av statistik, utsirade med algebraiska formler, med anspråk
på naturvetenskapligt exakthetsvärde, på grundvalar, som uteslutande äro
ungefärliga beräkningar, blandade med subjektiva värderingar och som
dessutom kunna ändras på grund av inflytande från annat håll i den psykiska
strukturen. Framstående europeiska experimentalpsykologer varna också för en
överdriven tilltro till de matematiska operationerna. Stern erinrar att när
varianterna en gång uttryckts i tal, så förråda de inte mer sitt ursprung; de
verka som exakta enkla värden och locka lätt till matematiska slutledningar av
en subtilitet, som inte har rätt grundval i materialet, och Bobertag påpekar att
man i intelligensprövningen som i vaqe annat tema av den tillämpade
psykologien löper fara att förlora sig 1 en steril pseudoexakthet med kurvor och
tabeller; vad mestadels också sker, tillägger han.

1)
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De erfarenheter intelligensprövningen gjort ha motsagt dess föreställning om
att experimentalpsykologien skulle kunna arbeta som självhärlig naturvetenskap. De ha hänvisat den att söka stöd hos den medicinska och den
human 1st1ska psykologien och hos den praktiska människokunskapen. Men det är
av vikt för den experimentalpsykologiska forskningens framtid, att dessa
erfarenheter föra den till självbesinning som vetenskap. I annat fall kommer
den att isolera sig som en kuriositet och som en skenvetenskap. Fortsätter den
att vilja göra sig gällande som naturvetenskap och fattar kvantitetsbestämningen av själslivets företeelser som den enda vetenskapliga, så blir den
ofrånkomliga följden den, som också amerikansk psykologi dragit, att den ägnar
sig åt spekulationer om Aristoteles' intelligens fortfor att växa tills han blev
trettio år eller längre.
Frågan om psykologiens egenskap av naturvetenskap tillspetsas i den yttersta
frågan, om psykologiens möjlighet att profetera om psykiskt liv. Då må sägas:
det är icke önskvärt lika litet som det är möjligt att utöver vissa gränser kunna
förutse. I denna frågas brännpunkt mötas livets och det naturvetenskapliga
tänkandets anspråk. Givetvis avgår därvid livet med segern. Det är endast
önskvärt att kunna förutse så långt att man kan förebygga livets olyckor,
hämning, nedgång och död. Men det är icke önskvärt lika litet som det är
möjligt att förutse livets och kulturarbetets skapande verksamhet. Vetenskaperna om livet och särskilt psykologien kunna endast så behålla sitt öppna,
känsliga och friska skick, om de respektera denna andens egenart av skapande.
Psykologien har visserligen en del av sin vetenskapliga uppgift i strävan att
förutse och förebygga en ogynnsam utveckling och ogynnsamma öden. Men en
stor del av dess uppgift ligger på samma linje som de historiska vetenskapernas:
det är den uppgiften att utöva ett riktande, renande och vägledande inflytande
genom att utreda och beskriva sanna förhållanden om personligt liv.
III.
MEDICINSK PSYKOLOGI

Det är icke den experimentella psykologien som i nutiden berett psykologien
dess stora framgångar. Det har varit den medicinska psykologien förbehållet.
Den intar för närvarande en dominerande ställning på det psykologiska
forskningsfältet. Möjligheten av denna framgång är angiven i den sats, varmed
Karl Jaspers inleder sin "Psychopathologie": "I den praktiska psykiatriska
verksamheten är det alltid fråga om enskilda hela människor".
Den experimentella psykologien kan icke undersöka den hela människan av den
anledningen att detta objekt icke är tillgängligt för denna forskningsgren.
Ingen normal människa erbjuder sina inre sammanhang för experimentalpsykologen. Men till läkaren går den sjuke för att bli botad. Det är det
tvingande intresset att söka hälsa, som lett till människomaterialets
utlämnande. Utan detta bjudande praktiska motiv, denna nöd skulle aldrig
människomaterialet ha förbehållslöst erbjudits åt den psykologiska forskningen.
Här har man också förklaringen till att den experimentella psykologien blivit
så övervägande intellektualistisk och huvudsakligen sysslat med förnimmelselivet och intelligensen. Ty dessa äro de neutrala delarna av själslivet. Först för
den medicinska psykologien öppnade sig av angivna skäl de mera ömtåliga
delarna av själslivet, känslo- och vlljelivet till fri undersökning.
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Det märkvärdiga inträffade nu, att medan humanisterna stodo förlägna inför
anspråken att psykologien skulle göras till en naturvetenskap, ja, till och med
övervägande personer med humanistisk utbildning blevo de ivrigaste försvararna
av dessa anspråk och började arbeta i föreställningen att driva naturvetenskap,
så blev det JUSt de naturvetenskapligt utbildade psykopatologerna som i vår tid
från skilda utgångspunkter skulle hävda helheten, sammanhanget, till och med
ändamålsbestämdheten i själslivet, de synpunkter alltså, som eljest äro eller
borde vara den humanistiska psykologiens centrala uppgift inom psykologien.
Detta ståndpunktstagande berodde naturligtvis icke på några filosofiska
principer eller moraliska värderingar. De medicinska psykologerna ha tvärtom
över lag förhållit sig strängt avvisande mot sådana i den vetenskapliga
verksamheten. Men det var ett på den medicinska erfarenhetens väg vunnet
forskningsresultat, som de msågo sig nödgade att erkänna. För psykiatrien i
dess psykoterapeutiska verksamhet blev det nämligen klart att man icke kunde
ställa diagnos på de till sinnet Sjuka eller ha någon utsikt att bota dem utan
att tränga fram till kärnan i deras personlighet och till de upplevelser som
bestämt den. Det var inte utan att denna insikt, när den först gick upp
förorsakade läkarna förlägenhet. Ett uttryck för denna förlägenhet finner man i-'
Pierre Janets arbete över de hysteriskas sinnestillstånd 1892, då han skriver:
"Jag har blott beskr·ivit allmänna och enkla drag hos den hysteriska
karaktären ••• Det vore på detta ställe icke passande att ingå på en närmare
beskrivning, då en sådan skulle uppvisa större likheter med en sederoman å'n
med ett ldiniskt arbete".

Det blev som bekant Freud som utdrog konsekvenserna och icke skydde att
tränga till det psyloska livets djup för att finna de sjukdomsbestämmande
psykiska traumata. Det givande momentet i Freuds lära låg däri, att han
hävdade att själslivet, sådant läkaren möter det, bildar ett historiskt
sammanhang ända från drifternas botten och att detta själsliv icke är bara ett
epifenomen till somatiska tillstånd men är en realitet för sig, som fordrar sin
särskilda undersökning. I detta avseende har han influerat den senare
medicinska psykologiska forskningen, också den icke psykoanalytiska.
Detta den moderna medicinska psykologiens proklamerande av det psykiska
livet som ett självständigt forskningsfält har i hög grad vidgat gränserna för
dess arbetsområde och riktat dess forskning. Man har därmed fått en
uppfattning om det psykiska livets och sålunda även forskningsuppgiftens
outtömlighet. Detta har lett till en kritik av vissa naturvetenskapliga krav på
områdets begränsning och behandling. Icke minst tydligt framträder denna
kritik hos Jaspers. Han yttrar i sin "Psychopathologie" att psykologien och
psykopatologien icke kunna vara vetenskaper av samma typ som atomteorien
och celläran. De kunna icke bestå sig med en sådan välbegrundad och
härskande teori. Själslivet står framför oss icke blott som ett oändligt men som
ett varje konsekvent systematisering trotsande helt, en ocean, som vi blott
kunna befara vid kusterna och då och då på öppna havet men likväl blott på
dess yta. Vi få nöja oss med att bringa till åskådning och beskrivande vissa
sidor av själslivet. Jaspers påpekar vidare hur de från den intellektualitiska
psykologien komna fördomarna gärna förena sig med de från naturvetenskapen
härrörande i den åsikten att blotta kvantitativa fastställanden skulle vara
vetenskapligt arbete och i det resultatet att man, där direkt experimentell
undersökning icke längre är möjlig, fortfarande arbetar med kvantitativa be-
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grepp, ehuru därvid ingenting vidare låter tänka sig. Han anfÖr som exempel
att man betraktat föreställningarnas intensitet, alltså en kvantitativ bestämnmg, som orsak t1ll tvångsföreställnmgar, tankevillor och hallucinationer.
Med denna utvidgning av uppgiften kommer den medicmska psykologien att i
hög grad arbeta med den humanistiska psykologiens material, med dess
mtrospektiva metoder och med dess synpunkter. Detta förhållande står också
fullt klart fÖr Kretschmer. Han yttrar 1 inledningen till sin "Medicinische
Psychologie", att det för läkarens psykologi icke finnes något skiljemärke
mellan normalpsykolog1 och psykopatologi.

"Ty det å'r alltid återigen samma grundmekanismer, som återvå'nda på ena
hållet i drömmen, i konstnå'rsfantasien och i folkpsykologien och på det andra i
schizofrenien och neurosen, hå'r i djw·ets och barnens reaktionsså'tt och dlir i
hysteri och katatoni".
Neurosernas psykologi är, yttrar Kretschmer, människohjärtats psykologi
överhuvud och en neuroskännare är därfÖr 1 och för sig en människokännare.
IV.
MEDICINSK OCH HUMANISTISK PSYKOLOGI

Till detta den medicmska psykologiens resultat må dock fogas en ermran. Den
medicinska psykologien har också sin gräns. Den är främst utbildad i anslutning
till de psykiska sjukdomarna för att diagnosticera och bota dem. Positiva
vetenskapliga uppgifter till utforskande av det mänskliga arbetslivet,
kulturlivet och personlighetslivet ligga i det hela taget utanför den medicinska
psykologiens fält. Till de anspråk, som särskilt psykoanalysen ställt att även
bilda den dominerande kulturpsykologien, räcker den icke till. För den rätta
psykologiska tolknmgen av historiska företeelser fordras en historisk skolning,
en på hänsynstagande till alla förefintliga faktorer stödd kombmationsförmåga
och inlevelse, för vilka den medicinska psykologien inte är utbildad. De
psykoanalytiska och psykiatriska framställningar av berömda personligheter, av
de grundläggande motiven i samhällsstrukturer, av politiska och religiösa
rörelser, som förekommit, visa den medicinska psykologiens begränsning, även
om sådana utredningar kunna mnehålla iakttagelser av intresse.
Det är icke riktigt att begränsa psykologiens arbetsfält så att till exempel
endast vad den medicinska psykologien har att anföra skulle vara förtjänt av
psykologiens namn, medan en på allt tillgängligt material stödd tolkning av en
personlighet i dess helhet skulle falla utanför det psykologiska området. En
sådan uppdelning innebär, att en viss specialpsykolog av en eller annan skola
skulle göra anspråk att vara fackmannen, som uttalar den egentliga sanningen,
medan historikern, som sysslar med sakernas mening och kampen därom,
nedsättes till en andra rangens forskare som plockar med en del bisaker,
strandgods, som den stora psykologiska böljegången fört med sig. Ett exempel.
Det kan vara av mtresse att en psykolog konstaterar att Esaias Tegner var en
karaktär av manodepressiv anläggning. Men därmed är inte hela, inte ens den
huvudsakliga sanningen om Esaias Tegner sagd, och eJ heller är en sådan
karakteristik den som uteslutande eller framför andra har anspråk på att kallas
psykologisk. Albert Nilsson, som djupare än någon psykolog av facket levat sig
in 1 Tegners tanke- och känslovärld, säger:
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"Den vanliga uppfattningen torde vara att man i breven har den verkliga
Tegner. Men Tegner var i fi5rsta rummet poet, och hans poesi är ett å'nnu
djupare och trognare uttryck fl5r hans vå'sen än hans brev. Han kan i breven
håna filosofi och metafysik, hans stora lyrik är metafysisk idedikt".
Är icke detta en psykologisk och till och med en betydande psykologisk
anmärkning? Det är en ytlig och godtycklig psykologisk uppfattning att en
människa framför allt uppenbarar sig i sina brev. Sanningen är den att hon där
ger sig i de småbitar som passa för ögonblicket och mottagaren eller i sina
trötthetsti!lstånd eller att hon till och med förkläder sig. Skulle icke en
människas koncentrationsögonblick och högsta ansträngningar, den kulturskapande delen av hennes person också höra hennes själsliv till?
Den humanistiska psykologien har sin närmaste uppgift i behandlingen av det
högre själslivet inom den egentliga psykologien. Utan humanistisk utbildning
kan psykologens framställning av detta ämne icke äga tillräcklig halt och
omfattning. Ett exempel på betydelsen av sådan utbildning ger Harald
H~ffdings "Psykologi", som under ett halvsekel bevarat sitt intresse och numera
till och med fått förnyad aktualitet, medan psykologiska handböcker från detta
tidsskede i allmänhet eljest föråldrats. Till den humanistiska psykologien hör
vidare barn- och ungdomspsykologi, alla slags gruppsykologier och kulturpsykologier såsom religionspsykologi. Därjämte är den humanistiska psykologien i
förbund med varje särskild disciplins forskningsmetoder verksam på de
humanistiska vetenskapernas olika fält. Den kan där i skildringen av ett
livsverk och en levnad ge de stora exemplen på det psykiska sammanhang, som
i den psykologiska handboken endast kunna schematiskt behandlas.
Alla dessa tre huvudformer av psykologi, den experimentella, den medicinska
och den humanistiska, böra vara varandras bundsförvanter. De behöva samtliga
varandras stöd, och envar av dem råkar ut för misstag, ensidigheter eller
hämning i sin utveckling, om den icke tar lärdom av den andras erfarenheter.
Den experimentella psykologien blir en skenvetenskap, om den icke rådfrågar
den medicinska och humanistiska. Den medicinska psykologien behöver stöd av
exprimentet, såsom den ju också redan tidigt med Kraepelin anställde sådana,
och den måste å andra sidan anlita den humanistiska erfarenhets- och
begreppssfären rörande det friska själsl1vets kännetecken. Om den experimentella psykologiens betydelse för den humanistiska psykologien vittnar
pedagogikens senare historia. Och den har likaså i senare tider hämtat
erfarenheter och impulser från den medicinska psykologien.
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9 Frågor rörande den psykologiska metodiken
David Katz 19 februari 1937

Installationsföreläsningen ger den nyutnämnde läraren tillfälle att låta en
större allmänhet stifta bekantskap med den vetenskap, han skall företräda. Man
kan karakterisera varie vetenskap å ena sidan genom dess objekt och å den
andra genom dess metoder. Då jag beslutat mig för att i dag tala om med den
psykologiska metodiken sammanhängande frågor, så har det skett av följande
skäl. Det är. när allt kommer omkring den metodiska stringensen, som utgör det
fasta skiljemärket mellan verklig forskning och dilettantism. Nu hör
psykologien på grund av dess popularitet till de vetenskaper, som alltid löper
risk att råka i händerna på dilettanter. Hur man måste gå fram i psykologisk
forskning, om man vill göra anspråk på vetenskaplighet, det är den fråga, som
jag här skall försöka besvara.
Jag tillägnar min föreläsning Olof Eneroths minne, minnet av den man, som
genom sin varmhjärtade och storslagna donation möjliggjort upprättandet av
den nya lärostolen. I Eneroths testamente heter det, att professuren skall
omfatta "läran om sambandet mellan naturlagarna och människans sedliga och
fysiska natur med särskild hänsyn till det uppväxande släktets uppfostran till
andlig och kroppslig hälsa" genom att låta min kommande gärning genomsyras
av en sådan "ldealismus der Nähe".
Vid detta tillfälle, då tanken dröjer vid det förflutna, är det mig ett behov att
också nämna tre andra män till vilka jag känner mig stå i tacksamhetsskuld, tre
forskare som på ett avgörande sätt bestämt min vetenskapliga utveckling. Jag
syftar på fysiologen Ewald Hering, experimentalspykologen MUller samt
filosofen E. Husserl. Den moderna psykologien har av dessa tre forskare
mottagit riktgivande impulser. Herings arbetssätt har alltid synts mig
förebildligt inom sinnespsykologien, Ml.iller har infört mig i den experimentalpsykologiska forskningen och Husser I förmedlat min bekantskap med den
fenomenologiska metoden. Det är de tre av dessa forskare företrädda
metoderna, som iag nu har för avsikt att utveckla. Min framställning har på
samma gång karaktären av en vetenskaplig trosbekännelse, och, då man endast
förmår på ett tillfredsställande sätt avlägga en sådan bekännelse på sitt
modersmål, så måste jag be mitt ärade auditorium om tillåtelse att i
fortsättningen få begagna mig av tyska språket.
Jede Wissenschaft fängt damit an - sofern sie Uberhaupt systematisch vorgeht ihren Gegenstand resp. ihre Gegenstände zu beschreiben. Vorurteilslose
Beschreibung der Bewusstseinsinhalte ist nun das, was die phänomenologische
Methode innerhalb der Psychologie leisten will. lch betone "vorurteilslos", denn
gerade eine solche Forderung ist v1el schwerer zu erfUllen, als man denkt. Man
sollte glauben, nichts sei uns so leicht zugänglich wie unser Bewusstseinsinhalt.
In Wirklichkeit unterliegen wir grossen lrrtUmern, wenn wir uns seiner
bemächtigen wollen. Man könnte hier wohl im Sinne von Francis Bacon von
Idolen sprechen, die den psycholog1schen Sachverhalt verzerren oder die uns
einfach tatsachenblind machen. Die Vorurteile mögen sozialen, weltanschau71

lichen, religiös-dogmatischen und noch anderen Bezirken des kulturellen Lebens
entstammen. Aber auch das kommt vor, dass sie in den Naturwissenschaften
etwa in der Physik und der Physiologie ihre Wurzel haben. Da das, was mit
phänomenologtscher Methode und ihren Schw1erigkeiten gemeint 1st, am
leichtesten im Gebiet der Sinneswahrnehmung aufgew1esen werden kann, so
bitte ich um die Erlaubnis, ihr Wesen durch Be1spiele aus diesem Gebiet zu
illustrieren.
Wenn sie in einem Lehrbuch der Psychologie nachlesen, was es Uber die Farben
zu berichten hat, so werden sie finden, dass dabei 1mmer das Farbenspektrum
das Zentrum bildet, um welches die ganze Farbenlehre aufgebaut ist. Dieses
Verfahren fUhrt unter anderem zu dem altbekannten Axiom der Farbenpsychologie, dass die Mannigfaltigkeit der Farben dreidimensional sei, also etwa durch
ein Oktaeder dargestellt werden könne. Dieses Axiom hat auch seinen Einzug in
die LehrbUcher der Physik gehal ten. Doch muss ge sagt werden, dass die
phänomenologische Analyse der Farben die UngUltigkeit dieses Axioms
erwiesen hat. Die Welt der Farben ist ganz sicher mehr als dreidimensional.
Was man nämlich ganz Ubersehen hatte, als man vom Spektrum bei der
Grundlegung der Farbenpsychologie ausgrng, war die Tatsache, dass im
Spektrum nur Farben einer bestimmten räumltchen Erscheinungsweise
angestroffen werden und zwar die sogenannten Flächenfarben. Es gibt daneben
noch Farbensysteme anderer räumlicher Erscheinungsweisen, wie etwa die der
Oberflächenfarben und der Raumfarben. Und diese sind keineswegs fUr die
Psychologie weniger wichtig. Eine weitere Folge der Bevorzugung des
Spektrums als Ausgangspunkt fUr die Farbenpsychologen war die völlige
Vernachlässigung des Beleuchtungsproblems im psychologischen Sinn. Erst die
Farbenphänomenologie hat der Tatsache zur wissenschaftlichen Anerkennung
verholfen, dass es Beleuchtungsphänomene im subjektiven Sinne gibt. Sie
postulieren sogar einen Primat der Beluchtungswahrnehmung gegenUber der
Wahrnehmung der einzelnen Lokalfarben. Dass ein solcher Primat besteht,
haben die Maler seit langem gewusst, doch war die Anerkennung der Tatsache,
dass Beleuchtung Uberhaupt als psychologisches Erlebnis möglich sei gegenUber
herrschenden Vorurteilen keineswegs leicht durchzusetzen. Ich bitte meine
AusfUhrungen nicht so zu deuten, als hätte ich so etwas wie eine Animosität
gegen das Spekrum. Es sei ausdrUcklich anerkannt, dass es nach wie vor ein
hervorragend bequemes Untersuchungsmittel fUr Fragen der physiologischen
Optik bleibt, worauf ich nur hinweisen musste, das ist die Gefahr, der man
wirklich erlegen ist, als man sich durch das Spektrum den Blick fUr den
tatsächlichen Reichtum der Farbenphänomene nehmen liess. - Bet Untersuchungen Uber die Wahrnehmung des Auges ist man aber nicht nur
physikalischen sondern auch physiologischen Vorurteilen zum Opfer gefallen.
Der Physiolog ist geneigt die Möglichkeit eines Sinnesphänomens zu verneinen,
fUr welches sich nicht ein entsprechender Sinnesreiz wtll nachweisen lassen, und
der Psycholog machte sich in der Regel diese Auffassung zu eigen. Aber diese
Auffassung ist unzutreffend, sie ist ein physiologisches Vorurteil. Nehmen sie
das Beispiel des leeren Raums. Sicher ist, dass der leere Raum, der zw1schen
uns und den Dingen liegt, in der Regel kein Uberschwelliges Licht ins Auge
sendet. Er ist also nicht reizartig repräsentiert. Darum sollte er entweder von
Dunkelheit erfUllt erscheinen oder Uberhaupt nicht wahrnehmbar sein. Man ist
diesem Dilemma, das man sich selbst durch das genannte physiologische
Vorurteil geschaffen hat, in der Regel dadurch ausgewichen, dass man sagte,
der leere Raum sei Uberhaupt nicht eine richtige Wahrnehmung, sondern sei nur
eine Vorstel!ung. Eine solche Behauptung ist unzutreffend. Wir lassen als Phäno-
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menologen nicht an dem Tatbestand rUtteln, dass uns der leere mi t L1cht
erfUIJte Raum als pos1tives sinnl1ches Phänomen gegeben sei. Selbstverständlich
machen wir uns nach solcheiner Feststellung auch als Phänomenologen
Gedanken darUber, wie das Phänomen des lichterfUllten leren Raumes erklärt
werden könne und w1r entdecken dann, dass es sich um ein sogenanntes
Kovar iantenphänomen handelt. lch muss es mir versagen, das Wesen solcher
Kovariantenphänomene zu schildern. Oas ist auch in diesem Zusammenhang
ntcht w1chtig. - D1e Beispiele, die 1ch fUr den Nachweis angefUrt habe, dass man
in der Sinnespsycholog1e infolge von physikalischen und physiologischen
Vorurtetlen sich den Blick fUr die echten Phänomene s1ch hat trUben lassen,
liessen stch beliebig vermehren. Aber das, was ich ausgefUrt habe, dUrfte
genUgen, um klar zu machen, was die Phänomenologie unter der Forderung
vorurtetlsloser Beschriebung versteht.
Phänomenologische Psycholog1e ist Bewusstsetnspsychologie kat exochen, d.h.
sie ist ganz und gar eingestellt auf die bewussten Vorgänge. Quod non est in
actis, non est in mundo, dieses Prinzip auf die Psychologie angewandt besagt:
was nicht seine phänomenologische Anerkennung gefunden hat, existiert nicht
in der Welt der wissenschaftl!chen Psychologie. D1e Welt wird durch die Arbeit
des Phanomenologen reicher, man könnte fast sagen, dass diese Arbeit erst die
psych1schen Phänomene schafft, mindestens werden sie erst an das Licht des
wachen Bewusstseins geboren, und wenn ein Sokrates setne Arbeit mit der des
Geburtshelfers verglichen hat, so dUrfte sich auch der Phänomenolog seines
solchen Vergleichs nicht schämen. Man kann die bewusstmavhende Arbeit des
Phänomenologen durch eine we wenn auch nicht ganz zutreffende Analogie aus
der Psychologie der Zeugenaussage 11lustrieren. Man fragt Jemanden, ob die 6
auf einer Uhr eine arabische oder römische Ziffer se1. Die meisten Menschen
mUssen sich erst durch erneutes Hinsehen auf ihre Uhr davon Uberzeugen lassen,
dass die 6 Uberhaupt fehlt. So wenig Sicherhei t gibt selbst tausendfältige
Wahrnehmung, die n1cht vom Scheinwerfer des voilen Bewusstseins getroffen
wurde. lch sagte, der Phänomenologe bereichert die Welt. Wer sich einmal den
Reichtum der farbigen Phänomene klar gemacht hat, sieht die Welt bunter, er
gen1esst eine Fahrt durch den skärgården mehr als zuvor. Wer sich in die
Geschmacks- und Geruchswelt vertieft hat, kann die Essymphonie eines
schwedischen smörgåsbordet mehr wUrdigen. Aber es wäre natUrlich sehr
materialistisch gedacht, wollte man die Bereicherung der Welt durch den
Phänomenologen nur in der Welt der Sinnes suchen. Er leistet ganz die
entsprechende Arbeit in der Welt der GefUhle, der Vorstellungen und des
Willens. - Sie werden mich fragen: was tut der Psycholog, um der Phänomene,
von denen h1er die Rede 1st habhaft zu werden? D1e Antwort darauf ist: er
stellt diejenigen Bedingungen her, die fUr ihr Auftreten die gi.instigsten sind.
D1ese Bedingungen stnd teils innerlicher, teils äusserl1cher Natur. Auf die
inneren Bedingungen komme ich etwas später zu sprechen. Was die äusseren
Bedingungen angeht so kann man das Auftreten vieler Phänomene dadurch
fördern, dass man bestimmte Situationen experimentell schafft, unter denen ste
besonders deutlich werden. So kann man etwa eine Flächenfarbe, eine
Oberf lächenfarbe und eine Raumfarbe neben einanderstellen, die dieselbe
Farbenmaterie haben und s1ch in n1chts von einander unterscheiden als in ihrer
räumlichen Erscheinungsweise, sodass durch diese Kontrastierung ihre
Anerkennung erzwungen werden kann. Wir haben unsere Museen, wo die
Schausti.icke in mustergUltiger We1se die Erzeugnisse menschlicher Kultur
repräsent1eren. Wir haben zoologische Gärten, wo einzelne Tiere in Muster-
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exemplaren ausgestellt sind. Nun, in ähnlicher Weise können die Demonstrationsmittel eines psychologischen Instituts dazu dienen, den Unerfahrenen
in die Welt der psychischen Phänomene einzufUhren. NatUrlich mit Einschränkung, denn so einfach es auch ist, die räumlichen Erscheinungsweisen der
Farben zu demonstrieren, so schwierig ist es, experimentell die Bedingungen
dafUr zu schaffen, dass jemand das reine Liebes-oder Eifersuchtsphänomen
erlebt. Manchmal wird der Phänomenolog bei seinem Bemi.ihen um Demonstrierung komplizierter Phänomene den psychologischen DichterkUnstler einen
Shakespeare, einen Dostojewski um seine Hilfe bitten. Mit Absicht habe ich hier
den Phänomenologen in die Gesellschaft des KUnstlers gebracht. Ich möchte
nämlich die allgemeine These aufstellen, dass die Arbeit des Phänomenologen
vieles mit der des KUnstlers gemein hat.
Albrecht DUrer, der wie Lionardo da Vinc1 immer um die theoretische Einsicht
in das Wesen seiner Kunst bemi.iht war, at sich einmal dahin geäussert, dass der
Maler nicht die Schönheit schaffe, sondern in der Natur begegne und sie aus ihr
herausreisse. lch glaube, hierin liegt eine ganz teife Wahrheit. Und nicht nur
Di.irer sondern alle grossen KUnstler haben ja ähnliches behauptet, haben
behauptet, dass ihre Bilder nicht Willki.irschöpfungen seien, sondern die Natur
durch KUnstleraugen gesehen wiedergeben. Das haben besonders die Impressionisten betont. Die kUnstlerische Transformation des Malers besteht in der
Herausarbeitung bestimmter Seiten des Sinneseindruck. Und so arbeitet auch
der Phänomenolog durch seine Analysen Musterphänomene des Bewusstseins
heraus. Diese Arbeit ist analytisch und schöpferisch zugleich. Dass sie auch
schöpferisch ist sol! einmal mit aller deutlichkeit gesagt werden gegeni.iber
denjenigen Opponenten der Psychologie, die ihr vorwerfen, ihre analytische
Arbeit sei rein destruktiver Natur. Die das sagen, könnten mit der Zeit in
Verdacht kommen, dass sie selbst das Dunkel lieben. Die analysierende
Tätigkeit des Phänomenologen ist nicht destruktiver als die analysierende
Tätigkeit des KUnstlers. Beide bauen mit der Analyse auf und bereichern die
Welt mit ihrer Arbeit.
Der Vergleich des Phänomenologen mit dem KUnstler el erlaubt noch von einer
anderen Seite Licht auf die phänomenologische Arbeit zu werfen. Bekanntlich
begegneten grosse Malerl<Unstler in der Regel dem tragischen Unverständnis
ihrer Umgebung. Warum? Weil der Ki.instler in seiner Sehweise dem Laien
voraus war. Infolge einer anderen inneren Einstellung, die durch i.ibung noch
gesteigert wurde, sah er die Dinge wirk!ich anders. Und der Laie musste zu
dieser Sehweise erst erzogen werden. Nun, wie der KUnstler so hat auch der
Phänomenolog eine andere innere Einstellung. Diese innere Einste!Jung macht
das aus, was ich fri.iher die gUnstigstens inneren Bedingungen fUr das Auftreten
und Erkennen der gesuchten Phänomene genannt habe und sie lässt sich nur in
jahrelariger Ubung erwerben. Die Erziehung zum Psychologen besteht darin, dass
man immer woeder durch i.ibung auf die wesentlichen Bewusstseinsphänomene
und auf das Wesentliche an den Phänomenen hingelenkt wird. Bei entsprechender innerer Einstellung kann die Entdeckung der Phänomene ganz wesent!Jch
erleichtert werden durch die äussere experimentelle Zurichtung der Bedingungen, von der fri.iher die Rede war.
Nun eine wichtige Frage: we!ches sind die Grenzen der phänomenologischen
Methode? Sie bestimmen sich durch die Tatsache, dass dieser Methode nur das
zugänglich ist, was sich im unmittelbarem Bewusstsein vorfindet. Wir wollen es
das AktueJJ-Bewusste nennen. Das ist nicht wenig, aber es ist doch nicht alles,
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woflir der Psycholog interessiert ist. Denn er will ia nicht nur wissen, was alles
auf der BUhne des Bewusstseins aktuell passiert, sondern er möchte auch etwas
davon erfahren, was sich hmter den Kulissen des Bewusstseins abspielt. Seine
Neugier erstreckt sich auch auf den Zusammenhang der einzelnen Querschnitte
des Bewusstseins. Jedes Bewusstsein hat seine Geschichte und diese Geschichte
findet ihren Niederschlag in Dispos1t10nen, die weiterhin den Bewusstseinsverlauf mit bestimmen. Was unter emer Disposition zu verstehen ist lässt sich am
ehesten an denjenigen D1spos1t1onen klarmachen, die sich auf das Lernen
bez1ehen. Im Laufe des Lebens lernen wir enorm viel, fast alle Eltern, die
Kinder haben und sogar manche Pädagogen sagen, zu viel. Wir lernen lesen,
schreiben, rechnen usw. bis hinauf zu den Wissenschaften, die auf den
Universitäten behandelt werden. Durch diese Lernarbeit wird ein riesiger
Schatz von Dispositionen angehäuft, und alle diese Dispositionen bestimmen in
jedem Augenblick unseres wachen Lebens das mit, was sich wirklich in unserem
Bewusstsein abspielt. l'Jber die Wirkung dieser Tausenden, ja sagen wir getrost
Hunderttausenden von seelischen Dispositionen vermag nun die phänomenolog1sche Methode keinerlei Auskunft zu geben. Sie kUmmert sich in keiner
Weise um psychologische Prozesse, deren Ort ausserhalb des Aktuell-Bewussten
zu suchen ist. Will man das Dispositionelle des Seelenlebens untersuchen, so
muss man sich einer ganz anderen Methode bedienen und zwar der experimentellen. lch will an einem einfachen Beispiel den Unterschied zwischen
Aktuell-Psychischem und Dispos1tionell-Psychischem aufweisen und will an ihm
· ze1gen, wie das Experiment sich des Dispositionell Psychischen annimmt. Ich
entnehme das Beispiel der Gedächtnisforschung, d.h. demjenigen Gebiet, das
man wohl als das klassische der Exper1mentalpsychologie bezeichnen dart.
Nehmen Sie einmal an, Sie sollten sich etwas gedächtnismässig einprägen, etwa
ein Gedicht oder Geschichtszahlen oder Wörter einer fremden Sprache. Sie
w1ssen alle, wie einem bei solcher Arbeit zu Mute ist, die ja etwas
stumpfsinniges an sich hat. Man könnte sehr wohl die Arbeit selbst zum
Gegnstand emer phänomenolog1schen Studie machen, könnte z.B. die
Anstrengungen beschreiben, die man macht, um sich zu konzentrieren und wie
die Gedanken immer wieder abschweifen. Wie auch immer diese Beschreibung
ausfallen möge, sicher ist, dass wir den Erlehnungsprozess fUr abgeschlossen
halten, wenn wir unser Buch zuklappen und uns einer anderen Beschäftigung
zuwenden, die uns vielleicht mehr interessiert. Es wUrde kaum jemand auf den
Gedanken kommen, dass das was in der Zeit nach Einstellung der Bewussten
Lernarbe1t geschieht, noch irgendeinen Einfluss auf den Lerneffekt haben
könnte. Und doch ist das der Fall. Es wurde in einwandfreier Weise
experimentell nachgewiesen, dass das was im Bewusstsein unmittelbar auf die
bewusste Lernarbeit folgt, tatsächlich von sehr massgeblicher Bedeutung fUr
den Effekt der Arbeit ist. Es ist näml1ch so: wenn man der Lernarbeit - wir
wollen sie als die Arbeit a bezeichnen - erne andere geistige Arbeit b
nachsch1ckt oder wenn man im Anschluss daran etwas erlebt, was eine
schockart1ge Wirkung hat, so schädigt das den Lerneffekt ausserordentlich, ja,
manchmal wird der Lerneffekt dadurch geradezu vernichtet. Lässt man dagegen
der Lernarbeit a eine Pause folgen, m der das Bewusstsein von absichtlicher
geist1ger Arbeit freigehalten wird, so hat das auf den Lerneffekt einen
gUnstigen Einfluss. Man bezeichnet die ungUnstige Wirkung, die von der Arbeit
b auf die Arbeit a ausgeUbt wird, als die rUckwirkende Hemmung. Die gUnstige
Wirkung der Pause erklärt man sich so, dass s1ch während derselben gewisse
psychologische Prozesse im Gehirn abspielen - man nennt sie die konsolidierenden Prozesse - die erst das Gelernte ganz zum Eigentum des Lernenden machen,
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sodass er später darUber verfUgen kann. Die Theorie der rUckwirkenden
Hemmung hat auch eine Anwendung gefunden auf gewisse Fälle retrograder
Amnäsie. Es erleidet jemand einen unfall, stUrzt z.B. vom Pferd, und wird dabei
bewusstlos. Meist hat er dann nach der Erholung eine LUcke in seiner
Erinnerung fUr diejenigen Vorgänge, die dem Unfall ummittelbar verhergegangen sind und sogar fUr den Unfall seJbst. Warum? Man erklärt es damit, dass
sich während der Bewusstlosigkeit nicht die konsolidierenden Prozesse
abspielen konnten. Das Gesetz von der rUckwirkenden Hemmung wurde so
gefunden, dass man glaichartige Lernarbeiten mitemander verglich, bei denen
einmal der Arbeit eine andere störende folgte, das anderemal eine Ruhepause.
Man variierte also, wie das 1mmer beim Experimentiernen der Fall ist, eine
Bedingung, während man alle anderen konstant hielt. Die rUckwirkende
Hemmung konnte nur durch eine Leistungsexperiment gefunden und in ihrem
Ausmass exakt bestimmt werden. Durch die phänomenologische Methode wäre
das nicht möglich gewesen. Was fUr den Fall der rUckwirkenden Hemmung gilt,
gilt ganz allgemein: wenn man das Dtspositionell-Seelische w1rk1ich exakt
bestimmen will, muss man sich des Experiments bedienen. Und man hat sich
seiner in fruchtbarster Weise bedient. Man darf wohl mit Recht sagen, dass die
Psychologie erst durch das Experiment zum Rang eiener exakten Wissenschaft
erhoben worden ist.
Der experimentellen Psychologie lieferte die experimentelle Naturwissenschaft, vor allem Physik und Chemie, das Vorbild, dem sie bei ihrer Arbeit
nachstrebte. Aber so gJUcklich dieses VorbiJd sich hinsichtlich der Methode
erwies, so wenig gJUcklich erwies sich die Ubertragung einer Denkweise aus den
Naturwissenschaften, die der PsychoJogie ntcht adäquat war. Ich meine das
Denken, das man als atomistich beze1chnet. Was das heisst, wird sich aus der
Besprechung der physiologischen Methode ergeben, der w1r uns Jetzt als dem
letzten Teil der Vorlesung zuwenden.
Zur ErkJärung der rUckwirkenden Hemmung bet unserem Lernexperiment zogen
wir die konsolidierenden Prozesse heran, die physiolog1scher Natur sem sol! ten.
Wir sind damit auf eine erste Probe physiologischer Psychologie gestossen. Ein
psychologischer Vorgang wird nicht mehr rein psychologisch, sondern
physiologisch erklärt. Und so verfährt die physiologische Psychologie immer, s1e
gibt physiologische ErkJärungen fUr psychoJogische Vorgänge. Nun kann man
fragen: ist das Uberhaupt zulässig oder unter welchen Umständen ist es
zulässig?
Dass engste Beziehungen zwischen phys1ologischen Vorgängen und psychologischen bestehen, ist nicht zu bezweifeln. Nur nach Ansicht von Spiritisten
kommen psychische Phänomene vor, die nicht an einen Leib gebunden sind. Die
Abhängigkeit des Bewusstseinsprozesse von körperlichen Prozessen offenbart
sich sehr vieJfältig. Welche SinneseindrUcke etn Wesen hat, bestimmt s1ch
danach, mit welchen Sinnesorganen es ausgestattet ist. Sinnesdefekte haben die
entsprechenden Bewusstseinsausfälle zur Folge. Eine andere Abhängigkeit vom
Leib äussert sich in unserem Tr iebleben. Hunger und Durst folgen in ihrem
Kommen und Gehen dem Rhythmus des Stoffwechsels. Es wUrde uns nicht in den
Sinn kommen, Hunger und Durst rein psychisch zu erkJären. Auch die
Genussmi ttel und Genussgifte wirken durch das zentraJe Nervensystem auf das
Bewusstsein. Es wUrde sich komisch anhören, wUrde man sagen, dass der Alkohol
direkt unsere Seele lustig oder der Kaffee sie geschwätzig macht. Der Aufbau
des zentralen Nervensystems spricht dafUr, dass alle physiologischen Vorgänge,
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die uberhaupt den Bewusstsemsverlauf mitbestimmen sollen, das Gehirn treffen
und die sogenannten terminalen oder psychophysischen Prozesse in der
Hirnrinde beeinflussen mussen. Der psychophysische Parallelismus den man
wohl als die zweckmässigste Arbeitshypothese bezuglich des Leib-SeeleVerhältnisses bezeichnen kann, nimmt fUr alle Bewusstseinsprozesse physiologische Korrelate an, w1e f!Uchtig und kompl1ziert jene auch sein mögen. Die
phys1ologische Psychologie sieht es nun gerade als eme ihrer wichtigsten
Aufgaben an, uber diese physiolog1schen Prozesse bestimmte Aussagen zu
machen und mit ihrer Hilfe die Bewusstseinsvorgänge zu erkl.ären. Es liegen
ganze Systeme von Versuchen, vor, das Seelenleben physiologisch zu erklären.
Rucksichtlich dieser Systeme wage ich nun die Behauptung aufzustellen, dass
s1e be1 dem derzeit1gen Stand der Psycholog1e alle als unzutreffend bezeichnet
werden muessen und weiter möchte ich die Auffassung vertreten, dass das
Verhältn1s zwischen Phys1ologie und Psychologie Uberhaupt nicht richtig
gesehen worden ist. lch glaube nämlich, fUr absehbare Zeit, wenn nicht fUr
immer wird das Verhältnis zwischen Psychologie und Phys1ologie so bleiben,
dass die Psychologie zur Deutung geh1rnphys1ologischer Prozesse beitragen
kann, aber nicht umgekehrt. Diese beiden Thesen sollen uns noch kurz
beschäftigen. Wir beginnen mit dem Nachweis, dass die herrschenden
Vorstellungen Uber die Funkt1onswe1se des Geh1rns unzulänglich fUr die
Deutung der Bewusstseinsprozesse sind. Auf die Frage, warum das so ist, kann
mit einem kurzen Satz geantwortet werden: weil man sich das Funktionieren
des Gehirns summativ-mechanisch vorstellte, während es in Wirklichkeit
ganzheitl1ch organisch erfolgt. Was heisst das?
lch erwähnte bere1ts frUher, dass von den Naturwissenschaften her die
atomistische Denkwe1se ihren Einzug in die Psychologie gehalten hat, d.h. die
auf Demokrit zurUckgehende Vorstellung, dass sich alles Geschen in der
materiellen Welt erklären lasse, wenn man annehme, dass die Materie aus
kleinsten Teilchen bestehe, zwischen denen als Kraftzentren gewisse Wirkungen
ausgeubt wUrden. Noch mehr als die Psychologie hatte die Physiologie sich
emer solchen Denkweise erschlossen. Die atomistisch- mechanische Denkweise
stellte die Physiologen vor die Aufgabe, die letzten physiologischen Einheiten
und ihre Funktionsweise aufzuspUren, und nachdem diese analytische Arbeit
durchgefUhrt war, die Funkt10nsweise des ganzen Organ1smus aus den
Elementen mechanisch aufzubauren. Als eme solche letzte physiologische
Einhe it wurde z.B. der Reflexbogen angesehen, der aus ernem Aufnahmeapparat
dem Rezeptor und einem Endapparat, dem Effektor besteht, mit einer zwischen
beiden eingeschalteten Nervenstrecke. Die gesamte Tätigkeit des Organismus
soll nun durch das mechanische Zusammenwirken erner grossen Anzahl solcher
Reflexbogen verständ!Jch zu machen sein. Am konsequentesten ist diese Ansicht
von dem kUrzl1ch verstorbenen russischen Physiologen Pavlov vertreten worden.
!hm zufolge ist das ganze menschl1che Leben mit all seinen religiösen,
weltanschaulichen und politischen Verstrickungen nichts als ein Miteinander
und Gegenemander von bedingten und unbedingten Reflexen. D1ese Auffassung
ist streng mechanist1sch, es wird eine starre, feste Zuordning bestimmter
Reaktionsweisen zu best1mmten Reizsituationen angenommen, und im
Zusammenhang damit feste Lokalisat1onszentren im Gehirn fUr die motorischen
und zensorischen Vorgänge. Zwar haben nicht alle Physiologen das Pavlovsche
Schema fUr die Erklärung des menschlichens Verhaltens angenommen, aber
prmzipiell wurden ähnliche atomistisch-mechans1che Ansichten Uberall in der
Physiologie und damit auch in der physiologischen Psychologie vertreten. Diese
Auffassung nun 1st es, gegen die sich die Kritik der letzten Jahre gewandt hat
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und die Kritik scheint mir durchschlagend zu sein. Es ist nicht möglich, alle
Tatsachen zuzufi.ihren, die zum Zusammenbruch der alten Ansicht gefi.ihrt
haben, denn das hiesse die Geschichte der Physiologie und Psychologie der
letzten Jahrsehnte darstellen. Ich muss mich vielmehr auf die Mitteilung
einiger weniger Entdeckungen beschränken, die zum Zusammenbruch der alten
Vorstellungen der physiologischen Psychologie gefUhrt haben. lch gebe zunächst
den Physiologen das Wort. Der Physiolog Paul Weiss widerlegte die alte
Lokalisationstheorie durch seine Versuche mit tierischen Chimären. Er pflanzte
Tieren, z.B. Molchen, neue Gliedmassen ein. Die Nerven dieser Gliedmassen
wuchsen von der peripherie in die proximalen Nervenstämme in absolut
unregelmässiger Weise hinein, und doch zeigten diese Kunstglieder einwandfreie Bewegungskoordinationen. Mit der alten Auffassung von einer festen
Lokalisation motorischer und sensorischer Funktionen war dieser Effekt
unverträglich. Auch der Physiolog Bethe wurde durch Experimente an Tieren zu
der Uberzeugung gefUhrt, dass die alte Lokalisat10nstheorie unhaltbar sei. Wenn
man Tieren Gliedmassen amputiert, so vermögen sie sich sofort nach Heilung
der Wunden unter Benutzung der ihnen verbliebenen Gliedmassen in ueberaus
zweckmässiger Weise zu bewegen. Dabei werden aber diese Gliedmassen aber in
ganz anderer Weise und in völlig anderen Kombinationen als frUher betätigt.
Das ist garnicht zu verstehn von den al ten Anschauungen her Uber die
Lokalisation sensorischer und motorischer Funkt10nen. Vielmehr wird aus diesen
Experimenten ganz deutlich, dass die Funktionsweise der einzelnen Organe
völlig bestimmt wird durch die biologischen BedUrfnisse des ganze Organismus.
Der Organismus baut s1ch in geradezu schöpferischer Weise aus dem Rest der
ihm zur VerfUgung stehenden Hilfsmittel ein neues lnstrumentarium auf.
Vielleicht werden sie sagen, dass der Tierversuch nichts fi.ir den Fall des
Menschen Beweist Formell könnte man darauf erwidern, dass die alten
Vorstellungen noch viel mehr beim Menschen versagen mUssen, wenn sie schon
bei vielen niedriger stehenden Tieren versagen. Aber wir brauchen nicht bei
einer solchen formellen Widerlegung des Einwandes stehen zu bleiben.
Beobachtungen am Menschen fUhren nämlich zu denselben Folgerungen. Da sind
zunächst die Erfahrungen, die man beim Menschen machte, denen Glieder
am·putiert werden mussten. Auch sie stellen sich Uberraschend schnell um,
schneller als mit der Lokalisationstheorie verträglich ist. Noch wichtiger sind
tur die Widerlegung der alten Vorstellungen Pavlovscher Art die leider so
zahlreichen Erfahrungen, die man während des Krieges an Soldaten machen
konnte, die eine Gehirnverletzung erlitten hatten. Es zeigte sich zwar, dass im
grossen Ganzen einer Zerstörung von sensorischen und motorischen Zentren ein
entsprechender Ausfall senorischer und motorischer Leistungen entsprach, aber
Uber diese grobe Zuordnung hinaus versagten alle anderen Angaben eine
feinere Zuordnung der anatomischen Befunde und des Verhaltens der Gehirnverletzten. Gerade die Beobachtungen an Gehirnver letzten waren es, die ebenso
wie die Tierversuche zu der Auffassung fUhrten, dass das Gehirn als ein Ganzes
funktioniert, dass man die Funktionen der einzelnen Teile nicht einfach
summieren darf, dass das Ganze, in das die Einzelfunktionen eingebettet sind,
bestimmt, wie die Teile arbeiten. Man bezeichnet diese Auffassung als die
Ganzheitliche und stellt sie in Gegensatz zu der atomistischen. Eine Richtung
innerhalb dieser ganzheitlichen Auffassung ist die der sogenannten Gestaltschule. Diese Schule wird nicht mUde zu betonen, dass das Ganze mehr ist als
die Summe seiner Teile. Sie ist von psychologischen Erfahrungen ausgegangen
und hat diese dann auf die Physiologie zu Ubertragen versucht. Auf die
besonderen Annahmen der Gestaltschule soll hier nicht emgegangen werden.
Was ihre Ablehnung des atomistischen Standpunktes angeht, wird diese jetzt von
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allen Psychologen geteilt. Damit werden die alten Auffassungen der physiologischen Physiologie aufgegeben. Es wäre nämlich ern grosses Missverständnis,
wollte man daraus ableiten, dass Uberhaupt keine physiologischen Korrelate fGr
die ganzhe1tlichen Bewusstseinsvorgänge angenommen wUrden, vielmehr ist es
so, dass man nur nach neuen Modellen physiologischer Art fGr diese suchen
muss. lJber erste Absätze zu solchen Modellen 1st man vorerst nicht
hrnausgekommen. Es sind die Gestaltpsychologen gewesen, die s1ch in erster
Lrnie um die Gewinnung neuer Hypothesen Uber die gehirnphysiologischen
Vorgänge bemUht haben. Doch erinnert ihre Hypothesenbildung einwenig an die
Ar be it, die jemand leistet, wenn er ein wissenschaftliches Werk aus einer
Sprache in eine andere Ubersetzt. Wer ern deutsches Werk in das schwedische
Ubersetzt, hat damit kerne Erklärung tur das deutsche werk gegeben, sondern er
hat gUnstigstenfalls die Gedanken des deutschen Autors noch einmal in einem
anderen Sprachgewand wiedergegeben. So kann man sich auch nicht ganz des
Eindrucks erwähren, dass in den von der Gestaltpsychologie aufgestel!ten
Hypothesen, die sich auf das psychophysische Geschehen beziehen, dass, was
man psychologisch festgestellt hat, noch ernmal und zwar mit physiologischen
AusdrUcken gesagt worden 1st. Und dam1t komme ich auf die frUher aufgestellte
These, dass man das Verhältn1s zw1schen Physiologie und psychologie, soweit es
sich um Vorgänge in der Hirnrrnde handelt, wahrscheinlich Uberhaupt wird
umkehren mUssen. Nach meiner Uberzeugung kann das psychologische
Geschehen nicht durch das physiolog1sche gedeutet werden, sondern es gilt das
Umgekehrte. Wir kommen vorläufig garnicht an das psychophysische ...
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10 Uppfostrans möjligheter och gränser
John Elmgren 22 april 1939

Som en röd tråd genom pedagogikens idehistoria går en ständigt återkommande
fråga: vad kan egentligen uppfostran åstadkomma och vilka äro dess bestående
resultat? Denna fråga är naturligtvis icke till sin natur enkel. Den innesluter
ett flertal problemställningar, som i sin tur leda till ständigt nya frågor.
Praktiskt och teoretiskt är emellertid spörsmålet och de därmed sammanhängande många frågorna av en så utomordentlig betydelse, att man trots allt
kan tala om en fråga, som ständigt förnyad blivit ställd av generation efter
generation, ehuru den besvarats på de mest skiftande sätt.
Frågan om uppfostrans möjligheter och gränser, om vad uppfostran kan - och
icke kan - åstadkomma är ett av den pedagogiska idediskussionens stora
temata. Den invändning, som lätteligen kan resas mot denna pedagogiska
kardinalfråga - och som ofta upprepats, måhända lika ofta som frågan själv
ställts - är givetvis den, att problemet är för vidsträckt och frågan eller
frågorna alltför vagt formulerade.
Gentemot denna ofta upprepade invändning kan ett motargument av rent
pragmatisk art presteras: frågan måste ständigt upprepas och ställas på nytt av
varje generation i hela sin räckvidd och med alla sina konsekvenser. Ty lika
visst som uppfostran i sin praktiska utövnrng hos människan är betingad av
starka medfödda instinkter att vårda sig om och skydda de växande, lika visst
är tänkandet över uppfostrans problem, dess mål, medel och resultat grundat i
den mänskliga intelligensens egen natur. Intelligens är väl nämligen åtminstone enligt en provisorisk och rent praktisk definition - framsynt
förutseende av tänkbara verkningar orsakade av vårt handlande och dess
resultat genom logisk översikt och syntes åstadkommen klarhet i vissa givna
problem.
Det är därför icke underligt, att frågan ständigt upprepats, ty den måste enligt
nödvändiga inre lagar ständigt återkomma, även om svaret icke kan ges
entydigt och klart, utan - för att citera lbsen - måste te sig både "stykkevis og

delt".
Uppfostrans möjligheter ha av pedagoger i alla tider antingen måttlöst
överskattats eller pessimistiskt undervärderats. Gränserna för dess tänkbara
verkningar ha dragits än snävt, än generöst, allt efter de pedagogiska tänkarnas
pessimistiska eller sangviniska lynnesläggning. Det är icke min mening att här
söka skildra den historiska utvecklingen av denna pedagogikens kardinalfråga,
men ett och annat exempel kan onekligen bidraga till att illustrera vad som
nyss nämndes angående de i pedagogikens historia åstadkomna svarens
påtagliga subjektivitet. Vi behöva icke gripa längre tillbaka än till Rousseau,
den store inledaren av den modärna tidens uppfostringsteoretiska diskussion.
Rousseaus åsikter så som de framträda i hans stora pedagogiska huvudverk
Emile äro fortfarande i många hänseenden märkvärdigt levande och aktuella.
Detta uppfostrans naturevangelium - som Goethe benämnde skriften - rnnebar
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en flammande protest mot tvång och ett frihetens entusiastiskt formulerade
uppfostringsprogram inom pedagogiken. Uppfostrans må! är för Rousseau
detsamma som naturens. Barnet skall få växa upp fritt, !ära genom personlig
erfarenhet, organiskt utvecklas efter sina egna behov, övas och härdas i frihet
genom ianspråkstagande av anlag och dispositioner.
Grundtankarna 1 EmiJe äro ytterst beroende av Rousseaus uppfattning av
människonaturen. De härskande uppfostringstraditionerna inneburo enligt
Rousseau främst ett fördärvande av det goda och ursprungliga i människonaturen. Mot denna bakgrund formulerade han sina individualistiska frihetsideaJ, sitt betonande av det aktuella nulivets betydelse i uppfostran och
barnets naturliga rättighet att under uppväxtperioden få vara barn och icke en
vuxen i miniatyr.
För Rousseau framstod aJltså uppfostrans möjligheter såsom givna i barnaindividualitetens natur. Det gällde enligt honom främst att !åta den naturliga
utvecklingen komma till sin rätt och värna betingelserna för dess mognad. Trots
vissa påtagliga överdrifter och fantastiska paradoxer lever denna rousseauanska
mognadstanke kvar och påverkar ännu i våra dagar det pedagogiska tänkandet.
En naturlig konsekvens av Rousseaus pedagogiska grunduppfattning blev det
förutsättningslösa studiet av barnanaturen. Rousseau kan sägas vara den förste
barnpsykologen även om hans verksamhet i detta hänseende snarare markerades
av ett antal träffsäkra och intuitiva omdömen än säkert vunnen kunskap.
För Basedow, Pestalozzi och Herbart rnnebar det rousseauanska idestoffet ett
ferment av ytterst fruktbart slag. Men ingen av dessa pedagogiska tänkare kan
sägas ha väsentligt utbildat de stora rousseauanska grundtankarna: frihetstanken, mognadstanken och utvecklingstanken. Vill man söka den linje, som föra
dessa tankar över den nutida pedagogiska diskussionen, går den säkerligen över
Spencer, ehuru intet är vanligare, även i nutida reformpedagogik, än att
uppfostringsteoretikerna anknyta direkt till Rousseau och de av honom skapade
pedagogiska ideerna.
Spencer betonade liksom Rousseau de naturliga straffens och erfarenhetens
betydelse, och han sökte likaledes anpassa uppfostran till de naturligt givna
behoven. Utvecklingstanken gavs av Spencer ett sociologiskt perspektiv och han
sökte kritiskt genomföra en sovring av undervisningens innehåll genom ett
betonande av framför allt ämnenas nyttovärde. Härigenom råkade väl hela hans
pedagogik i en viss måhända olöslig konflikt med bildningsvärdenas problem,
men av mera avgörande betydelse var onekligen den ännu mycket ofullständiga
kunskap han hade att bygga på då det gällde att bestämma människans ärftligt
givna beskaffenhet. Spencer trodde sålunda på förvärvade egenskapers
ärftlighet och därmed kom han att lika mycket övervärdera effektivitetssynpunkten i uppfostran som han leddes att undervärdera bildningsvärdet av
undervisnrngens rnnehålJ.
Den nutida diskussionen över uppfostrans möjligheter och gränser har i viss mån
berikats genom de numera tillgängliga resultaten av en intensiv ärftlighetsforskning även för människans vidkommande och även med hänsyn till rent
psykiska egenskaper. Nya metoder stå till buds för ett mera empiriskt studium
av problemet och en mera exakt formulering av de många frågorna. Men ännu
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kan problemet icke sägas vara mer än antytt och resultaten äro långt ifrån
sammanbragta i någon slags syntes.
Jag skall här söka skissera de linjer, som den psykologiska och pedagogiska
diskussionen i nutiden följt vid bestämmandet av uppfostrans resultat. Härvid
måste naturligtvis bortses från mera speciella frågeställningar av rent didaktisk
och undervisningsteknisk natur. Problemet gäller 1 första hand de genom
uppfostran åstadkomna förändringar av den naturligt givna beskaffenheten i
karaktärs- och personlighetshänseende. Thorndike, en av de nutida uppfostringsteoretiker, som i anglosachsisk pedagogik har betytt mest, har på ett lyckligt
sätt framhävt, att uppfostrans verkliga innebörd är förändring. Endast genom
att förändra de växande i socialt önskvärd riktning, genom att anpassa dem till
samhället och göra dem till dugliga medborgare samt icke minst genom att
utveckla deras förmåga av initiativ, självständigt tänkande och osjälviskt
handlande kan uppfostran sägas förverkliga sitt syfte: att förändra den
naturligt givna beskaffenheten hos människan. Enligt Thorndikes uppfattning
kan detta endast ske genom en planmässig anordning av de situationer, som
leda till de önskade reaktionerna. Detta i sin tur förutsätter bildandet av
förknippningar genom centrala nervsystemet och dess neuroner: s. k. situationsreakti onsförkn i ppn ingar.
Den amerikanske uppfostringspsykologen har sålunda sökt basera uppfostran på
en nära nog hopplöst ensidig mekanistisk och kvantitativ grundsyn. Han har
formulerat sina mångfaldiga icke minst på djurexperiment stödda lagar över
effekt, tivning, beredskap och intresse.
Riktigheten av själva grundtanken att de genom uppfostran åstadkomna
förändringarna äro resultat av en modifikationsprocess av naturligt givna anlag
och dispositioner torde väl ingen kunna bestrida. Uppfostrans område - om vi
tänka på dess möjligheter med hänsyn till verkningarna - skulle sålunda vara
modifikationsbredden mellan de ärftligt givna dispositionerna och de av
uppfostran betingade miljömomenten. Sålunda ställt kan problemet åtminstone
delvis lösas med tillhjälp av nutida metoder. Utom ärftlighetsforskningen och
speciellt den numer så aktuella tvillingforskningen har den vetenskapliga
pedagogiken härvid att lita till uppfostringspsykologiens arsenal av metoder:
intelligenstest, allmänna psykiska utvecklingstest, genetiska följdstudier och
statistisk behandling av sålunda framför allt inom barnpsykologien vunna
resultat.
En pionjär på detta område var onekligen Francis Galton, Darwins kusin, som
först gjorde en undersökning av begåvningens arvgång. Hans forskningar
publicerades först i en serie artiklar år 1865 under titeln "Heredity Talent and
Genius" och utgåvas i bokform 1869 under titeln "Heredity Genius". Galton
använde sig av biografiska metoder och undersökte 977 framstående män, var
och en representerande en begåvningsgrad, som enligt statistisk skattning
påträffades i proportionen 1/4,000 i den allmänna befolkningen.
Galtons metod gick ut på att undersöka, huruvida dessa framstående män hade
ett större eller mindre antal närstående släktingar, som också visade en ovanlig
begåvningsgrad i jämförelse med genomsnittsbefolkningen.
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Han fann, att de 977 undersökta exceptionella begåvningarna hade närstående
släktingar av samma el ler högre begåvningsgrad i en högst påfallande
proportion.
Den av Galton anvä;1da biografiska metoden innesluter dock många felkällor
och har givit anledning till kritik ur följande synpunkter: 1) Urvalet är icke
tillräckligt representativt, 1 det icke alla medlemmar, tillhörande en given
socialgrupp, äro representerade i den undersökta populationen. 2) Bedömningsgrunderna med hänsyn till den sociala framgången äro givetvis i hög grad
opålitliga, särskilt som de måste grunda sig på samtida vittnesbörd. 3) Politiska
och sociala synpunkter inverka i hög grad förvanskande; en framstående
position kan vara beroende på en inom släkten förvärvad tradition, relationer,
ekonomiska villkor osv. 4) Antagandet att "genius will out" är i hög grad
underkastat inskränkningar, enär en mångfald hämmande faktorer kunna
bidraga till, att höggradig begåvning icke får tillfälle att framträda, såsom
fattigdom, sjukdom, affektiva hämningar och liknande mdjöinflytelser.
Ett mycket stort antal liknande släktstudier ha publicerats i senare tid, särskilt
på anglosachsiskt område med liknande resultat. Dessa undersökningar ha gällt
såväl intellektuellt högt begåvade släkter som även defekta. Det kan här icke
bli tal om att ingå på den mångfald av resultat, som härigenom nåtts, Vare nog
sagt, att alla dessa resultat behäftade med samma felkällor av den art som
tidigare påpekats.
I anslutning till uppslag av Galton har man i senare tid systematiskt undersökt
proport10nen mellan arvs- och mdjöfaktorer genom att studera en-äggiga
tvillingar med identiska arvsanlag i jämförelse med två-äggiga tvillingar.
Härigenom har man vunnit möjlighet att åtminstone grovt kvantitativt skatta
den relativa styrkan av arv och miljö vid utgestaltandet av personlighetsegenskaper, som t ex intelligens och liknande företeelser. Givetvis förutsätter ett
dylikt studium sociala miljöer av relativt vid utsträckning. Det är också
naturligt, att U.S.A. med sina stora resurser i nämnda hänseenden gått i
spetsen. Det amerikanska sällskapet för uppfostran, "The National Society for
the Study af Education", har 1 detta hänseende utfört banbrytande undersökningar.
Man har sålunda undersökt den intellektuella utvecklingen hos en-äggiga
tvtllingar, utplacerade i olika fosterhem. Korrelationerna mellan intelligenskvoter hos tvillingar, som uppfostrats i fosterhem av samma eller liknande
social standard, ha i allmänhet befunnits vara högre än motsvarande värden hos
identiska tvillingar, som utplacerats i fosterhem av olika social standard. Detta
visar att en betydande del av den likhet, som påträffats mellan tvillingar,
uppfostrade i samma miljö, måste vara beroende av den från miljön utgående
påverkan. Uppfostrans möjligheter äro tydligen i viss utsträckning funktion av
dessa omständigheter och en viss - ehuru begränsad - optimism är möjlig att
försvara.
1 samma undersökningar sammanställdes grupper av en-äggiga tvillingar,
stammande från exceptionellt goda och exceptionellt dåliga fosterhem. Man
bestämde så medelintelligenskvoten hos den grupp av tvillingar, som
uppfostrats i den sämre miljön. Den befanns vara 86, medan tvillingar från de
bättre hemmen visade en motsvarande intelligenskvot av 95. Med tillhjälp av
särskilda statistiska metoder kunde man fastslå, att skillnaden ifråga icke var
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beroende av slumpen eller tillfälliga felfaktorer utan måste vara funktion av
uppfostringsmiljön. Sålunda hade man ytterligare ett empiriskt bevis för miljöns
inverkan.
Även andra liknande undersökningar, särskilt av psykiskt efterblivna barn,
visade att miljön måste ha en relativt stor betydelse. Föräldrarna till de
psykiskt efterblivna en-äggstvillingarna 1 de olika socialgrupperna studerades
sålunda med hänsyn till intelligenskvoten. Om ärftligheten vore den enda
faktorn i intelligensutvecklingen, skulle givetvis barnen i regel under de givna
betingelserna befinna sig under genomsnittet 1 intelligenshänseende. Man fann
tvärtom, att endast 3,7% hade en intelligenskvot under 70, alltså den för
intellektuell efterblivenhet av svårare slag gällande gränsen. Även dessa
undersökningar visa hän på, att miljön måste ha en ganska stor betydelse för
intelligensutvecklingen.
I åtskilliga grupper gjordes en jämförelse mellan intelligensen hos barnen och
standarden i de fosterhem, som upplåtits för dem. För hela gruppen, som
omfattade 40 l individer, befanns korrelationen mellan hemmets standard och
intelligensutveckling vara +0,48. Emellertid visade det sig, att den tvillinggrupp,
som testats före adoptionen, hade en begynnelsekorrelation av endast +0,34
med hemstandarden, vilken efter en tids vistelse i fosterhemmet ökade till
+0,52. Av allt att döma måste hemmets karaktär sålunda ha varit en
betydelsefull faktor 1 utvecklandet av barnens intelligens.
En undersökning från nordiskt område, företagen av d:r Arvo Lehtovaara vid det
psykologiska institutet i Helsingfors, publicerad år 19 38, omfattade inalles 146
tvillingpar och 26 likkönade trillingar. I materialet äro 52 av tvillingparen
bestämda såsom enäggiga. Av dem, som visa icke-identiska arvsanlag, äro 72
par tvåäggiga tvillingar av samma kön och 16 par två-ägg1ga tvillingar av olika
kön. Nästan alla dessa barn härstamma från Helsingfors. Den yngsta delen av
materialet upp till 6 års ålder uttogs ur födelse- och dopregistret hos
kyrkoförsamlingarna, de övriga ur skolmyndigheternas register. Materialet är
sålunda att betrakta som representativt och outvalt.
I dessa finska undersökningar jämfördes den s.k. diskrepansen, dvs den bristande
överensstämmelsen, mellan en-äggs- och två-äggstvillingar. Det kan här icke bli
tal om att gå in på detaljer i resultaten. Men såväl med hänsyn till
intelligenskvot som skolbetyg och sociala reaktioner visade en-äggsgruppen en
betydligt större grad av homogenitet och alltså ringare inbördes avvikelser än
de två-äggiga tvillingarna.
Speciellt intressanta äro de social-psykologiska resultaten. De en-äggiga
tvillingarna visade en betydligt starkare tendens att reagera gemensamt som en
slags sluten social enhet. Denna tendens till social sammanbundenhet befanns
för övrigt vara betydligt starkare hos flickor än hos pojkar inom en-äggsgruppen. Karakteristiskt nog brytes denna tendens till likformighet i sociala
reaktioner i och med puberteten och då avgjort starkare hos de en-äggiga
tvillingarna.
Av de gjorda undersökningarna framgick, att de en-äggiga tvillingarna äro
betydligt mer tillsammans under fritid, på raster o.s.v. samt under lekar än de
två-äggiga. De visa därjämte mindre motvilja att uppträda såsom tvillingar rent
socialt ifråga om hobbies, klädedräkt etc. Därjämte äro deras yrkesvalsfunde84

rmgar och framtidsplaner betydligt mer likartade än de två-äggiga tvillingarnas.
Deras mimiska uttrycksrörelser, registrerade med ttllhjälp av filmreaktionsbilder, visade likaledes större överensstämmelse och detsamma gällde även
reaktionshast1ghet och reakt10nslikhet för bjudna intryck.
Söker man på grundval av de nämnda undersökningarna åstadkomma en
kvantitativ skattning av det relativa styrkeförhållandet mellan arvs- och
miljöfaktorer, kommer man i stort sett, oberoende av de valda områdena, fram
till en proportion av 75% för arvsfaktorerna och 25% för miljöfaktorerna. Aven
om man reserverar sig för det approximativa i alla dylika kvantitativa
bestämningar, blir resultatet klart: den ärftligt givna beskaffenheten är det
avgörande men miljöinflytelserna bidraga i icke ringa mån till utgestaltandet
av individuella särdrag. Uppfostrans modifikationsbredd är sålunda tydligen
större än t. ex. 80-talets ärftlighetsdeterministiska g~undsyn ville göra
gällande, men betydligt mindre än den ohämmade optimism, som senare gjort
sig bred i den pedagogiska diskussionen.
En realistisk pedagogik måste räkna med, att det väsentliga trots allt måste
vara urvalet av de individer, som ur ärftlighetssynpunkt äro värda att påverkas
i uppfostringssyfte. Men samtidigt är en viss optimism icke ogrundad, särskilt
som svårigheten att avgränsa de båda grupperna av faktorer - ärftlighetens och
miljöns - givetvis är stor 1 konkreta fall. Modifikationsbredden mellan de
ärftliga dispos1t1onerna och uppfostrans miljöpåverkan är till sina gränser
bestämd av den naturligt givna beskaffenheten hos individerna.
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11 Barnets tänkande i jämförelse med den vuxnes
(anmälan)
Herman Sigvald 3 maj 1947
Professorn i psykologi och pedagogik Herman Siegvald installerades i går. Han
tillträdde sitt ämbete med en föreläsning om "Barnets tänkande i jämförelse
med den vuxnes".
Installationen hade förlagts till en mindre vanlig tid, nämligen kl. 17 .00.
Deltagarna samlades i konsistoriets sessionsrum, varifrån processionen på det
utsatta klockslaget avgick till aulan. Som marskalkar fungerade docent Nils
Almberg och fil. lie. Gudmund Smith. lnstallanden infördes av universitetets
prokansler, biskop Edv. Rodhe och rektor magnificus professor Joh. Lindblom.
Bland de närvarande märktes bl. a. landshövding Arthur Thomson. Akademistaten var talrikt företrädd. Aven ganska många studenter hade infunnit sig.
Studentkåren företräddes som vanligt av fanbärare.
Sedan deltagarna i processionen intagit sina platser i aulan, uppläste
akademisekreteraren den kungliga fullmakten, varefter professor Siegvald höll
sin installationsföreläsning.
Ämnet var, som sagt, barnets tänkande i jämförelse med den vuxnes. Tal.
klargjorde först, vad man inom modern tankepsykologi förstår med tänkande,
varvid han berörde såväl den rent mekaniska som den rent spekulativa
psykologiens teorier. Vidare omnämnde tal. de faktorer, som inverka på
tänkandets utveckling: nyfikenheten, barnets instinktiva längtan efter makt och
önskan att få spela en roll, den intellektuella miljön o.s.v. Tänkandets
utveckling bestämmes kanske allra främst av en mognadsfaktor, som anses stå i
nära samband med den neuromuskulära mognaden, framhöll tal.
Mycket omfattande undersökningar rörande barnets tänkande har utförts av
Piaget med tillämpning av den s.k. kliniska metoden. På grund av resultaten
från egna undersökningar anslöt sig tal. helt till den kände psykologen Sterns
åsikt, att Piaget i allmänhet funnit barnets tänkande på olika åldersstadier
mera primitivt än det i själva verket är. Det finns åtskilligt flera kvalitativa
skiljaktigheter mellan barnets tänkande och den vuxnes än dem Piaget påvisat.
Men olikheterna synas vara i hög grad överdrivna.
Till sist gjorde tal. en del påpekanden rörande de pedagogiska konsekvenserna
av de påvisade särdragen i barnets tänkande. Föräldrarna böra alltid
beredvilligt och efter bästa förmåga besvara sina barns frågor. Barn böra
beredas rikliga tillfällen till lek med ändamålsenliga leksaker. Låt barnen i
största möjliga utsträckning få lära sig att reda sig på egen hand även i rätt
besvärliga situationer, ty det stimulerar dem till reflexioner. Sätt dem ej i
skolan med dess ordnade undervisning, förrän de uppnått en intelligensålder av
6 1/2 och helst 7 år. Differentiera grundskolans lärjungeklienter i 11-12-årsäldern. Revidera skolans läroböcker, så att de bättre komma att svara mot
utvecklingsni vän i barnets tänkande.
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Skolans främsta uppgift är att lära barnen tänka, framhöJl tal. till sist. Man lär
sig nämligen att tänka endast genom att tänka, och tänkandet kan i viss mån
läras, ty man kan lära sig metoder att tänka på, och vidare kan man öva sig i
att övervinna tankelättja.
Efter föreläsningens slut frambar prof. Siegvald ett tack till de personer och
representanter för olika korporationer, som närvoro. Han tackade sålunda
J niversitetets prokansler, biskop Edv. Rodhe, rektor magnificus, professor Joh.
Lindblom, sin närmaste företrädare i ämbetet professor John Landquist,
professor Edgar Rubin, Köpenhamn, universitetets lärare och tjänstemän m. fl.
Några särskilda hyllningsord riktade tal. till den bortgångne lundafilosofen
Hans Larsson samt professurens förste innehavare, professor Axel Herrlin.
Till sist vände sig tal. till studenterna. Man har försökt enligt vetenskapliga
metoder utreda, varför studenter komma till universiteten, sade han bl. a.
Därvid har blivit utrönt, att det främst är för att få löst ettdera eJler flera av
följande tre problem: försörjningsproblem, kunskapsproblem och livsproblem.
Jag skall göra allt vad 1 min förmåga står för att försöka hjälpa eder, i intimt
samarbete med era olika organisationer, ty jag hoppas aldrig bli för gammal
för att förstå ungdomen och lära av mina elever. Jag vill alltid bli tagen på
allvar t. o. m. när jag skämtar. Men jag vill däremot aldrig bli tagen högtidligt,
ty så inskränkt är jag inte. I vetenskapens värld bestämmes rangordningen
företrädesvis av ärligheten i sanningssökandet, tänkandets spännkraft och
troheten i kallelsen. Alla Minervas tjänare äro därför kamrater och böra vara
vänner. Måtte det städse bli så mellan oss!
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12 Professurerna i pedagogik och pedagogisk psykologi,
praktisk pedagogik och pedagogik 1948-1982

Professurerna vid universiteten och högskolorna ombenämns under denna period
i och med psykologins avspjälkning från pedagogiken. Dessutom inrättas
professurer i praktisk pedagogik och pedagogik samt biträdande professurer i
pedagogik. Dessa tjänster färläggs i huvudsak till lärarhögskolorna. Tidpunkt
för respektive professurs inrättande, benämning, innehavares, utnämning
och/eller installation samt innehavare framgår av följande översikter:
Tabell 3. Professurer i pedagogik m m 1948-1982 vid universitet och högskolor. Inrättande, tjänstebenämning, innehavare samt tidpunkt för
installation.!)

LÄROSÄTE

INRÄTTAD

TJÄNSTEBENÄMNING

INSTALLATION

INNEHAVAREa)

UPPSALA
UNIVERSITET

l JULI 1948
(DELNING)b)

PEDAGOGIK
OCH PEDAGOGISK
PSYKOLOGI

29 APRIL

1950

Wilhelm
Sjöstrand
( 1976)

-"-

2 MARS 1973
(OMBENÄMNING)

PEDAGOGIK

4 NOV
1976

Urban
Dahllöf

ENEROTHSKA
PROFESSUREN

19 OKT
1952

Gösta
Ekman
( 1953)

18 OKT

Torsten
Husen
( 1956)

STOCKHOLMS 23 MARS 1876
(DONATION)
HÖGSKOLA

-"-

1 JULI 1953(l)c) PEDAGOGIK
(DELNING)d)
OCH PEDAGOGISK
PSYKOLOGI
(1)

STOCKHOLMS l JULI 1971(2)
UNIVERSITETe)
Forts. nästa sida
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1953

PEDAGOGIK
OCH PEDAGOGISK
PSYKOLOGI

6 OKT

PEDAGOGIK

13 OKT
1972

1957

Arne
Trankell
( 1984)
Torsten
Husen
( 1983)

Forts. tabell 3.

LÄROSÄTE

INRÄTTAD

TJÄNSTEBENÄMNING

INSTALLATION

INNEHAVAREa)

LUNDS
UNIVERSITET

I JULI 1956
(DELNING)

PEDAGOGIK
OCH PEDAGOGISK
PSYKOLOGI

13 APRIL
1957

Sven
Edlund
(l 969)

(OMBENÄMNING)

PEDAGOGIK

7 NOV
1970

Ingvar
Johannesson
(l 97 8)

PEDAGOGIK

24 NOV
1978

Göte
Klingberg
(1984)

GÖTEBORGS ) l JULI 1956(1)
UNIVERSITETe (DELNING)

PEDAGOGIK
OCH PEDAGOGISK
PSYKOLOGI

21 FEB
1959

Kjell
Härnqvist
(1986)

-"-

l JULI 1972(2)

PEDAGOGIK

20 OKT
j 973

Urban
Dahllöf
(1976)

(2)

PEDAGOGIK

21 OKT
1978

Ference
Marton

a)
b)
c)
d)
e)

årtal inom ( ) anger det år när innehavaren lämnade professuren.
delningen innebär att den år 1907 inrättade pedagogikprofessuren delades
i så måtto att den ersattes av två tjänster en i pedagogik och pedagogisk
psykologi och en i psykologi. Se texten nedan.
siffror inom ( ) anger inrättandeordnmge:i mellan professurer förlagda till
samma universitet.
Stockholms och Göteborgs högskolor förvandlas under perioden till
un1 vers i tet.
jfr b) ovan och texten nedan.
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Tabell 4. Professurer 1 praktisk pedagogik m m vid lärarhögskolor och
universitet. Inrättande, tjänstebenämning, innehavare samt utnämningsdatum.2)

LÄRARHÖGSKOLA

INRÄTTAD

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1954

1958

TJÄNSTEBENÄMNING

(l)b) PRAKTISK
PEDAGOGIK

(2)

(1)
(OMBENÄMNING)

UTNÄMNING

INNEHAVAREa)

I JAN
19 56

Torsten
Husen
(1971)

BITR PROFc) 6 MARS
I PEDAGOGIK 1970

Bengt-Olof
Ljung
(1972)

PEDAGOGIK

Beng-Olof
Ljung

1 OKT
l 972

(3)

BITR PROFd) l APRIL
I UTVECK197 5
LINGSPSYKOLOGI MED
SÄRSKILD INRIKTNING PA
FÖRSKOLEALDERNS
PSYKOLOGI
OCH PEDAGOGIK

Bengt Erik
Andersson

(2)

BITR PROF
1 APRIL
I PEDAGOGIK 197 5

Ulf P
Lundgren

LÄRARHÖGSKOLAN
I MALMÖ
1960

(1)

PRAKTISK
PEDAGOGIK

1 MARS
1962
(26 NOV
1964)

A1<e
Bjerstedt

1971

(2)

PEDAGOGIK

1 JAN
1973

Ebbe
Lindell

LÄRARHÖGSKOLAN
GÖTEBORG
1964

LÄRARHÖGSKOLAN 1968
I UPPSALA
Forts. nästa sida
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(1)

PRAKTISK
1 JAN
1965
PEDAGOGIK
MED SPECIALPEDAGOGIK

Karl-Gustav
Stukat

PRAKTISK
PEDAGOGIK

Karl Georg
Ahlström

1 JULI
1969

Forts. tabell 4.

LÄRARHÖGSKOLA

INRÄTTAD
(2)

(1)

PROFESSUR
I PRAKTISK
PEDAGOGIK

l JULI
1968
(5 DEC
1970)

Sten
Henrysson
(1986)

1976

(2)

BITR PROFESSUR I
PEDAGOGIK

l JULI
1977
(8 okt
1977)

Egil
Johansson
(1981)

1976

(2)

LÄRARHÖGSKOLAN 1968
I LINKÖPING

c)
d)

e)
f)

INNEHAVAREa)
Eric
Wallin

-"-

a)
b)

UTNÄMNING

BITR PROF
l JAN
I PEDAGOGIK 1974

LÄRARHÖGSKOLAN
I UMEA e)
1967

UMEA UNIVERSITET f)

TJÄNSTEBENÄMNING

PROFESSUR l MARS
PEDAGOGIK 1982
(9 okt
1982)

PRAKTISK
PEDAGOGIK

l JULI
1969

Sigbrit
FrankeWikberg
Ingvar
Werdelin

Arta! inom ( ) anger det år när innehavaren lämnade professuren.
Siffror inom ( ) anger inrättandeordningen mellan professurer vid samma
lärarhögskola.
Omvandling av laboratur inrättad 1958. Innehavare Sten Henrysson.
Omvandling av laboratur (inrättad år 1969) i utvecklingspsykologi, särskilt
förskoleålderns psykologi och pedagogik. Innehavare Stina Sandels.
Laboraturen omvandlades till en biträdande professur 1969. Befattningens
innehavare, Stina Sandels, grundade 19 58 ett barnpsykologiskt laboratorium inom det pedagogiska institutet vid Stockholms Högskola. Verksamheten överfördes år 1964 tdl Lärarhögskolan i Stockholm, nu med
beteckningen Barnpsykologiska forskningsinstitutet. Från 1971 ändrades
verksamheten till en barnpsykologisk forskningsgrupp.
Professurerna finansierades via lärarhögskolans tilldelning men delades
med universitetet.
Ar 1977 överfördes lärarhögskolorna till den nya högskoleorganisationen.

Som framgår av tabellerna ovan har vi skilt på professurerna vid universiteten
och lärarhögskolorna. Detta har vi gjort därför att det ur framställningssynpunkt faller sig naturligt. De nytillkommande professurerna i praktisk
pedagogik har sig egen särskilda historia. Ombenämningarna av professurerna
vid statsuniversiteten och högskolorna i Göteborg och Stockholm har sin. Detta
är också skälet till att vi även 1 fortsättningsvis behandlar professurerna i två
grupper.
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UNIVERSITETSPROFESSURERNA
Tillströmningen av studenter till universiteten och högskolorna ökade avsevärt
under tiden från seklets början och fram till och med andra världskriget. Som
exempel kan nämnas att vid universitetet i Uppsala ökade antalet studenter per
professor under nämnda period från IJ.2.03 1905 t1ll 55.08 I 9lf5. Motsvarande
siffror för Stockholms högskola var I 1.30 och 53.50.3)
Ar l 91f5 tillsattes en universitetsberedning som bl a skulle föreslå lösning på
tillströmningsproblemet. Utredningen fick också till uppgift att behandla och
lämna förslag angående pedagogikprofessurernas fortsatta existens och
inriktning.
Professorerna Anderberg, Elmgren och Siegvald, dvs de dåvarande innehavarna
av professurerna i Uppsala, Göteborg och Lund begärde en delning av sina
professurer. Förutom den allt ökande undervisningsbördan angav de ämnets
sammansatta karaktär som skäl härför.lf) Även Katz, innehavaren av den
Enerothska professuren vid Stockholms högskola, angav inför universitetsberedningen att en delning av professuren var en möjlighet.5) Enighet om att
professurerna borde delas rådde alltså. Uppfattningarna om hur gick däremot
isär. Professor Anderberg i Uppsala ansåg att uppdelningen borde ske mot
bakgrund av de metoder som användes. Den biologiskt statistiskt inriktade
forskningen borde skiljas från den mer humanistiska t ex pedagogikhistor ien.
Anderberg föreslog därför en professur i psykologi och psykologisk pedagogik
och en professur i pedagogik särskilt pedagogikens historia,
Professor Landquist 1 Lund hävdade att pedagogiken hade sin vetenskapliga
källa i den psykologiska forskningen och pedagogiken därför inte borde skiljas
från psykologin. Landquist föreslog en professur i psykologi och pedagogik
företrädesvis allmän psykologi och en professur i psykologi och pedagogik
företrädesvis barn-, ungdoms- och industriell psykologi. Professor Elmgren i
Göteborg förespråkade en enkel uppdelning i dels psykologi, dels pedagogik
med hänsyn till skiljaktigheten i dessa två vetenskapers metod och inriktning.6)
Mot Landquists förslag anförde beredningen:
"... att det icke vore önskvå'rt, att den pedagogiska psykologien med dess
grundläggande betydelse för den praktiska pedagogiken skulle sammanföras
med andra grenar av den tillämpade psykologien och då'rigenom riskem att
förlora sin självständiga stå'llning". 7)

Mot Anderbergs förslag anförde beredningen att, det:
"... kan med skäl invändas, att en från psykologisk forskning isolerad pedagogik
lätt nog skulle hemfalla åt kvasifilosofisk dilettantism eller bliva en
huvudsakligen lärdomshistorisk disciplin, som komme att sakna kontakt med de
moderna pedagogiska problemen". 8)

Beredningen föreslog två professurer en i psykologi och en i pedagogik och
pedagogisk psykologi med motiveringen:
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"Diirmed skulle man vinna å ena sidan, att kontakten mellan psykologi och
pedagogik bevarades, å andra sidan att jiimvå'l pedagogikens rent humanistiska
moment, såsom studiet av olika bildningsideer och deras praktiska utformning,
av sambandet mellan uppfostringssystemen och skilda samhiills- och kulturformer etc, bleve tillgodosedda vid undervisningen".9)
Utredarna betonade därefter vikten av att de blivande innehavarna kunde
styrka sin kompetens inom professurens båda grenar. Vad detta faktiskt innebar
kom att bli en källa till tolkningstvister.
Som framgår av tabell 3 prövades den "nya" inriktningen på professuren i
pedagogik och pedagogisk psykologi i Uppsala 1948. Anderberg som innehade
professuren i pedagogik valde, liksom senare hans övriga kollegor i Lund och
Göteborg och i praktiken även i Stockholm, att övergå till professuren i
psykologi. Sakkunniga Vid konkurrensen i Uppsala var Anderberg, Katz och
Siegvald. Anderberg anknöt i rnledningen till sitt utlåtande till universitetsberednrngens argumenterrng. Direktiven tolkade han som krav på kompetens i
professurens båda inriktningar och konstaterade att han hade att följa dess
direktiv.lo)
Katz tolkade den nya inriktningen på följande sätt:

"... omfattar som en av sina viktigaste delar uppfostrans och undervisningens
historia ... måste som historiker vara grundligt skolad för sin uppgift. Diirtill
fordras en god insil<:t i uppfostrings- och bildningsväsendets kulturhistoriska
bakgrund. Bredvid det historiska betraktandet... triider det systematiska
(teoretiska)... normativt instiillda filosofien... kan man inte undvara den
filosofiska antropologiens resultat • ... inom psykologien ... framtriider å'ndå vissa
delar ... t ex minnets och inlå'rningens psykologi, tankepsykologi och intelligensforskningen, uppmiirksamheten, viljans skolning, den emotionella uppfostringen,
det mentala arbetets och trötthetens lagar... mentalhygien och barnpsykiatl'ien ... den pedagogiskt tillå'mpade barn- och ungdomspsykologien". l l)
Siegvald uppehöll sig Vid om det var behövligt att försöka dra en gräns mellan
psykologi och pedagogisk psykologi men konstaterade att:

"... då å'mnet pedagogik inte får någon annan företrädare vid universitetet och
den pedagogiska psykologien i läl'O- och handböcker definieras som 'all
psykologi med betydelse för pedagogiken', tillhöra uppenbarligen samtliga
sökandes skrifter av betydelse för bedömning av ärendet den nya professw·ens
ämnesområde, och vid sådant förhållande torde det kunna anses vara
överflödigt att i detta sammanhang försöka nå'rmare utreda griinserna mellan
'pedagogisk psykologi' och 'psykologi' ".12)
Trots att de sakkunniga var överens om att kalla en av de sökande till
rnnehavare av professuren, var de oense om hur beredningens innehållsbestämning skulle tolkas. Katz betonade vikten av det pedagogik-historiska
området medan Siegvald endast diskuterade innehållet 1 termer av pedagogisk
psykologi. Anderberg förde fram betydelsen av kompetens inom professurens
båda inriktningar.
·
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Nästa tillfälle frågan kom att beröras var vid konkurrensen om den Enerothska
professuren vid Stockholms högskola. De sökande bedömdes av Karl Bruhn,
Harald Schjelderup, Herman Siegvald samt Wilhelm Sjöstrand. Bruhn,
Schjelderup och Siegvald utgick från att professuren skulle tolkas på samma
sätt som en professur i psykologi och pedagogik. De gjorde detta trots vetskap
om att Olof Eneroths professur från och med det kommande budetåret
(19 52/ 53) sannolikt skulle ombe nämnas till en professur i "pedagogik och
pedagogisk psykologi" och att en professur i psykologi skulle nyinrättas.
Wilhelm Sjöstrand däremot hävdade, med tanke på den Enerothska professurens
historia:
"Jag finner mig under sådana flirhållanden biira bedlima de slikandes kompetens
med hänsyn till deras vetenskapliga meritering inom psykologi men därvid
fiireträdesvis inom pedagogisk psykologi samt inom teoretisk pedagogik,
komparativ pedagogik och historisk pedagogik".13)

Några veckor före fakultetens sammanträde i ärendet överlämnade Torsten
Husen, en av de två sökanden till professuren, en PM angående "omfattningen
av Olof Eneroths professur med anledning av avgivna sakkunnigutlåtanden".
Den principiella fråga Husen formulerade i promemorian kan sammanfattas
med hans egna ord:
"Skulle den praxis introduceras, att de sakkunniga vid varje nybesättning,
obundna av myndigheternas tolkning, avgiira vad som är en professurs
ämnesområde, fiireligga inga rättesniiren fiir dem som avse att meritera sig fiir
tjlinsten ifråga ".14-)

I den e!vasidiga promemorian gick Husen på punkt efter punkt igenom de
förhållanden och de diskussioner som förts om inriktningen på de närmast i
tiden tillsatta, professurerna i Uppsala, Lund och Stockholm. Han visade också
att universitetsberedningens uppfattning om den dubbla kompetensen kommit
till uttryck i de sakkunnigas yttranden i de två senaste konkurrenserna.
När fakulteten tog ställning till de sakkunnigas förslag röstade de närvarande
professorerna med något undantag till förmån för Gösta Ekman, den andre
sökande. Den enskilda motiveringen för valet av Gösta Ekman som fick mest
stöd formulerades av professor Korlen:
"Det lir emellertid därvid att observera, att i de av universitetskanslern
stadsfå'sta studieplanerna fiir Stockholms hiigskolas humanistiska fakultet
uttryckligen i inledningen s. 169 konstateras, att 'studierna i examenslimnet
pedagogik frlimst ligga på psykologiens område' ...
Under sådana fiirhållanden kan jag fiir min del inte tillmiita den omstå'ndigheten, att doc. Ekman saknar en i och flir sig linskvlird meritering inom
komparativ och historisk pedagogik, någon avgiirande betydelse. Docent Ekmans
i samtliga sakkunnigutlåtanden klart dokumenterade liverlå'gsenhet som
forskarbegåvning, den högre grad av ådagalagd vetenskaplig skicklighet som
uppenbarligen tillkommer honom måste i lJverensstå'mmelse med universitetsstatuterna hå'r få'lla utslaget".15)
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Det förefaller tämligen uppenbart att fakulteten satte skicklighetskriteriet
före ett kriterium som betonade professurens inriktning. Den Enerothska
professurens historia visar samtidigt att det inte är självklart att uppfatta den
som en pedagogikprofessur. Det framgår också av David Katz installationsföreläsning tidigare i denna bok. Den praxis som utvecklats beträffande
verksamhetens innehåll inom ramen för professuren måste närmast betraktas
som psykologisk. Gösta Ekman erhöll den Enerothska professuren men tillträdde
efter en kort tid den ny inrättade professuren i psykologi vid samma högskola.
Nästa tillfälle en prövning kom till stånd var i Lund l 9 56. Den första juli
verkställdes psykologins avspjälkning från pedagogikprofessuren. Siegvald valde
psykologiprofessuren, den ombenämnda professuren i pedagogik och pedagogisk
psykologi utannonserades.
Till sakkunniga utsågs Torsten Husen, Herman Siegvald och Wilhelm Sjöstrand
(Torsten Husen hade erhållit professuren i pedagogik och pedagogisk psykologi
vid Stockholms högskola). Husen inledde med att konstatera att han i princip
ansåg sig vara bunden av universitetsberedningens krav om den dubbla
kompetensen för att få erhålla en professur med nämnda inriktning. Han
refererade också till de sakkunnigas ställningstagande i konkurrensen l 948 i
Uppsala. Husen definierade därefter "meritering" till att omfatta en kvantitativ
och en kvalitativ aspekt. Den kvalitativa aspekten tilldelade han betydelsen
"ådagalagd vetenskaplig skicklighet".
Den kvantitativa aspekten fick stå för:
11
... i vilken utsträckning vederbörande med avseende på
forskningsföremål,
problemställningar och metoder någorlunda allsidigt kan sägas företrå'da den
pedagogiska vetskapen ... ".16)

Därefter tolkade Husen innebörden i den kvalitativa aspekten på följande sätt:

"Ingen kan bestrida, att den pedagogiska psykologien utgör kå'rnan icke endast
inom examensämnet utan också inom f orskningsdisciplinen pedagogik. Det
måste anses vara en tungt vägande merit att å'ven ha dokumenterat
förtrogenhet med den teoretiska och historiska pedago- giken, men avsaknaden
av en sådan merit bör icke få gravera lika mycket som förekomsten
kvalificerar".17)
Husen preciserade sitt ställningstagande ytterligare:

"Det synes mig orimligt, att å ena sidan krliva fullgod historisk-humanistisk
meritering och å den andra empirisk-experimentell skolning. Redan metodskolningen ställer forskaren i ett dilemma. Såväl skolningen i historisk som
experimentell metod å'r synnerligen tidskrävande". l 8)
Husen menade vidare, att eftersom samtliga, inom ramen för den akademiska
utbildningen i pedagogik erhöll "metodskolning i experimentell teknik och
forskningsteknik" men däremot inte avseende pedagogik-historia, så blev det
avsevärt lättare att:
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11
... utifrån pedagogisk historisk meritering skaffa sig subsidiå'ra meriter på det
empirisk-experimentella området än att gå den motsatta vägen".19)

Som slutsats av sitt resonemang anförde Husen:
"Konsekvensen av nyss påtalade f/Jrhållanden blir lätt att de pedagogiska
vetenskapsidkare, vilka kommer från det historisk-humanistiska hållet betydligt
lättare kan hävda sig vid prof essorskonkurrenser, om kravet på meritering inom
ämnets hela få'lt kategoriskt skulle upprätthållas".20)

Han varnade också för risken att pedagogiken i Sverige, då tre professurer inom
ett är var under tillsättning, skulle kunna komma att representeras av "···
forskare, vilka har tyngdpunkten av sin meritering förlagd på det historiska
fältet". Han konstaterade också att han inte skulle betrakta avsaknaden av
humanistisk produktion som demeriterade.
Husen avslutade sitt principiella resonemang med att föreslå att den historiska
delen borde överföras till professurer i lärdoms- och/eller undervisningshistoria
och att den normativa och sociologiska pedagogiken borde ha en särskild
företrädare:
"Därigenom skulle det väldiga, men dock metodologiskt någorlunda enhetliga
område, som den pedagogiska psykologien utg/Jr, kunna odlas av ämnesinnehavare, vilka skulle kunna göra en mera samlad och gagnerik insats både f/Jre
och efter specimineringen till professurer i ämnet". 21)

Även Siegvald tog sin utgångspunkt i universitetsberedningens förslag och i den
därpå grundade propositionen för sin diskussion om professurens inriktning.
Kravet att ha "styrkt sin kompetens inom professurens båda grenar" tolkade
han på detta sätt:
"Enligt mitt förmenande b/Jr detta uttalande emellertid inte tolkas så, att svag
eller ens medelmåttig vetenskaplig skicklighet inom båda grenarna skall kunna
uppväga verkligt framstående vetenskaplig skicklighet på det ena området och
t o m ganska liten speciminering på det andra området".22)

Siegvald påminde om att pedagogikens båda delar krävde inte bara olika
vetenskaplig skolning utan även skilda begåvningar:
"Därf/Jr skulle stränga krav på allsidig speciminering inom professurens båda
grenar lätt kunna leda till, att en framstående forskare finge stå tillbaka för
en visserligen mera mångsidig men samtidigt i kvalitativt avseende vida
underlägsen s/Jkande".23)
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Siegvald formulerade sin ställning i kriteriefrågan sålunda:
"Jag finner därför, att graden (kvaliteten) av <'idagalagd vetenskaplig
skicklighet frå'mst bör vara utslagsgivande vid bedömning både .av kompetensen
hos de sökande och vid faststå'llandet av rangordningen dem emellan å förslag,
utan hå'nsyn till om deras speciminering faller inom båda eller endast den ena
huvudgrenen av professurens ämnesområde. Med tanke på innehavarens
uppgifter som handledare och bedömare av vetenskapliga arbeten synes viss
hänsyn dä1·jå'mte böra tagas till bredden i specimineringen, som inte gå'rna får
vara så ensidig, att den sökande kan anses helt sakna förtrogenhet med ettdera
av professurens två huvudområden".24)

Sjöstrand utgick, på samma sätt som de båda övriga sakkunniga, från
un1versitetsberedningen i sina inledande synpunkter på tolkningen av
professurens inriktning. Han konstaterade att det inte kunde råda någon tvekan
om hur man skulle förhålla sig i denna fråga:
"Endast den sökande, som redovisar full förtrogenhet med både pedagogik och
pedagogisk psykologi, kan förklaras kompetent".25)

Han påpekade även att "
den mest facetterade och mångskiftande
meriteringen ceteris paribus måste betraktas som den värdefullaste".
Det förelåg alltså tre skilda uppfattningar bland de sakkunniga om hur
universitetsberedningens uppfattning om professurens innehåll skulle tolkas.
Med en enkel tabell ter det sig så här:

AVGÖRANDE
MERITERING

SAKKUNNIGA
Husen
Siegvald

Meritering 1 professurens
båda delar.

X

Adagalagd vetenskapliga
skick! ighet i någon av
professurens delar
Pedagogisk psykologi

Sjöstrand

X

X

Sjöstrand följde uni versitetsberedningens uttalade intentioner. Siegvald intog
en "praktisk" hållning genom att inte prioritera en av inriktningarna, samtidigt
som han talade för behovet av förtrogenhet även inom den inriktning som icke
var forskarens huvudinriktning. Husens hållning var radikal i den meningen att
han å ena sidan hävdade att den pedagogiska psykologien var pedagogikens
kärna och å den andra ansåg att såväl pedagogikens normativa som dess
historiska delar borde avskiljas och överföras till annan eller till någon nyinrättad lärostol. Här igenom intog också Husen en annan hållning i inriktningsfrågan än han gjorde i samband med konkurrensen 19 52 i Stockholm.
Vid konkurrensen om professuren i Stockholm 1957 var uppsättningen
sakkunniga densamma som i Lund 1956. Deras uppfattningar i inriktningsfrågan
hade inte förändrats på någon avgörande punkt. Husen upprepade att den peda97

gogiska psykologien utgjorde kärnan mom forskningsdisciplinen. Likaså. att
förtrogenhet med den teoretiska och historiska pedagogiken borde vara en
vägande merit: 11... men avsaknaden av sådana meriter bör icke få gravera lika
mycket som förekomsten kvalificerar".26) Som stöd för uppfattningen om vad
som utgjorde pedagogikens kärna angav han fördelningen av licentiatavhandlingar på. ämnets olika grenar. Argumentet för enkel meritering var att det
fanns, 11... ytterst få - om ens något exempel på att pedagogiska forskare med
framgång meriterat sig på ämnesområdets bå'gge huvudfCilt".27) Även Siegvald
upprepade sin hå.Ilning att graden av vetenskaplig skicklighet utan hänsyn till
inriktning borde vara utslagsgivande. Därutöver borde hänsyn tas till bredden i
specimineringen:
11
...

som inte gärna får vara så ensidig, att den sökande kan anses helt sakna
förtrogenhet med ettdera av professurens två huvudområden".28)

Inte heller Sjöstrand avvek frän sin tidigare position om kravet på. "full
förtrogenhet med professurens båda grenar". Dock behandlade han, förutom
universitetsberedningens förslag, även relevanta propos1tionstexter och
behandlingar i kamrarna. Syftet var att visa att ingen diskussion överhuvud
hade förts om förändring av professurens innehåll. Sjöstrand införde i sitt
yttrande en ytterligare precisermg:
"Man måste alltså utan tvekan fordra minimikompetens på båda områdena,
medan meriteringen därutöver kan få ligga på det ena eller andra av dem. Men
att kompetensförklara en per·son, som inte fyller sagda minimikrav i det ena
hänseendet, under hänvisning till hans förtjänster i det andra avseendet, måste
betraktas som ett klart överträdande av vad riksda
och Kun l. Ma ':t
åsyftat". 29

Sjöstrands kriterium om "minimikompetens på. båda områdena ... " måste
uppfattas som en uppmjukning av hans tidigare hå.Ilning. Slutresultatet blev att
den med psykologisk meritering (Arne Trankell) erhöll professuren. Utfallet av
konkurrensen kan tolkas så. att Sjöstrands kriterier för professurens inriktning
förlorade i tolkningsstriden.
För att bringa ytterligare klarhet i tolkningarna av professurens inriktning ska
v1 kort stanna inför den tredje av konkurrenserna på. 19 50-talets mitt;
professuren i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.
Till sakkunniga utsågs John Elmgren (som övergick till professuren i psykologi),
Torsten Husen och Herman Siegvald (nu nytillträdd på. psykologiprofessuren i
Lund).
Husen och Siegvald upprepade med nästan identiska ordalag sin hållning från
närmast föregående konkurrenser. Hur ställde sig då Elmgren i principfrågan?
Inledningsvis refererade han delar av både Husens och Siegvalds allmänna
presentation av universitetsberednmgens förslag och sade sig kunna ansluta sig
till deras analys av meriteringsproblemet. Elmgren framhöll därefter:
11
... att genom själva utvecklingen av den pedagogiska vetskapen den tidigare
alltför förhärskande pedagogik-historiska traditionen kommit att av naturliga
skäl få vika för en mer modern på aktuell nutidsforskning inriktad vetenskap
med allt beaktande av kvalificerad pedagogik-historisk forskningsbetydelse för
ämnesområdet". 30)

98

Denna typ av forskning borde dock inte enligt Elmgren tillerkännas större vikt
än meritering inom andra delar av ämnesområdet. Elmgren fortsatte:
"Man kan t o m stal'kt ifrågasätta om icke en alltför fast f/Jrankring vid
pedagogikhi11tol'ien göl' vederb/Jr•ande mindl'e skickad att syssla med aktuella
skolpr·oblem ellel' barnpsykologi och l'ent av inskl'änkel' intl'esset för
tolkningsuppgiftel' av föl' nutidspedagogiken vital betydelse".31)

Som en konsekvens av detta ställningstagande ansåg Elmgren det nödvändigt
att precisera huvudlinjerna för kompetensbedömning:
"1) ... böl' helst besitta genom egen fol'skning dokumenterad föl'tl'ogenhet med
barn- och ungdomspsykologins metoder, pl'oblemställningar, praktisk tillå'mpning och teoridiskussion.
2) Vetenskaplig meritering lir önskvärd inom de delar av den experimentella
psykologien som har betydelse för pedagogiken t ex inlärnings- och
minnespsylwlogi, motivationens psykologi (känslo- och viljelivet), de individuella differensernas psykologi, ärftlighetspsykologi samt karaktärs- och
personlighetspsykologi".32)

Efter dessa för Elmgren primära meriteringsområden angav han:
"3) Alternativt är det önskvärt med vetenskapliga meriter inom a) pedagogiskhistorisk forskning och gränsområdet till bildnings- och kulturhistorien med
särskild hlinsyn till dessa discipliners betydelse för den aktuella pedagogiken.
b) Komparativ pedagogik med så'rskilt beaktande av god förtrogenhet med
främmande lå'nders aktuella skoldiskussion, skolorganisation, skolform etc. c)
Uppfostringssociologi och uppfostrans socialpsykologi med så'rskilt beaktande av
att pedagogiken i minst lika hög grad är en samhällsvetenskaplig som en
naturvetenskaplig eller en humanistisk filosofisk disciplin.
4) Alternativt genom forskning visad förtrogenhet med a) metoderna för
testkonstruktivt arbete och psykologisk-pedagogisk mätningslära i /Jvrigt. b)
didaktik med vetenskapligt utfor·skande av undervisningsmetoder t ex i
matematik eller frå'mmande språk genom vetenskapligt planlagda 'klassrumsexpel'iment' på olika skolstadier· av betydelse för de prnktiska skolproblemens
lösande med så'l'skild hänsyn till skolans inl'e arbete".33)

Elmgren påpekade vidare att vetenskaplig skolning som möjliggjorde samarbete
med relevanta medicinska vetenskaper var att betrakta som en stor merit. Han
framhöll slutligen psykologins grundläggande betydelse för pedagogiken och att
en dokumenterad förmåga att följa den stora psykologiska teoridiskussionen i
samtiden var ett väsentligt meriteringstillskott.
SAMMANFATTNING
I nära anslutning till 1945 års universitetsberednings förslag om att inrätta nya
professurer i psykologi och att benämna pedagogikprofessurerna, pedagogik och
pedagogisk psykologi kom inriktningen på de senare professurerna att prövas
vid tillsättningsärenden i Uppsala 1948, Lund 1956, Stockholm och Göteborg
1957 samt i viss mån även vid ttllsättningen i Stockholm 1952. Vid tillsätt-
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ningen i Stockholm 1952 var dock formellt sett diskussionen från första
tillsättningen av den Enerothska professuren den vägledande.
Vid konkurrensen 1948 såg sig de sakkunniga bundna av universitetsberedningens förslag om kompetens inom professurens båda grenar. Man var dock
oense om vad förslaget praktiskt skulle innebära. Vid konkurrenserna 19 56 och
1957 upprätthöll enbart Sjöstrand andemeningen i universitetsberedningens
förslag. Av de övriga sakkunniga intog Elmgren och Husen en mycket avvisande
hållning till förslaget om "full förtrogenhet med ämnets båda grenar", trots att
de principiellt anslöt sig till beredningens förslag. Siegvald i sin tur framhöll
den "ådagalagda vetenskapliga skickligheten" som främsta meriteringsgrund.
Det som framstod som ett försök av un1versitetsberedningen att återinföra
Hammers "Herbartska anatomi" till svensk pedagogik förefaller, åtminstone
men utgångspunkt från här redovisat material, ha stött på hårt motstånd från
de mera psykologiskt orienterade professorerna. Parallellen mellan universitetsberedningens uppfattning om vad professurerna borde omfatta och det som
utgjorde anslaget i Hammers tillträdesföreläsnmg är slående. Efter att ha
harangerat två för pedagogikens etablering viktiga personer (Reinhold Geijer
och Frans von Scheele) konstaterade Hammer att båda var filosofer:
"... icke av den ensidigt spekulativa utan av den empiriska inriktningen och med
ett huvudintresse åt modern psykologi".34)

Hammer fortsatte:
"I detta förhållande vill jag se ett varsel om, att svensk pedagogik allt
framgent skall sträva att förena filosofisk omsikt och empirisk känning med
upp{os trans verkligheter".35)

Viktigt att framhålla är dock att professurerna i Uppsala och Lund blev besatta
med forskare som uppfyllde kravet på "full förtrogenhet med ämnets båda
grenar" även om dessa forskares tyngsta meritering var förlagt till det
pedagogikhistoriska området. Professurerna i Stockholm och Göteborg däremot
kom att besättas med forskare som nästan uteslutande skurit sina lagrar inom
det område som benämndes "pedagogisk psykologi".
DEN BREDA BASEN MED DE SMALA TOPPARNA
Pedagogikutredningen, tillsatt 1967, var den utredning som härnäst på ett
principiellt plan kom att beröra frågan om pedagogikens innehåll både som
ämnesområde för forskning och för utbildning. Utredningens viktigaste uppgift
var att:

"... överväga och framlägga förslag rörande samordning och arbetsfördelning
mellan

pedagogiska

institutioner

inom

lärarhögskoleorganisationen

och

universitetsvlisendet".36)
Efter att ha konstaterat att ämnesområdet pedagogik i ovanligt hög grad är "...
beroende av interdisciplinlir samverkan med såväl samh1illsvetenskapliga som
humanistislw ämnesområden ... " angav utredningen, att man i Sverige inom ett

och samma ämnesområde - pedagogik - försökt integrera olika aspekter på
utbildningsfunktionen. Utredningen menade också att detta förhållande både
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hade teoretiska fördelar och fördelar avseende forskningens möjligheter till
medinflytande på utbildningens faktiska utformning i samhället. Den risk man
enligt utredningen löpte med denna konstruktion var att faran med områdets
bredd och metodiska heterogenitet ej tillräckligt uppmärksammades.
Beträffande ämnesområdet pedagogik ville utredningen karaktärisera detta som
sysslande med tre olika perspektiv: individperspektivet, undervisningsperspektivet och samhällsperspektivet. Utredarna definierade de tre perspektiven på
följande sätt:

"Individperspektivet å'r ett huvudsakligen psykologiskt perspektiv på utbildnings- och påverkansproblematiken ...
Unde1·visningsperspektivet står som en kortfattad beteckning för forskning och
utbildning om olika komponenter i den undervisningsprocess som individen så'tts
in i. ...
Samhå'llsperspektivet avser utbildningens roll i förhållande till övrig
samhå'llsverksamhet, uppställandet av utbildningsmål i relation till samhlillets
och individernas värderingar, planering av utbildningssystemet i stort och
utvärderingen av dess resultat i förhållande till uppställda mål . ...
Inom denna gren av pedagogiken å'r sambandet starkt med sådana å'mnesområden som historia och filosofi, ekonomi och sociologi".37)
Utredarnas karaktäristik av ämnesområdet pedagogik förmedlar ett tydligt
intryck av en bred inriktning. Man hävdade också att det numera inte var
möjligt "... att inom institutioner med en eller ett fåtal forskartjänster svara för
en allsidig tå'ckning av det komplexa å'mnesområdet".38)
Universitetsberedningens ( 1945 års) uppfattning var ju den motsatta just på
denna punkt. Ämnets båda delar utgjorde förutsättningen för att inte hemfalla
åt psykologisk reduktion eller filosofisk spekulat10n. Där 1945 års universitetsberedning var normativ beträffande ämnets inriktning, var pedagogikutredningen i huvudsak deskriptiv. När pedagogikutredningen lämnade sitt
förslag till hur forskningsinsa tserna skulle samordnas och förstärkas togs
emellertid explicit ställning i inriktningsfrågan.
Utredarna diskuterade möjligheterna av uppdelning i deldiscipliner (något som
förespråkades av bl a Torsten Husen39) som t ex pedagogisk psykologi,
didaktik, pedagogisk statistik men fann en sådan struktur mindre ändamålsenlig. Tvärtom, menade utredarna, fanns det starka skäl för att i framtiden
hålla ämnet samman. Förutom förändringstakten inom forskningen och
förhållandet att samhällsutvecklingen skulle medföra förskjutningar i de
problemområden som skulle behöva bearbetas genom pedagogiska forskningsinsatser, angav utredarna de skilda deldisciplinenras starka beroende av
varandra.

"Inte minst det systematiska betl'aktelseså'ttet, ... har påvisat hur f/Jrutsättninga1', utbildningsprocess och resultat står i ett starkt beroende av varandra
och kan återf/Jras till grundläggande inlärnings- och utvecklingspsykologiska
principer". 40)
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Pedagogikutredningens förslag om ämnets fortsatta inriktning kan också
avläsas i den konkurrens som ägde rum i Lund efter Edlunds bortgång. De
sakkunniga lämnade sina utlåtanden nästan samtidigt som utredningen lade sitt
förslag på våren 1970. Professurens benämning vid återbesättandet ändrades
till "pedagogik". De tre sakkunniga var Bjerstedt, Husen och Härnqvist.
Bjerstedt behandlade överhuvud inte inriktningsfrågan. Husen däremot gjorde
en tillbakablick med börian i 1945 års universitetsberednings förslag och
konstaterade med avseende på professurens benämning:
"Förändringen av den aktuella professuren vid Lunds universitet från pedagogik
och pedagogisk psykologi till enbart pedagogik får ses som ett uttryck för att
så länge inga specialiserade lå'rostolar finnes föreligger inte heller någon
anledning till en mera differentierad benämning som kan ligga till grund bl a
för kompetenskrav...
I föreliggande tillså'ttningsärende kommer min bedömning av de sökande att
grundas på ådagalagd vetenskaplig skicklighet, oberoende av om denna
manifesteras inom ett eller flera av å'mnets deldiscipliner. Med andra ord: krav
på bredd i fråga om meritering kommer inte att uppstå'llas".41)

Den tredje sakkunnige, Härnqvist, kommenterade också professurens ombenämning:
"Denna ändring uppfattar jag icke som ett uttryck för minskad betydelse hos
ämnesdelen pedagogisk psykologi utan snarare som ett uttryck för två
utvecklingstendenser inom ämnesområdet pedagogik. Den ena är att ämnesdelen pedagogisk psykologi numera i jämförelse med flJrhållandena vid
tidpunkten för de gamla pedagogikprofessurernas delning - har en så självklar
ställning inom pedagogiken att den ej längre särskilt behöver framhå'vas. Den
andra tendensen är att andra delområden inom ämnet på liknande sätt skilt ut
sig, vilka rimligtvis bör ha en likartad ställning som den pedagogiska
psyka login"· 4 2)

Härnqvist menade att beteckningen pedagogik borde uppfattas som:
"... en sammanfattande term för en rad olika deldiscipliner som alla sysslar
med utbildningsprocessen och dess olika komponenter".43)

Som kompetenskrav för en professur angav han god mentering inom något
centralt delområde. Någon allsidig täckning av ämnet i innehållsligt och
metodiskt avseende fanns det inte skäl att kräva. Som avslutning konstaterade
han:
"I realiteten är detta ingen skillnad mot vad som tillå'mpats vid kompetensbedlJmningen för professurer med beteckningen pedagogik och pedagogiskpsykologi".

Pedagogikutredningen "moderniserade" på sätt och vis 1945 års universitetsberednings uppfattning om ämnes- och forsknrngsområdet för pedagogiken
såtillvida att den pläderade för en sammanhållning av ämnesinnehållet under
ett paraply. Däremot betonade de sakkunniga i konkurrensen efter psykologins
avspjälkning i allt mindre grad disciplinens och professurernas ämnesinnehåll i
stället blev de sökandes färdigheter och framför allt deras vetenskapliga skick-
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skicklighet den mest framträdande meriteringsgrunden. Delvis var detta en
effekt dels av ämnets empiriska karaktär, dels expans10nen mom den
pedagogiska forskningen under 19 50-talets senare del och 1960-talet.
Expansionen medförde i sin tur att specialiseringsgraden ökade. Det framgår
tydligt av bl a pedagogikutredningens kartläggningar.44) Dessa båda tendenser
innebar att ämnets "bas" blev bredare men samtidigt blev dess "toppar"
spetsigare. Möjligheten att ge ämnet en distinkt identitet blev allt mer
svårbemästrat, I samband med att Sjöstrand lämnade sin professur i pedagogik
och pedagogisk psykologi i Uppsala 1976 omprövades professuren enligt
gällande förordning. Den skulle ledigförklaras under benämningen pedagogik
och den 11 februari 1976 meddelade UKÄ följande beskrivning av ämnesinnehållet för professuren:
"Som objekt har vetenskapen pedagogik de problem som sammanhänger med
olika slags edukationsprocesser, dvs med vad som tidigare betecknats som
problem rörande uppfostran, undervisning och utbildning. Edukationsprocesserna
innebär, att må'nniskan utsätts för påverkan, som avser att med hjälp av vad
man i regel tror vara bå'sta möjliga metoder och tillvå'gagångssätt genom
inlå'rning forma henne i överensstämmelse med vissa föreliggande mål.
Inom en så definierad pedagogisk vetenskap kan man urskilja flera områden,
vilka dock om möjligt bör hållas samman och ges den syntes, som fordras för
att kunskapen om edukationsprocesserna inte skall splittras på specialiteter
med risk för bristande sammanhang. Inom den pedagogiska psykologin studeras
betingelserna för människans formbarhet i samband med olika slag av
edukationsprocesser och en systematisering sker av vårt vetande om de resultat,
som man då'rvid kan förvänta sig i form av kunskaper, få'rdigheter, personliga
egenskaper samt sociala upplevelser och beteenden. Det gå'ller hå'rvid i stor
utsträckning original(orskning inom ämnet pedagogik.
Den pedagogiska filosofin bidrar med en analys av pedagogiska begrepp samt
av de mål som föreligger för olika edukationsprocesser i skilda former av
samhå'llen. Analysen i fråga sker mot bakgrund av värderingarna inom de
sistnämnda. Det gäller med andra ord att t ex analysera målen för olika
edukationsprocesser och målen för samhällets (i fråga) utveckling på sikt med
avseende på deras förenlighet (konsistens). Bristande förenlighet hos målen i
fråga kan framgå av begreppsanalys eller av empiriska data inom ämnet
pedagogik.
Inom forskningen rörande didaktiska och metodiska problem undersöks
effekterna av förfaringssätt och hjälpmedel inom edukationsprocesserna i
förhållande till föreliggande mål m m. För att allsidigt belysa pr·oblem i
samband med olika edukationsprocesser bedrivs historisk och komparativ
pedagogik varvid edukationsprocesser i olika samhällen i det förgångna och i
nuet utforskas. Dessa delområden inom pedagogiken är så mycket nödvändigare
som möjligheterna till experimentellt studium av edukationsprocesserna ät·
starkt begränsade. De historiska och komparativa aspekterna sammanhänger
nära med varandra och är nödvå'ndiga för belysning av de forskningsuppgifter
man uppstå'ller i dagens situation. Genom att historisk och kompamtiv
pedagogik lägger en grund för möjligheterna att framskriva trender betrå'ffande
olika edukationsprocesser blir dessa områden å'ven av stor vikt för den
pedagogiska futurologien.
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Av det nu sagda framgår att studiet av problem i samband med olika
edukationsprocesser sker med hjiilp av både experimentell metodik och
humanistiska forskningsmetoder". 45)

Denna ämnesbeskrivning betonade åter igen både disciplinens sammansatthet
och dess paraplykaraktär. Vid tillsättningen av professurer efter högskolereformen 1977 och fram till och med denna framställnings slutpunkt har frågan
om professurernas inriktning inte varit föremål för någon ny principdiskussion.
Utgångspunkten för de sakkunniga såsom den angetts i sakkunnigutlåtandena
har varit högskoleförordningens formulering att särskild vikt ska fästas vid
vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning samt planering och ledning
av forskning.'+6)
LÄRARHÖGSKOLEPROFESSURERNA
Professurerna i praktisk pedagogik, som successivt inrättades allt efter
lärarhögskolornas utbyggnad, var ett resultat av 1946 års skolkommissions
arbete. På kommissionens principtänkande från 1948 "Riktlinjer för det svenska
skolvlisendets inriktning"'+?) följde ett betänkande om en ny lärarutbildning:
"Den första liirarhögskolan". Utredarna drog 1 sitt förslag upp riktlinjerna för
den första professuren:
11
... huvuduppgiften blir att så långt som möjligt berika liirarutbildningen med
ett vetenskapligt betraktelseså'tt på uppfostrans och undervisningens problem
och att för den skull bereda de studerande att i någon mån aktivt deltaga i det
pedagogiska forskningsarbetet med material från den pågående stora
försöksverksamheten och från !lirarhögskolans egen experimentskola. ... Den
forskning det hlir rör sig om skulle sålunda nlirmast vara inriktad på
vetenskaplig utredning av pedagogiska titlämpningsfrågor".48)

Förutom att professorn skulle bära det yttersta ansvaret för lärarhögskolans
undervisning i psykologi och pedagogik skulle han även:
11
... tillse, att undervisningen står i kontakt med den pedagogiska forskningen
och speciellt med den vetenskapliga bearbetningen av material från
försöksverksamheten inom det allmänna skolvlisendet och från den experimentverksamhet som står under !lirarhögskolans egen ledning. Professuren får då'rför
i viss grad karaktå'ren av for·skningsprofessur".49)

Utredarna fortsatte:
"Han bör dessutom vara pedagogisk ledare av verksamheten vid experimentskolan och därtill knuten experimentverksamhet i det allmå'nna skolvlisendet".50)

Vilken inriktning experimentverksamheten skulle ha angavs också av utredarna:
"Att de vetenskapligt upplagda experiment, som skall stå under llirarhögskolans
ledning, måste ha praktisk syftning, torde stå klart. Lika vlil som vid den 'fria'
försöksverksamheten gäller det vid de vetenskapliga experimenten att finna
vligar fram till förbå'ttrade fostrings- och utbildningsmetoder. Svensk
pedagogisk forskning står i själva verket inför vlildiga uppgifter på detta
område".51)
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Skolkommissionens iörslag till inriktnrng var alltså vetenskaplig utredning av
pedagogiska tillämpningsfrågor. Inriktningen benämndes "skolforskning" av
utredarna.
Remissinstanserna var inte eniga ifråga om ämnesinnehåll och benämning.52)
Skolöverstyrelsen hade tänkt sig två professurer. Den ena med beteckningen
"praktisk pedagogik med utvecklrngspsykologi":
"Professurens huvudsakliga ämnesområde synes bör vara de pedagogiska
åtgå'rdernas anpassning efter elevernas utvecklings- och mognadsstadium. Som
exempel på viktiga tillämpningsområden kan för lågstadiet angivas skolmognad,
för mellanstadiet språkmognad och för högstadiet yrkesvalsmognad".53)

Den andra
innehåll:

borde också

omfatta "praktisk

pedagogik" men med iöljande

"Medan den förut föreslagna professuren vid lå'rarhögskolan bör ha tyngdpunkten lagd på undervisning, bör beträffande den andra professuren tyngdpunkten
vara lagd på forskning. Det huvudsakliga ämnesområdet för denna forskningsprofessw· bör vara de pedagogiska åtgärdernas effekt i klassen. Som exempel
på angelägna f orskningsuppgifter för denna professur kan anföras följande.
Allmänt: Elevernas ordförståelse i relation till läroböckernas ordförråd;
in lärandets snabbhet och fasthet vid olika studieteknik; elevernas arbetsprestationer och intresse i relation till egenskaper och attityder hos läraren;
handstilens utveckling vid olika metodik och intensitet i välskrivningsundervisningen. Beträffande lågstadiet: Lå'skunnighetens utveckling vid olika begynnelseåldrar och olika metodik. Beträffande högstadiet: Studieresultat i olika
begåvningsgrupper vid olika differentieringssystem".54)

En annan inriktning framfördes av lärarrådet vid Stockholms högskola. Efter att
ha konstaterat likheten mellan skolkommissionens förslag och de tidigare
odelade professurerna i psykologi och pedagogik uttryckte lärarrådet som sin
bestämda uppfattning att behovet av specialisering borde tillgodoses:
"Då'rest en professur inom å'mnesområdet psykologi och pedagogik skall inrlittas
lärarhögskolan, finner lå'rarrådet det under dessa omstå'ndigheter
lå'mpligare att professuren koncentreras till något av de för närvarande i landet
minst företrädda områdena, förslagsvis didaktik så'rskilt metodik. En sådan
definition av professuren synes också särskild väl motsvara lå'rarhögskolans
speciella behov".55)

vid

I yttranden från universitetskanslern, svenska psykologsamfundet, Statens
psykologisk-pedagogiska institut samt filosofiska fakulteten och större
akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet, framkom samma uppfattningar
som lärarrådets.
propositionen noterade departementschefen de skilda meningarna om
professurens innehåll och benämning. Som sin uppfattning i frågan angav han:

"En viss specialisering av limnesområdet torde vara önskvärd: den bör ge
företrå'de åt forskning med inriktning på skolans aktuella spörsmål, medan
exempelvis forskningarna i pedagogikens historia måste trlida tillbaka. Jag å'r
emellertid icke beredd att nu precisera ämnesområdet bland annat emedan
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professurens avgränsning kan komma att påverkas av en eventuell förstllrkning
av lärarkrafterna i samband med psykologutbildningen. Det torde få ankomma
på Kungl. Maj:t att, sedan riksdagen beslutat om professurens upprättande,
pröva denna del av lirendet".56)

Frågan kom inte omedelbart till någon prövning via ett sakkunnigförfarande
eftersom professurens förste innehavare kallades och utnämndes till innehavare
av ämbetet från den 1 januari 19 56.
Fler lärarhögskolor skulle dock inrättas. I propositionen om lärarhögskolan i
Malmö menade departementschefen att, professurens slutliga benämning,
ti!lsättningsförfarandet och innehavarens uppgifter vid universitetet borde bli
föremål för ytterligare överväganden.57)
I ett Kungligt brev från den 22 april 1960 fastslogs ämnesområdet till "praktisk
pedagogik". Professuren vid lärarhögskolan i Malmö fick därigenom samma
benämning som den vid lärarhögskolan i Stockholm.
Sakkunniga vid tillsättningen av Malmöprofessuren blev Sven Edlund, Kjell
Härnqvist, Matti Koskenniemi från Helsingfors och Gustaf Elfving (som
specialsakkunnig) även han från Helsingfors.
I sitt utlåtande utgick Edlund från det som sagts i propositionen från 1954 om
inriktningen på professuren vid lärarhögskolan i Stockholm:58)
"··· viss specialisering av limnesoml'ådet tol'de val'a önskvlird den böl' ge
f/Jretrlide åt forskning med inriktning på skolans aktuella spörsmål, medan
exempelvis forskning i pedagogikens histol'ia måste tr/ida tillbaka".59)

Edlund kommenterade först den perifera ställning forskning i pedagogikens
historia fick och beskrev utifrån dessa förutsättningar professurens innehåll:
"Sistnämnda limnesgren skulle med andl'a ol'd inta en markel'at perifel' st/:fllning
och vetenskaplig produktion på detta gebit endast kunna tillmlitas ett
subsidilirt meritvlil'de "· 60)

Med utgångspunkt från dessa förutsättningar beskrev Edlund professurens
innehåll på följande sätt. Den skulle:
" .•• framfl:Jr allt omfatta undervisningsmetodik och didaktik samt pedagogisk
psykologi. Till denna senare räl~nar jag sådana grenal' inom psykologien, som lir
av betydelse för undervisning och uppfostran och detta gäller uppenbal't mer
eller mindre flel'talet psykologiska deldiscipliner. I föl'sta hand borde man dock
hlir böra nämna barn- och ungdomspsykologi, personlighetspsykologi, mentalhygien, socialpsykologi, intelligens-, perceptions-, minnes-, inlärnings- och
uppmärksamhetspsykologi. Vid sidan om vetenskapligt författarskap med direkt
inriktning på undervisningsmetodik, didaktik och pedagogisk psykologi bör
självfallet teoretiska studier rl:Jl'ande fol'skningsmetodik och statistiska
bearbetningsmetodel' inom hithörande forskningsfält anses mel'iterande för
professuren lfråga''.61)
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Den andre sakkunnige, Kjell Härnqvist i Göteborg, tog utgångspunkt i samma
passus i propositionen från 19 54 som Edlund gjorde. Till skillnad från denne
tolkade Härnqvist passusen mera "... som en anvisning för den forskning som
skall bedrivas av professurens innehavare än som en specifikation av
bedömningsgrunder".62) Enligt honom måste man av de sökande fodra att "...
deras tidigare forskning vittnm· om förutslittningar· att sjlilva bedriva och även
leda forskning med praktisk-pedagogisk inriktning".63) Detta innebar inte,
enligt Härnqvist, att tyngdpunkten på. den sökandes bedrivna forskning med
nödvändighet måste ligga inom aktuellt område. Däremot hävdade han:
"Pl'imå'rt är det då'rför forskningens metodiska kvalitet och de uppnådda
resultatens vå'rde inom detta mera vitt definierade område som bör vara
avgörande för bedömningen".64)

Det Härnqvist inbegrep i sitt område var även:
"... metodutveckling och grundforskning av experimentell och empirisk karaktå'r,
både på det pedagogiska och på vissa psykologiska områden, ... ".65)

Han jämförde också. professurerna i praktisk pedagogik med universitetsprofessurerna och menade att:
" ... någon mera djupgående skillnad i bedömningsgrunder ej bör
lå'rarhögskolornas professurer i praktisk pedagogik och
pedagogik och pedagogisk psykologi, annat å'n i så måtto att
risk forskning tillerkå'nnes primå'rt meritvärde endast i det
hanget".66)

föreligga mellan
universitetens i
pedagogik-histosenare samman-

Den tredje sakkunnige, Matti Koskenniemi, tog även han utgångspunkt i samma
passus från propositionen från 1954. Han angav också. en anvisning som ingen av
de övriga två. sakkunniga kommenterat:
"... att ... speciminering inom utvecklingspsykologi ej skall ges så'rskilt företrå'de
(jfr brev av lå'rarhögskolans rektor av den 20 januar·i 1961)". 67)

Även i gränsdragningen mellan pedagogisk psykologi
grundforskning gjorde han en markering nämligen, att:

och

psykologisk

"... ge företrå'de åt sådana alster i vilka problemställningen kan anses vara av
pedagogisk art, och låta arbeten i vilka dylik problematik inte kan finnas trlida
tillbaka, även i fall då'r forskningen berör vå'xande eller övriga objekter inom
uppfostrans vå'rld".68)

Härnqvists ställningstagande avvek från de båda andra sakkunnigas i så. måtto
att han betonade de sökandes vetenskapliga skicklighet som den väsentligaste
befordringsgrunden medan Edlund och Koskenniemi följde skolkommissionens
intentioner. Vi kan här se en parallell till de kvalitetsdiskussioner som fördes
av Husen och Siegvald i samband med tillsättningen av universitetsprofessurerna l 956 och l 957. Att Härnqvists hållning inte föll i god jord bland
huvudansvariga för lärarhögskolorna framgår bl a av de inledande diskussioner
som fördes av sakkunniga vid tillsättningen av professuren i praktisk pedagogik
med specialpedagogik vid lärarhögskolan i Göteborg. l 960 års lärarutbildningssakkunniga föreslog i en skrivelse, daterat den 20 februari l 963, benämning och
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forskningsinriktning för professuren. Benämningen föreslogs vara "praktisk
pedagogik" och om så erfordrades skulle forskningsinriktningen med följande
lydelse anges i en föreskrift:
"Vid tillsl:ittningen av professuren bör beaktas, att fb'retrl:idaren skall bedriva
undervisning och forskning liven rörande specialundervisningens problem".69)

I propositionen uttalade departementschefen sig i enlighet med förslaget:
"Tjänsten bör med hänsyn till den vikt som enligt min mening måste tillmätas
behovet av forskning rörande specialundervisningens problem, benlimnas
praktisk pedagogik med specialpedagogik". 70)

Utsedda sakkunniga var Torsten Husen, Kjell Härnqvist och Arne Trankell. Husen
och Härnqvist refererade dåvarande styrelsen för lärarhögskolornas uttalande
om de bedömningsgrunder Härnqvist använde vid konkurrensen i Malmö. I
uttalandet gjorde styrelsen först en tillbakablick över tillkomsten av
professuren i praktisk pedagogik och kom därefter in på Härnqvists hållning:
"Styrelsen delar den uppfattning som bl a kommit till uttryck i professor
Härnqvists utlåtande (s 80), då denne framhåller att någon mera djupg<'iende
skillnad i bedömningsgrunder ej bör föreligga mellan lå'rarhögskolornas
professurer i praktisk pedagogik och universitetens i pedagogik och pedagogisk
psykologi. Styrelsen menar dock att denna jämstå'lldhet nå'rmast bör avse
kraven i fråga om kvaliteten på den forskning med vilken den sökande önskar
skaffa sig kompetens. Då'remot synes det styrelsen angelå'get att betona, att
professurerna i praktisk pedagogik sl:irskilt bör vara inriktade på skolans
problem och sålunda vara mera målforskningsbetonade. Detta innebå'r·, att
grunderna för kompetensbedömning av de sökande till dessa professurer blir
annorlunda i så måtto, att vetenskapligt fullgoda specimina, vilka faller inom
didaktiken eller denna nl:irstående områden av den pedagogiska psykologin, bör
tillml:itas större meritvl:irde å'n ur kvalitetssynpunkt likvärdig forskning bedriven
inom andra områden, exempelvis experimental- och personlighetspsykologi
samt pedagogikens historia". 71)

Husen anslöt sig till detta uttalande och angav att han låtit uttalandet vara
vägledande för bedömningen av de sökande:

"Jag har tolkat beteckningen så att det för kompetens till professuren krävs,
att den sökande framlagt något arbete av vetenskaplig betydelse för det
specialpedagogiska området. Under förutsl:ittning av att detta speciella krav
uppfyllts, bör å ena sidan den sökandes vetenskapliga skicklighet bedömas
utifrån vederbörandes samlade produktion inom professurens hela å'mnesområde. Själva proportionen mellan arbeten inom den snå'va och den vidare
bestämning av professurens område torde däremot ej böra inverka"· 72)
Trankell angav i sitt uttalande att tillägget "specialpedagogik" inte tillförde
beteckningen "praktisk pedagogik" något nytt eftersom "praktisk pedagogik"
även inkluderade detta tillägg.73) Han uppfattade tillägget som att professorn i
praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Göteborg förväntades ägna "något
större uppmärksamhet åt specialpedagogiken" än de två tidigare utsedda
innehavarna i Stockholm och Malmö. Trankell fortsatte:
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"Vid bedömningen av de sökandes specimination finner jag det likaledes
självklart att för kompetens till den sökta professuren måste krävas
vetenskaplig metodisk skicklighet dokumenterad inom den praktiska pedagogikens område. Om sådan dokumentation föreligger, anser jag kompetensfrågan
avgjord, även om denna dokumentation icke presterats inom specialpedagogikens delområde".74)

Trankell avslutade med att hävda att pedagogikhistorisk forskning inte borde
tillmätas något egentligt intresse. Av konkurrenserna i Malmö och Göteborg
framgår att pedagogikhistorisk meritering ansågs sekundär eller till och med
onödig för en professur i praktisk pedagogik. I detta avseende följde de
sakkunniga den diskussion som fördes i skolkommiss10nens betänkande om den
första lärarhögskolan och i den därpå följande propositionen. Ett annat drag
som framträder i sakkunnigutlåtandena är diskuss10nerna om skillnaderna
mellan professurerna i pedagogik och pedagogisk psykologi å ena sidan och i
praktisk pedagogik å andra sidan. Härnqvist vill inte betona skillnaderna mellan
de två typerna av professurer medan de övriga sakkunniga Trankell undantagen,
uttrycker särarten hos professuren i praktisk pedagogik.
I slutet på 1960-talet tillsattes ytterligare tre professurer: i Umeå, Uppsala och
Linköping. I Umeå.konkurrensen var de tre ämnessakunniga Torsten Husen, Per
Rand från Oslo och Karl-Gustav Stukat. Husen refererade till sitt yttrande över
Göteborgsprofessuren men tillade också:
1

"Vidar·e vill jag understryka, att i stort sett samma bedömningskriterier, i varje
fall de som gäller vetenskaplig kreativitet och teknisk slcicklighet, bör gälla vid
tillså'ttning av pedagogikprofessurer vid lärarhögskolor som vid universitet".7 5)

Rand angav att han kände till den uppfattning som dåvarande styrelsen för
lärarhögskolorna gett uttryck för i samband med konkurrensen i Malmö. Han
fortsatte:
"Jeg er innforstått med at det prinsipielt stilles de samme krav som til
besettelse av universitetsprofessorater i pedagogikk og pedagogisk psykologi,
men at det under ellers like vilkor legges spesiell vekt på kvalifiseringsarbeider innenf or didaktikk og tillgrensende områder". 7 6)

Den tredje sakkunnige Karl-Gustav Stukat tog utgångspunkt i både lärarhögskoleproposi tionen från 19 54 och den uppfattning som uttrycktes av dåvarande
styrelsen för lärarhögskolorna (se ovan s l 0 l ). Han anknöt även till
lärarutbildningssakkunnigas huvudbetänkande. Dessa synpunkter hade var it
vägledande för bedömningen. Stukat tog ytterligare ett steg mot en
i nnehållsbestämning:
"Som i sammanhanget relevant forskning har jag betraktat specimina som
behandlar eller belyser själva utbildningsprocessen samt dess föruts/ittningar
och resultat. Jag har med andra ord till professurens centrala /imnesområde
rå'knat pedagogisk förutså'ttnings-, process- och produktanalys. Hå'rvid h/inför
jag till
förutså'ttningsproblematiken sådana frågor som rör utbildningsmål,
skolans sociala betingelser, skolplanering samt kartläggning av elev- och lå'raregenskaper. Processanalys gå'ller undervisningsmetodiska frågor och samspelet
mellan olika komponenter i undervisningssituationen. Produktanalys avser problem i samband med utvärderingen och uppföljningen av utbildningseffekter".77)
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Det är uppenbart att särskiljandet mellan universitets- och lärarhögskoleprofessurerna inte betonas i dessa yttranden.
Går vi till den sista av de tre professurerna i denna omgång, Linköpingsprofessuren, förstärks just detta förhållande av Husens och Stukats yttranden.
Den tredje sakkunnige, Matti Koskenniemi från Helsingfors avvek inte heller
han från denna linje.7 8)
I och med denna konkurrensomgång var principdiskussionerna i inriktningsfrågan avförd från dagordningen. Tidsmässigt sammanfaller den senaste
konkurrensen med publiceringen av pedagogikutredningens första betänkande.79) Utredningens uppfattning om pedagogiken var att ämnet är mångfacetterat
men att "deldisciplinerna" är starkt beroende av varandra (se även genomgången av utredarnas uppfattning om ämnet tidigare i detta kapitel).
Som framgår av tabell 4 (s 84 ovan) inrättades ett antal biträdande professurer
i pedagogik (på förslag av pedagogikutredningen). De sakkunnigas uppfattningar i principfrågorna kännetecknas av enighet.80)
I de få konkurrenser som ägt rum efter högskolereformen nämns överhuvud inte
inriktningsfrågan som ett principiellt problem, i stället framhävs högskoleförordningens allmänna lydelse om befordringsgrunden vid tillsättning av tjänst
som professor.
FÖRJ.\NDRINGEN AV PROFESSURERNAS INRIKTNING I SAMMANFATTNING
1945 års universitetsberedningens förslag om att professurerna skulle omfatta
såväl en historisk-humanistisk som en pedagogisk psykologisk del vann inte full
uppslutning vid någon konkurrens.81) I konkurrenserna under 19 50-talet
betonades alltmer den pedagogiska psykologin som den väsentligaste
inriktningen. Samtidigt fick den ådagalagda vetenskapliga skickligheten utan
nödvändig koppling till en given inriktning en mer framträdande plats.
Professurerna i skolforskning, praktisk pedagogik blev den officiella beteckningen, fick en mycket bestämd inriktning. Företräde skulle ges åt forskning
med inriktning på skolans aktuella spörsmål. Jämfört med innehållet i
universitetsprofessurerna skulle forskning i pedagogikens historia, träda
tillbaka. Den "dragkamp" som ägde rum kom i huvudsak att stå mellan en
tolkning av innebörden i "praktisk pedagogik" och "pedagogisk psykologi".
Resultatet blev att i stort sett samma bedömningskriterier borde gälla vid
tillsättning av pedagogikprofessorer vid lärarhögskolor som vid universitet.
Pedagogikutredningens diskussion om disciplinens innehåll upphävde pä sätt och
vis tanken att någon inriktning var den väsentligaste. En konsekvens härav blev
att ådagalagd vetenskaplig skicklighet kom att framstå som ett allt viktigare,
och efter högskolereformen 1977 det enda uttalade kriteriet för en professur i
pedagogik.
Detta förhållande behöver i och för sig inte innebära att frågan om disciplinens
inriktning med nödvändighet avförs frän dagordningen, även om den inte
explicit diskuteras i sakkunnigutlåtanden under 1970- och början av 1980-talen.
Installationsföreläsningarna under efterkrigstiden borde redovisa en betydligt
större bredd i ämnesval jämfört med tiden fram t o m kriget, som ett resultat
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av fler tjänster och därmed fler föreläsningar. Även pedagogikutredningens
bedömning av ämnets status i slutet på 1960-talet borde ge en större bredd i
ämnesval.
NOTER
I. Samtliga tidsuppgifter härrör från primärkällor.

2. Tidsuppgifterna är beträffande inrättande hämtade från riksdagstrycket.
Utnämnings- respektive rnstallationstidpunkt härrör antingen från Post och
inrikestidningar, riksdagstrycket, statskalendern eller i förekommande fall
i nb judni ngsskr ifterna.
3. SOU 1946:9. 1945 års universitetsberedning I. Docentinstitut10nen., 9.
4. SOU 1946:81. 1945 års universitetsberedning Il. Akademiska lärarbefattningar samt anslag till den vetenskapliga utbildningen m m. 74.
5. Ibid.,

7 5.

6. Ibid.,

7 5.

7. Ibid.,

76.

8. lbid.,

76.

9. Ibid.,

76.

10. Professorerna Anderbergs, Katz' och Siegvalds sakkunnigutlåtanden
rörande professuren i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala
universitet, 1948. Anderbergs utlåtande, lf,
11. Ibid., Katz utlåtande, 13f.
l 2. lbid., Siegvalds utlåtande, 20.
13. Utlåtanden av sakkunniga för tillsättning av Olof Eneroths professur vid
Stockholms Högskola, 1952. Sjöstrands utlåtande, 3.
14. Husen, T. Skrivelse till Stockholms Högskolas Humanistiska Fakultet 7 mars
1952. Till skrivelsen bifogades PM rörande omfattningen av Olof Eneroths
professur med anledning av avgivna sakkunnigutlåtanden.
15. Utdrag ur Humanistiska fakultetens vid Stockholms högskola protokoll 31
mars 1952.

16. Sakkunnigutlåtanden rörande lediga professorsämbetet i pedagogik och
pedagogisk psykologi vid Lunds universitet september 19 56. Husens
utlåtande, 3.
17. Ibid., 4.
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18. Ibid., 4.
19. lbid., 5.
20. lb1d., 5.
21. Ibid., 6.
22. lbid., Siegvalds utlåtande, 63.
23. Ibid., 63.
24. Ibid., 64.
25. Ibid., Sjöstrands utlåtande, 124.

26. Ibid., Husens utlåtande, 4.
27. lbid., Husens utlåtande, 5.
28. lbid., Siegvalds utlåtande, 64.
29. Ibid., Sjöstrands utlåtande, 3.
30. Sakkunnigutlåtanden rörande sökandena t!ll professuren i pedagogik och
pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, 1957. Elmgrens utlåtande,

3.
31. lbid., 4.
32. lbid., 4.
33. Ibid., 4f.
34. Hammer, B. Om pedagogikens problem och forskningsmetoder. Svensk
Läraretidning, 191 O, 42, 940-943.

35. Ibid.
36. SOU 1970:22. Pedagogisk utbildning och forskning, 7.
3 7. Ibid., l 2f.
38. Ibid., 12.
39. Se Husens argumentering
1956, not 16.
40.

sou

utlåtandet avgivet vid konkurrensens

1970:22, 54.

41. Sakkunnigutlåtanden rörande ledigförldarad professur
universitetet i Lund 1970. Husens utlåtande, 45f.
112
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pedagogik vid

42. Ibid., 69.
43. lbid., 69.
44. Se även Husen, T. Pedagogik. I A. Attman, Å. Bruhn-Möller, H. Hessler, & L.
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49. Ibid., 47.
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51. lbid., 204.
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53. lbid., 157.
54. lbid., 157.
55. lbid., 160.
56.

lbid., l 9 3.

57. Proposition 1959:89, 68.

58. Sakkunnigutlåtanden rörande de sökande till professuren
Lärarhögskolan i Malmö, 1961. Edlunds utlåtande, 3.
59.
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66. lbid., 80.
67. lbid., Koskenniemis utlåtande, 121.
68. lbid., 121.
69. Kungl Maj:t proposition 1963:111, l 09.
70. Ibid., 109.
71. Sakkunnigutlåtanden rörande sökanden till professuren i praktisk
pedagogik med specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Göteborg, 1964,
Husens utlåtande, 3-4.
72. lbid., Härnqvists yttrande, 2.
73. lbid., Trankells yttrande, 1.
74. Ibid., Trankells yttrande, 1.

75. Husen, T. Utlåtande rörande de sökande till professuren i praktisk
pedagogik vid Lärarhögskolan i Umeå. Honolulu Hawaii, 1968-03-10.
76. Sakkunnigutlåtande rörande tillsättandet av professuren i praktisk
pedagogik vid Lärarhögskolan i Umeå av prof Per Rand, mars 1968.
77. Sakkunnigutlåtande rörande professuren i praktisk pedagogik
Lärarhögskolan i Umeå av Karl-Gustav Stukat, 1968-03-21.
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78. Utlåtanden av sakkunniga för tillsättning av professuren 1 praktisk
pedagogik vid Lärarhögskolan i Linköping, maj 1969.
79. SOU 1970:22. Pedagogisk utbildning och forskning.
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pedagogik m m 1910-1982. Kommenterad materialöversikt samt basuppgifter för respektive konkurrens. Pedagogiska institutionen, Umeå
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81. Professorerna And er bergs, Katz ' och Siegvalds sakkunnigutlåtanden
rörande professuren i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala
universitet 1948. De sakkunniga var helt överens om att en av de tre
sökanden, \Vilhelm Sjöstrand, i fråga om vetenskaplig skicklighet hade ett
bestämt företräde framför sina medsökanden. Ett av humanistiska
sektionen väckt förslag att kalla Sjöstrand till professuren tillstyrktes
enhälligt av de sakkunniga, humanistiska sektionen, konsistorium och
kansler. Se Berg, F. Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga
föreläsningar med vilka professorn i pedagogik och pedagogisk psykologi
\Vilhelm Sjöstrand och professorn i engelska språket Erik Tengstrand
tillträda sina ämbeten. Uppsala 1950.
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13 Kommentarer till installationsföreläsningar (-skrifter)
hållna 1950-1982

Följande föreläsningar föreligger: 1 )
Tabell 5. lnstallationsföreläsningar l 9 50-1982.

LÄROSÄTE

INSTALLAND

DATUM

FÖRELÄSNINGS TITEL

Uppsala
universitet

Wilhelm Sjöstrand

29 april 1950

De psykiska könsdifferenserna och pedagogiken

Stockholms
högskola

Torsten Husen

18 okt 19 53

Rekrytering och intagning
av elever till högre
läroanstalter

Lunds univer- Sven Edlund
sitet

13 april 1957

Dalins Argus och begåvningsurvalet

Göteborgs
universitet

Kjell Härnqvist

21 febr l 9 59

Nyheter inom teorin
för psykologisk och
pedagogisk testning

Lärarhögskolan i
Malmö

Ake Bjerstedt

26 nov 1964

Den stereotypiserade
aversionens problem ur
psykologisk och
pedagogisk synvinkel

Lunds univer- Ingvar Johannesson
sitet

7 nov l 970

Empin och teori 1
pedagogisk forskning

Umeå univer- Sten Henrysson
sitet och
lärarhi:igskolan
i Umeå

5 dec 1970

Betygsfrågan

Stockholms
universitet

Torsten Husen

13 okt 1972

Utbildningens
rnternationaliser ing

Göteborgs
universitet

Urban Dahllöf

20 okt 1973

Pedagogik

Uppsala
universitet

Urban Dahllöf

4 nov 1976

Utb i I dningspl an er in g
och pedagogisk forskning

Forts. nästa sida
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Forts. tabell 5.

LÄROSÄTE

INSTALLAND

DATUM

FÖRELÄSNINGS TITEL

Umeå.
un1 vers i tet

Egil Johansson

8 okt 1977

Problem i studiet av
den allmänna läs- och
skri vkunnigheten

Göteborgs
universitet

Ference Marton

21 okt 1978

Pedagogik

Lunds univer- Göte Klingberg
s1tet

24 nov 1978

Hur barn är och bör
vara - om barndoms
historisk forskning

Umeå.
universitet

9 okt 1982

Att värdera utbildning: Vad sker bakom skolans fasad?

Sigbrit FrankeWikberg

Hur behandlar installanderna sin disciplin i samband med installationsföreläsningen? Ser man till föreläsningarnas rubriker, förefaller det som om
åtminstone Johannesson, Dahllöf och Marton presenterar disciplinen i sin helhet
medan övriga installander koncentrerar sig på. ett centralt forskningsområ.de.
Torsten Husen som tillträder en professur förlagd till en särskild institution för
internationell pedagogik2) kan med tanke på. institutionens inriktning med sin
föreläsning "Utbildningens intenationalisering" också. föras till den grupp som
behandlar hela ämnesområdet.
Ingvar Johannesson håller sm installationsföreläsning samma å.r som pedagogikutredningen presenterade sitt första betänkande ( 1970)3). Utredningens
uppfattning om disciplinen, var att det inte längre var möjligt att svara för en
allsidig täckning av det komplexa ämnesområdet för en ensam ämnesföreträdare. Johannesson knyter an, om än ej explicit, till utredningens systemsyn
på. disciplinen. Han betonar ämnets individ- och socialpsykologiska kärna som
det viktigaste i pedagogisk forskning genom att framhäva så.väl beteendestudier
som studier av beteendeförändringar 1 förhållande till individens interaktion
med andra människor och deras miljöer. Johannesson betonar härmed den
pedagogisk-psykologiska delen av disciplinen.
Även Urban Dahllöf knyter an till utredningens systemsyn. Denne lägger dock
större vikt vid samspelet mellan olika komponenter vid planering, genomförande och utvärdering av utbildning. Vidare kan Dahllöf sägas lyfta fram
pedagogikens samhällsvetenskapliga sida. Dahllöf på.pekar också., med syftning
på. att pedagogiken studerar problem kring uppfostran och undervisning, att det
inte har förekommit någon nämnvärd forskning om de pedagogiska processerna
förrän i skiftet mellan 19 50- och 1960-talen. Han ger exempel, från sin egen
forskargrupp, på. pedagogiska förklaringsmodeller där samspelet mellan organisatoriska ramar och undervisningsprocessen är väsentlig. Samma teoretiska
referensram används även på. nya tillämpningsområden som utbildningsplanering i utvecklingsländerna och på. uppfostran av barn 1 4-å.rså.ldern.
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Johannessons och Dahllöfs föreläsningar representerar olika
uppfattning om vad som är centralt i vetenskapen pedagogik.

tonvikter

Hur förhåller sig de övriga mstallanderna till pedagogiken? Wilhelm Sjöstrands
ämnesval "De psykiska könsdifferenserna och pedagogiken" förefaller vid första
anblicken vara ett ganska typiskt pedagogiskt psykologiskt problemområde.
Emellertid visar Sjöstrand med exempel från amerikansk antropologi att
psykisk utveckling, personlighetsutveclding och könsskillnader inte behöver vara
en återspegling av fysiologiska förändringar utan lika gärna kan vara en
funktion av samhällsbildning och människoideal. Ett sådant kulturvetenskapligt
perspektiv skulle enligt Sjöstrand konfrontera den pedagogiska psykologin med
många intressanta arbetsuppgifter. Han ger också exempel på vad den
historiska och den komparativa pedagogiken skulle kunna bidra med för att
ytterligare belysa de psykiska könsdifferensernas orsaker. Sjöstrands ansats i
installationsfÖreläsningen kan säkert anses leva upp till vad 1945 års
universitetsberedning avsåg med den intima kopplingen mellan pedagogikens
rent humanistiska element och den pedagogiska psykologin.
Torsten Husen, som drygt tre år senare håller sin föreläsning om "Rekrytering
och intagning av elever till högre läroanstalter", följer i ämnesval Anderberg
och Elmgren i den meningen att det grundläggande problemet är det samma.
Vad beträffar lösningarna av problemet såg både Anderberg och Elmgren de
arvsmässiga hindren medan Husen förutom att visa på förekomsten av en
begåvningsreserv, även lyfter fram motivationens betydelse för högre
utbildning. Föreläsningen knyter an till det pågående skolreformatoriska
arbetet i syfte att nå större likhet i utbildningsmöjligheter. Husen anger också
en roll för vetenskapen pedagogik i detta arbete, Den kan:
11
... i detta sammanhang ha uppgiften att kartlägga innebtirden av den politik
som statsmakterna bestå'mmer sig för. Och den kan i vissa fall tala om vilka
troliga konsekvenser som praktiska åtgärder grundade på en viss politik kan
ha".

Den variant av pedagogisk psykologi Husen här redovisar förebådar den
forskning som under senare delen av 19 50-talet och under 1960-talet kom att
växa sig till en dominerande del av svensk pedagogisk forskning.4)
Historikern Sven Edlund behandlar även han urvalsproblemet i sin föreläsning.
Objektet är Olof Dahlins "Then Swänska Argus" som utkom mellan 17 32-17 34.
Han behandlar dock inte några principiella frågor vad gäller disciplinen i annat
motto än att diskutera frågeställningar om t ex begåvningsreserven, om
balansen mellan tillgång och efterfrågan på högre utbildade i historiskt
belysning.
Om Edlund representerar den humanistiskt-historiska delen av professuren så
kan Härnqvist, utan tvivel sägas representera den pedagogiska psykologin med
sin föreläsning "Nyheter inom teorin för psykologisk och pedagogisk testning".
Inte heller Härnqvist berör några principiella spörsmål kring disciplinen utan
han skildrar en utvecklingsfas inom området. Det är dock viktigt att påpeka att
det område som behandlas i föreläsningen var ett av de allra viktigaste och
mest fundamentala områdena för den pedagogiska psykologin. T ex är det svårt
att föreställa sig hur de flesta undersökningar som genomfördes i förberedelse-
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arbetet för grundskolereformen skulle ha kunnat genomföras, om de inte i sin
. referensram utgick från det tänkande som är nedlagt i denna föreläsning.
Ake Bjerstedt är den förste professorn i praktisk pedagogik som håller en
installationsföreläsning. Han ställer inledningsvis, med hänsyftning på
rustningsvansinnet, frågan vad beteendeforskaren eller den praktiskt verksamme pedagogen kan göra åt världens paradoxala vanvett:
"... Om beteendeforskare och pedagoger på olika håll i vlirlden verkligen
koncentrerade sig på intoleransens och konflikternas dynamik och diirpå byggda
konfliktpr'eventiva åtgiirder. Att viirldens liirare hå'rvid skulle kunna spela en
viss roll förefaller högst sannolikt".

Han fortsätter därefter med att behandla ett av de fenomen som hänger
samman med det angivna problemkomplexet: den stereotypiserade intoleransens speciella problem. Föreläsningen innehåller åtskilliga inslag av programkaraktär och då inte bara för den praktiskt pedagogiska forskningen utan även
för skolans verksamhet.
Sten Henrysson, den andre professorn
praktisk pedagogik som håller
installationsföreläsning, behandlar den för såväl lärarutbildningen som för
skolan centrala betygsfrågan. Anslaget är dock ett annat nämligen att "inget är
så bra för praktiken som en god teori". Härigenom berör han delvis samma
tema som Johannesson behandlade och ger uttryck för samma ståndpunkt som
t ex Härnqvist torgförde beträffande förhållande mellan meritering inom det
praktisk pedagogiska området å ena sidan och mer grundläggande beteendevetenskaplig forskning å den andra.
Torsten Husen föreläser, när han tillträder sin tredje professur, över ämnet
"utbildningens internationalisering". Ämnesvalet synes vara i linje med
beteckningen på den nyinrättade institutionen för internationell pedagogik.
Efter en inledande sammanfattnmg av anledningarna till den ökande
mternationaliseringen fokuserar han:

"... försöken inom den internationella pedagogiska forskningen att empiriskt
studera utbildningssystem och att analysera skillnaderna dem emellan. Den
komparativa pedagogiken får enligt Husen inte stanna vid deskriptioner av
lå'roplaner, metoder och skolstrukturer. För att studera hur systemen fungerar
måste fruktbara teoretiska modeller utvecklas. Sådana modeller ska inte enbart
giilla utbildningssystemen som sådana utan måste också ges en plats i ett
socialt kontext. Problemen hiirmed demonstreras med exempel från IEAprojektet.5) Husen behandlar också vilket innehåll en internationellt inriktad
universitetsutbildning bör ha."
De föreläsningar vi hittills har kommenterat har jämfört med föreläsningarna
fram till och med 1947 en större bredd i valet av föreläsningsämnen. Det
innebär att den tidigare psykologiska dominansen i valet av föreläsningsämnen
inte är så framträdande, även om fokuseringen på individen som undersökningsobjekt fortfarande framstår som stark. Det förefaller också som de mera
praktiskt pedagogiska aspekterna har en betydligt större tyngd även i de
föreläsningar som domineras av en psykologisk tankefigur.
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Hur ter sig då de resterande föreläsningarna ur det principiella perspektiv v1
valt att kommentera dem. Urban Dahllöf kallas till pedagogikprofessuren 1
Uppsala och håller 1976 sin installationsföreläsning där. Ämnet är "Utbildningsplanering och pedagogisk forskning". Han konstaterar att såväl den pedagogiska
psykologin som den historiska pedagogiken är nödvändiga men ej tillräckliga
betingelser för ett vetenskapligt studium av pedagogiska problem. Dahllöf
framhåller också en pedagogikens tredje sida nämligen den socialvetenskapliga:
11
... den som analysemr institutioner för uppfostran, undervisning och utbildning
i dagens samhlille och som slirskilt studerar de pedagogiska processerna inom
dessa institutioner".

Han ger också flera exempel på både pedagogisk forskning och forskning inom
angränsande discipliner som faller inom denna pedagogikens tredje sida.
Dahllöfs föreläsning kan sägas stå i samklang med pedagogikutredningens
uppfattning i synnerhet vad det gäller framhävandet av den socialvetenskapliga sidan. Han följer också upp den lin Je Sjöstrand förfäktade 19 50 och
Hammer 1910 genom att påpeka vad disciplinen i sin helhet omfattar. Dahllöf
berör också förhållandet mellan forskare och beslutsfattare, ett tema som även
Husen berörde i sin första föreläsning. Hans exempel gäller, till skillnad från
Husens, en belysning av universitetens verksamhet och miljö, men grunduppfattningen är densamma:
"Pedagogik lir en av de discipliner som hlir har en uppgift. Uppföljning och
utvärdering som inte söker syndabockar utan som lir inriktad på att förstå,
förklara och förblittra å'r ett gott hjå'lpmedel fb'r att befrämja den dialog
mellan forskare, beslutsfattare och allmänhet som lir ett livsbehov för en
demokrati i kulturellt framåtskridande".

Urban Dahllöfs efterträdare på professuren i Göteborg, Ference Marton, inleder
med en rekapitulation av sin företrädares ämnesbeskrivning. Därefter
koncentrerar han sig på delområdet pedagogisk psykologi med exempel från
Kjell Härnqvists "populationspsykologi" och från sin egen forskningsgrupps
arbeten kring studieobjekt "inlärning och omvärldsuppfattning". Det särpräglade
i den gruppens förhållningssätt är att den väljer att undersöka studenters
uppfattningar av "de aspekter av verkligheten som deras studier behandlar".
Marton och hans medarbetare arbetar med fenomenologisk ansats vars
representation inom svensk pedagogisk psykologi varit mycket blygsam.
Egil Johanssons föreläsning, utgör en demonstration av hur bl a psykometrisk
metodik kan användas för att empiriskt studera ett historiskt problem.
Materialet är hämtat från husförhörslängder och kyrkböcker. Johanssons
exempel visar hur fruktbart samarbetet mellan pedagogisk historia och
pedagogisk psykologi under vissa betingelser kan vara. Vi föreställer oss att
denna föreläsning är ytterligare ett exempel på vad som kan ha föresvävat
1945 års universitetsberedning när den föreslog meritering i ämnets båda delar.
Flera av installanderna har, oavsett om de i sin föreläsning lagt tonvikt på det
ena eller andra av pedagogikens delområden, ändå hävdat att pedagogik är en
vetenskap om uppfostran och
undervisning. Intressant att notera i detta
sammanhang är att i den mån uppfostran överhuvud behandlas i installations
föreläsningarna så är behandlingen mycket knapphändig. Den forskning som
bedrivits om uppfostran inom svensk pedagogik är kvantitativt mycket blygsam.
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Sett mot denna bakgrund är Göte Klingbergs töreläsning. "Hur barn
vara" en tämligen unik företeelse i svensk pedagogik. Klingberg
visserligen inte uppfostran, men området "barnhistorisk forskning"
att betrakta som en nödvändig om ej tillräckl1g förutsättning för
uppfostran.

är och bör
behandlar
torde vara
studier av

För Sigbrit Franke-Wikberg, den sista installanden i denna framställning, är
"den grundlå'ggande uppgiften för uppfostran och utbildning i ett givet samhlille
... att bidra till att vå'rna om och överföra det samhällets kultur och sociala
ordning". För pedagogik som vetenskap är den centrala uppgiften att studera
"hur den överföringsprocessen går till och vad den resulterar i ... ". Hon anknyter

till Bertil Hammers installationsföreläsning, i synnerhet till dennes ambition
"att förstå uppfostran sådan den i verkligheten är" och att betrakta uppfostran
som ett samhällsfenomen. Hon påpekar också att disciplinen inte utvecklats i
denna riktning. Pedagogik, vad avser forskningsinriktnrng, har under många
decennier reducerats till att bli psykologi. Härmed placerar hon sin uppfattning
om pedagogik i närheten av det som Urban Dahllöf kallar pedagogikens
socialvetenskapliga sida. Som sitt särskilda forskningsomräde behandlar hon
utvärderingsforskningen och dess förhållande till reformarbetet på skolans
område. Utgångspunkter för en utvärderingsforskning preciseras till att
betrakta utbildning i ett samhälleligt sammanhang.
Inträffar då någon förändring av installationsföreläsningarnas objekt under vår
undersökningsperiod? Jämför vi tiden före och efter andra världskriget så
framstår efterkrigstidens tilltagande fokusering på pedagogiska problem som
en vattendelare. Begränsar vi oss enbart till efterkrigstiden så framstår den
betoning som in på 1970-talet görs av pedagogikens socialvetenskapliga sida
som en andra vattendelare. Om ytterligare ett förhållande skulle poängteras så
framstår barndomens intåg på installationsföreläsningarnas område som en
väsentlig vidgning av föreläsningsobiekten.
NOTER
1.

De flesta föreläsningar föreligger i tryck eller som manuskript. Viktigt att
notera här är att samtliga "föreläsningar" inte har hållits. Detta gäller
Ference Martons föreläsning som omnämns som en ämnespresentation
utgiven i anslutning till installationen. Enligt muntlig kommunikation med
Marton höll en av rnstallanderna vid installationshögtidligheten sin
föreläsning, medan övriga ämnespresentat1oner enbart trycktes. Även
Urban Dahllöfs föreläsning "Pedagogik" omnämns som en ämnespresentation av Marton. På omslaget till "Presentationer av ämnesområden
utgivna 1 samband med Göteborgs universitets professorsinstallation
lördagen den 21 oktober 1978. Göteborg, 1978 sägs att presentationer av
ämnesområden i samband med installationer första gängen utgavs 197 3.
Detta innebär att även Dahllöfs "föreläsning" kan vara en "icke hällen
föreläsning". Detta förhållande är i och för sig inte sådant att innebörden
nödvändigtvis behöver förändras. Däremot bör noteras att "uppgiften att
presentera ämnesområdet pedagogik" innebär att presentationen inte kan
vara hur snäv som helst. Denna uppgift uppfordrar till en helhetspresentation något som bör begränsa ämnesvalet (jfr kommentarerna i kapitel l
ovan om installat10nsföreläsningens innebörd). Den tryckta versionen av ett
par föreläsningar är av mindre omfattning än det ursprungliga manuskriptet. Detta gäller Klingbergs och Sjöstrands föreläsningar. Klingbergs ur121

ursprungliga manuskript återges i denna bok medan Sjöstrands tryckta
version används. Dennes ursprungliga manuskript har inte kunnat
återfinnas. Henryssons föreläsning föreligger delvis i manuskript delvis i
stolpar. Manuskriptet har bearbetats något för att underlätta förståelsen.
Johanssons föreläsning föreligger endast i form av ett stordiamaterial. Den
kommentar som bifogas bilderna är en rekonstruktion av Johansson. Som
indirekt framgår av tabell 5 har de flesta professorerna i praktisk
pedagogik och i pedagogik vid lärarhögskolorna inte hållit någon
installationsföreläsning. Undantaget från denna praxis är Bjerstedt och i
viss mån Henrysson och Johansson. Beträffande de två senare professorerna
är förhållandet sådant att tjänsterna redan från början delades mellan
lärarhögskolan i Umeå och Umeå universitet. Trankell är den ende
professorn inom dåvarande universitets- och högskoleväsendet som inte
hållit någon installationsföreläsning. Föreläsnrngarnas ursprungliga
publicering framgår av följande översikt (kronologisk ordning): Sjöstrand,
W. De psykiska könsdifferenserna och pedagogiken. Svenska Dagbladet,
19 50-04-30. Husen, T. Rekrytering och intagning av elever till högre
läroanstalter. Norsk pedagogisk årsbok, 19 52/ 53, 41-52. Edlund, S. Dalins
Argus och begåvningsurvalet. Samlaren, 19 56, 117-128. Härnqvist, K.
Nyheter inom teorin för psykologisk och pedagogisk testning. Göteborgs
universitets årsskrift, 1959, vol LXV, 3. Bjerstedt, A. Den stereotypiserade
aversionens problem ur psykologisk och pedagogisk synvinkel. Skola och
samhälle, 1965, 181-189. Johannesson, I. Empiri och teori i pedagogisk
forskning. Lundaforskare föreläser, 1971, 29-34. Henrysson, S. Betygsfrågan. Manuskript, 1970. Husen, T. Utbildningens internationalisering. Nya
vetenskapliga perspektiv, Stockholms universitet, 1974, 87-101. Dahllöf, U.
Pedagogik. Presentationer av ämnesområden utgivna i samband med
Göteborgs universitets professorsinstallat10n, lördagen den 20 oktober,
1973, 21-25. Dahllöf, U. Utbildningsplanering och pedagogisk forskning.
Forskningsprofil 76. Installationsföreläsningar vid Uppsala universitet 1976,
Uppsala, 1977, 140-148. Johansson, E. Problem i studiet av den allmänna
läs- och skrivkunnigheten. (Stordiamaterial). Umeå, 1977. Marton, F.
Pedagogik. Presentationer av ämnesområden utgivna i samband med
Göteborgs universitets professorsinstallation, lördagen den 21 oktober
1978, 45-50. Klingberg, G. Hur barn är och bör vara. Lundaforskare
föreläser, 1979, nr 11, 71-79. Franke-Wikberg, S. Att värdera utbildning:
Vad sker bakom skolans fasad? Manuskript, 1982-10-09.
2.

Akademiska rektorskonventet i Stockholm. Stockholms universitets och
högskolors minnes- och installationsskrift 1972, 18-21.

3.

SOU 1970:22 Pedagogisk utbildning och forskning

4.

Lindberg, G., & Lindberg, L. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En
explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer. Akad avh,
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1983. Se särskilt kapitel 4, 11
och 12.

5.

IEA står för International Project for the Evaluation of Educational
Achievement. Två tidiga rapporter från projektet har redigerats av Torsten
Husen: Husen, T. International Study of Achievement in Matematics. A
comparisons of twelve countries. Vol I & Il. Stockholm: Almqvist & Wiksell,
1967.
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14 De psykiska könsdifferenserna och pedagogiken
Wilhelm Sjöstrand 29 april 1950

I diktcykeln "Kung Salomo och Morolf" låter Levertin vid ett tillfälle Salomo
och drottningen av Saba diskutera olikheterna mellan man och kvinna.
Förhållandet dem emellan uppfattas av drottningen som innerst inne fienligt.
Men ordbytet slutar i försoningens tecken, då Salomo utbrister:

"Ack, om könen kan man tvista, till dess sjå'l och hjå'rta bl'ista 11•
Den fråga som diktaren på detta sätt berör var under kvinnoemancipationens
genombrottstid givetvis särskilt aktuell. Men könsdifferensernas problem står
alltfort på dagordningen. Pedagogiken har anledning att engagera sig i frågan,
bl. a. emedan man - för att hålla sig till ytterlighetsståndpunkterna - från
många håll kräver ett nästan obegränsat hänsynstagande till individen själv
eller också tvärtom strävar efter att till samhällets gagn utnyttja var och en så
långt detta är möjligt.
Det är nu naturligtvis icke skalderna och de skönlitterära författarna, till vilka
pedagogiken vänder sig för att få klarhet om olikheterna mellan gossar och
flickor, män och kvinnor. Aven de uttalanden i frågan, vilka gjorts av
filosoferna genom tiderna, får givetvis stå tillbaka för den experimentella
psykologiska forskningens resultat. En förändring i uppfattningen har tack vare
denna forskning otvivelaktigt kommit till stånd. Den tid är förbi, då manligt
bl. a. var liktydigt med ett gott intellekt och kvinnligt var detsamma som ett
vekt sinne och ett lättrört hjärta. Könskarakteristiken har blivit mera
nyanserad. I ett representativt amerikanskt verk från tiden efter andra
världskriget sammanfattas läget med dessa ord:

"Studier rörande könsdifferenserna ha icke påvisat några betydande genomsnittsolikheter i allmän intellektuell utrustning men ha gett vid handen, att
vissa skillnader i speciella hänseenden existera. Flickor åstadkomma på det
hela taget något bättre resultat vid minnesprov och vid språkliga uppgifter.
Pojkarnas prestationer å'l'O i genomsnitt överlägsna flickornas vid test för
mätande av mekaniska anlag och matematisk begåvning. Men de båda
fördelningarna tå'cka varandra vanligen i stor utstrå'ckning. På icke-intellektuella områden synas flickorna vara mera introverta, mindre aggressiva och
mera intresserade för personliga, sociala, estestiska och religiösa frågor och
förhållanden, medan pojkarna visa större intresse för affå're1·, politik, mekanik,
naturvetenskap och filosofi".
Som en sammanfattning av de differenser, vilka man på experimentell väg har
lyckats fastställa, torde detta citat få kunna passera. Men det är icke här den
springande punkten ligger, då problemet betraktas från pedagogikens synpunkt.
Att vissa psykiska könsolikheter har kunnat konstateras innebär icke
omedelbart förefintligheten av konstitutionella skillnader. Striden gäller, från
pedagogikens sida sett, icke så mycket konstaterbara differenser som orsaken
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till dem. Huvudfrågan är i stället, vilka skillnader som företrädesvis beror på
arv och vilka som mest är ett resultat av olika miljöpåverkan.
Låt oss i detta sammanhang först stanna inför den i nyss citerade sammanfattning antydda skillnaden i fråga om matematisk-teknisk begåvning! Vi har i vårt
land på denna punkt Siegvalds avhandling att tillgå. Enligt denna är den
experimentellt funna överlägsenheten hos gossarna med avseende på den
aritmetiska och tekniska begåvningen betingad av en konstitutionell olikhet
mellan könen. Inte ens starka miljöfaktorer förmår utplåna dessa differenser,
som i betydande grad bottnar i djupare liggande och - som förf, säger inflexibla skikt i personlighetsstrukturen, t. ex. flickornas större emotionalitet
och mindre framträdande aggressivitet.
Här skall bortses från den invändningen, att de använda testningsinstru menten
vid sedvanlig statistisk behandling företer en nästan total samgång med
betygen i skolan och att de alltså 1 lika hög grad som dessa senare torde
avspegla olikheter i kunskaper, d.v.s. av miljöskdlnader lätt påverkade
prestationer. Först bör däremot nämnas förf:s förringande av miljöns betydelse
i fråga om gossars och flickors lekar och lekintressen. Olikheterna här anses
bero på medfödda skillnader i instinkter och temperament, intelligens och
begåvningsform. Dessa könsdifferenser skulle vara märkbar, innan miljöinflytelser kunnat göra sig gällande. Detta resonemang verkar ensidigt och
förutsättningsfullt. Från olika håll har nämligen de allra tidigaste barndomsintryckens genomgripande betydelse påvisats. Detta måste i sin tur göra oss än
försiktigare än förut, då vi uttalar oss om vad som är ärftligt eller icke,
konstitutionellt eller motsatsen. Om vi inte blundar för 1 hur hög grad
samhället ännu · fasthåller vid ett könsstandardiserat beteendemönster,
förefaller det därför rätt välgrundat, då man åtminstone i viss utsträckning vill
återföra skillnaden mellan könen 1 teknisk begåvning på miljölikheter, t. ex, i
enlighet med följande citat ur ett polemiskt arbete om kvinnoemancipat10nens
berättigande:

"Sedan sin tidigare barndom omges gossen av leksaker och lektyr, som befrämja
och uppodla förefintliga tekniska anlag: experimentböcker och maskiner,
konstruktionslådor o.s. v. Visar en liten flicka sig någon gång road av dessa
gossarnas sysselsättning, tillrå'ttavisas hon med: 'En liten flicka skall icke leka
med sådant, du har dina små nätta dockor' 11,
När författaren till nämnda undersökning särskilt stöder sig på det förhållandet, att vid de flesta testuppgifterna differenserna kvarstår även i samundervisade försöksgrupper, kan detta omöjligen utan vidare tas till intäkt för att
åtskilliga könsdifferenser är "starkt betingade av olikheter mellan könen
beträffande den psykiska konstitutionen". Man har nämligen lika stor rätt att
förmoda, att skolmiljön betyder föga för de eventuellt mycket tidigt
åstadkomna och alltfort av en starkt könsstandardiserad miljö upprätthållna
skillnaderna. Det är intressant att notera, hur Gästrin, då han funnit gossarna i
gymnasiet vara skickligare i att lösa rymdgeometriska uppgifter, återför detta
på en olikhet i hela det föregående erfarenhetsmaterialet, betingad av de båda
könens från första början tydligt differentierade livsföring. Skillnaden var
större för svenskspråkiga elever än för finskspråkiga, vilket skulle bero på att
de senare över lag lever i en mera lantlig miljö, där den erfarenhet det här
gäller kan inhämtas på ett annat sätt av bägge könen.
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Än mera ohållbar förefaller för det tredje hänvisnmgen till en ursprunglig
sklllnad mellan könen 1 fråga om emotionalitet, aggressivitet o.s.v. Just i detta
hänseende pekar åtsklll1gt inom forskningen, som strax skall nämnas, i en helt
annan riktning.
Dessa och andra synpunkter 1 samband med den här diskuterade avhandlingen
ställer alltså en experimentellt funnen intellektuell könsdifferens 1 annan
belysnmg. Ännu starkare mdil<ationer av samma slag föreligger, som antytts, i
fråga om eventuella olikheter på känslolivets område, d.v.s. beträffande sådana
fenomen som kan rubriceras som temperamentsolikheter. Så har inom
amerikansk antropologi gjorts gällande, att s.k. maskulina och feminina
personlighetsdrag är lika löst bundna till könet som kläderna. Aggressivitet,
underkastelsebenägenhet och medkänsla har sålunda 1 mmdre invecklade och
därför lättare studerade kulturer än den västerländska visat sig sammanhänga
icke med könet utan med samhällsbildningen och människoidealet på resp. håll.
Ehuru invändningar givetvis kan göras även mot dessa undersökningar, verkar de
dock tillräckligt övertygande för att mana till allvarlig eftertanke. Även
beträffande västerländskt kulturområde har man i fråga om könsdifferenser av
hithörande slag börjat inta en annan ståndpunkt. Som ett typiskt exempel kan
man nämna introversionen och extraversionen.
Man kan här låta tanken gå över till den olikhet i utvecklingsrytm som man
funnit mellan könen. Puberteten kommer både fysiologiskt och psykiskt
tidigare för flickorna. Den psykiska utvecklingen har härvid oftast betraktats
som betmgad av den fysiologiska. Mot hela denna uppfattning har allvarliga
gensagor böqat resas. Det kan först och främst icke anses uteslutet, att
omg1vnmgen påverkar de fys1olog1ska processerna - 1 analogi med vad man
funnit i fråga om klimatolikheters och sociala skillnaders roll för pubertetens
framträdande. Men bortsett härifrån behöver man icke betrakta den psykiska
utvecklingen som en återspegling av den fysiologiska. Ett könsdifferentierat
ideal möter de växande: flickan skall bli medgörlig och foglig, pojken mera
aggressiv och dominerande etc., och denna påverkan genom tradition, seder och
bruk kommer tidigare för flickan i och med hennes tidigare fysiologiska
mognad. Den biologiska aspekten på puberteten och dess könsolikheter börjar
ersättas av en sociologisk.
Men om könsdifferenserna sålunda antmgen i vissa fall tycks vara diskutabla
eller föga framträdande eller också 1 andra fall mera än man först ansett kan
misstänkas bottna i olikheter beträffande miljöpåverkan för gossar och flickor,
måste pedagogiken röna inflytande härav. Dess möjligheter blir helt andra om
de könsskillnader, som man kunnat empiriskt konstatera mom västerländsk
kultur, 1 mera betydande utsträckning än förr kan räknas vara orsakade icke av
konstitutionella faktorer utan av en alltfort bestående könsstandardisering i
fråga om olika sidor av denna kultur. Pedagogikens spelrum kan då bli större,
eftersom den egentligen endast behöver räkna med eventuellt förefintliga
ärftliga olikheter för såväl gossar som flickor. Hur stort detta hänsynstagande
blir, beror sedan på vilket samhälle det gäller. Pedagogiken kan alltfort ställas
inför problemet att skapa en så effektivt könsstandardiserad påverkan som
möjligt, vilket synes medföra ett våldförande av många enskilda mdivider. Den
kan även, om så anses önskvärt, sträva mot ett totalt utplånande av nu
existerande könsdifferenser, med samtidigt tillvaratagande av vars och ens
enskilda utvecklingsmöjligheter. Detta senare alternativ kan enligt Margaret
Mead betyda en förenklmg av kulturen och en förlust för samhället. Inom
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demokratisk västerländsk kultur torde pedagogikens uppgift i det här skisserade
nya läget därför snarast bli att söka ävägabringa en uppfostran, som alltfort
ger upphov till en könsdifferentiering i vissa hänseenden men likväl icke av
sådant slag, att den enskildes anlagsmässigt indicerade livsgestaltning i
väsentlig grad bringas i fara. Kulturlivet blir då alltjämt rikare fasetterat, utan
att detta behöver skada den enskilde.
Fram mot ett sådant mål och överhuvud i sammanhang med den här antydda
synen på de psykiska könsdifferensernas problem kommer pedagogiken som
vetenskap och - om jag får göra det tillägget - den pedagogiska psykologien att
konfronteras med en mängd intressanta arbetsuppgifter. Den historiska
pedagogiken kan t ex uppta frågan om manlig och kvinnlig fostran genom
seklerna och därvid undersöka i vilken utsträckning hithörande strävanden
betingats av förändringar i kvinnans andliga utrustning och möjligheter spelat
en roll. En könsdifferentierad psykologi förelåg exempelvis 1 den gamla
klassiska temperamentsläran, och man kan hos en sådan kommentator av denna
som Huarte pä 1500-talet möta den uppfattningen, att det kvinnliga
temperamentet, som pä det hela taget är kallt och fuktigt, ger upphov till ett
mindre lyckligt ingenium. I vilken grad är denna uppfattning själv influerad av
faktiska samtida yttre förhållanden, och hur mycket har denna och andra
psykologiska spekulationer eller iakttagelser betytt för uppfostran och
undervisning? I början av 1800-talet påpekade den kände belgiske forskaren
Adolphe Quetelet pä grundval av empiriska iakttagelser bl. a. vissa olikheter
mellan mäns och kvinnors brottsliga böjelser, skillnader som han ville tillskriva
miljön. Stuart Mill menade för sin del, att det man kallat den kvinnliga naturen
blott är förkonstlad uppfostran, och senare intog Schopenhauer en liknande
ståndpunkt. Det vore intressant att fä följa den föregående utvecklingen fram
mot denna syn och pröva i vilken utsträckning den sedan bidragit till kvinnans
successiva frigörelse under 1800-talet och till de därmed sammanhängande
pedagogiska framstegen.
Sådana problem för i sin tur omedelbart, i vad det gäller nutiden, över i den
komparativa pedagogiken. Man kan undersöka sammanhanget mellan politisk
ideologi och samtida inhemsk och utländsk psykologi i fråga om könsdifferensernas problem i det nazistiska Tyskland och sätta resultatet i förbindelse med
den pedagogiska utvecklingen. Man kan söka finna grunderna till omsvängningen i Sovjet med avseende på sam- och särundervisning och göra klart i vad
män den parallella förändringen och synen på den kvinnliga naturen är en
medverkande faktor eller blott en återspegling av en skiftande ideologi. Hur
kan f. ö. den starkt miljödeterminerade uppfattning, som enligt t. ex. prof. A.
A. Smirnov nu skall vara utmärkande för sovjetrysk psykologi, förenas med det
framhävande könens olikhet, som f. n. eljest framhålles som motiv för en
könsdifferentierad undervisning? Hur långt har man inom väster länds!<
demokrati såväl inom psykologisk forskning som inom pedagogiken lyckats
frigöra sig frän tradition och sociala konventioner och se verkligt förutsättningslöst på frågorna? Problemen är legio.
Den systematiska pedagogiken får, i det förut skisserade läget, nya synpunkter
att pröva med avseende på samskolefrägan. Det gäller icke blott att finna
vägar för den könsdifferentiering och den i<önsutjämning, som man önskar
åstadkomma, utan också att skapa möjl!gheter till kontroll av alla vidtagna
åtgärder, eftersom man därigenom blir i stånd att lämna nytt material till
belysande av hela det här diskuterade psykologiska problemkomplexet. Men den
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systematiska pedagogiken torde vidare, vid den här intagna ståndpunkten,
komma att lägga större vikt vid social fostran och föräldrafostran, och både
förskolepedagogiken och uppfostran av de vuxna kan i detta sammanhang
komma att tillmätas stor betydelse.
Den pedagogiska psykologien slutligen kan knappast, beträffande vare sig det
här diskuterade problemet eller de flesta andra, anses utgöra den tillämpning
av psykologiens landvinningar, vartill dess uppgift enligt mångas mening skulle
inskränka sig. Dels måste den pedagogiska psykologien experimentellt verifiera
tillämpningen av psykologiens grundsatser och påståenden inom uppfostran och
undervisning, dels har den många egna självständiga bidrag att lämna.
Upprepade undersökningar i Uppsala har t. ex. gett vid handen, att
intelligensproven inte har lika stor prognostisk betydelse för flickorna som för
pojkarna. De förutvarande inträdesproven (i modersmål och räkning) spelade
däremot en större roll, då det gällde att bedöma flickornas framtida
möjligheter i den högre skolan. Det är den pedagogiska psykologiens uppgift
att undersöka vad som i sista hand ligger bakom denna nog så viktiga differens.
Den kan knappast vänta sig, att psykologien ensam skall ta itu med en sådan
fråga.
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15 Rekrytering och intagning av elever till högre
läroanstalter

Torsten Husen

18 oktober 1953

Den kulturella upprustningen efter kriget, vilken avsåg att beröra hela vårt
undervisningsväsende, igångsattes under devisen "utbildnrngsmöjligheternas
demokratisering". Därmed menade man, att de ekonomiska, sociala och
geografiska hindren för tillträde till högre läroanstalter borde undanröjas. En
sådan demokratisering skulle, för att citera studentsociala utredningen,
"innebära samma rätt och samma möjligheter för envar medborgare oavsett
social ställning, ekonomiska förutsättningar och bostadsort att få den
utbildning, för vilken han eller hon är lämpad". Urvalet till högre läroanstalter
borde enligt samma kommitte göras uteslutande med ledning av "de
studerandes intellektuella förutsättningar och lämplighet för studier".
Denna utgångspunkt för ett antal skol- och universitetsreformatoriska åtgärder
har - åtminstone enligt munnens bekännelse - accepterats i alla politiska läger.
Den går också igenom de principuttalanden som en rad statliga kommitteer har
gjort. 1940 års skolutredning konstaterar, att "barn från ekonomiskt svagare
hem och än mer barn från den egentliga landsbygden fortfarande äro i hög grad
underrepresenterade inom det högre skolväsendet". 1946 års skolkommission,
som i avseende på de grundläggande värderingarna om skolans roll i det
demokratiska samhället ansluter sig till skolutredningen, trycker starkt på de
skolsociala åtgärdernas, bl. a. då stipendiernas, betydelse. Nu senast har
professor Folke Schmidt i sin utredning om vidgat tillträde till högre studier
betonat, att rekryteringsbasen för dessa bör breddas. Han citerar FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det bl. a. heter, att den högre
undervisningen bör stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.
För att nå det uppställda målet, större likhet i utbildningsmöjligheter, har man
tänkt sig vissa skolorganisatoriska och ekonomiska åtgärder. Det organisationsprogram, som lagts fram av I %6 års skolkommission och som i princip vunnit
riksdagens bifall, skall bl. a. öka utbildningsmöjligheterna för landsbygdens
ungdom. Realskolans bildningsmål inkorporeras till väsentlig del i den
obligatoriska grundskolans. 1946 års riksdag fattade beslut om införandet av
statsstipendier vid läroverk, vilket otvivelaktigt var ett stort steg framåt i
strävan att utjämna de ekonomiska hindren för vidaregående studier inom
nuvarande skolorganisation. Statsmakterna har naturligt nog särskilt inriktat
sig på att skapa ekonomiska förutsättningar för ungdomar från ekonomiskt
svagare miljöer att få högre utbildning. Vissa föreslagna åtgärder har av
statsfinansiella skäl i mycket begränsad omfattning genomförts. Man behöver
bara peka på den studentsociala utredningens förslag.
~!.ifrån den dem~kratiska samhälls- och människouppfattningen är det
s1.alvklart, att dughghet och begåvning skall vara den enda rationella intagnmgsgrunden till högre läroanstalter och att samhället bör avlägsna de hinder
som ligger i vägen för en sådan tingens ordning. Men funderar man närmare på
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saken, upptäcker man att frågan om utbildningsmöjligheternas demokratisering
inte är så. enkel som den 1 förstone ter sig. Här i Sverige har under senare är på.
statistiskt, sociolog1skt och psykologiskt-pedagogiskt hå.Il bedrivits en rätt
omfattande primärforskning, som visar nya, och ibland obeaktade sidor hos
begå.vningsdemokrat1ser ingens problem.
Vi säger, att vi skall undanröja ekonomiska, sociala och geografiska hinder på.
vägen till högre utbildning. Ur må.ngas, och naturligt nog ur statsmakternas,
synpunkt är den minsta gemensamma nämnaren de ekonomiska hindren. Det
kostar mera att utb!lda sig för den som bor på. landsbygden. Det är större
ekonomisk uppoffring för föräldrar ur s. k. lägre socialgrupp att låta sina barn
gå till högre läroanstalt. Men om vi, utan hänsyn till det statsfinansiella läget,
skulle göra det tankeexperimentet, att riksdagen plötsligt beviljade de medel
som behövdes för att alla, som var i besittning av erforderlig begåvning, kunde
få. tillfälle .att gå igenom för dem passande högre utbildning, skulle då. alla
göra detta? Svaret blir nej. Här stöter vi på föräldraambitionens och
föräldrainställningens betydelse, likaså. den enskilde elevens intressen och
ambitioner. Dessa faktorer varierar från socialgrupp till socialgrupp. Det finns
tydligen andra barriärer än de ekonomiska.
Nästa fråga är: vad menas med "duglighet" och "begåvning"? Om dessa skall
användas som urvalskriterier, måste man ange metoder som kommer åt
begåvningen. Mera preciserat gäller det att ange vad som skall avses med
studiebegåvning. Denna fråga blir allt viktigare, ju större trängseln blir framför
läroverksportarna.
Om vi nu tänker oss att v1 har fastställt vad som är studiebegåvning, måste vi
söka fastställa, om det finns några reserver att ösa ur, då vi skall bredda
rekryteringsunderlaget för de högre läroanstalterna och tillgodose det ökade
behovet av intellektuell arbetskraft. Härvid måste man ta ställning till frågan
om hur många som med hänsyn till samhällsbehoven och yrkesbalansen bör få
högre utbildning. Är antalet platser begränsat, så ställs man inför frågan hur
man på bästa möjliga sätt skall träffa ett urval. Den sociala värderingen av den
högre utbildningen kommer också in i b!lden. Både studentsociala utredningen
och skolkommissionen berör detta problem och säger, att det inte är önskvärt
att övriga yrken utarmas på teoretiska begåvningar till förmån för de mera
akademiskt betonade yrkena.
Jag skall mycket översiktligt ta upp några av dessa intrikata frågor till
behandling.
Vi vet f. n. mest om hur den sociala rekryteringen till våra högre läroanstalter
gestaltar sig. Professor Sten \Vahlund visade 1942, att antalet elever i
gymnasierna 1 förhållande till hela folkmängden var mer än 5 gånger större på
läroverksorterna än på orter eller landsbygd som låg utanför gymnasiernas
närmaste omgivningar. Övriga undersökningar av rekryteringen till realskolor,
gymnasier och högskolor ha utgått från valstatistikens socialgruppsindelning.
Denna rör sig med tre grupper: grupp I omfattar större företagare, högre
tjänstemän och akademiker, grupp Il omfattar mindre företagare och lägre
tjänstemän med skrivbordsarbete och grupp III i huvudsak omfattar kroppsarbetande och vad man kallar statstjänare. Dessa gruppers storlek var enligt
andrakammarvalet 1948: grupp I 5%, grupp Il 38% och grupp III 57%. Med andra
ord utgör grupp I bara en 20-del av de väljande, grupp Il något mer än en
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tredjedel och grupp III mer än hälften. Hur gestaltar sig nu rekryteringen tiJJ
de högre läroanstalterna mot bakgrunden av dessa proportioner?
1940 års skolutredning visade, att socialgrupp I var företrädd med l 3% av
eleverna i realskolorna samt med 28% 1 gymnasiet. Studentsociala utredningen
fann, att samma grupp var företrädd med 51 % av abiturienterna och 58% av de
fakultetsstuderande vid universitet och högskolor. Motsvarande siffror för
socialgrupp Il var följande: realskolor 57%, gymnasier 61 %, abiturienter 42%
och fakultetsstuderande 36%. För socialgrupp III, slutligen, finner vi följande
värden: realskolor 30%, gymnasier 12%, abiturienter 7% och fakultetsstuderande 6%, det viJI säga en starkt fa!Jande serie. Det bör framhåJlas, att det finns
ett flertal andra undersökningar med delvis annan socialgruppsindelning.
Resultaten av dessa rubbar inte bilden som helhet, nämligen att den sociala
rekryteringen med socialgruppsindelningen som utgångspunkt är synnerligen
ensidig och att socialgrupp III är i hög grad underrepresenterad i vära högre
läroanstalter.
Själv har jag följt en äldersklass pojkar i Malmö frän 3:dje klassen i folkskolan
fram till 20-ärsäldern. Det visade sig att ur den högsta socialgruppen gick 85%
av barnen t1JI realskolan e!Jer gymnasium mot l 5-20% 1 den lägsta gruppen.
Inom den högst gruppen gick över 60% till gymnasium mot 6-7% i den lägsta.
En liknande bild av förhållandena 1 Stockholm erhöJJ docent Boalt, dä han
"följde upp" aJla de barn som var födda l 925. I Malmö-materialet gick betydligt
över hälften av de barn ur grupp I, som enligt lärare och test var medelmåttiga
eller under medelmåttan, tiJJ realskola eJJer gymnasium, vilket i den lägsta
gruppen var rena undantagsfall. Av dem som enligt samma kriterier var klart
över medelmåttan fortsatte praktiskt taget samtliga ur grupp I i läroverk mot
bara en tredjedel inom den lägsta gruppen.
Det bör emeJlert1d påpekas, att socialgruppsrndelnrngen är ett synner!Igen
otympligt instrument vid samhä!Jsvetenskapliga undersökningar. Man har här
kombinerat sådana indelningsgrunder som teoretisk utbildning, inkomst och
yrkets prestige. Denna hopblandning ger en grumlig bild av de sociala
faktorerna. Det är betydligt bättre att röra sig med klart definierade och
avgränsade sociala faktorer av typen inkomst eJler sociala attityder eJler att
plocka ut förhållandevis homogena yrkesgrupper och jämföra dessa.
Urvalet till högre läroanstalter har ett påtagligt samband med föräldrarnas
inkomst. Men skiJJnaderna me!Jan olika inkomstgrupper är inte a!Js sä stora
som me!Jan olika socialgrupper. I Malmömaterialet fann jag, att procentue!Jt
dubbelt sä många barn ur familjer som tiJJhörde den i inkomsthänseende bäst
lottade fjärdedelen gick tiJJ läroverk som inom de äterstäende tre fjärdedelarna. Men det intressanta var, att sk!llnaderna i vidareutbildningsfrekvens
var ganska smä meJJan de tre sistnämnda grupperna. Liknande förhäJJanden
förelåg i Stockholmsundersökningen. Docent Boalt visade, att man får ett
ganska högt samband me!Jan socialgrupp och övergäng tiJJ läroverk, om man
konstanshäJler inkomsten. Detta samband är av samma storleksordning som det
meJlan betyg och urval. Om man däremot bestämmer sambandet meJJan urval
och inkomst och häJler socialgruppen konstant, finner man ett mycket lägre
samband.
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Av ännu större intresse är att undersöka rekryteringen till gymnasier och
högskolor från olika, förhållandevis homogena, yrkesgrupper. Professor Quensel
och docent Moberg har undersökt studentprocenten bland manliga 20-åringar
kommande från olika yrkesgrupper. Sammanställer man detta material med
uppgifter från andra källor, får man bl. a. fram följande, tämligen pålitliga
uppskattningssiffror. Studentexamen avläggs av
1-3%
2-3%
20-30%
40-50%
60-80%

av
av
av
av
av

jordbrukarsönerna
arbetar- och lägre tjänstemäns söner
affärsmannasönerna
folkskollärarsönerna samt
söner till akademiker.

Dessa siffror överensstämmer ganska väl med dem som byråchefen Neymark
funnit, då han för Arbetsmarknadsstyrelsens räkning gjorde en ingående
undersökning av en representativ grupp manliga 20-åringar födda l 928. 2% av
sönerna till hemmansägare och arrendatorer tar studenten. Motsvarande antal
bland tjänstemän i befattningar, som kräver akademisk utbildning, var 80%,
bland övriga tjänstemän med befattningar som kräver utbildning kring
studentexamensnivån över 50%, och bland arbetsledare c:a 9-10%. Inom
arbetargrupperna var antalet varierande från 0 till 5% med ett genomsnitt
kring 2%.
När man tar del av detta rikhaltiga material, från vilket här bara några
smakbitar har getts, ställer man sig onekligen frågan: vad är det vid sidan av
de ekonomiska förutsättningarna som gör att ungdomar från vissa grupper i så
ofantligt mycket större utsträckning går till högre läroanstalter än inom andra
grupper? Man blir än mer angelägen att få svar på denna fråga, då man finner
att rekryteringen av studenter från olika social- och yrkesgrupper har varit
nästan densamma under 40 års tid, trots att en betydande rnkomstutjämning har
ägt rum, trots att antalet studenter har mer än fördubblats sedan l 920, trots
att antalet högre läroanstalter har blivit flera och mera utspridda och trots att
de ekonomiska möjligheterna i övrigt för högre studier åtminstone något har
förbättrats.
Det är rimligt att anta, att det är olikheter mellan olika grupper 1 social
ambition, inställning till värdet hos högre utbildning och social anspråksnivå
överhuvud som har inverkat. Dessutom tillkommer givetvis olikheter i de ungas
egna intressen och ambitioner. När man genom jämförelse mellan olika
socialgrupper tror sig få ett uttryck för de ekonomiska faktorernas inverkan,
får man alltså också med de ogripbara, men inte desto mindre lika viktiga
socialpsykologiska faktorerna. Både l 940 års skolutredning och studentsociala
utredningen påpekar dessa faktorers betydelse. Den förra säger: "Vad som för
snörmakare Lekholm ter sig som en originell ide är för en fattig prästänka i
samma stad en sjå'lvklar plikt emot barnen". Man behöver inte uttrycka saken så
tillspetsat, ty snörmakare och prästänkor är rätt sällsynta. Man kan t. ex. fråga
sig, varför folkskollärare på landsbygden mer än 20 gånger så ofta låter sina
barn ta studenten som lantbrukare på samma trakt med samma ekonomiska
bärkraft.
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Det har gjorts många undersökningar som belyser rekryteringen till högre
läroanstalter från olika inkomst, social- och yrkesgrupper, men man har hos oss
gjort ganska litet för att utröna vad den sociala anspråksnivån, inställningen
till högre utbildning och de ungas egen inställning betyder. Jag skulle vilja
sammanfatta dessa faktorer under beteckningen motivationen flil' hligl'e
utbildning. I hittillsvarande undersökningar finns det åtskilliga indicier på vad
motivationen kan betyda. Vi påpekade, att sambandet mellan urvalet till högre
utbildning och socialgrupp var mycket starkt även om man konstanshöll
föräldrarnas inkomst, medan sambandet mellan urval och inkomst var mycket
svagt, om man konstanshöll socialgrupp. Det visar sig t. ex, att arbetare med
kvalificerade yrken, hantverkare och lägre kontors- och expeditionstjänstemän i
ganska stor utsträckning låter sina barn ta realexamen men att de i betydligt
mindre utsträckning låter dem gå fram till studentexamen även om de bor på
skolorten. Det förefaller som om anspråksnivån stannar vid realexamen.
Robert Havighurst, som på amerikanskt håll har bedrivit primärforskning
rörande college-utbildningens demokratisering, har gjort en intressant
undersökning av motivationens inflytande på valet av utbildning. Han utgick
från samtliga elever med en intelligenskvot över l l 5. De uppgick till 18%.
Endast 7% av samtliga elever gick till college, medan 11 % stannade med high
school eller lägre utbildning. Om man nu skapar ekonomiska förutsättningar för
att samtliga över 1l5 skall kunna gå vidare, hur många av deras föräldrar
skulle då vara villiga? Havighurst fann att det rörde sig om 4%. Det innebär,
att fortfarande 7% på grund av bristande motivation avstår från fortsatt
utbildning.
Jag nämnde begreppet intelligenskvot. Det för oss in på nästa stora
frågekomplex, nämligen vad som menas med lämplighet f<il' högl'e studiel'? Ty
det skulle ju vara denna som skulle vara vägledande för urvalet till dessa
studier. Har vi fått svar på denna fråga har vi bättre möjligheter att ge svar på
ett par följdfrågor, nämligen 1) Hur många lämpar sig för högre studier? och 2)
Hur många som är lämpliga får inte tillfälle eller avstår? Studielämpligheten
är självfallet inte bara en fråga om intellektuell begåvning. Vi har redan
påpekat motivationens betydelse. Saknas ambition, intresse och stöd från
hemmet i studiesträvandena, så kan även en god intellektuell begåvning komma
till korta.
Detta har man bl. a. i rikt mått kunnat konstatera i England. Enligt l 944 års
Education Act skulle fördelningen på olika utbildningslinjer i 11-årsåldern
enligt lagens formulering ske uteslutande efter elevernas lämplighet och
begåvning. I realiteten har det blivit en enorm trängsel vid intagningen till den
teoretiska linjen, till grammar school. Det har inte blivit fråga om fördelning
utan om urval av elever. Detta urval sker med ledning av betyg, test, prov och
lärarbedömningar. Även om man tar hänsyn till elevens intresse, vilket sker 1
marginalzonen, så blir bortfallet från grammar school mycket större bland barn
från hem, där attityden till högre utbildning är mera ljum, för att inte säga
avvisande än bland barn, där hemmets ambitioner ständigt stödjer studieprestationerna. Ett rent intellektuellt urval innebär, att man inte får med den
viktiga motivationen, vilken 1 stor utsträckning bottnar i sociala normer och
rollförväntningar som ingalunda helt bestämmes av hemmets ekonomi.
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I runt tal 50% av skillnaderna mellan elevernas prestationer 1 läroverket kan
anses bero på rent intellektuella olikheter dem emellan. De återstående 50
procenten beror på olikheter 1 ambitioner, intressen, hälsa o.s.v. Det har gjorts
försök att fixera en intellektuell mrnimigräns eller marginalzon, under vilken
det är föga sannolikt att en elev kan klara real- eller studentexamen eller med
framgång bedriva högskole- och un1vers1tetsstudier. Det visar sig, att endast ett
par procent elever, som regel tillhörande socialgrupp I, når fram till
realexamen med en intelligenskvot under l 00, d.v.s. med begåvning under
genomsnittet i en ogallrad åldersklass folkskolebarn. Sannolikheten för att nå
fram till realexamen är c:a l 0% fÖr dem som ligger under kvoten l 08. Går v1
sedan vidare uppåt, ökar g1vetv1s sannolikheten avsevärt fÖr att vederbörande
skall nå fram till real- eller studentexamen. Det är sålunda en smaksak, var
man vill lägga den intellektuella minimigränsen. Sätter v1 den till 105,
utestänger vi bara några få som skulle ha haft möjligheter att nå fram till
realexamen.
Det har beräknats, att ungefär 33% av en hel åldersklass har de intellektuella
resurserna för att klara realskolans studiemål. Motsvarande mrnimigräns för
studentexamen ligger ännu högre, mellan 115-120. Det innebär att c:a 12-15%
av en ogallrad åldersklass skulle ha rntellektuella förutsättningar att avlägga
studentexamen. En ytterligare höjnrng av kraven äger rum vid övergång till
högskole- och universitetsstudier. Det genomsnittligt bästa elevklientelet
uppvisar de spärrade högskolorna, främst då de medicinska fackhögskolorna och
de tekniska högskolorna. Många påbörjar högskolestudier utan att vare sig
intellektuellt eller i fråga om individuell studieteknik räcka till. Ett sådant
kriterium på studieframgång som avbrottsfrekvensen har ganska högt samband
med medelstudentbetyget. Docent Moberg visar, att inom humanistiska
fakulteten avbryter studenter med medelbetyg under Ba-strecket studierna
flera gånger oftare än dem med betyg över AB-strecket. Jag är övertygad om
att en mera effektiv individuell handledning av studenterna, vilket i många
ämnen innebär en kraftig ökning av de biträdande akademiska lärarnas antal,
samt kurser 1 studieteknik skulle kunna nedbringa avbrottsfrekvensen högst
avsevärt.
Jag framhöll, att om vi kunde fastställa en ungefärlig gräns för de intellektuella krav som nuvarande utbildning till realexamen och studentexamen ställer
skulle vi också kunna få svar på frågan, hur stor den intellektuella s. k.
begåvningsreserven är. Själv har Jag haft anledning att forska ganska mycket i
denna fråga. De metodiska problem som knyter sig till uppskattningen av
begåvningsreservens storlek har varit föremål för mycken diskussion bland
fackmännen. Dessa problem är delvis rätt tekniska, varför jag är rädd för att
återgivande av dessa resonemang skulle ge mången en upplevelse av faddhet
hos lärdomens frukter. Det kan räcka med att påpeka, att flera svenska
forskare, delvis med olika material och med olika metodiska utgångspunkter
sökt göra bestämnrngar av begåvnrngsreservens storlek. Man kan i stort räkna
med att 15% av en åldersklass pojkar når fram till realexamen eller jämställt
bildningsmål. Vi framhöll, att 33% kan räknas ha intellektuella förutsättningar
att nå detta mål. Det rnnebär att v1 har en begåvningsreserv på 18%. Antalet
läroverksstudenter rnom en hel åldersklass utgör inom den manliga delen av en
åldersklass 6-7%. Vi fann, att minst kvoten 115 krävdes för avläggande av
studentexamen. Det gör en begåvningsreserv på c:a 8-10%. De flesta, som
tillhör begåvningsreserven, återfinns givetvis rnom socialgrupp III.
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Det är angeläget att till dessa siffror foga ett par reservationer. För det första
är det ur metodisk synpunkt svårt att på detta område nå en högre grad av
exakticitet. För det andra har vi här diskuterat den intellektuella begåvningsreserven och därvid inte tagit hänsyn till övriga faktorer, framför allt då inte
till motivationens och den sociala ambitionens inflytande på framgången i
högre studier. För det tredje måste vi ha i minnet, att siffrorna gäller de krav
som nuvarande studiemål i dessa läroanstalter uppställer och under nuvarande
sociala förhållanden. Med nya studiemål och annan samhällsstruktur kan
värdena givetvis bli helt andra.
I detta sammanhang bör ett par ord sägas om intagningen till läroverk och
andra högre läroanstalter, då som nu antalet platser understiger antalet
sökande. Denna fråga har visat sig i hög grad engagera känslorna hos ambitiösa
föräldrar. Den har också på sistone ofta ventilerats 1 pressen. Ett konkurrensurval torde medföra att begåvningsfaktorn relativt sett f, n. spelar något större
roll än tidigare vid intagningen till läroverken, vilket sålunda bidrar till en viss
social utjämning i rekryteringen. Jag betonade, att begåvningen spelar "något
större roll", ty intagningen äger ju rum efter betyg och dessa speglar inte bara
intellektuella och kunskapsmässiga skillnader utan också ambitionsskillnader,
särskilt hos föräldrarna. En av mina elever har kunnat visa, att de barn som går
över till läroverk har högre skolbetyg än de med samma testade begåvningsförutsättningar som fortsätter i folkskolan. Det torde inte bero på att lärarna
haussar betygen för dem som siktar på läroverket utan på att dessa elever
drives hårdare hemma än de andra. Man har också ivrigt diskuterat, vilket
urvalsförfarande som är bäst. Man frångick häromåret intagningstentamina
därför att dessa ansågs vara otillförlitliga och innebära en alltför stark psykisk
press. Nu vill man gå ifrån den prövningsfr ta intagningen därför att
folkskolebetygen inte anses tillförlitliga och därför att systemet medför en
långt utdragen press på eleverna. Det faktiska läget är givetvis det, att intet
intagningsförfarande är tillfredsställande i den meningen att det 100-procentigt rättvist eller tillförlitligt ger det bästa urvalet. Ur den pedagogiska
vetenskapens synpunkt är problemet att söka sig fram till den urvalsmetod
eller den kombination av urvalsmetoder som ställer den bästa prognosen på
studieframgång. Det har vid upprepade välkontrollerade undersökningar visat
sig vara en kombination av betyg (lärarbedömning) och test. Väljer man betyg,
test eller inträdestentamina var för sig får man sämre prognos.
Det finns här anledning att betona, att skolpolitikerna aldrig har yrkat på att
alla som till äventyrs har de begåvnrngsmässiga förutsättningarna för att
avlägga exempelvis studentexamen partout skall eller bör göra detta.
Målsättningen är 1 stället den, att de som önskar nå detta bildningsmål och har
begåvningsförutsättningar därför inte skall behöva stöta på oöverstigliga
ekonomiska hinder. För min personliga del skulle jag starkt vilja trycka på
vikten av ett bättre begåvningsurval till den akademiska utbildningen.
Tillgången till välkvalificerade forskare har 1 många sammanhang framhållits
som ett ovärderligt nationellt kapital. Rekryteringen av dessa kräver en
rekryter ingsbas välbegåvade studenter. Denna bas kan förbättras genom en
bredare social rekrytering.
Vi tog vår utgångspunkt i de normer som ligger till grund för programmet om
utbildningsmöjligheternas demokratisering. Dessa normer var:
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1.

En rättvisare fördelning av rekryteringen från de olika socialgrupperna till
högre läroanstalter.

2.

Ett urval uteslutande efter begåvningskriterier.

Det praktiskt-skolpolitiska program som bygger på dessa normer avser att
genom ekonomiska stödåtgärder undanröja hindren för begåvade ungdomar ur
socialgrupp III att besöka högre läroanstalter.
När man nu vill realisera detta program stöter man på vissa svårigheter som
man kanske rnte i förstone beaktar:
Begåvningskriterierna är rnte oberoende av de sociala faktorerna. Kunskapsprestationer, betyg och testresultat ligger genomsnitt!Jgt högre i socialgrupp I
än 1 socialgrupp III beroende på olikheter mellan grupperna 1 fråga om
intellektuella växtbetingelser för de unga. Även om man tar hänsyn till detta
visar det sig att ungdomen ur socialgrupp III är oerhört underrepresenterad i
jämförelse med de bägge andra grupperna.
De sociala hindren är ingalunda av enbart ekonomisk art. Det föreligger ett
långt ifrån perfekt samband mellan socialgrupp och rnkomst. Om man jämför
ungdomar ur olika socialgrupper, vars föräldrar har samma inkomst, finner man,
att de sociala attityderna, ambitionerna och målsättnrngarna spelar samma roll
vid urval till högre skolor som barnens intellektuella nivå definierad med betyg
eller testresultat. Detta innebär, att ekonomiska stödåtgärder inte på långt när
kan utjämna olikheterna mellan socialgrupperna med hänsyn till antalet
ungdomar som går till högre skolor.
V finner, att en väsentlig orsak tlll svårigheterna att realisera programmet om
större social rättvisa är något som är betydligt stabilare och djupare rotat än
alla skolorganisatoriska och ekonomiska program, nämligen vissa sociala
värderingar. Människan är nu en gång ingen rationellt tänkande homo
oeconomicus. Hon är präglad av de uppfattnrngssätt och attityder som
karakteriserar hennes tillhörighetsgrupper. Det är inte säkert att hon beter sig
på ett sätt som reformatorer eller beslutande instanser anser vara riktigt och
rationellt. Detta konstaterande har betydelse för all socialpolitik. Man får
liksom uppfostra människor så att de är beredda att ta emot det som samhället
bjuder.
Den nuvarande skolsituatwnen präglas bl. a. av en allt större trängsel framför
läroverksportarna. Det är uppenbarligen så att en stor del av föräldrarna
föredrar den teoretiska utbildningen framför den s. k. praktiska. Hur kommer
· dessa sociala värderingar att göra sig gällande vid övergången till den
skolorganisation som i skissartad och principiell form har beslutats av 1950 års
riksdag? Om det blir så att stora grupper av föräldrarna även i fortsättningen
föredrar den teoretiska 11111en kommer man att få svårt att rekrytera elever till
enhetsskolans bägge övriga linjer. Det skulle vara av intresse att göra en
undersökning på den punkten. Hur många föräldrar kommer att få snörmakare
Lekholms ide och hur många kommer att få andra ideer? Den pedagogiska
vetenskapen borde, menar man kanske, rnte syssla med sådana problem. Det är
självfallet riktigt, att det inte är vetenskapens sak att bestämma vilka
värdemässiga och därmed också pol! t1ska utgångspunkter man skall ha för de
organisatoriska och ekonomiska åtgärderna inom undervisningsväsendet. Men
135

den pedagogiska vetenskapen kan dock i detta sammanhang ha uppgiften att
hjälpa till att klarlägga innebörden av den politik som statsmakterna
bestämmer sig för. Och den kan i vissa fall tala om vilka troliga konsekvenser
som praktiska åtgärder grundade på en viss politik kan ha.*)
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För att korrigera korrekturfel i den år 1953 tryckta vers10nen av denna
föreläsning har den i enlighet med författarens önskemål lästs mot en
bearbetning som publicerades 1987 (Husen, T. ( 1987) Vad har hänt med
skolan? Falköping: Verbum Gothia, 100-109). De ändringar som gjorts här
inskränker sig enbart till uppenbara korrekturfel.

16 Dalins Argus och begåvningsurvalet

Sven Edlund 13 april 1957

Det har sagts, att Andreas Bachmanson-Nordencrantz' 1730 utgivna arbete
Areana oeconomiae et commercii inledde en ny epok inom svensk ekonomisk
litteratur. Var skrifter, som avhandlade nationalekonomiska frågor, före denna
t1dpu nkt en sällsynthet, blev de under den följande tiden så mycket vanligare.!)
Detta var ett uttryck för det väci<ta och sedan allmänt utbredda intresse för
samhällsekonomiska spörsmål, som kom att prägla frihetstiden. Ett problem,
som ägnades stor uppmärksamhet och som också i hög grad kom att färga den
pedagogiska debatten, var frågan om arbetskrafts- och yrkesfördelningen.
Enligt den gängse merkantilistiska uppfattningen gällde det bl a att få till
stånd en lämplig avvägning mellan nå'rande och tärande samhällsmedlemmar,
för att använda en av Bachmanson i Areana lanserad terminologi.2) Av
människor av det förra slaget, av bönder, hantverkare och arbetare kunde ett
land ej få för mycket. De var en nödvändig förutsättning för den produktion,
som gjorde ett land rikt och gav det en gynnsam handelsbalans gentemot andra
länder. Ett för stort antal ämbetsmän, lärda och andra, som ej direkt deltog i
produktionsarbetet utan i stället underhölls av de andra samhällsgrupperna,
betraktades däremot som ett hinder för allmänt välstånd.
Utifrån dylika synpunkter var förhållandena i Sverige vid frihetstidens början
ägnade att inge bekymmer. Krig, pest och hungersnöd i förening hade under
Karl Xll:s tid decimerat befolkningens antal. Som Heckscher visat, gällde
nedgången 1 folkantal inte minst den manliga befolkningen. Landshövdingarnas
ämbetsberättelser innehöll också enstämmiga vittnesbörd om brist på manlig
arbetskraft. Ett uttryck för uppfattningen om läget på arbetsmarknaden möter
oss i ständernas skrivelse till Kungl. Maj:t den 13 dec. 1734, där det heter, att
"et allmänt klagomål å'r om brist på nödwändigt och godt tienstefolck".3)
Ansågs det således föreligga brist på arbetskraft inom de lägre yrkena, var
förhållandena det motsatta beträffande de högre. Efter fredssluten och
stormaktsväldets fall hade en ansenlig skara militära, civila och prästerliga
befattningshavare blivit utan anställning. De som innehaft lägre tjänster, fick
utan vidare avsked, men sådana som i sin tidigare tjänst haft minst
kompan10fficers rang, ansåg man sig skyldig dra försorg om och förskaffa ny
anställning. I anledning härav upprättades enligt beslut av 1723 års riksdag en

1)

2)
3.

Schauman, G., Studier i frihetstidens nationalekonomiska litteratur, s. 68.
Schauman, G., a.a., s. 73, not 1.
Axelson, G.E., Bidrag till kå'nnedom om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid,
s. 86ff. - Heckscher, E., Sveriges ekonomiska historia, 2, s. 406ff. - Riksens
ständers brev till Kungl. Maj:t 1734. Civile ärender, 2, nr 197. RA.
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expektantstat för dylika tjänstlösa, f, d. befattningshavare. Hovrätter, kollegier,
landshövdingar, konsistorier och magistrater ålades att vid återbesättandet av
vakanta tjänster ha de tjänstlösa av civil- och prästeståndet i billig åtanka eller
- då de inte själva ägde rätt att tillsätta tjänsterna - på förslagen varje gång
uppföra åtminstone en av dessa tjänstlösa, som kunde anses meriterad till
beställningen i fråga. På liknande sätt skulle också övertaltga officerare efter
hand placeras. För att de tills vidare skulle ha något att existera på, samtyckte
ständerna till en särskild bevillning, som skulle göra det möjligt att till
expektanterna utbetala hälften av den lön de uppburit i sina förutvarande
befattningar. Expektantlistan för civila ämbetsmän och präster upptog för år
1723 164 personer, därav 26 prästmän, och lönestaten för dem belöpte sig till
något över 30 000 Dr smt. Den militära expektantstaten var vida större och
uppgick till nära 7 5 000 Dr smt. Enligt beslut vid 1726/27 års riksdag uppfördes
ytterligare ett antal personer på expektantlistorna, däribland 58 förutvarande
civilämbetsmän och 6 prästmän.4)
Att dessa expektanter utgjorde en grupp medborgare, som med den av
Bachmanson präglade termen fick betecknas som klart tå'rande, behöver ej
särskilt understrykas, och det skulle dröja ett par decennier innan expektantstaten helt kunde avvecldas.5) För dem som var inställda på en karriär inom
den civila eller militära banan innebar expektantgruppen minskade befordringsutsikter. Genom de omfattande nobiliterrngarna vid frihetstidens början
ökades ytterligare deras antal, som i statliga tjänster såg den ståndsmässiga
utvägen att skaffa sig en anständig bärgning.6) Adelsståndet hade, som man på
riddarhuset under 1723 års riksdag uttryckte saken, på senare tid förökats öfver
riketz flirmåga.7) Situationen hade ytterligare tillspetsats, då de ofrälse
stånden under samma riksdag på borgarståndets initiativ framfört krav på att
de statliga, civila tjänsterna, de högsta likväl undantagna, till halva antalet
skulle besättas med ofrälse män.8) Visserligen hade adeln lyckats tillbakavisa
dylika anspråk, men aktionen hade tydligt röjt de ofrälses aspirationer. En ökad
tillströmning till tjänstemannabanan eller till de intellektuella levnadsbanorna
över huvud taget skulle i det föreliggande läget ha inneburit, att proportionen

4)

Expectance-staten 1724-1728 (17 35), Personalstater, Statskontorets arkiv.
RA. ö. Jfr Malmström, C.G., Sveriges politiska historia, I, 1893, s. 405.

5)

Jfr sekr. utskottets prot, 22/3 1743, s. 2286ff., Utskottshandl. 1742-1743,
vol. 1, RA och Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll, 1746-1747:
1, s. 205.

6)

Rörande nobiliteringarna vid frihetstidens början se särskilt Carlsson, S.,
Ståndssamhälle och ståndspersoner, s. l 2f, och 236.

7)
8)

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll, 1723; 4, s. 452.

Rörande striden om ämbetena vid frihetstidens början se Edler, P.J.,
om ofrälse mäns rå'tt till civila ämbeten 1719-23, Historisk
Tidskrift 1915, s. 127ff.
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mellan nå'rande och tå'rande befolkningsgrupper ytterligare försämrats. Att det
förelåg en fara för en sådan utveckling, visade den under l 720-talets senare
hälft starkt stegrade inskrivningsfrekvensen särskilt vid Uppsala men delvis
även vid Åbo universitet.
I början av l 7 30-talet steg antalet nyinskrivna studenter även i Lund, medan
inskrivningssiffrorna både i Uppsala och Åbo alltjämt låg på hög nivå. 1733
inskrevs sålunda i Uppsala 326 studenter, den högsta siffran under hela
århundradet.9)
Sådana tedde sig i stora drag förhållandena vid frihetst1dens början. Vare sig
man såg frågan från rent nat1onalekonomiska synpunkter eller personligen hade
intresse av en minskad konkurrens på ämbetsmannabanan, kunde det anses
önskvärt att på ett eller annat sätt minska tillströmningen till de högre yrkena
och förhindra, att de produktiva näringarna berövades erforderlig arbetskraft.
Bl. a. behövdes det upplysning och propaganda för att få berörda parter att
inse, att en ytterligare ökning av de tjänstesökandes antal varken var till deras
eget eller till rikets bästa.
Som ett försök i denna riktning kan man betrakta den - som det anges!) - på
Joachim Ehrenpreuss' föranstaltande l 723 tillkomna svenska översättningen av
det tyska arbetet FUrstliche Macht-Kunst oder unerschöpfliche Gold-Grube, där
författaren2) med skärpa framhöll de från nationalekonomiska synpunkter
olyckliga följderna av den även i hans hemland konstaterade flykten från
näringsståndet och det därav föranledda överflödet på studerande och halvlärt
folk. Som botemedel förordades dels åtgärder för att höja särskilt hantverksutövarnas sociala ställning, dels en centralt administrerad reglering av
tillträdet till de högre utbildningsanstalterna.3) Arbetet distribuerades bland
ständerna under 1723 års riksdag, och avsikten var uppenbarligen att sprida
kännedom om merkantilismens ideer, häri inbegripet en merkantilistiskt färgad
befolknings- och skolpolitik.

9.

Aström, S-E., Studentfrekvensen vid de svenska universiteten under
1700-talet, Historisk Tidskrift 1949: l, s. 6 o. I J. - Uppsala universitets
matrikel, utg. av A.B.

I)

Se Wrangel, E., Frihetstidens odlingshistoria, s. 257, not J.

2)

I såväl den tyska som den svenska upplagan anges Heinrich Bode, juris
professor i Halle, som utgivare. Vem som skrivit boken är ovisst. Vissa skäl
synes tala för att geheimerådet 1 Hannover, A.C.

3)

Macht-konst eller outlöselig guld-grufwa, s. 8lf. och 226f. Jfr beträffande
detta arbete förutom Schauman a.a., s. 4lf., Löfberg, D., Det nationalekonomiska motivet i svensk pedagogik under 1700-talet, s. 26f. och
Kaleen, G., Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia
fram till år 1830, s. 166.
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Några år senare började som ovan antytts också svenska författare ta upp
frågan till behandling med utgångspunkt från de rådande, inhemska förhållandena. Att Bachmanson i Arcana skulle komma med ett varningens ord, var med
tanke på det förut sagda ej annat än vad man kunde vänta.
"Inbilningar och tycke för Tienster och Caracterer har wå'rkat så mycket i wårt
Land, och nlistan allmlint ibland folket, at det nlistan hålles för gement och
förakteligit at wara utan Tienst eller Caracter",

framhöll han, och följden hade blivit, att vi
"i proportion af nlirande ledamöter hade alt för många tå'rande ---. Det lir alt
för många af oss, som beflita sig at blifwa Uirde samt wara förnlime, så at man
har orsak fruchta, det hedern och wettenskaperne innan kort få en så stor
öfwerwicht emot hwad som den uppehålla skal, at altsammans snart går öfwer

linda".4)
Följande år, alltså 1731, utvecklade Anders Berch samma tema inför ett
akademiskt forum i avhandlingen De felicitate patriae. I anslutning till tyska
auktorer på området fastslog han, att det i ett rike nödvändigt måste finnas ett
större antal i produktionslivet verksamma medborgare än lärda män. Direkt
skadligt för landets ekonomi var det, om antalet studerande var större än vad
som erfordrades med hänsyn till avgången från olika ämbeten och tjänster. Det
blev då ofrånkomligt, att många som slagit in på den lärda vägen fick gå
sysslolösa och utan tjänster. De låg på så sätt inte endast samhället till last.
Produktionen och näringslivet gick även miste om deras arbetsinsats. Orsaken
till överflödet på studerande ansåg Berch liksom Bachmanson och författaren
till arbetet Machtkonst vara den, att föräldrarna fann det vanhedrande att låta
barnen slå sig på jordbruk eller hantverk, handel eller sjöfart. Men intet redligt
arbete var vanhedrande. På det arbetande folket och dess flit berodde landets
ekonomiska välfärd.5)
Av stor betydelse för spridandet av de ekonomisk-politiska synpunkterna på
yrkesfördelningen och därmed sammanhängande spörsmål var att de även togs
upp till behandling i den periodiska tidskriftslitteratur, som vid denna tid
började utkomma i Sverige. Frågan ventilerades ingående redan i vår första
egentliga tidskrift av den moraliserande typen, Sedo-Llirande Mercurius, vilken
utgavs under tiden juni 17 30 - oktober 1731. Huvudutgivare var dåvarande e.o.
kanslisten Carl Carlson, 1746 adlad under namnet Carleson. Även i dennes åren
1734-1735 publicerade tidskrift Hushålds-Råd framhävdes de nationalekonomiska aspekterna på problemet.6)

4)

Bachmanson, Arcana oeconomiae et commercii, s. 97 och 163.

5)

Berch, a.a., s. 5f,

6)

Se Sedo-Llirande Mercurius, del 1, nar 21, del 2, nr 1, 19, 20 och 21 samt
Hushålds-Råd, 17 34 nr 2 och 17 35 nr 6 och 8. Beträffande dessa tidskrifter
se Sy Ivan, o., Sveriges periodisl'a literatur, s. 131 ff och 21 Off samt - vad
speciellt frågan om utnyttjade förebilder beträffar - Lamm, M., Olof Dalin,
s. l l 8ff.
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Från Propagandasynpunkt viktigare var dock, att också Olof Dalin i Then
Argus (1732-1734) tog till orda i samma sak och gjorde olika
yrkesvalsmotiv till föremål för en kritisk, för att ej säga satirisk granskning.
Men medan Carlsons liksom Berchs och Bachmansons ovan omnämnda arbeten
ägnats stor uppmärksamhet i den pedagogik-historiska forskningen under senare
är7), har Dalins inlägg i diskussionen egendomligt nog nästan helt kommit att
förbises.8) En redogörelse för dennes i Argus framlagda åsikter kan därför
anses vara på sin plats.9)

swänska

Även i Argus möter vi talet om
uppfattning fanns det anledning
utbildad arbetskraft rnom en nära
omkring slutet av september 17 34
sitt språkrör yttra:

överflöd på studerande, och enligt Dalins
befara, att överskottet pä intellektuellt
framtid skulle bli allt mer markant. I ett
utkommet nummer av tidskriften lät Dalin

"Jag spär att 1744 bljfr Landet mycket fullare, än det nu är, af Wattubi,
högfärdige tiggare, drillande tienstsökare, onyttiga börder. Summa: Tärande
öfwerlopps-Inwänare, så framt de Studerandes antahl intet minskas". I)
Liksom Anders Berch, vilken i dissertationen De fel1citate patriae framfört
samma yrkande, tillbakavisade Dalin anklagelsen, att han med en sådan
rnställning till frågan var en lå'rdomsfiende.2) Det fanns två slags lärdom, dels
den, som gjorde en till en dygdig och förnufftig menniska, dels den som gjorde
en till en literat, en boksynt. Den förra ville han inte hindra, men den senare
önskade han bunden til en mindre hop, til så många allenast, som i andeliga
och Werldsliga tienster behöfwas; Men ey mer. Häröver borde, fortsatte Dalin:
"wederböl'ande ungdoms-upsyningsmän ha omsorg, som weta urskillia alla
ämnen, hwat och et til sitt Element. -- Men nu å'r giå'rdet upgifwit: Hwar
Lymmel will upklifwa på Pindus: liksom det tilgår i handelen, at så'lliare lira
rå'ttnu flere än köpare, så äro de rättnu flere, som springa efter lön och lefwa
del'af, å'n de, som skaffa Cl•onan, hwarmed hon skall löna sitt Folk. Det hålles
nu för gement at wara en god Borgare. Hand-konster och wlil'ksl/Jgder wräkes åt
bonddrängar. Herrar wille wi alle wara".3)

7)

Se Ohlson, N.G., Det pedagogiska problemet i Sverige under frihetstiden
och gustavianska tiden, s. 68 och 61, Löfberg, D., a.a., s. 71, l l 5ff, 131 ff,
l 43ff, l 60f och I 90f., Kaleen, G., a.a., s, l l 8f, l 44f, 149, I 67f och 171 ff,

8)

Jfr Löfberg, D., a.a., s. 131 och l 33f samt Kaleen, G., a.a., s. 1979.

9.

Ett påpekande av att Dalin i Argus behandlat hithörande frågor har
tidigare lämnats av Warburg, K.J., Olof Dalin, s. 79f.

1)

Then swå'nska Argus, utg. av B. Hesselman och M. Lamm, 2: 39, s. 345.

Beträffande dateringen se Lamms historiska inledning i bd 3, s.v.
2)

Jfr Berch, a.a., s. 5f.

3)

Argus, 2: 39, s. 346.

141

Yrkesfördelningen i samhället var således enligt Dalins mening ogynnsam inte
endast beträffande proportionen mellan nå'rande och tärande i den av
Bachmanson använda betydelsen, Även minuthandlarnas skara angavs vara för
stor. Dessa tillhörde ju också ett skrå, som ur produktivitetens och merkantilismens synpunkt sett var av föga värde med hänsyn till landets materiella
uppkomst. Det behövdes på den punkten en jämkning även inom näringsstånden
själva.
Annorlunda förhöll det sig däremot med det egentliga köpmansståndet, som
genom sin verksamhet bidrog till att kapital drogs in i landet. Den honetta
ambitionen kunde här få rent riksskadliga verkningar, framhölls det i Argus:
"Wi hafwa få Capitaler i handelen emot dem wi kunde hafwa, derutaf, at alt för
många ha en orimmelig tok-Högfärd i Hufwudet: De willa alla wara wälborne
Herrar ock junkrar. Köpmansståndet är dem alt för gement. När nu ett Capita!
genom många åhrs försiktighet är sammandragit, skingras det strax då
Köpmannen dör, ty hans Söner skola för allting blifwa store Män och döttrarne
förnäme Fruer".4)
Detta var ett inlägg i en aktuell fråga. Redan under 1723 ås riksdag hade adeln
i sin gensaga emot borgarståndets och de övriga ofrälse ståndens krav på vidgat
tillträde till de statliga, civila tjänsterna ställt frågan, om det
"flJr ett rijke och commercien hälsosamt eller skade!igt lir, att borgarebarn icke
flJdes opp till handeln, eller om de blJra hållas till andre vettenskaper,
hvarigenom flJrlildrarnas eller deras egen ambition förnlJijes, Ståndet ombytes
och på slutet boets samlade medel flJrstlJras kan".5)

I ett under riksdagen 1726-27 inlämnat memorial hade Andreas Bachmanson
yrkat på,

"at alla kilJpmäns så wäl som Manufacturisters barn wid förlust af deras arf
eller en del där af skulle förbiudas sig i något annat Stånd och Ämbete at
begifwa".

Om de likväl så gjorde, skulle det förbrutna arvet tillfalla den familjemedlem,
som fortsatte att driva rörelsen. Avsikten med detta lagförslag, som avtrycktes
och ingående motiverades i Bachmansons Areana oeconomiae et commercii,
hade varit att konservera köpmannakontoren och dessas kapital.6)

4)

Argus, 1: 17, s. 121f.

5)

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1723, s, 469f.

6)

Bachmanson, a.a., s. 58ff. Jfr Petander, K., De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige, 1, s. 41.
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Även om Dalin delade uppfattningen, att flykten från köpmansståndet var en
från nationalekonomiska synpunkter allvarlig företeelse, och tydligen också
fann det angeläget, att det för handeln nödvändiga rörelsekapitalet ej
skingrades, inskränkte han sig i Argus till att framhålla, att man borde söka
utvägar att göra de borgerliga näringsfången mera lockande och tillfredsställa
de välsituerades ärelystnad på annat sätt än genom att ge dem adelskap.?)
Bachmansons förslag om att lösa frågan genom ett lämpligt utformad
arvslagstiftning förbigicks betecknande nog med tystnad. Det grundade sig i
själva verket också på en uppfattning om yrkesvalsproblemet, som i princip helt
avvek från den Dalin anslöt sig till.
Då Bachmanson i Areana närmare motiverade tanken, att man lagstiftningsvägen skulle söka förhindra, att köpmäns och manufakturisters barn
lämnade sina fäders stånd, anförde han inte endast ekonomiska utan även
psykologiska skäl härför.8) Särskilt angelägen var han att tillbakavisa
invändningen, att en dylik lagstiftning "skulle införa ett twång i de böjelser,
som sielfwa naturen icke tillåter", d.v.s. komma att strida mot principen om ett
yrkesval, baserat på individens naturliga förutsättningar. Bachmanson, som var
starkt påverkad av engelskt tänkande, tog här Lockes filosofi till hjälp och
hävdade, "at menniskorne i anseende til blotta natursens stånd lira alle lika
samt at upfostringen lir den som giör dem til det de äro". Vid födelsen skilde
sig människorna från varandra endast med hänsyn till "wissa grader af qwickhet
och dumhet", men varken dumhet eller kvickhet innebar i och för sig böjelse
eller inklination i den ena eller andra riktningen. Böjelsen var enligt hans
mening mindre en produkt av det naturliga anlaget än av miljö och uppfostran.
Vem kan väl säga, skrev han,

"utan at förgripa sig så emot natw·en som sedwanan och upfostringen, at barnet
i waggan icke skulle så wlil wara böjeligit til en Krigsman som til en Kiöpman
eller två'r·t om, allenast education och ungdomens anförande då'1•efter stå'lles?"
Allt ifrån sina tidigaste år insöp barnen sin omgivnings tänkesätt och åsikter.
Omvärldens uppskattning och värdering var enligt Bachmansons mening den
viktigaste faktorn vid yrkesvalet och inte böjelsen i betydelsen av något
konstitutivt drag i begåvningsstrukturen. Härtill kom, att det också inom de
praktiska yrkena behövdes män med hög intellektuell kapacitet. Med uppenbar
förtrytsamhet ställde Bachmanson i Areana frågan, vilka andliga gåvor, studier
och vetenskaper, som inte skulle vara en köpman tjänliga och nyttiga. "Ja, det
synes nästan, fortsatte han, som borde en Kiöpman förstå mera än alla andra
menniskor". På grundval av begåvnrngsdifferenser var det därför av olika skäl ej
möjligt att lösa problemet om en önskvärd yrkesfördelning i samhället.
Begåvningssynpunkten var enligt Bachmansons förmenande ej relevant i det
sammanhanget.

7)

Argus, 1:17, s. 122.

8)

Se härom och beträffande det följande Bachmanson, a.a., s. 7lff, 95f och
127f.
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Rydeliuslärjungen Olof Dalin intog i denna fråga en motsatt ståndpunkt. Efter
vilka linjer han ansåg att yrkesvalsfrågan borde lösas, framgår bl. a. av det
lustigt hopkomna 13-de numret av första årgången av Argus. Adam och Eva
berättades där ha stigit upp ur sina gravar och samlat sin avkomma för att se
hur var och en förvaltat sitt pund. Under den granskningsrevy, som följde, fick
den ene efter den andre sina satiriska slängar för att de mer eller mindre burit
våld på sitt rätta skaplynne. Om de lärda och litterata hette det på följande
sätt:
"I det samma kommo några Lärda och Poeter fram som med Reverenzer
praesenterade sina Wärek och Verser, hwar af de något upläste, men Adam
sade: Barn, I ären födde til at bli Skomakare. Sy len anstodo Ehr bättre än
Pennan. I Handtwärk haden I giordt gagn och behag, men icke i Studier,
Gåfworne äro mångahanda och hwar och en bör skiärskåda hwilkendera han
fått".
Skildringen avslutades med följande ord:
"Det lir mig omöyeligit at minnas, eller nu kunna beskrifwa alla dem, som
denna gången skilimt ut sig för Farfar .och Mormor. Det wet jag at Japhets
Fader hölt denna Förmaning: Mina Arfwingar, sade han, låten nu wackert see,
at I intet så illa wanskapen Ehr, som I hittils gjort: Den ena tage icke ens
annars Pund och wanryckte sitt eget: Pröfwen Eder· sielfwa hwad "Skaplynne" I
ligen och blifwen derwid, så skun I på hwarannan märka, at icke ett lir, som icke
lir behageligit i sitt slag, nlir det rlitt brukas---, Dessutan bör hwar och en
gifwa sig til den Tienst i Riket, som han är fallen til, och ingen lihrelystnad bör
giöra hemgång på Naturen, hwar på jag ser i bland Ehr så många Exempel".

Det var det naturliga anlaget, skaplynnet, som enligt Dalins åsikt borde få
fälla utslaget, då det gällde att välja yrke. Han förfäktade härvidlag samma
ståndpunkt som Andreas Rydelius, Anders Berch och Carl Carlson9) och skulle
också längre fram i Argus gissla deras lättsinne och brist på hänsyn till det
allmännas bästa, som valde yrke eller tvingade sina barn att välja yrke utan att
det ringaste bry sig om i vilken riktning anlag och böjelser pekade. I)
Betecknande nog fann han det angeläget att särskilt inskärpa, att denna fråga
inte minst angick dem som aspirerade på allmänna tjänster.

9)

Rydelius, Nödiga förnuftsöfningar, 17 3 7, s. 79. Dens., Diss. phil. de diverso
Palladis et Martis ingenio, 1723, s. 19ff., Dens., Diss. phil. fidelem
praeceptorem, praecertim privatum, adumbrans, 1726, s. l 2ff. Lundström,
H., Rydelii memorial 1738, Kyrkohistorisk årsskrift, 1900. Berch, a.a., s. 6.
Sedo-Lå'rande Mercukrius, 1730, nr 20. Jfr Eklund, J.A., Andreas Rydelius
och hans livsåskådning, s. 194ff. Sjöstrand, W., Pedagogik och temperamentslära, s. I 20ff. och Edlund, s., Diskussionen om begåvningsurvalet
under reformations- och stormaktstiden, s. 240f.

I)

Argus, 2: 13, s I 07ff. och 2: 50, s. 462.
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Det var naturligt, att Dalin som extra ordinarie tjänsteman i kanslikollegiet
med förhoppningar om befordran för egen räkning speciellt skulle intressera sig
för frågan om rekryteringen till de statliga tjänsterna. Han hade tillfälle att på
nära håll studera befordrrngsväsendet och skapa sig en uppfattning om de
tjänstesökandes kvalifikationer, och då han i Argus tog upp dessa frågor, kom
han på intet sätt med någon skönmålning. Det låg i sakens natur, att kritiken i
Argus skulle få en särskdt tillspetsning, och Dalin talade i viss mån i egen sak
som ofrälse, underordnad tjänsteman, undanskymd av sina av bördens företräden
gynnade medtävlare.
Vad Dalrn först och främst fäste uppmärksamheten på var de tjänstsökandes
ofta otillräckliga underbyggnad. "Jag tror", förklarade han i ett nummer av
Argus, at "Swerige mister Armarna genom Ungdomens wårdz!ösa Upfostran".2)
Förr låg man vid akademien en rundlig tid, innan man trodde sig om att begära
en beställning, framhöll han i ett annat nummer, men nu släppte man fram
omogna ynglingar till statliga tjänster och ämbeten. "Fast ganska många läsa
utan afsikt, --- studera på onyttiga Theorier och blifwa för ingen kloka, mer än
för sig sielfwa".3) Lika litet som man bekymrade sig om vad man passade till,
lika litet brydde man sig om att skaffa sig de kunskaper, som behövdes för att
rätt kunna sköta sin befattning.4) Härtill kom så oegentligheter inom
befordringsväsendet, mutor, tjänstehandel och andra medel att förskaffa sig
åtrådda sysslor. Följden av allt sådant blev, framhölls det, att den fattige blev
utan tjänst och "Tiensten ofta utan Förnuftigt styre".5)
Dalin drog sig inte heller för att dra upp den brännbara frågan om bördens
betydelse. Gudsfruktan, dygd och skicklighet borde vara grunden för befordran
till rikets tjänster, hävdade han. Endast för den händelse två sökande var fullt
jämgoda i dessa avseenden, borde enligt hans mening:

"den för·edragas, som är af lildre och hederligare Stämma, emedan densamma är
i Riket mel'a bekant och högre tllskad. --- Men äger den Nybördiga aldrig så
litet företrå'de i det öfriga ofwannå'mnde wå'rdet, så tyckes mig at Ahnoma böra
stå tillbakars, elliest lider Dygd och Förtienst orå'tt, hwilket giör dess älskare
fåå til wårt Lands alt för stora skade".6)

2)

Argus, 2: 8, s .68.

3)

Argus, I: 5, s. 3 lf.

4)

Ar·gus, 2: 13, s. 107ff.

5)

Argus, I: 47, s. 354ff.

6)

Argus, I: 35, s. 268.
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Dalin höll sig här försiktigtvis inom regeringsformens råmärken?) men framhöll
samtidigt den personliga förtjänsten på ett sätt, som gjorde det hela smältbart
både för ofrälse och lågadliga läsare.
Hur frågan om rekryteringen till de intellektuella levnadsbanorna och särskilt
till de statliga tjänsterna enligt Dalrns åsikt lämpligen borde lösas, får vi en
klar uppfattning om av ett fingerat brev till Argus, där det heter:
"Skulle du intet Argus i ett Ark påminna om det nödiga wahl som bör gi/Jras af
skickeliga ämnen til alla Tienster, hwarmed borde begynnas först af föräldrar
eller de i deras ställe, och sedan Trappwis wid Schalar, Gymnasier, Academier
c. Kanslde Academien då också kunde bli en Trä-Schola, hwarifrån
telningarne kunde plantas i alla Rikzens betib'ningar, och Collegierne kunde
infordra hwad Folck de behöfde. Men då skulle ock de Academiske TrägårdzMästarne å ena sidan wara answar·ige för Wb'xternes beqwämlighet, så at
landsens Ungdom, utan sina Penningars onyttiga offrande, blefwo underwist uti
alt, hwad honom til Cronans tienst nödigt woro, på det han intet sen beh/Jvde
gå här och snoka at inhämta de saker, som han i sin Studerings-Tid aldrig h/Jrt
talas om, och äfwen på andra sidan skulle de hafwa makt och frihet at urskillia,
utd/Jmma och befordra den dits/Jkande Ungdomen, så at den tienliga blefwo
uptagen til någon wiss inrättning, i anledning af dess wilkor och skaplynne, (ty
olika ämbeten fordra olika skickelighet) och den som hwarken hade medel eller
snille, blefwo wackert åter wist til Plog, handtwb'rk och sådane näringar, som
wår ähregiruga tid fliraktar, men beh/Jfwa sannerligen käckt Folk". 8)
&

Dalin ställde sig härmed i Argus helt på deras sida, som krävde ett skärpt
begåvningsurval bland dem som önskade slå in på den lärda vägen. Redan
föräldrarna borde söka komma till klarhet över sina barns anlag och överväga
om de hade studieförutsättningar eller ej. Denna prövning skulle fortsättas vid
skolor och akademier. Den skulle dels ha till syfte att efter hand gallra ut de
mindre dugliga, alltså vara rent negativ, dels avse att länka in eleverna på de
utbildningslinjer, som låg bäst till för dem, d.v.s. verka i differentierande
riktning. Särskilt finns det anledning understryka den betydelsefulla uppgift,
som Dalin i det sammanhanget ville ge akademierna. De skulle vara
plantskolorna för rikets kollegier. Vid universiteten skulle för olika befattningar lämpliga ämnen utväljas och ges en med hänsyn till deras framtida
verksamhet lämpad utbildning. Professorerna skulle ha ansvaret för denna
studiedifferentiering men också få större inflytande på sina lärjungars
befordran till statliga tjänster. De skulle, som det hette, ha makt att hjälpa
"den ditsökande Ungdomen, så at den tienliga blefwo uptagen til någon wiss
inrättning i anledning af dess will<:or och skaplynne". Universiteten skulle alltså
som en av sina viktigaste uppgifter ha att medverka till en efter behovet
avpassad och kvalitativt sett förbättrad tjänstemannarekrytering, så att
kollegierna därifrån "kunde infordra hwad Folcl<: de behöfde".

7)

Jfr 1720 års regeringsform § IJO. Hildebrand, E., Sveriges regeringsformer,
s. 111 f.

8)

Argus, 2: 13, s. 11 Of.
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Också i ett senare nummer av Argus framförde Dalin som vi ovan sett den
åsikten, att wederbörande ungdoms-upsyningsmå'n, som visste att urskillia alla
å'mnen, hwart och et til sitt Element, hade att tillse, att ej flera släpptes fram
på den lärda banan, än vad som behövdes med hänsyn till rekryteringsbehovet
inom andliga och världsliga tjänster,9) Begåvningsprövningen skulle med andra
ord ha till uppgift att åstadkomma jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på
intellel<tuellt utbildad arbetskraft. Det kan i detta sammanhang förtjäna
erinras om, att det enligt Andreas Rydelius' uppfattning förhöll sig så, att det i
grund och botten skulle visa sig föreligga en kvantiativ överensstämmelse
mellan olika classes ingeniorum och olika classes negotiorum, mellan
begåvnings- och yrkesklasser, om man blott kunde hänvisa var och en till det
yrke, som han av naturen var ämnad till. l) Det övervägande antalet
medborgare i en stat föddes nämligen, hävdade Rydelius, med en begåvningsutrustning, som närmast g1orde dem skickade för iordbruk och andra lägre yrken
(operae serviles). Antalet högt begåvade var alltid mera ringa, för att ej
ambitionen skulle förleda allt för många att till det allmännas skada
eftertrakta höga tjänster.2) - Dalin torde i huvudsak ha delat sin lärares
åsikter.
Om man bortser från den mera självständiga ställning, som Dalin i de ovan
citerade raderna gav universiteten beträffande själva begåvnrngsursl<illningen,
var den roll han ville tilldela dem som plantskolor för rikets ämbetsverk,
ungefär densamma, som den författaren till "Macht-konst" ville ge dem. Liksom
denne yrkade han också på att undervisningen vid universiteten skulle ges en
klart yrkesutbildande inriktnrng.3) Hans intentioner var på den punkten vidare
desamma, som den akademiska konsistoriet i Lund gett uttryck åt i ett l 723
avgivet betänkande med förslag t!ll ändringar i de gällande universitetskonstitutionerna. I detta betänkande, som uppenbarligen 1 hög grad kommit att
präglas av Rydelius' åsikter, framfördes bl. a. förslag om införande av ämbets-

9)

Jfr citatet ovan, s. 8.

I)

Rydeilus, Nödiga förnuftsövningar, 1737, s. 148.

2)

Rydelius, Opuscula la tina (Orat10 paraenetica, 17 l 4), s. 146 samt Dens.,
Diss. phil. de diverso Palladis et Mm·tis ingenio, s. 4.

3)

"Macht-konst eller outlöselig guld-grufwa", s. 228ff. Det heter där bl. a.:
"Och aldenstund Hög-Scolar och universiteter ej böra annorlunda ansees, å'n
en Säd- eller Trä-Scola, utur hwilken plantor och unga wå'xter böra hemtas
til hela landetz wå'lfå'rd: Så wore äfwenwäl högst nödigt, at ett
styrdzle-wå'rck hå'rwid blefwe inrättat---". Detta styrelseorgan skulle pröva
de inträdessökande och ge anvisningar om "på hwad sätt, efter Ståndetz,
personernas och de öfriga omständigheternas åtskillnad, en hwar skulle i
det, hwartil han wore utsedd, ordenteligen underwisas---. Utur sådan så'desoch planteringz-gård torde sedan lyckeligen tagas dugeliga personer til
Embetens och bestå'llningars beklå'dande, och alt uti ett linskeligt stånd
erhållas, i ty derigenom så wå'l de studerade woro förså'krade, at de icke
för intet anwå'ndt sin möda, som landet kunde med tiden på skickeliga
personer ej lida någon brist". - Dalrn har uppenbart använt Macht-konst

som förlaga, då han skrev det ovan citerade, fingerade brevet till Argus.
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examina med bestämda kursfordringar, för att man härigenom skulle kunna
förskona överheten från "alt för många oskickliga personers otidijga öfwerlopp".4) Det var också efter dessa linjer, som den följande tidens reformsträvanden på detta område skulle sätta in.
Betecknande nog saknar man i Dalins Argus liksom för övrigt även 1 Carl
Carlsons Sedo-Lärande Mercurius uttryck för tanken på att ge begåvningsurvalet en mera positiv syftning, d.v.s. låta det vara ett instrument för
uppspårande och tillvaratagande av de för landet värdefulla begåvningarna,
även om dessa skulle råka vara obemedlade och härstamma från samhällets
lägre sociala skikt. Sedan gammalt hade denna tanke varit förbunden med krav
på understöd åt dylika studiebegåvningar. I allmänhet hade denna fråga legat
kyrkans målsmän varmt om hjärtat, och i åtskilliga i de vid frihetst1dens början
av domkapitlen avgivna betänkandena rörande förbättringar i 1693 års
skolordning underströks vikten av bättre understödsmöjligheter åt den
studerande ungdomen.5)
Det låg i sakens natur, att intresset för denna sak skulle svalna, i samma mån
som man ansåg sig ha överflöd på studerande, och att under sådana
förhållanden det negativa begåvningsurvalet mera skulle komma i förgrunden. I
Carlsons Sedo-Lärande Mercurius framfördes åsikten, att en av orsakerna till
den rikliga förekomsten av halvlärda var den, att de ej haft erforderliga medel
för att skaffa sig en mera solid utbildning.6) Det hade tydligen för riket varit
bättre, om de aldrig slagit in på studiebanan. Även om enligt Dalin de som
"hwarken hade medel eller snille" skulle återförvisas till näringarna, så innebar
detta å andra sidan ej, att de som ägde snille men ej medel enligt hans åsikt
borde ägna sig åt studier. Även näringarna behövde "sannerligen käckt Folk",
som han uttryckte saken, och på den punkten hade han talrika meningsfränder.
Då man anvisade var och en lämplig studiebana, skulle man ju också, som av de
ovan anförda raderna ur Argus framgår, ta hänsyn inte endast till individens
skaplynne utan även till hans villkor i övrigt. Helt främmande för tanken att
låta sociala synpunkter få ett visst spelrum vid begåvningsurvalet har Dalin av
allt att döma ej varit.7)

4)

Collegii academici i Lundh oförgripelige tankar huru academiska
constitutionerne synas kunna förbättras; utlåtande beträffande cap. 19
membr. 2 i 1655 års konstitutioner. Lunds universitets kanslers arkiv.
Academica 1664-1695. RA.

5)

Edlund, S., Diskussionen om begåvningsurvalet under reformations- och
stormaktstiden, s. 249ff.

6)

Sedo-Lärande Mercurius, 1:21. Jfr Sylvan,
s. 132, not 1.

7)

Att Dalin reagerat mot orättvisor vid fördelning av stipendier, var en
annan sak. Se Argus, 2: 45, s. 414.
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o.,

Sveriges periodiska literatur,

Särskilt i senare årgången av Argus anspelade Dalin ofta på aktuella politiska
frågor och vände sig ej sällan i sma artiklar direkt till ständerna, som
sammanträtt i mitten av maj 1734.8) Så var exempelvis fallet, då han i slutet
av september detta år framhöll, att landet hotades bli mera överfyllt på
Uirande överloppsinvånare än vad det redan var, om ej de studerandes antal
minskades. Arbetskraftsbristen var, som redan förut nämnts, ett under riksdagen
omdebatterat spörsmål, och i en skrivelse till Kungl. Maj:t den 13 dec. 1734
med fÖrslag till åtgärder för att upphjälpa bristen på tjänstefolk yrkade
ständerna bl. a. på att biskoparna årligen såväl vid gymnasierna som övriga
skolor noga undersökte, "om flera af ungdomen sig derwid såsom studerande
uppehålla, å'n sådane, hwilcka til bokeliga konster dugelige och tjå'nlige å'ro".9)
Närmast i anledning av en annan fråga, som det skulle föra för långt att i detta
· sammanhang närmare beröra, hade prästeståndet redan i början av september
fattat beslut om att vid riksdagens slut i cirkulär till de olika konsistorierna
uppmana biskopar och domkapitel att i samverkan med rektorerna noga tillse,
att inga odugliga lärjungar till sin egen skada och till de mera begåvades
förfång tilläts gå kvar i skolorna utan uppmanades att ägna sig åt sådant, som
de passade för.I) Dalin hade med sin artikel understrukit behovet av en
strängare sovring bland elevmaterialet, än vad 1724 års skolordning anbefallde.
Det talades i denna blott om att råda obegåvade djäknar att i tid slå sig på
något annat.2)

8)

Sylvan, o., Sveriges periodiska litteratur, s. 14lff. och Dens., Svenska
pressens historia, s l 36ff, \Varberg, K.J., Olof Dalin, s. I 03ff., Lamm, M.,
Olof Dalin, s. 247ff.

9)

Ri ksens ständers brev till Kungl. Maj:t 1734. Civile ärender, 2, nr 197. RA.

I)

Prästeståndets prot. 9/9 17 34. Prästeståndets arkiv. RA. Eftersom samma
sak anbefalldes i ständernas ovannämnda skrivelse till Kungl. Maj:t
medtogs dock ej denna punkt i prästeståndets vid riksdagens slut utfärdade
cirkulärskrivelse. Se Hernlund, H., Bidmg till den svenska skollagstiftningens historia, l, s. 28 samt Norman, C.-E., Cledri comitialis cirkulär
1723-1772, s. 132 och 306f. Jfr Leinberg, K.G., Om snillevalet (selectus
ingeniorum) i vå1· lildre skollagstiftning, Tidskr. utg. av Pedag. fören. i
Finland, 1884, s. 222f., Ohlsson, N.G., Det pedagogiska problemet i Sverige
under frihetstidden och gustavianska tiden, s. 51, Löfberg, D., Det
nationalekonomiska motivet i svensk pedagogik under 1700-talet, s. 198
och Sjöstrand, \V., Pedagogik och temperamentslå'ra, s. 123.

2)

Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 7. s. 26.
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Under 1734 års riksdag fördes också frågan om en kvalitativt förbättrad
ämbetsmannarekrytering på tal, en fråga som Dalin i Argus kort före
riksdagens början fäst uppmärksamheten på. I ett den 13 juli 1734 daterat
memorial framlade dåvarande rikskanslirådet Gustaf Bonde, Arvid Horns
närmaste man inom regeringen, förslag om hur man enligt hans förmenande
skulle kunna skaffa landet "et förråd så goda ämnen, at man af dem såsom utur
en wå'l inrättad trå'-sclwla skulle efter hand kunna uttaga ducktiga ämbetsmän
til alla tienster uti hwar och en anstå'ndig metier". Förslaget tog närmast sikte
på dem som hade lust och fb'rmb'genhet att genom utrikesresor förskaffa sig
kunskaper, som kunde vara fäderneslandet till gagn och nytta, d.v.s. företrädesvis välsituerad ungdom av adlig börd, och Bonde ville i sitt memorial
närmast ge anvisning på hur dessa utrikesresor kunde göras mera fruktbärande.
Av grundläggande betydelse var härvid, framhöll han, den handledning och
undervisning, som gavs vid akademierna.
Alldeles som Dalin några månader tidigare hävdade nu Bonde, att de som hade
inseendet över ungdomens utbildning vid universiteten borde "noga tilse och
utforska, hwartil hwar och en af de studerande mäst ära bögde och fallne", och
flitigt "dem til samma studii grundeliga idkande tilhålla och ej låta ungdomens
förnämsta och bästa läre åhr förbjgå uti sådane styckens lärande, hwartil de
hwarken hafwa lust eller med tiden deraf den ringaste nytta och förmåri kunna
sig förwänta". En nödvändig förutsättning för att studenterna skulle kunna
förmås att specialisera sig var dock, underströk Bonde, att de voro försäkrade
om att framdeles bli brukade i sådana tjänster, som de utbildat sig för.
Gustaf Bondes uppfattning rörande universitetens uppgifter som plantskolor för
rikets ämbetsverk överensstämde som synes helt med Dalins. Huruvida
likheterna är att återföra på Argus eller på den i sak likartade framställningen
i Macht-konst, är självfallet omöjligt att avgöra. Bonde får förutsättas ha läst
båda. Att Dalins inlägg bidragit till att aktualisera frågan, torde dock vara
ställt utom allt tvivel. Liknande åsikter gjorde sig för övrigt även protokollsdeputationen vid 1743 års riksdag till tolk för, då den i ett den 19 oktober
avgivet betänkande hävdade, att professorerna borde "noga och med flit
skiärskåda och ransaka, hwar·till hwar och en af de under deras wård
anförtrodde studerande må'st är skicklig och uti hwilka stycken han kunde giöra
de nyttigaste och bästa framsteg samt derefter inrätta dess information".4)
Anmärkas bör dock, att detta yrkande stod i bästa överensstämmelse även med
andemeningen i de gällande uni vers i tetskonstitutionerna.5)

3)

Borgarståndets arkiv. Riksdagsacta 17 34, vol. 4, nr 457. RA. Jfr Hernlund,
Il., a.a., s. 30, Sjöstrand, W., a.a., s. 124 och Löfberg, D., a.a., s. l 98.

4)

Memorialet tryckt i Annerstedt, Cl. Upsala universitets historia, Bih. 3,
s. 208ff.

5)

Upsala universitets konstitutioner af år 1655, utg. av Cl. Annerstedt, cap.
7: 3 och cap. 20: 5.
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17 Nyheter inom teorin för psykologisk och pedagogisk
testning
Kjell Härnqvist 21 februari 1959
Underlåtenhet att översätta ordet test till svenskans prov var psykologer och
pedagoger troligen bland de första att göra sig skyldiga till. Test blev
beteckning för prov konstruerade efter speciella principer och använda på ett
mera standardiserat sätt än vanlga läxförhör, skrivningar och tentamina. Oftare
än kunskaper avsåg de begåvning och andra psykologiska faktorer, som icke
lika omedelbart framstod som resultat av inlärning. Nu har termen spritt sig
till många andra områden och andra former av prövnrng, men fortfarande leds
associationerna vid ordet testning gärna åt det psykologiska och pedagogiska
hållet.
Testmetodiken har både en teoretisk och en praktisk-teknisk sida. Teorin
sysslar med principerna för psykologisk och pedagogisk mätning: måttsenheter,
tillförlitlighetsfrågor, de funkt10ner som mätes. Den praktisk-tekniska sidan
avser förfaringssättet vid konstrukt10n av test, olika tests användbarhet och
sättet för deras användning.
I denna översikt skall vi behandla några aktuella resultat och diskussionsfrågor
som huvudsakligen hör hemma inom det testteoret1ska området. En specialitet,
som åtmrnstone delvis räknas dit, den faktoranalytiska forskningen, skall vi
dock ej gå in på utan hänvisar till Elmgren (l 958), som i en annan av
universitetets inbjudningsskr1fter ingående diskuterat problem inom det
faktoranalytiska området.
1950 utgör en lämplig gräns bakåt för översikten, ty då utkom Harold
Gulliksens "Theory of mental tests". Detta arbete gav en samlad översikt över
den klassiska teorrn för psykologisk och pedagogisk testning, en teori som kring
1910 började uppbyggas av engelsmannen Charles Spearman och utvecklades
vidare främst på amerikanskt håll genom forskare som Truman L. Kelley, L.L.
Thurstone, J.P. Guilford, Paul Horst.
Denna teoretiska byggnad, vars struktur kommer att speglas 1 den följande
redogörelsen, har fått både nytillskott och kritik under de senaste åren. Inför
tvånget att begränsa har v1 valt att behandla några få särskilt betydelsefulla
nyheter, nämligen i tur och ordning följande (1) en metod att utnyttja
testresultat vid val mellan olika studievägar, (2) en tillämpning av beslutsteoretiska modeller inom testnrngen, (3) en princip för bedömning av tillförlitligheten hos ett test och (4) en metod att uppskatta testresultatens felvariation
hos en enskild individ.
Skrivsättet har vi sökt anpassa så att framställningen skall kunna följas även av
den om ei tidigare har haft anledning att syssla med dessa frågor. Till hjälp har
vissa stat1st1ska termer förklarats på sid 18. Samtidigt tror vi att de nyheter
som presenteras är av den arten att de gör översikten läsvärd även för
psykologerna av facket.
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Testning för differentiella prognoser

Differentiell prognos i testningssammanhang är en teknisk term som ungefär
motsvarar slagordet rätt man på rätt plats, eller egentligen dess omvändning
rätt plats <'It riitt man. Testningen söker 1 detta fall besvara frågan vilken
utbildning, vilket yrke, vilken behandlingsform är den riktiga för en person med
en viss egenskapsstruktur. De olika alternativen i fråga om utbildningsvägar,
yrken, behandlingsformer ställer olika krav på individen i psykologiska
hänseenden, och testningen söker fastställa i vilket alternativ dessa krav och
personens egenskapsstruktur stämmer bäst överens. En sådan information kan
sedan användas t. ex. vid studierådgivning och yrkesväglednrng.
Karakteristiskt för differentiell testning är att en och samma uppsättning test,
vart och ett belysande olika egenskaper, utnyttjas som hjälpmedel för valet
mellan olika alternativ. Testningen resulterar i s. k. begåvnings- och egenskapsprofiler, och dessa kan 1 sin tur endera tolkas mera subjektivt och informellt av
vägledaren eller på strikt statistisk väg räknas samman för jämförelse mellan
olika alternativ. På det informella sättet har test utnyttjats sedan länge för
differentiella förutsägelser, t. ex. inom psykoteknisk verksamhet. De metodiska
förutsättningarna för differentiell testning har däremot först under de senaste
åren blivit mer ingående studerade, och ännu hos Gulliksen ( 19 50) är
behandlingen av dessa problem mycket ofullständig. Vi skall här anknyta till
Paul Horst, den som längst dragit ut teorins konsekvenser för praktiskt
testurval (19 54, 19 56 a) och tillämpat metodiken i stor skala (19 56 b).
Horst utgår från korrelat10nerna mellan olika test inom ett större batteri av
test och från korrelationerna mellan dessa test och mått på framgången på
olika utbildningsvägar. De senare korrelationerna, som visar tillförlitligheten i
testens förutsägelser, kallas valid i tetskoeff icienter. l) Utifrån dessa korrelationer beräknar han multipla regress10nsekvationer mellan testen och
respektive framgångskriterier. Han får då veta med vilka vikter olika testpoäng
skall summeras för att tillsammans ge så tillförlitliga förutsägelser som möjligt
om studieresultaten på olika utbildningslinjer. För en person med en viss
kombination av testresultat kan sedan förutsägelser om studieresultat på olika
utbildningslinjer göras och dessa förutsägelser jämföras inbördes, tills man
finner på vilka linjer hans chanser att uppnå goda resultat är störst.
Så långt innebär beräkningsproceduren inga större metodiska nyheter. Det
problem Horst sökt lösa är hur testbatteriet skall sammansättas så att det ger
så tydliga utslag som möjligt på differenser mellan de olika prognoserna. Vissa
test kan ha ungefär samma vikt och betydelse i förhållande till framgången på
alla studievägarna, och då är de föga effektiva ur differentierande synpunkt.
Andra test kan mäta faktorer som är av stor vikt för vissa linjer men bety-

l)
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Valid i tetsbegreppet behandlas närmare

översiktens tredje avsnitt.

delselösa för andra, och de testen är ur den differentiella prognosens synpunkt
de bästa. Pä den testn1ngst1d som stär till buds gäller det att fä med sä mänga
effektivt differentierande test som möjligt och undvika test som inte har
relevans för nägot kriterium alls eller som har stor, men lika stor, relevans för
alla kriterier.2)
Det kan här ej bli fräga om att beskriva den matematiska teknik med vilken
Horst når fram till ett sådant urval av test (19 54), senare ocksä till den
optimala längden för de utvalda testen (1956 a). I stället skall vi beröra
teknikens tillämpning 1 studierädgivnrngen vid staten Washingtons unversitet i
Seattle, där Horst är professor i psykologi och chef för byrån för testning och
studierädgivning. Detta testnrngsförfarande är veterligen det mest konsekvent
genomförda exemplet pä ett strikt statistiskt vägningsförfarande vid utnyttjande av differentiella test.
Vaqe nyinskriven student vid universitetet genomgår en serie psykologiska och
pedagogiska grupptest, utvalda efter nyssnämnda principer. Dessutom
registreras avgångsbetygen i vissa ämnen frän "high school". Mellan testen
respektive skolbetygen, som tillsammans ger underlaget för förutsägelserna,
och betygen i olika un1versitetsämnen finns multipla regressionsekvationer
beräknade. Genom att sätta in den nyinskrivnes testresultat respektive
skolbetyg i dessa ekvationer kan man uppskatta vilka betyg (i en kvalitetsgraderande skala) han kan förväntas uppnä i olika universitetsämnen, om han
studerar dem med normalstudentens intresse och energi. Det blir pä sä vis
möjligt att se i vilka ämnen han har de största chanserna att lyckas bra och
vilka ämnen han gör säkrast i att undvika, om han inte har alldeles särskilda
skäl för valet och därför är beredd att sätta in en speciell energi i studierna.
~

Testningen utmynnar alltsä 1 en profil av betygsförutsägelser, vilka kompletteras med uppgifter om felmarginalen 1 förutsägelserna. I sammanträngd form
kan denna profil för en viss student och för ett litet urval av ämnen se ut pä
följande sätt. Fetsttl för ett av talen i varje rad markerar det förutsagda
betyget 1 ämnet.
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Annorlunda blir slutsatserna beträffande sistnämnda typ av test vid s. k.
mu! tipel absolut prognos (Horst 19 5 5).
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Betygen är angivna i skalan 0-4, där 4 är bäst. I profiltabellen är decimalkommat utelämnat, Den student exemplet avser har ett förutsagt genomsnittsbetyg i främmande språk på 0,8, vilket är ett mycket lågt värde. På grund av
felvariationerna i fÖrutsägelserna kan hans faktiska resultat komma att avvika
från det värdet. Dock är chansen för honom att vid normal studieinsats komma
så högt upp som i kursens bättre hälft endast 3%, vilket siffran underst i
kolumnen för hans profilvärde visar. I geografi är förutsägelsen 2,3 ett
medelgott resultat, och han har 50% chans att komma bland de bättre
studenterna. I ingenjörsstudier ser det ändå bättre ut med medelbetyget 2,7 och
hela 83% sannolikhet att hamna bland de bättre.
Denna metod ger ett mycket direkt besked om individens begåvnings- och
kunskapsmässiga förutsättningar för fortsatta studier i olika ämnen. Det vore i
princip fullt möjligt att bygga ut systemet med intresse- och personlighetsundersökning. Redan nu är det emellertid mycket tids- och arbetskrävande och
skulle överhuvudtaget ej kunna hanteras utan matematikmaskinernas hjälp. En
förutsättning för metoden är givetvis också att valet står mellan ett antal
specificerade möjligheter, för vilka man har varit 1 tillfälle att göra
validitetsberäkningar. Därför är det knappast troligt att metoden kan vinna
mer generell utbredning.
Förutsägelserna bör ej utnyttjas mekaniskt vid valet av ämnen. Detta inskärps
mycket starkt i meddelanden till de studerande och i instruktioner till studievägledarna. Ämnen bör väljas i vettiga kombinationer, och hänsyn måste tas till
faktorer som ligger utanför den egenskapsprofil förutsägelserna baseras på.
I förbigående må här hänvisas till den debatt som pågår beträffande den
relativa effektiviteten av s. k. klinisk eller informell sammanvägning av
testresultat och av statistisk sammanvägning, som Horsts differentiella
prognoser ger ett extremt exempel på. Paul E. Meehls bok "Clinical vs.
statistical prediction" (1954) ger lämpliga utgångsvärden för den som vill
komma ikapp denna diskussion.
Beslutsteoretiska synpunkter på testningen
För den klassiska testteorin utgör testet ett mätinstrument, vars tekniska
precision det gäller att göra så stor som möjligt. Detta kräver vanligen långa,
fingraderade test, och vi skall i fjärde avsnittet se hur mätningsteknisk
tillförlitlighet och testlängd förhåller sig till varandra. Denna utgångspunkt för
testteorin - att i första hand eftersträva mätningstekn1sk precision - har
nyligen kritiserats av Lee J. Cronbach och Goldine C. Gleser i ett arbete om
"Psychological tests and personnel decisions" ( 19 57), som på många punkter
innebär en radikal omformulering av målsättningen för testkonstruktion och
testanvändning.
Cronbach och Gleser utgår från den riktning inom den matematiska statistiken
som under namnet beslutsteori utvecklats av Abraham Wald och hans
medarbetare och vunnit tillämpning exempelvis rnom rndustriell kvalitetskontroll och militär planeringsverksamhet. Beslutsteorin ger en generell modell
för valet mellan olika handlingsalternativ i beslutssituationer, vanligen enligt
kriteriet att den totala nyttan av många likartade beslut skall maximeras eller
förlusten minimeras. I sin testteoretiska tillämpning kan teorins huvuddrag
beskrivas på följande sätt.
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Testet ger information om individen. För att denna information skall kunna
utnyttias fordras en samling regler, en strategi, som talar om vad information
av en viss art skall leda tJ!I för beslut. Besluten kan vara av två huvudtyper:
definitiva beslut om val av ett bland en serie föreliggande handlingsalternativ
("treatments") eller undersökningsbeslut, som innebär att mera information
skall inskaffas innan avgörandet träffas. Beslutets utfall ("outcome") utgöres av
alla de konsekvenser som det valda handlingsalternativet visar sig medföra.
Det enklaste exemplet på vals1tuat10ner, där testning är aktuell, utgöres av
urvalsförfaranden. En läroanstalt skall utvälja studerande bland ett större antal
sökande. Olika typer av information om de sökande inskaffas, t. ex. skolbetyg
och testresultat. Läroanstaltens "urvalsstrategi" anger hur olika slag av
information skall utnyttjas och vilket beslut som skall fattas beträffande en
sökande med en viss uppsättning av kvalifikationer. De handlingsalternativ som
valet står mellan är att antaga eller att avvisa den sökande. Strategin, som kan
vara mer eller mindre formellt preciserad, kan grundas på allmänna värderingar
och överväganden, men nyttan av en strategi kan fastställas, och strategin
förbättras, endast genom ett empiriskt studium av sambandet mellan den
föreliggande informationen och utfallet av olika handlingsalternativ. Detta
studium är det som 1 testsammanhang kallas validitetsundersökning.
Nyttan av en viss strategi utgöres av differensen mellan (I) värdet av utfallet
av en serie beslut och (2) kostnaden för inskaffande av den information på
vilken besluten grundats. Det sammanlagda värdet av utfallet (1) bestäms i sin
tur av produkter av följande faktorer: (a) antalet personer med visst
testresultat som fått en viss behandling, (b) sannolikheten att behandlingen
skall utfalla på ett visst sätt för dessa personer och (c) värdet av detta utfall
uttryckt 1 en enhet som kan jämföras med den vari kostnaderna för
informationen skattats.
Nyttan av testning sammanfaller nu inte utan vidare med den nytta som
beräknats på ovanstående sätt, ty den skall först jämföras med den nytta som
den bästa s. k. apriori-strategin ger, d.v.s. den nytta som kan utvinnas ur redan
förefintlig och lätt tillgänglig information. I vårt exempel med urvalet av
studerande ger skolbetygen en sådan apriori-information, och testningens nytta
utgöres av dess tillskott till den nytta som redan skolbetygen ger.
För olika handlingsalternativ kan informationen (=testresultaten) direkt
relateras till behandlingsutfallets värde, dess avkastning ("payoff"), Därvid
erhålles för varje handlingsalternativ en avkastningsfunktion, som visar det
förväntade värdet av behandlingen ifråga för personer med ett visst
testresultat.
I en strikt urvalssituation är de avvisades bidrag till avkastningen lika med
noll. Nettovinsten av testningen per testad individ bestäms på den positiva
sidan av validitetskoefficientens storlek, procenten antagna och spridningen i
avkastning inom gruppen av antagna, sistnämnda faktor alltså i stort sett
spridningen i de antagnas prestationer. På den negativa sidan kommer avdraget
för testningskostnader. Hänsynstagandet till apr iori-informationens nytta sker
genom att validiteten, dvs sambandet mellan testresultat och avkastning,
beräknas inom en grupp som redan utvalts genom apriori-information.
Nettovinsten av testningen blir givetvis under i övrigt lika förhållanden större
ju högre validiteten är. Mindre självklart är att vinsten per individ blir störst
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när omkring hälften av den prövade gruppen antas. Och betydelsen av
spridningen i avkastning har tidigare ej uppmärksammats. I själva verket kan en
låg validitet inom en grupp, där spridningen 1 prestationerna är stor, leda till
lika stor vinst av testningen som en hög validitet 1 en grupp med liten
spridning, ty det är produkten av dessa faktorer som påverkar nettovinsten,
I den urvalssituation, för vilken nyss anförda slutsatser gäller, antas
behandlingen av de antagna vara fixerad på förhand och anpassas ej till
egenskaperna hos de antagna. I vissa fall är däremot en anpassning av
exempelvis utbildningsmetoder möjlig till nivån hos de antagna, och då visar sig
testningens specifika bidrag bli mindre och bestämmes av en mera komplicerad
matematisk funktion. Samtidigt kan emellertid den sammanlagda nyttan av
testning och anpassning av behandlingen bli större än den nytta som kan uppnås
vid fixerad behandling.
Urvalstestnrngen kan koncentreras till ett tillfälle, vid vilket alla sökande tär
genomgå alla prov, men den kan också uppdelas i etapper. Så kan exempelvis
alla sökande först fä gå igenom ett gemensamt prov. På grundval av detta prov
avvisas sökande med bottenresultat och antas sökande med toppresultat, medan
en mellangrupp blir föremål för ytterligare testning innan det slutliga
avgörandet träffas. När nu den beslutsteoret1ska modellen med dess hänsynstagande till testningskostnaderna tillämpas på urvalsproblemet, visar det sig
att en sådan stegvis testning som regel ger större nettovinst än en strategi där
alla prövas med alla test innan några som he !st beslut träffas.
Frän urvalssituationen kan man skilja den situation där de prövade uppdelas i
olika kategorier, varav ingen avvisas utan alla kvarstår inom institutionen och
bidrar till utfallets värde. Så sker exempelvis vid uppdelning av elever i
underv1sningsgrupper enligt skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra
sig undervisning av viss typ. Detta fall kallas placering, och den beslutsteoretiska behandlingen av fallet överensstämmer i många avseenden med den som
redan refererats för urvalssituationer. En viktig skillnad skall dock påpekas.
Cronbach och Gleser visar att nettovinsten av placering med hjälp av test i hög
grad är beroende av att testet uppvisar olika avkastningsfunktioner i
förhållande till olika behandlingar. Det är mindre betydelsefullt att testet har
hög validitet inom en viss behandlingskategori än att det har validitet för val
mellan kategorierna. Tidigare validitetsundersökningar av pedagogiska placeringstest har ej uppmärksammat detta villkor, och det finns följaktligen
anledning att ompröva principerna för konstruktion och användning av sådana
test.
Betydelsen av skilda avkastningsfunktioner, alltså olika validitet i förhållande
till olika kriterier, blir än mera påtaglig i den tredje varianten av testnrngsbeslut, klassifikation, där mängdimensionell information används för val mellan
olika handlingsalternativ. Värt tidigare referat av Horsts arbeten har beskrivit
denna situation under beteckningen differentiell prognos, Tillämpningen av
beslutsteori konfirmerar en del av Horsts resultat, men det ifrågasättes om
hans principer för testurval leder till en optimal lösning av klassifikationsproblemet. Detta problem visar sig dock vara så komplicerat att fullständiga
lösningsförsök måste ställas på framtiden.
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I ett avseende medför Cronbachs och Glesers omformulerrng av testteorin hopp
om äreräddning för vissa metoder, som ej kunnat hävda sig inför den klassiska
testteorins anspråk på mätnrngsteknisk precision. Detta gäller exempelvis
rnterviuer och projektiva test som ger information om en mycket vid sektor av
beteendet men på ingen punkt har en sådan tillförlitlighetsgrad att definitiva
beslut kan träffas enbart på grundval av den rnformation de ger. Mot dessa
brett sökande metoder ställes de precisa men snävt registrerande mätinstrument som exempelvis rntelligenstesten utgör. Att mäta alla viktiga funktioner
med en precision av deras grad skulle ta mycket lång tid och vara praktiskt
svårt att genomföra. Nu pekar Cronbach och Gleser på flerstegstestningens
fördelar och på de brett sökande men relativt otillföriltilga metodernas roll i
ett första steg, där de kan hjälpa till att ställa hypoteser om vilka funktioner
som fortsättningsvis behöver bli föremål för mer ingående undersökning.
Ett problem som denna behandling av testningsproblemen aktualiserar är
mätningen av utfallet i en gemensam skala, som därtill kan jämföras med
kostnadsskalan. Detta problem har mött beslutsteorin även på andra tillämpnrngsområden men kan icke anses unikt för teorin som sådan, eftersom alla
beslut, även de som träffas utan explicita överväganden, bygger på någon form
av rnbördes vägning och värderrng av förväntade konsekvenser. Denna svårighet
bör alltså ej få stå vägen för försöken att utnyttja beslutsteorins möjligheter
inom testningen.
Ett nytt validitetsbegrepp
Den beslutsteoretiskt inspirerade kritiken av gängse testteori avser främst
testnrng i praktiska beslutssituat10ner, där kriterier på den beslutade
behandlingens utfall kan användas för värdering av strategins nytta, Alla
situationer där test kan brukas är emellertid inte av denna beskaffenhet, och
främst får testens användning i differential- och personlighetspsykologisk
grundforskning behandlas från andra än dessa utJ!istiska utgångspunkter. Där
får validitetsproblemet en annan innebörd, och mätningsteknik precision är ett
starkt önskemål.
Cronbach själv har varit med om att understryka detta, närmast i en uppsats
tillsammans med Meehl (1955) om ett nytt validitetsbegrepp för psykologiska
test. Dessa forskare deltog i en kommitte som föreslog "Technical recommendations" ( l 954) för utformningen av test och testhandlednrngar. I detta arbete
fann man sig böra urskilja fyra olika validitetsbegrepp, varav åtminstone ett ej
hade någon direkt motsvarighet i vedertagen praxis. Först bör de tre mera
gängse begreppen presenteras.

Prognostisk validitet ("predictive validity") som är sambandet mellan ett test
och ett senare erhållet kriterium på utfallet av den valda behandlingen (jfr
Horst respektive beslutsteor rn).
Samtidig va lid i tet ("concurrent valid i ty") som också är sambandet mellan ett
test och ett kriterium men ett sådant som till tiden ungefär sammanfaller
med testningen, t. ex. en klrnisk diagnos vid samma tillfälle, som utförts
oberoende av testresultaten.
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Innehållsvaliditet ("content validity") som anger i vilken grad testet utgör

ett adekvat stickprov ur en pä logisk väg definierad population av
uppgifter; denna typ av validitet är särskilt aktuell vid testning av
kunskaper i relation till pedagogiska målsättningar, t. ex. tentamensfrägors förmäga att täcka olika sidor av kursinnehället.
Dessa validitetsbegrepp räcker emellertid ej till för alla testanvändningar. Ofta
avser testningen att mäta en egenskap som ej kan direkt observeras och
operationellt definieras utan utgör en hypotetisk konstruktion för att förklara
individens observerade beteende i olika situationer. Begrepp som spatial
begåvning, ängslighet, aggressivitet avser egenskaper som antas ligga bakom
det konkreta beteendet och ta sig en rad specifika uttryck. Ett test som antas
mäta spatial begåvning kan ha prognostisk validitet för ingenjörsstudier, men
att det korrelerar med studieresultaten pä en teknisk högskola utgör i och för
sig intet bevis för att det mäter just spatialfaktorn. Ej heller kan lärare eller
andra personer i den testades omgivning ge ett tillförlitligt omdöme om hans
spatiala begåvning, ett omdöme som skulle kunna brukas som validitetskriterium för egenskapen. Tecken pä ängslighet eller aggressivitet kan iakttas i
mänga situationer, men det finns ingen bland dessa iakttagelser som förtjänar
att upphöjas till ensamt validitetskriterium för ett test pä ängslighet eller
aggressivitet, vilket antagligen mera systematiskt utväljer relevanta situationer
än en observatör kan göra. Förslaget till lösning av detta dilemma, att avgöra
ett tests validitet för underliggande egenskaper, sammanfattas i begreppet
"construct validity". (En lämplig svensk term för detta är svär att finna.
Begreppsvaliditet eller egenskapsvaliditet är nog, trots att de ej direkt
korresponderar mot originaltermen, att föredra framför konstr·uktionsvaliditet
el. dyl. Här lämnar vi termen oöversatt).
Ett egenskapsmätande test mäste nära anknyta till en teori om olika
egenskapers innebörd, deras yttringar i observerbart beteende och deras
relationer till andra egenskaper. Bestämningen av testets "construct validity"
består just i en prövning av olika konsekvenser som kan härledas ur teorin för
egenskapen ifräga och som har formen av förväntningar om testresultatens
variationer under olika betingelser. Om testet fungerar i enlighet med teorin
utgör detta ett stöd för dess tillförlitlighet i bemärkelsen "construct validity".
Om förutsägelserna däremot slär fel, kan det bero på att testet inte mäter
egenskapen ifråga, men det kan också vara egenskapsteorin, från vilken
förutsägelserna härleddes, som är felaktig eller hypotesprövningen som är
oskickligt upplagd. Innan felet lokaliserats och ändringar prövats genom
undersökningar i nya grupper, kan testet inte göra anspråk pä "construct
valid i ty" för den egenskapen.
Undersökningsförfaranden som kan användas vid denna typ av validering är
bl. a. följande:
!.

Studium av differenser mellan olika grupper
egenskapen ifråga kan väntas skilja sig åt.

2.

Korrelationer med andra test som antas mäta samma respektive andra
egenskaper; ev. faktoranalys för närmare avgränsning av faktorer,
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som enligt teorin

för

3.

Korrelationer mellan testets olika delar eller enskilda uppgifter. För att
testet skall kunna anses mäta en enhetlig egenskap måste svaren på olika
deluppgifter stå i inbördes samband.

4.

Studium av förändringar av testresultaten vid sådana förändringar hos individerna eller i deras miljö som enligt teorin bör påverka respektive inte
påverka egenskapen ifråga. Ett drastiskt exempel på sådana förändringar
är hjärnoperationer och chockbehandlingar av psykiatriska patienter med
åtföljande studium av deras testresultat före och efter behandlingen.

5.

Observation av beteendet i testsituationen.

Som synes kan "construct validity" ej sammanfattas i en enstaka statistisk
koefficient, utan validiteten prövas på en rad olika vägar, som principiellt ej
skiljer sig från den allmänna metodiken för grundforskning inom differentialoch personlighetspsykologin. Men det är värdefullt att dessa undersökningar
erkänts som en form av validering. Och det är viktigt att test som används för
att mäta egenskaper utsätts för en sådan mångsidig experimentell prövning.
Det räcker inte med skrivbordsspekulationer eller allmänna subjektiva intryck
av vad testen mäter för att konstatera deras "construct validity".
Mätningsfelens storlek
Vi skall till sist gå in på frågor som gäller testets mätningstekniska
tillförlitlighet, dess reliabilitet, och kommer därvid närmare den klassiska·
testteorin än i något av de föregående, på validitetsfrågor inriktade avsnitten.
Medan validiteten avser testens förmåga att mäta det de syftar till att mäta
eller förutsäga, gäller reliabiliteten själva noggrannheten och stabiliteten i
mätningarna: detta att tillfälligheter inte alltför starkt påverkar resultaten
oavsett vad de sedan avser. Begreppets innebörd torde mera preciserat framgå
av följande resonemang.
Det poängtal en person erhåller när han går igenom ett test är i någon mån
påverkat av förhållanden som relativt slumpmässigt varierar från tillfälle till
tillfälle. En stor del av arbetet med ett tests konstruktion går ut på att
lokalisera sådana variationskällor och minska deras inflytande, så att
resultaten blir så stabila och exakta mått som möjligt på personens sanna
förmåga eller typiska beteende. De tillfälliga variationerna betecknas vanligen
som mätningsfe!. På förhållandet mellan mätningsfel och sanna vå'rden bygger
en avsevärd del av testteorin.
Om man för en försöksgrupp vet spridningen mellan olika personers testresultat
(S ) och därtill vet hur resultaten i testet korrelerar med resultaten i ett
pa'l-a!lellt test (r. ), kan man uppskatta den genomsnittliga felvariationen i
testresultaten föf;xenskilda personer (S ) genom formeln

e

(1)

Testets korrelat10n med ett parallellt test utgör måttet på testets reliabilitet.
Ett parallellt test är ett test som konstruerats efter samma principer i fråga
om innehåll och form men består av andra uppgifter än det test vars
parallellform det utgör.
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Uttrycket S blir, som framgår av formel I, lika stort oavsett om personen
uppnått ett ~ott, ett medelmåttigt eller ett dåligt testresultat, ty det bestäms
enbart av värden som gäller för en hel försöksgrupp, Frederic M. Lord (1955 a
och b, 1957, 1958), en av Gulliksens medarbetare vid Educational Testing
Service i Princeton, har emellertid nyligen visat att denna uppskattning av S
utgör en alltför grov approximation när det gäller mätningsfelet för en enskila
individ. Han härleder det enskilda poängtalets medelfel från nya utgångspunkter och kommer fram till att det varierar med poängtalets storlek.
Felen är smä när många och när fä uppgifter i testet är rätt lösta. Felen när
sitt maximum när ungefär hälften av uppgifterna har lösts rätt. Härledningen
motsvarar den som tillämpas för sannolikhetsteorins klassiska exempel med
dragning av vita och svarta kulor ur en urna. Stickprov av n kulor dras, och
antalet vita kulor i varje stickprov räknas. Medeltal, spridning och frekvensfördelning för antalet vita kulor i stickprov av storleken n kan härledas ur
sannolikheten att fä upp vita kulor (p) och stickprovets storlek (n).
Pä samma sätt betraktar Lord ett test som ett stickprov ur en stor samling
uppgifter som kan föreläggas en person. De vita kulorna motsvaras av de
uppgifter som han kan de rätta svaren pä. Det gäller att genom ett test med n
uppgifter ta reda på vilken proportionen är mellan vitt och svart, mellan
riktiga och felaktiga svar hos personen ifråga. Antalet rätt av de n uppgifterna
i testet ger en uppskattning av den sanna proportionen riktiga svar i hela
uppgiftssamlingen - individens sanna vlirde. Den genom ett visst (bland många
tänkbara) test erhållna uppskattningen avviker frän det sanna värdet pä samma
sätt som andelen vita kulor i ett visst stickprov avviker frän den riktiga
proportionen av vita kulor i urnan. Därför gäller enligt Lord samma
medelfelsformel för den enskilda testpoängen som för antalet vita kulor 1 ett
stickprov, nämligen

där t är testpoängen (= de vita kulorna) och n är hela antalet uppgifter i testet
(= kulor i stickprovet). Kvoten t/n motsvarar sannolikheten p.
Formel 2 har samma funktion som formel I tidigare antagits fylla, och båda
uppskattningarna står i samma förhållande till normalfördelningen. Inom
gränserna t + s och t - s kan det sanna värdet väntas ligga i drygt tvä
tredjedelar av alla fall.
För exempelvis 40 rätt av 80 uppgifter blir uppskattningen av medelfelet 4,6.
För 10 rätt av 80 uppgifter blir medelfelet bara 3,0.
Denna härledning antyder - tvärtemot vad som mestadels betraktats som
självklart - att variationerna i testpoäng uteslutande skulle vara beroende av
antalet uppgifter i testet och antalet rätt, däremot ej av testinnehäll, frågetyp
och de enskilda uppgifternas svärighetsgrad och korrelationer. Detta är ett
förbluffande resultat, vars konsekvenser ännu endast delvis överblickats.
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Lord har själv (1955 b) visat att det nya medelfelet st står 1 ett enkelt
matematiskt förhållande tdl den ena av Kuders och R1cliardsons redan 1937
publicerade rel1abditetsformler, den s. k. KR-21, och har därigenom kunnat
härleda denna formel med betydligt mindre restriktiva antaganden än de som
ursprungligen gjordes. Han visar också (1955 a) att vad som ger KR-21 lägre
reliabilitetsvärden än den vanligare KR-20 är, att den medeltalsskillnad mellan
test, som kan uppkomma vid dragningen av testuppgifter, spelar in 1 KR-21 och
sänker koefficienten, medan KR-20 endast jämför individernas relativa
placering i två ekvivalenta test. KR-20 bortser alltså från eventuella skillnader
1 poängtalens absoluta nivå, vilket oftast men eJ alltid är rimligt.
Lord ( 19 58) går nu ett steg vidare och finner vid empirisk kontroll att också det
gängse medelfelet (S 1 formel I), beräknat ur KR-20, 1 huvudsak är bestämt av
testets längd och alltså relativt oberoende av testets övriga kännetecken. För
50 test av olika innehåll och längd och med normal svårighetsgrad blev
korrelationen mellan S och
+ 0,996 och S kunde beräknas med den enkla
regress1onsformeln s ~ 0,432 yr;. För st I lenomsnitt för personer på olika
poängnivåer uppgick 1<orrelat1onen med
till + 0,999 med st = 0,478 l(n. st
visade sig alltså vara 1 genomsnitt ca I 0% högre än S • För ett test av viss
längd skulle man tydligen på förhand rätt väl kunna eberäkna det enskilda
testvärdets medelfel och anpassa längden på testet så att medelfelet får en
lämplig stor !el<.

Vn

Vn

Medelfelet för ett poängtal blir större JU fler uppgifter man begagnar, vilket
lätt ses bl. a. 1 de formler där S respektive St visas vara
multiplicerad med
en konstant. Skulle det alltså evara önskvärt att göra testen korta för att
nedbringa felen? - Nej, g1vetv1s inte, ty det är individens placering i relation
till övriga individer 1 gruppen som är mest betydelsefull. En förskjutning på en
poäng betyder avsevärt mera när utrymmet för poängvariationer är litet, såsom
1 ett prov med få uppgifter, än i ett prov med stor poängvariat10n. För JO poäng
1 ett prov med 20 uppgifter (50% rätt lösta) är medelfelet enligt formel 2 drygt
2 poängenheter. Om en person 1 stället för I 0 finge 12 poäng ( = I 0 + St) skulle
det betyda att han passerade förbi hela 22% av en normalfördelad grupp och
alltså nådde en avsevärt bättre placering 1 gruppen fast i riktning nedåt.
Jämför med detta följande. I ett test med 80 uppgifter är medelfelet fär 50%
rätt (40 rätta svar) ungefär dubbelt så stort som i föregående fall. Men en
förändring från 40 till 44 (eller till 36) skulle medföra att individen passerade
endast 12% av en normalfördelad grupp på vägen uppåt eller nedåt. Här har
felet mindre betydelsefulla konsekvenser för den relativa placeringen.

Vn

Dessa relativa förskjutningars storlek avspeglas i reilabiiltetskoefficienten, som
förutom av de individuella mätningsfelens genomsnittliga storlek (S ) bestäms
av spridningen inom gruppen (S ) på sätt som framgår av formele 3.
X

(3)
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Ju mera ett test med ett visst antal uppgifter sprider ut personernas
prestationer, desto högre blir rel1abil1teten. Och spridningen mellan personerna
beror av testuppgifternas svårighetsgrad och inbördes samband, som i sin tur
har med testinnehålJ, frågetyp och annat att göra. På den vägen på verk as
tillförlitligheten alltså av andra kännetecken hos testet än dess !ängd.
De något paradoxala resultaten hos Lord har fått visst empiriskt stöd. De har ej
heller visat sig oförenliga med vissa kända och rimliga förhållanden. Ändå vill
vi sätta ett frågetecken efter hans antaganden utan att i detta sammanhang
utveckla skälen mera detaljerat. Lords stickprovsresonemang tycks innebära att
variationer 1 testresu!tat hos en person helt beror på om vid dragningen sådana
uppgifter kommer upp, som personen kan det rätta svaret på. På en och samma
uppgift skulle personen alltså alltid ge ett och samma svar, och detta svar
skulle alltid bedömas lika vid poängsättningen. Men även därvidlag torde
tillfälligheter kunna spela in och åstadkomma variationer. Medan medelfelet
enligt Lords härledning väl korresponderar mot vad Ekman ( 194 7) kallat
kongruensen mellan test, är det alltså mera tveksamt om antagandena tar
tillbörlig hänsyn till testets exakt1citet, frånvaron av registrerings- och
avläsningsfel, fortfarande enligt Ekmans terminologi.
Horsts betygsprognoser, den beslutsteoretiska modellen för testning, begreppet
"construct validity" och Lords härledning av mätningsfel utgör exempel på den
pågående metoddiskussionen inom psykologisk och pedagogisk testning. Vi har
valt just de exemplen inte bara därför att de är karakteristiska för
forskningsområdet utan också därför att de troligen på längre sikt kommer att
visa sig mer än genomsnittligt betydelsefulla. Detta är en prognos och som alla
sådana vansklig. Dess validitet kan fastställas först 1 framtiden. Atminstone
detta har den gemensamt med testens förutsägelser.
Några statistiska termer
Spridning (mera exakt: standardavvikelse) - ett mått på variationen mellan

individerna inom en grupp, t. ex. ifråga om testpoäng.
Medelfel - en uppskattning av den slumpmässiga variation ett visst statis-

tiskt mått kan uppvisa.
Korrelation - ett mått på sambandet mellan två variabler, t. ex. poängtalen

i två test som samma personer genomgått. Korrelationen blir noll när inget
samband mellan variablerna finns. Den blir I när sambandet är perfekt.
Vanligen ligger korrelationen mellan dessa gränsvärden.
Regression - en metod att göra den bästa möjliga skattningen av en persons
värde i en viss variabel, när man känner hans värde i en annan variabel.
När skattningen sker utifrån flera andra variabler kallas det multipel
regression. I båda fallen bygger skattningarna på korrelationen mellan
variablerna.
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18 Den stereotypiserande aversionens problem ur psykologisk och pedagogisk synvinkel
Ake Bjerstedt 26 november 1964
0

Vi som sysslar med prakt1sk-pedagog1ska frågor riskerar lätt att ensidigt
koncentrera oss på kunskaps- och färdighetsförmedling i begränsad mening.
Som lärare informerar vi, prövar kunskaper och betygsätter. Som forskare
studerar vi, hur vi kan effektivisera kunskapsförmedling och färdighetsträning,
liksom hur vi kan göra prov och betygsättning tillförlitligare. Detta är utan
tvivel betydelsefulla uppgifter, fulla av fascinerande problem. Men någon gång
kanske vi stannar upp och frågar oss själva, om vi inte försummar vissa ännu
viktigare uppgifter ·- i en värld, som på en gång är fylld av intolerans och
konflikter och samtidigt med sådan intensitet håller på att lagra förintelsevapen. Aldrig förr 1 mänsklighetens historia, har det sagts, har så få haft
tillfälle att förstöra så många och så mycket på så kort tid. Vi bor på en
planet, som börjar likna en slarvigt övervakad krutfabrik, men vi föredrar att
inte tänka på vad som skulle kunna hända, om någon skulle vilja leka med
tändstickor i den, och v1 gör oss därför inte mycken möda att vidta andra
åtgärder än att fortsätta anhopningen av krutdurkar.
Men vad kan beteendeforskaren eller den praktiskt verksamme pedagogen göra
åt världens paradoxala vanvett? Sannolikt inte mycket. Med säkerhet ingenting
alls, om han aldrig ägnar saken en tanke utan likt strutsen sticker huvudet i
sanden. Kanske ändå något - om beteendeforskare och pedagoger på olika håll
i världen verkligen koncentrerade sig på intoleransens och konfliktens dynamik
och därpå byggda konfliktpreventiva åtgärder. Att världens lärare härvid skulle
kunna spela en viss roll förefaller högst sannolikt.
Bland de många fenomen, som torde vara relevanta i detta sammanhang, vill
jag här några ögonblick stanna inför ett: den stereotypiserade intoleransens
speciella problem, som ju f. ö. är av betydelse inte bara på det internationella
planet utan naturligtvis också på många andra samlevnadsområden.
Vi är alla medvetna om hur vanliga godtyckligt tillyxade generaliseringar av
enskilda nationaliteters eller rasers särdrag är. Dessa förenklingar av en brokig
verklighet vore inte i och för sig så farliga, om de inte följdes av lika ensidiga
värderingar. Den ena nationens egenskaper uppvärderas och idealiseras lika
mycket som den andras särdrag nedvärderas. Lika viktigt som det är för en
enskild människa, att hon inte har vanföreställningar om de personer hon har
att göra med, lika viktigt torde det vara för en nation, att dess upplevande av
en annan nation står i god kontakt med verkligheten. Upplever man motparten
som fientligt sinnad utan grundad anledning, så är det t. ex. möjligt, att man likaså utan grundad anledning - rustar sig till tänderna och låter sina tankar
snudda vid frågan om s. k. preventivkrig ...
Ur psykologisk synpunkt är de negativa nationsstereotypierna knappast något
särfenomen utan ligger på samma linje som en rad andra stereotypibildningar
med negativt förtecken.
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Låt mig ta ett konkret exempel av något annat slag. En kanadensisk forskare
sände i experimentellt syfte brev till 100 hotell och beställde rum. Till varje
hotell sändes två brev. Båda breven bad om rum samma dag och postades vid
exakt samma tillfälle. Det ena brevet lät han underteckna Mr. Greenberg och
det andra Mr. Lockwood. Av de inkomna svaren framgick, att 93% av hotellen
hade rum för Mr. Lockwood, medan endast 36% hade plats över för Mr.
Greenberg. Eftersom ingen av hotellägarna viste något om de båda rumssökandena - de existerade JU i själva verket icke - måste svaren innebära ett
stereotypiserat undvikande av den personkategori, som Mr. Greenberg med
ledning av namnet antogs tlllhöra, nämligen judarnas.
Som allmän beteckning för dessa fenomen kan vi använda termen stereotypisel'Od ave1·sion mot pe1·sonplural. Med stereotypiserad menar vi en
övergeneraliserad och odifferentierad inställning, en aversion som icke är
tillräcldigt motiverad av egenskaper hos det enskllda objekt den riktar sig mot.
Med personplural avser vi en kategori av personer med något gemensamt
kännetecken: t. ex. religion, ras, yrkesgrupp, kön eller nation.
Forskningen kring ett fenomen av denna icke önskvärda typ kan ofta
koncentreras kring tre kärnfrågor. För det första: I vilka former finner vi
fenomenet? För det andra: Hur uppkommer det, och vilka faktorer främjar dess
förekomst? Och för det tredje: Vilka mått och steg kan rekommenderas för att
komma till rätta med det?

Den första frågan skall vi inte fördjupa oss alltför mycket i. Den stereotypiserade aversionen förekommer tydligen på mycket skiftande intensitetsnivåer: verbal rejektion, diskrimination och fysisk attack.
Mildast är g1vetv1s den verbala l'ejektionen. Skämtsamt, jargongmässigt möter vi
den dagligen, då vi skryter med de kategorier vi känner oss lojala med och
fäller generaliserande förkastelsedomar över de grupper vi inte tillhör. Vi
fäller nedvärderande omdömen om personkategorier, som konkurrerar med oss
på arbetsmarknaden; vi tilltror gärna politiska motståndare allehanda
moraliska lyten; vi uttalar oss tvärsäkert om var på den utrikespolitiska arenan
som bovarna finns etc. Som regel är väl detta tanklös Jargong utan större
betydelse. Men hos vissa av våra medmänniskor spårar vi nog ibland en fanatisk
hätskhet, som kan verka skrämmande, eller en så konsekvent nedvärdering av
andra intressesfärer än de egna, att den gör ett löjligt intryck. Ett avsnitt från
H.G. Wells A Modern Utopia, som beskriver en engelsk botanist, kan vara en
nöjsam illustration:

"Han hade" - heter det i fri översättning - "en stark positiv kå'nsla för alla
botaniste1·, ja t. o. m. biologer, gentemot alla fysikm' och liknande representanter för de exaktare vetenskaperna, vilka han samtliga betraktade som
tråkiga, mekaniska, otrevliga; å andra sidan hade han en stark positiv klinsla
för alla, som lignar sig åt naturvetenskaperna, gentemot psykologer, sociologer,
filosofer och litteratörer, vilka han vid denna jämförelse betraktade som vilda,
dåraktiga och omoraliska; men han hade en stark positiv känsla för alla bildade
i jlimflJrelse med arbetare, vilka han i detta sammanhang betraktade som
bedrligliga, ljugande, dagdrivande, berusade, tjuvaktiga och smutsiga; men
givetvis var dessa tillsammans med de övriga, i egenskap av "engelsmå'n",
överlägsna alla andra sorter av europeer".
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Ju mer intensiv den verbala reJektionen är, desto större är möjligheten, att den
också skall följas av diskrimination, då vi icke ger folk likvärdig behandling, då
vi utesluter dem frän värt grannskap, våra skolor, vissa yrken osv. En brottsling
eller en sinnessjuk utesluter vi också 1 vissa sammanhang, men som regel pä
individuella grunder. Vad jag här avser är den stereotypa diskriminationen, som
bygger på det faktum, att individen tillhör ett visst personplural.

Fysislrn attacker representerar den högsta intens1 tetsgraden. Väldshandlingar
kommer emellertid sällan oförberett, diskriminationen rnte heller. Omkring
sjuttio är av politisk antisemitism av verbal karaktär föregick de diskriminerande Nurnberglagarna - under Bismarcktiden relativt mild, under Hitlertiden
hysteriskt upprörd. Och efter lagarna följde ett våldsamt attackprogram med
gasugnarna i Auschwitz som höjdpunkt.
Sä över till vär andra fråga: Hur skall uppkomsten och bibehållandet av de
stereotypa aversionerna förstås? Hur skall denna speciella form av intolerans
kunna fogas in i större psykologiskt och socialt sammanhang? Vi har tre
huvudled i värt problemfält: aversions-subjektet, den person frän vilken
aversionen utgår; aversions-objektet, den person eller de personer aversionen är
riktad emot; och slutligen det situationella fältet, innefattande bäde den
historiska och sociokulturella bakgrundssituationen och den specifika närsituationen. Jag skall i största korthet säga något om vart och ett av dessa tre
med varandra nära sammanhängande led.
Lät mig börja med det situationella få'lteti Att historiska och samhällsekonomiska förhållanden ofta är viktiga bidragande faktorer, är uppenbart.
Marxisterna har sin teori otvetydigt klar: Rasfördom å'r en social attityd,
proklamerad av en exploaterande klass för· att stigmatisera en viss grupp som
underlägsen, så att utnyttjandet av gruppen själv eller dess resurser kan
rättfå'rdigas. Teorin passar bra in på en del gamla resonemang kring
kolonialfolken. Dessa behövde den vite mannens övervakning och skydd, hette
det; det var den vite mannens börda, som han ädelt axlade - allt under det han
gjorde sig goda ·förtjänster. Som universalteori är exploater ingsteorin
emellertid otillräcklig. Det finns många former av stereotypiserad intolerans,
som är helt orelaterade till ekonomiska spekulat10ner.
Mycket viktigt att konstatera är naturligtvis, att aversionen ofta överföres både
direkt och indirekt genom närsituationens uppfostran och undervisning.
Amerikanska socialpsykologer har t ex i undersökningar kunnat påvisa, hur
hårdhänt och direkt barn i vissa distrikt läres att undvika och nedvärdera
negrer. Vad läraren säger och gör, och vad skolans läro- och läseböcker
innehåller, kan f, ö. ofta - utan att detta varit någons syfte - successivt bygga
upp stereotypa föreställningar om krakteristika hos främmande regioners
utövare, andra folkslag, speciella yrkesgrupper eller olika kön. Eftersom vi är
så vana vid fördomsmönstren i vår egen kulturkrets, märker vi inte alltid de
lätta snedvridningarna, även om vi bemödar oss om att rensa ut de grova. Men
om vi läser böcker i orienteringsämnen frän vitt skilda kulturer sida vid sida,
och om vi studerar, hur t. ex. religiösa företeelser eller historiska skeenden
beskrives, blir vi varse diskrepanserna. Då blir vi också lättare medvetna om att
objektiviteten inte alltid är lättfångad.
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Det kan självfallet vara viktigt att klargöra, i vad män en viss typ av aversion
är baserad pä faktiska förhållanden, d.v.s. om aversionsobjekten verkligen har
sådana karakteristika, som gör aversionen motiverad. Det finns givetvis en
realistisk eller halvrealistisk aversion (t. ex. den som arbetsgivare visar mot
vissa kategorier f. d. brottslingar, där det finns en statistisk påvisbar
sannolikhet för återfall). Att här gå in på de omfattande undersökningar, som
gjorts rörande t. ex. olika nationaliteters och rasers psykologiska status, är inte
möjligt. Det kan räcka med att påpeka, att de flesta undersökningar visat, att
flertalet allmänt omfattade föreställningar om natwns- och rasegenskaper är
helt oriktiga. Hur kan då stereotypier leva kvar, trots att de vid närmare
undersökning visar sig bygga på falska förutsättningar? De flesta personkategorier är för det första högst heterogena, och den upplevelsehypotes, som
förmedlats genom traditwn eller på annat sätt, tycker man sig 1 vissa fall få
bekräftad. De fall, som inte stämmer, minns man däremot inte så noga.
Förväntan styr nämligen i hög grad våra upplevelser, och det som inte passar in
i den meningsfulla gestalt, som vår förväntan vill skapa, förbises lätt. En annan
orsak är, att aversionen som regel leder till minskad kontakt med aversionsobiektet, vilket i sin tur inskränker möjligheterna till felkorrektion. I den
internat1onella politiken ser v1 gång på gång exempel på hur detta förhållande
kan leda till en farlig djävulscirkel: ömsesidig aversion leder till avbrutna
kontakter, och därigenom uppstår ökade missförstånd, som leder till ytterligare
ökad aversion osv.
Tydligt är att varken analyser av det situationella fältet eller av aversionsobjektet är tillräckliga, för att v1 helt skall kunna förstå de stereotypa
aversionerna. Det krävs också en granskning av aversionssubjektet. Med andra
ord: Vilken roll kan den stereotypa intoleransen spela i den enskilde individens
personliga dynamik? Den rollen kan uppenbarligen vara av mycket olika
karaktär för skilda individer. Det kan t ex vara lämpligt .att skilja mellan de
fall, där vi har att göra med ren konformitet mot en inom gruppen eller
samhället härskande norm, och sådana fall, där aversionsbeteendet har stark
funktionell betydelse för individen.
Gruppen av konfor·mister är troligen stor men knappast enhetlig. Bl. a. varierar
konformitetens medvetandegrad. Slappa konformister reflekterar inte så
mycket över förhållandena ifråga (alla säger, att det förhåller sig så - då är
det väl så). Andra är mer medvetet beräknande. Utan att hålla med om vissa
aversionsmönster blir man kanske icke accepterad i sin firma, i sin klubb, i sitt
gäng. En person anställer t. ex. inte negrer, om han tror, att konkurrenter eller
kunder skulle tala illa härom. Varför skulle jag vara den förste? - frågar han
sig.
Men låt oss också stanna inför den andra kategorin, där den stereotypiserade
intoleransen i och för sig är direkt funktionellt relevant! Kunskaper om den har
vi bl. a. fått genom systematiska jämförelser mellan individer med många och
starka stereotypa avers10ner å ena sidan och individer med få eller inga sådana
aversioner å den andra.
Det visar sig i dessa studier, att förekomsten respektive frånvaron av detta slag
av aversioner inte är ett fristående drag i personligheten utan står i god
samklang med ett helt syndrom av karakteristika. En person med många
stereotypa aversioner är oftast allmänt misstänksam och ger uttryck för en
djungel-filosofi, sammansatt av aggressiv tuffhet och pessimistisk misstro mot
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andra. Han är vanligen allmänt etnocentrisk, dvs ger många uttryck för
övervärdering av de egna grupperna och den egna nat10nen. Religiöst är han
gärna doktrinär. Allmänpsykiskt visar han många prov på mental inflexibilitet,
svårighet till omställning, motvilja mot det som är komplicerat och mångtydigt.
Han vill ha världen enkel och välarrangerad och följa okomplicerade och
dogmatiskt omfattade regler. I barnuppfostringsfrågor omfattar han som regel
en auktoritär inställning, i vilken fruktan och absolut lydnad utgör hörnstenarna.

"Personen med få eller inga stereotypa aversioner" å andra sidan är betydligt
mindre misstänksam. Han vill gärna bygga sina omdömen om andra på fakta och
är mindre benägen till förhastade slutsatser. Han har överhuvudtaget större
tolerans visavi det komplicerade och mångtydiga och fordrar inte i samma grad
enkla formler. I religiöst avseende är han oftare humanistiskt-rat1onellt
inriktad, eller också visar han upp en rent agnostisk attityd. I barnuppfostringsfrågor är han mer benägen att hylla sådana principer, som bygger på
ömsesidig tillit och på samverkan mellan uppfostrare och barn.
Jag har härmed hastigt skisserat upp något om vad man f, n. tror sig veta om
den stereotypa intoleransens samspel med andra faktorer. Tydligen kan man
inte ge någon huvudnyckel, som med ett grepp löser uppkomstproblemet. Men
också en nyckelknippa med förklaringar kan vara av värde.
Vår tredje huvudfråga var denna: Vilka mått och steg kan vi rekommendera för
att komma tillrätta med den stereotypiserade intoleransens problem och dess
ständiga konfliktrisker? I detta sammanhang kanske framför allt: Vad kan
skolan göra? Vår kunskap är väl ännu inte så ingående, att recept-lika
rekommendationer kan ges med garanti för snabba resultat. Men vår skiss av
fenomenets bakgrund ger oss i alla fall vissa riktlinjer. Jag skall försöka
sammanfatta dessa i ett par huvudpunkter.
Eftersom det s1tuationella fältet med dess yttre inflytelser alltid är av
betydelse, bör vi naturligtvis till en början i möjligaste mån söka hindra, att
våra elever i skolan utsättes för fördomsfull information. Eleverna bör på alla
stadier kunna göra anspråk på allsidig och objektiv information utan
etnocentriska faktaförskjutningar. Är det något stoffområde, som icke anses
1ämpa sig för korrekt och objektiv framställning på ett visst lägre åldersstadium, bör alternativet icke vara att ge en mindre korrekt och mera subjektiv
framställning - utan i stället att uppskjuta presentationen till ett senare
stadium. En noggrann granskning av läroböcker och lästexter ur dessa speciella
synpunkter vore önskvärd. Särskilt känsliga torde läroböckerna i historia,
samhällskunskap och religionskunskap vara.
Antingen vi anser det önskvärt eller icke, är enskilda länders ställning som
separata kulturhärdar snart en historisk företeelse. I allt större utsträckning
blir vi världsmedborgare. Skolan bör göra sitt till för att underlätta elevens
anpassning till en vär Id utan gränser också genom att tidigt konfrontera honom
med ett kosmopolitiskt stoff. Vi bör t. ex. utnyttja det faktum, att eleverna via
TV redan nu kan få sig serverade konkreta glimtar från en fantasieggande och
högst angelägen internationell erfarenhetsvärld. Det är väl f. ö. bara en
tidsfråga, innan globala skol-TV-sändningar är en vardaglig verklighet. För den
som själv haft tillfälle att observera vad internationella barnläger kan betyda
för barns känsla av världsmedborgarskap och för nedbrytande av förutfattade
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meningar, skulle det vidare vara av intresse att se, vad systematiska
elevutbyten mellan olika länder under terminstid skulle kunna bjuda - om
sådant skulle låta sig realiseras. I väntan på sådana försök borde systematiserad internationell kommunikation via brev och ljudband kunna organiseras i
skolans regi i större utsträckning än nu.
Även om dessa två typer av mformationskontroll - utrensning av fördomsfull
1nformat1on och befrämjande av kosmopolitisk bredd - utgör viktiga ingredienser 1 skolans intoleranspreventiva arbete, är de icke tillräckliga. Eftersom vi ju
aldrig helt kan skydda våra elever från fördomsfull mformation från andra
källor, måste v1 också angripa problemet med annorlunda inriktade åtgärder,
Det är således uppenbart, att emotionell otrygghet är en utmärkt grogrund för
intoleranta gruppattityder. Kravet på oss - som lärare och uppfostrare - att
skapa en god emotionell grundtrygghet är därför starkt, även ur den speciella
synpunkt v1 här närmast granskar. Om individen inte får känna psykologisk
trygghet, förståelse och tolerans från sina egna föräldrar och sina tidigaste
föräldrasubstitut - lärarna på skolans lägre stadier - är det tivelaktigt, om han
senare får lätt att finna trygghet i relationer till andra människor. Det ligger
då nära till hands, att han utvecklar den karakteristiska misstänksamhet och
aggressivitet, som vi såg hos de typiskt stereotypibenägna. Har barnet däremot
hos föräldrar och lärare fått en grundläggande upplevelse av att mänskliga
relationer kan baseras på ömsesidig tillit och på förtroende, har sannolikt en
god psykologisk grund lagts också för tolerantare gruppattityder. Det barnet
har troligen fått en långtidsverkande vaccinering mot obefogad misstänksamhet
och ängsl1ghetsbaserade aggressionstendenser, och det blir inte lika benäget att
acceptera obestyrkta negativa stereotypier som längre fram möter det utifrån.
Denna grundläggande förtroendeattityd bör vidare efterhand byggas ut - inom
skolans ram - med vana att samarbeta på jämstå'lld fot med elever från olika
bakgrundsmiljöer och med skilda färdigheter och intressen. Det är angeläget,
att de möjligheter grundskolan härvidlag erbjuder utnyttjas - och utnyttjas på
rätt sätt, Differentiering inom klassens ram och grupparbete har blivit
modeuttryck, men de kan tyvärr täcka mycket olika verkligheter. Differentieringen får inte alltid gå ut på att skapa färdighetshomogena delgrupper.
Grupparbetet får inte enbart bli ett sätt att förenkla lärarens arbetsadministration - genom en auktoritär hierarki, där gruppchefer vidarebefordrar order från
läraren-kaptenen. Det målet bör aldrig glömmas bort, att eleverna - åtminstone
efterhand - skall vänjas vid demokratiska arbetsformer, där var och en har rätt
att göra sm röst hörd och delta i arbetsplanering och beslut. Elevernas
självstyrelse bör av samma skäl successivt byggas ut. Den som vant sig att
lyssna till andra parters meningar, blir inte lika lätt benägen att acceptera
stereotypa förhandsomdömen; den som vant sig vid att arbeta i heterogena
grupper, är inte heller lika benägen att tolka det avvikande som något apriori
negativt. Vana vid demokratisk beslutsteknik med noggrann prövning av
föreliggande fakta kan vara ett betydelsefullt motgift mot allehanda
förhastade domslut; och vad är en stereotypiserad aversion annat än ett
förhastat domslut?
Den r·ationella och awaktande instå'llningen bör också mer än som ofta varit
fallet få genomsyra elevens möte med skolans kunskapsstoff. För hundra år
sedan ställde P.A. Siljeström svenska pedagoger den frågan, om inte påveväldet
brett ut sig alltför mycket inom skolan, om mte eleverna i alltför hög grad
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vandes vid att i läraren se den förkroppsligade ofelbarheten och i den tryckta
läroboken en otvistlig sanningskälla, och om inte lärjungarna i alltför hög grad
matades med ett färdiglagat vetande, som skapade osjälvständighet och
benägenhet att utan undersökning acceptera vad helst personer med något slags
yttre auktoritet säger. Trots väsentliga förbättringar av skolans inre arbete
sedan Siljeströms dagar har frågan inte förlorat sin aktualitet. Vi har så lätt
att glömma bort, att mängden serverade kunskaper på många områden är
betydligt mindre viktig för eleven än dennes attityd mot kunskapsförvärv och
dennes vana att möta oprövade auktoriteter med sund skepsis. Ju högre upp i
skolan eleven kommer, desto oförsvarligare vore det, om vi inte också sökte
skapa en slags granskande insteillning hos våra elever: en inställning, som
kräver experimentella belägg och dokumentation; en inställning, som är
medveten om det tryckta ordets högst varierande sanningshalt, och som är
sammankopplad med någon vana att analysera texter kritiskt. En individ med
sådan inställning och sådan vana blir inte lika lätt offer för stereotypiserade
aversioner; han är van att pröva varje enskilt fall för sig och godtar inte utan
vidare generaliseringar.
Trots de studier, som gjorts, och de rekommendationer, som man försöksvis kan
härleda ifrån dessa, vet vi fortfarande för litet i många viktiga frågor, som har
med intoleransens problem att göra. Det förefaller angeläget, att fortsatta
undersökningar på detta område kommer till stånd.
Låt mig avslutningsvis få vidga perspektivet något och också uttrycka den
förhopppningen, att vårt land skall anse sig ha råd att allvarligt satsa på
tvärvetenskaplig freds- och konfliktforskning, bl. a, genom upprättandet av
särskilda forskargrupper - med eller utan institutkaraktär, och att vid sidan av
ekonomer och jurister även beteendeforskare (psykologer, sociologer och
pedagoger) där ges tillfälle att spela en roll. Eftersom krigen har sitt ursprung
i människornas sinnen, är det i må'nniskornas sinnen, som försvarandet av
freden måste byggas upp - heter det i Unesco-stadgan. Om de orden är riktiga,
kan vi som beteendeforskare och praktiskt verksamma pedagoger knappast
komma frän vår del av ansvaret.
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19 Empiri och teori i pedagogisk forskning
Ingvar Johannesson 7 november 1970

Pedagogiken har liksom de flesta andra vetenskapsgrenar brutit sig ut från
vetenskapernas gemensamma stamträd filosofin. Detta har för pedagogikens del
skett långt senare än för många andra vetenskapliga discipliner.
Pedagogikens historia ger oss många vittnesbörd om pedagogiska ideer hos
visionära reformatorer, som gick till storms mot etablerade och konentionella
metoder för samhällsinstitutionernas indoktrinering av de växande. Men deras
intentioner och åsikter är i regel mera grundade i spekulation och i enskilda
iakttagelser än på systematiska undersökningar och på konkret erfarenhetsmaterial.
En empirisk vetenskap blir pedagogiken först när den framväxande psykologien
mot slutet av 1800-talet med nya metoder på allvar började gripa sig an med
att systematiskt kartlägga och analysera människans beteende och hennes
upplevelser. Pedagogiken är en av de vetenskaper som är engagerade i studiet
av människans beteende.

Pedagogikens främsta syfte lir att undersöka, analysera och utvärdera de
betingelser och de processer som syftar till förå'ndringar av beteenden hos
individen. Detta innebär en analys och ett klarläggande av hur målsättningar
växer fram, hur mål formuleras, en systematisering av olika metoder och
former för beteendepåverkan samt utvärdering av de effekter man erhåller.
Studiet av beteendeförändringar blir i hög grad studiet av individens
interaktion med andra människor och deras miljö under mer eller mindre
systematisk och målmedveten strävan att uppnå eftersträvade och uppställda
mål. Denna interaktion innebär dels individens reaktion och modifikation av
sitt beteende inför det tryck och den press som miljön utövar, dels också
individens inverkan på och omstrukturering av sin miljö. Individen ändrar i
regel inte utan vidare sitt beteende och underkastar sig sällan helt miljöns
tryck. Individens adaptionsprocess medför samtidigt också en återverkan på
miljön och kan modifiert dess krav.

Det lir dessa interaktionsprocesser och deras produkter i olika avseenden som
lir i centrum för den pedagogiska f orslmingens int1·esse.
Vilka är de verksamma faktorerna i ett interaktionsförlopp? I vilken relation
står dessa faktorer till varandra? Hur är deras relation till olika individer? I
vilka avseenden finns möjligheter att influera? Vilka åtgärder bör tillgripas för
att uppnå önskvärda beteendeförändringar dvs nya mönster för interaktion med
omgivningen?
De som har till uppgift att söka åstadkomma beteendeförändringar och inrikta
individen mot vissa mål som föräldrar, lärare och utbildare av olika slag,
personal i habiliter ing och rehabilitering ställs ofta mför problem som de
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måste finna metoder att snabbt kunna lösa. De vänder s1g ofta till forskare i
förhoppning att få riktiga och effektiva metoder eller för att åtminstone få
något praktiskt råd. De blir emellertid ofta besvikna när forskarna inte kan ge
dem snabba svar och exakta anvisningar om den rätta metoden.
Men forskningens, även den pedagogiska forskningens, uppgift är inte i första
hand att söka lösa pmktiska problem. Forskarens främsta uppgift är att
analysera problemen för att finna ut de punkter, där de kan angripas på ett
fruktbart sätt. Med dessa som underlag utforma antaganden, teorier och
generella modeller med vars hjälp man systematiskt kan pröva effekten av
olika former av åtgärder och ingripanden i interaktionsförloppen.
En forskare kan inte nöja sig med att utvärdera endast närmast till hands
liggande orsaker utan måste driva en systematisk analys där ett stort antal
alternativ av olika möjligheter väges mot varandra. Forskaren blir därmed en
teoretiker som måste fastställa och analysera en mängd av olika orsakssammanhang och alternativa antaganden, innan han kan rekommendera vissa
bestämda handlingar.
För den praktiska handlingsmänniskan blir därför ofta vetenskapsmannen en
person där "beslutsamhetens friska hy har gått i eftertankens kranka blekhet
över".
Denna motsättning mellan praktiker och teoretiker, mellan handlingens och
tankens representanter är emellertid endast skenbar. Det är visserligen på det
hela taget sant att när man sysslar med teorier arbetar man mera med att få
fram enkla principer, som också helst bör vara generella. Forskande teoretiker
kan följaktligen syssla med sådant som ytligt sett ter sig livsfrämmande för den
som står mitt uppe i ett praktiskt handlande.
Med sina teorier vill emellertid den pedagogiske forskaren söka förutsäga,
predicera vissa förlopp och resultat. Detsamma gör ju också den pedagogiska
praktikern, när han litar till sin erfarenhet och handlar därefter. Syftet och
målet för bådas verksamhet är sålunda egentligen detsamma - att kunna
förutsäga resultaten av vissa företagna åtgärder och ingripanden.
Praktikern handlar utifrån förväntningar och föreställningar att vissa åtgärder
leder till praktiska resultat. En systematisk teoretisk analys och uppbyggande
av teorier om samband mellan ingripanden och effekter kan visa sig vara av
stor betydelse även för praktikern. Det finns väsentlig skillnad i arbetssituationen för den teoretiske forskaren och den praktiske pedagogen, men någon
väsentlig skillnad djupare sett finns egentligen inte.
Personliga erfarenheter från praktiskt handlande kan bli utgångspunkt för
systematisk forskning. Och forskning kan förr eller senare ge användbara
underlag för tillämpning i praktiska sammanhang. Olikheter i arbetssituationen
innebär att det praktiska arbetet ofta fordrar snabba beslut, emedan forskaren
måste ha tid för en mera långsiktig planering och kontroll av olika möjligheter.
Praktikern ställs ofta inför akuta problem som han inte själv har kunnat välja
eller ens förutse. Dessa problem pockar på en lösning. Något måste göras och
göras snabbt med eller utan hjälp av forskare och teoretiker,
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Den teoretiske forskaren väljer sina problem och egentligen kan han välja ur
praktikerns synpunkt helt ointressanta eller oväsentliga problem. Men är han
skicklig och framsynt kan hans problemval senare leda till upptäckter som
utgör grund för något betydelsefullt som de flesta inte kunnat ana. Forskarens
teoretiska modeller kan visa sig mycket praktiska i framtiden.
Vad pedagogisk forskning främst behöver är inte personer som söker lösa
mängden av praktiska problem, men väl forskare som efter analys av
problemsituationer prövar effekter av olika modeller. Utifrån dessa kan det så
småningom bli möj!Jgt att framställa teorier som har relevans även för
praktiskt handlande i problematiska situationer.
Den ideala teorin skulle innebära möjligheter att kunna förutsäga kritiska
situationer och ange medel och metoder för att dessa aldrig skulle bli akuta
realiteter.
Denna syn på den pedagogiska forskningen är egentligen ingen nyhet. Den
förste professorn i pedagogik och psykologi vid Lunds universitet, Axel Herrlin
har i en liten skrift med titeln "Pedagogiken och dess studium" frän år 1908
gjort sig till tolk för liknande tankar.
Det heter där:
"Den experimentella pedagogikens betydelse ligger icke i må'ngden af positiva
resultat och detaljerade föreskrifter för praktiken, utan dliri, "att den vill slitta
den enskilde uppfostraren i stånd att stlindigt vara på det klara med grunderna
för sina pedagogiska åtgöranden". Den förhöjer då'rigenom uppfostrarens
själfstlindighet gentemot den pedagogiska normen och gifver honom tillika ett
ökadt intresse för sitt kall. En autoritativ pedagogik måste dliremot stlidse
förlama praktikerns sjå'lfstå'ndighet, emedan han icke har grunden för sina mått
och steg för ögonen, och till föjd dliraf också heller icke ser, hur mycket han i
det enskilda fallet får afvika från schablonen; den framkallar dlirför i praxis
llirareschablon och en schematisk behandling af de enskilda undervisningsföremålen" (sid 4-2).

Finns egentligen
den pedagogiska
inriktningen mot
helt i samklang
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mer att tillägga? Ja, naturligtvis. Det har hänt mycket inom
forskningen under de förflutna 60 åren, men grundsynen,
principerna, "grunderna" för de pedagogiska åtgärderna, är
med Axel Herrlin.

20 Betygsfrågan

Sten Henrysson

5 december 1970

Jag anser föreläsningar vara en föråldrad kvarleva från tiden före boktryckarkonstens uppfinnande.
Som pedagog borde 1ag använda mig av moderna utbildningsteknologiska grepp,
homogena grupper.
Jag borde inleda med att utsätta er för ett diagnostiskt prov rörande reglerna
för betygsättning.
De okunniga borde jag sedan indela i grupper efter grad av okunnighet och
slocka er till läromedelscentralen för att genomgå programmerad undervisning.
Den lilla grupp som har godtagbara kunskaper skulle under tiden delta i ett
seminarium om t. ex. betygens motivationsskapande effekt.
Går inte för sig. Vid detta tillfälle skall det vara en katederföreläsning.
Jag är professor i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan. Följaktligen i oprak.
teoretisk pedagogik vid universitetet. Alltså. en dubbel uppgift. Ser ingen
motsättning i detta. Det heter inget så bra för praktiken som en god teori. För
att kunna bidra ttll lönsamhet av dagens utbildningsproblem måste vi ha
utgångspunkt 1 generella lagar för mänskligt beteende, inlärning, mätteori osv.
Jag skall nu ge ett exempel.
Använda betygsfrågan för att visa vikten av god förankring
grundforskning.

1

teori och

Arbetet 1 flera statliga utredningar där betygsfrågan ingått. Funnit att jag i
hög grad varit beroende av god teoriförankring, inte minst i mätteori. En god
teoretisk referensram är nödvändig för mig.
Skall ta upp några aspekter av den månghövdade hydra som betygsfrågan utgör.
Först: Understryka att betygsfrågan ej enbart är en teknisk-vetenskaplig fråga.
Värderingar
Effektivitet - mentalhygien
Individualism - gemenskap.
Funnit det omöjligt att ha någon
alla lägen bestämd uppfattning.
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Först den pedagogikhistoriska aspekten
Visar hur betygen följt samhällets och skolans utveckling i övrigt. Man kan
spåra betyg i form av siffror, bokstäver eller standardiserade svenska eller
latiska fraser mycket långt tillbaka. Visar att de vuxit fram ur subjektiva
omdömen av samma godtyckliga och varierande karaktär som fortfarande
kännetecknar t. ex. sakkunnigyttranden.
I den gamla svenska trivialskolan och gymnasiet på 15-16-1700-talet fanns ofta
inte några betyg. Man nöjde sig med skriftliga ordrika utlåtanden när eleven
bytte skola eller slutade. Ofta på latin.
Kunde vara
"Har lätt fattningsförmåga, är flitig och redig"
(Fig. l) "Är oböjelig till boken"
"Förtjänar i intet avseende undervisningsmödan"
Spec. under 1800-talet
Denna utveckling visar att betygen i grunden är subjektiva omdömen som
successivt klätts i standardiserade fraser, bokstäver eller siffror.
Förankrade i en vag praxis som ofta varierat betydligt mellan skola, lärare och
ämnen.
Att det redan tidigt funnits behov av systematisk betygsättning framgår av
undersökningar t. ex. av husförhörslängderna. Egil Johansson vid inst. här har
gjort ett pionjärarbete för att fä dem utnyttjade för historisk forskning.
Redan i slutet av 1700-talet användes betygsmärken på läskunnighet.
(Fig. 2)
5 gradiga skalan gammal
Normalfördelning
Finns i Finland (Åbo)
I början av seklet i en enhetlig skola.
Bara betygsuttrycken
Berömlig A
Med utomord. beröm a
B Godkänd
BC Icke fullt godk
Inget om utnyttjande
Praxis
Kvarsittning
Det faktum att den gamla urvals- och utkuggningsskolan håller på att ersättas
av en lång gemensam skola för alla (nu 9-årig snart i praktiken 11-årig) för
också med sig att betygsättningen kan inskränkas. Individualiseringen leder tlll
hastighets- eller innehållsvariationer som tar bort grunden för betygsättning av
nuvarande typ.
Vi kommer nog att få målrelaterade betyg,
tillgodogjort sig ett visst kursmoment el. dyl.
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som

registrerar

att

man

Det som nu är de främsta motiven till att bibehålla en systematisk och precis
betygsättning är:
l) Mot1vat1onsfrågan
2) Urvalsproblemen
3) Information
Mot1 va t1onsaspekten
Svårbedömt
Inlärn1ngspsykologi
Utveckl ingspsykologi
Socialpsykologi
Differential psykologi
Ur inlärningspsykolgisk synpunkt kan man betrakta betygen som s.k.
förstärkning. Den skall komma nära efter reaktionen på stoffet. Den bör mest
vara positiv, dvs oftast bör individen lyckas.
Inlärningsmomentet bör vara kort.
Detta talar för besked om resultat som kommer betydligt oftare och
anslutning till den inlärda enheten.
Sedan kan man se betyg som en mer allmän motivationsfaktor - en pådrivare -.
Betygen är där s.k. yttre mot1vat1on en ersättning för den s.k. inre
motivat10nen som intresse, upptäckarglädje och aktivitetsunderv1sning skall ge.
Utvecklingspsykologin lär oss att upp till puberteten är den inre motivationen
oftast tillräcklig.
Motivationen i olika åldrar och för olika sorters elever är en ytterligare
komplicerad fråga.
Finns experiment. Visar i allmänhet att vetskap om att betyg skall ges ökar
inlärningen. Men ofta tdl priset av andra nackdelar.
Behövs forskning här. Både teoretisk och direkta praktiska skolförsök. Enkäter
till eleverna. (Flesta acc., prov)
Hur komplex frågan om motivationen är framgår av följande rapport. Min son
Svante 7 år kom vid valrörelsen och sa till mej!
Sv: Jag tycker du skall rösta på moderata samlingspartiet (högern)
det

Jag: Varför

Sv: Jo jag har läst i Elevtidn. Kamratpostens valintervjuer att Holmberg säger
att han v!ll ha kvar betygen.
Sara fick pengar för Val")e 5-a hon hade 1 3-an och det vill jag också ha. Så jag
ska rösta på honom.
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Urvals problemet
Prognosvärdet
Ett huvudskäl är betygen som urvalsinstrument. Traditionellt. Dagens
betygsdebatt kör fram betygen som urvalsinstrument. Den rollen som leder till
"stressen".
Problemet är:
Kan betygen ersättas av andra instrument.
Prov. Begåvningsmått forskning viktig här.
Studier av internationella litteraturen visar
l) Betyg bäst .60
2) Kunskaps- och int. prov nära efter .50
3) Personlighets-, rntressemätn. Intervjuer. Föga samband
Betyg + prov .65-70
Betygens prognos kan höjas ytterligare
(Fig. 3)
Svensk undersökning GPU 850 elever 8 gymnasier.
Om betyg för urval, precision
Betygen som mått
Historik: Betygen är successivt mer standardiserade subjektiva bedömningar
Benämningar: Berömlig,Med beröm godk.
Upphängda på dessa ords upplevda innehåll och på stand. praxis.
I denna skala finns en oklar och odefinierad godkändgräns.
Psykometriska principer har tillämpats på betygen.
Krav: En endimensionell skala eller om det är många dimensioner skall dessa
definieras.
(tendensen nu att sociala och andra variabler skall vägas m
betänklig)

betygen

Vid subjektiv bedömning gör sig gällande flera tendenser:
1) Höjningstendens
2) Medelvärdestendens spec. i subj. värdering
3) Normalförd. tendens. Upplevelse
4) Stora variationer.
Nödvändig gör styrning

Inom den pedagogiska mätningsläran diskuteras likastegsproblemet. Fysiska
mått t. ex. kroppslängd ger lika steg. Avst. 100-101 cm samma som 150-151 cm.
Omstritt om betygsskalan är likastegsskala så att avst. 1-2 samma som 3-4.
En del forskare förnekar detta helt.

178

Det finns bl a 2 resonemang.
1. Psykofysisk skalteori
Det visar sig t. ex. om man låter en grupp bedömare pricka in ett antal
personer på en sträcka som anger en egenskap t. ex. aggressivitet, så
(Fig. 4)
gör de detta med en viss samstämmighet.
Om denna teknik tlilämpas på skolämnen och skolprest., får man ofta en
normalfördelning på repr. material.
Många godtar detta resonemang när det gäller grundskolan, där alla finns utan
gallring.
Man menar att till gymnasiet sker gallring som bör ge snedfördeln. En av
förutsättningarna för detta är dock fullständig korrelation mellan intagningspoäng och ämnet i fråga på gymnasiet. Ej så. Den är kanske 0.4 el 0.5. En
tendens kvarstår. Försvinner genom t. ex. olika mognad.
Detta visar i all hast några aspekter på betygsfrågan som visar hur svårbedömd
den är.
Motivationseff. oklar
Progn. v bäst hos bet. möjl.
I dag kräver många att man skall "ta ställning", man skall "engagera sig".
Jag finner det själv svårt att göra det. Vacklar även i mitt personliga
stäl Ini ngstagande.
Som forskare och medverkande expert fyller jag bäst min uppgift genom att
vara obunden och förutsättningslös.
Servera fakta och analysera till beslutsfattarna.
Sedan är det naturligt att jag efter att först ha gått om 1 läroverket 2 gånger
och därefter blivit pedagogikprofessor med mätproblem som specialitet, att jag
är varmt intresserad av att frågan får en vettig och mänsklig lösning.
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21 Utbildningens internationalisering

Torsten Husen

13 oktober 1972

Jag har ofta slagits av hur provinsiella pedagoger - av alla kategorier tenderar att vara i sina synsätt och utblickar. För något år sedan var jag med
om att leda ett internationellt seminarium i läroplansutveckling och
utvärdering av undervisning med deltagare från 24 länder, det stora flertalet
från u-länder. Atskilliga europeiska deltagare av typen inspektörer och
läroplansexperter ansåg sig från början inte ha mycket att lära, trots att i
seminariets lärarstab var företrädd den yppersta internat10nella expertis som
stod till buds. De ansåg sig tydligen ha löst alla problem som gällde innehåll,
metoder och utvärdering av undervisningen. Det genanta i sammanhanget var
bara, att dessa lösningar ofta var mycket divergenta. Men experterna hade det
gemensamt, att de ansåg, att folk i alla andra länder skulle göra som de själva
hade gjort sen lång tid tillbaka. Men bör kanske då inte förvåna sig över, att
det tekniska biståndet till u-länderna på utbildningsområdet på något sätt av
dessa ibland upplevs som uttryck för nykolon1alism.
Man kan spekulera över anledningen till denna, skall vi kalla den, etnocentrism,
som förekommer inte bara i länder som tidigare haft kolonier utan också kan
göra sig bred hemma hos oss i Svedala, där vi gärna vill framstå som
världsmästare då det gäller att lösa sociala och andra problem. Delvis förklaras
väl företeelsen av utbildningsväsendets institutionalisering, vilken betingar
samma konserverande rigiditet som exempelvis inom rättsväsende eller kyrka.
Till denna process hör en viss isolering från samhället i övrigt. Hos åtskilliga
pedagoger i de länder, där man har ett väl etablerat utbildningsväsende, finner
man vid sidan av provinsialismen också en tendens till att se den egna
verksamheten på något sätt frikopplad från samhället i övrigt, som om den
försigginge i ett soe1alt tomrum och rentav borde ha en metafysisk egenexistens. Detta har särskilt gällt företrädarna för den högre utbildningen,
vilket gjort dem föga mottagliga för nyheter som bringar deras institutioner i
takt med samhällsförändringarna. I en tid, då alla samhällen, inte minst de i
i-länderna, snabbt förändrar sig och då modern teknologi gör länder och
regioner alltmer beroende av varandra, ställs stora krav på pedagogernas
förmåga till nyorientering i synsätt och arbetsformer. Bl. a. krävs i all
utbildning att perspektivet vidgas utöver den nationella horisonten.
När det nu allt oftare talas om behovet av internat10nalisering av utbildningen,
finns det anledning påpeka, att detta uttryck inte är så alldeles entydigt. Man
kan, såvitt jag kan se, därmed mena tre saker. Jag avser här och även i det
följande främst verksamheten vid universiteten.
(1) Man kan mena, att utbildningens innehåll i ökad utsträckning bör omfatta
stoff som avser förhållanden utanför det egna landet. Studiet av främmande
språk och av andra länders historia, kultur och geografiska förhållanden hör hit.
Sedan mitten av 50-talet har man vid åtskilliga amerikanska universitet haft
vad man kallar area studies, där vid särskilda institutioner tillfälle ges till
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studier och forskning, som gäller alla aspekter av ett visst lands eller en viss
regions förhållanden.
(2) Man kan också avse att all utb!ldning, inte minst den högre, bör få en
intemationell dimension i den meningen att den ger internat10nella perspektiv
och även internationell användbarhet. Här är det mindre fråga om det konkreta
stoffet än om att hos de utbildade skapa vissa attityder och färdigheter som
kan fungera i en plural1st1sk värld.
(3) Internat1onal1serad utbildning kan avse det vetenskapUga studiet av
utbildningssystemet i olika länder. Man brukar då tala om komparativ
pedagogik. Denna syftar till att inte bara beskriva utbildningssystemen i olika
länder utan också söka identifiera de historiska, sociala och ekonomiska
faktorer, som förklarar skillnaderna mellan systemen. Den komparativa
pedagogiken fick ett slags flygande start 1 bl. a. USA på 50-talet genom
Sputnik-chocken. Uppsändandet av den första satelliten 1 Scviet på hösten 1957
råkade f. ö. sammanfalla med publicerandet av en rapport från U.S. Office of
Educat1on av det sovjetiska skolsystemet (1). I den allmänna debatten i USA
skyllde man nu detta, som man ansåg, sovjetiska försprång på brister i den
amerikanska skolan. Denna ansågs inte ha producerat tlllräckligt många
kvalificerade naturvetare och tekniker. Mot slutet av 50-talet flög beskäftiga
amerikanska studiedelegationer till Moskva för att söka ta reda på hur den
utb!ldning var beskaffad, som ansågs ligga bakom den ryska framgången (2).

Det finns mycken folklore, men tyvärr ringa jämförbar exakt information, vad
gäller fel och förtjänster hos olika utblldningssystem. En upplevelse i slutet av
50-talet blev en av upprinnelserna till att iag kommit att ägna t10 år av min
forskarbana åt att med empirisk metod studera olika utbildningssystem och
söka analysera varför de sklljer sig åt. Jag hade, under en termin, då jag var
v1siting professor vid Un1versity of Chicago, av College Entrance Examination
Board, det organ som svarar för testning av studielämpligheten hos flertalet
ungdomar i USA som söker inträde vid colleges och universitet, inbjudits till en
konferens som gällde begåvningsurvalet till de högre läroanstalterna. Temat för
konferensen var högeligen tidsenligt, nämligen kort och gott Talent Hunting
(3). En kollega från England, som företrädde den komparativa pedagogiken,
talade över ämnet How Talent Hunting is Conducted Abroad. Han började med
att något generat påpeka, att han med sin framställning på intet sätt önskade
förolämpa sina amerikanska vänner. Han menade tydligen, att vad han hade att
anföra om hur man i sekundärskolan 1 Europa tog vara på begåvningarna
implicit utgjorde en kritik av förhållandena i USA. Nu var det knappast
nödvändigt med denna ursäkt, ty sedan ett par år pågick bland amerikanerna
själva en, man frestas säga, masochistisk självkritik. Efter att i tur och ordning
ha sökt ge en allmän bild av abiturienternas 1 England, Frankrike och Tyskland
kunskaper avrundade han med ett klimax om den höga standarden i Sovjet. I
den påföljande diskuss10nen fann iag det angeläget påpeka, att mm ärade
kollega bara hade redovisat nivån hos ett litet, strängt gallrat fåtal på mellan
5 och l 5 procent av l 8-19-åringarna i Europa och tyst förutsatte att de kunde
jämföras med den grupp om då c:a 70 procent av ålderskullen som graduerade
från high school i USA. Om jämförelsen skulle bli någorlunda rättvisande för
vad utbildningssystemen åstadkommer med de ungdomar de tar hand om, borde
han för det första ha jämfört lika stora andelar av ålderskullarna. Han borde
t. ex. ha jämfört den bästa t10ndelen eller femtedelen av 18-åringarna i USA
med samtliga abiturienter 1 länder som England, Tyskland eller Frankrike. För
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det andra måste kvaliteten hos ett skolsystem bedömas inte bara med ledning
av vilken standard eliten når utan också efter vilken nivå som uppnås av det
stora flertalet. För det tredje, slutligen, måste man också bedöma kvaliteten i
förhållande till det pris man betalar (4). I länder som Tyskland, och framför
allt Frankrike, utgör kvarsittning och utgallring en utomordentligt dyrbar
procedur för samhället, De emotionella kostnaderna för individerna låter sig
inte uppskattas i pengar (5).
Innan jag något söker utveckla innehållet 1 en internationellt inriktad
utbildning respektive syftena med en internationell utbildningsforskning, kan
det vara befogat att beröra anledningarna till den ökade internationaliseringen.
(I) Vi har under de senast förflutna decennierna fått ett alltmer accelererat

internationellt utbyte av studenter och forskare. En stor del av eliten i
u-länderna har fått sin utbildning vid europeiska eller amerikanska universitet.
Vid dessa fanns det 1970 över en kvarts miljon utländska studenter. Man räknar
med att detta antal år 1980 kan stiga till c:a en miljon.
(2) Utbytesverksamheten på utbildningsområdet bidrar till att åstadkomma en
internationell arbetsmarknad. Läkare, ingenjörer och ekonomer har i h0g grad
internationell användbarhet, vilket f, ö. utgör ett problem för u-länderna, som i
viss utsträckning förlorar sina högutbildade ungdomar till i-länderna. Studier
som gjorts av denna s. k. brain drain visar t ex att en betydande del av de
medicinare från Commonwealth-länder i Afrika och Asien som har utbildats i
England stannar där, medan större delen av de europeiska läkare som slår sig
ned i USA utgörs av britter. På senare år har nya yrkeskategorier med viss
kompletterande utbildning fått ökad internationell användning. När jag 1971
inbjöds att besöka en rad utbildningsorgan, däribland flertalet universitet, i
Australien, fick jag i staten Victoria i min hand en utredning om kompetensen
hos ämneslärare i olika länder, däribland i Sverige. Australien har sen länge
haft en besvärande lärarbrist vid högstadie- och gymnasieskolor, Delvis har
denna brist kunnat fyllas med primärt engelskspråkiga lärare från England,
Canada och USA. Men man har nu börjat importera lärare även från
icke-engelskspråkiga länder.
Vi får räkna med en betydligt ökad internationell rörlighet hos den arbetskraft,
vars utbildning hittills varit inriktad att svara mot snävt nationella behov.
Den ökade marknadsintegrationen aktualiserar försök att öka den
internationella användbarheten hos utbildningen, särskilt den på högre nivå. I
vårt eget lilla hörn av världen, d.v.s. i de nordiska länderna, har vi vad gäller
högre undervisning sökt att finna evalueringsprinciper för att möjliggöra att
studier bedrivna vid universitet i ett nordiskt land skall kunna utvärderas enligt
krav fixerade i studieplaner i ett annat land. Detta försök är en pendang till
etablerandet av en gemensam nordisk arbetsmarknad (6). Inom EEC föreligger
liknande strävanden.

(3)

Under senare delen av 60-talet har med bas i Geneve bedrivits ett projekt, som
syftar att skapa en internationell baccalaureat, så att avgång från gymnasieskola i ett land skall kunna utvärderas i krav som ställs för att komma in på
universitet i ett annat land. Det behöver väl knappast understrykas, att ett
sådant arbete är utomordentligt mödosamt och tidskrävande, därför att man har
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att göra med mycket olika utbildningstraditioner och läroplansinnehåll och
därmed också med mycket olika krav vad gäller examens- och intagningskrav.
Men det föreligger ett starkt behov att empiriskt söka nå fram till
internationella standards vad gäller krav på dem som intas till högre
utbildning. Bakgrunden härtill är främst den, att man i vissa nyckelämnen,
t. ex. i matematik, naturvetenskap och historisk-geografisk orientering, måste
få en uppfattning om på vilken nivå studenter med högre sekundärskolutbildning från andra länder ligger, detta för att veta hur de lämpligen bör sättas in
i det egna kurssystemet, vilken eventuell stödundervisning som behövs
respektive vilka moment de kan hoppa över osv.
(4) Biståndet till u-Jänderna gäller inte minst utbildningsområdet. För att göra
detta bistånd adekvat och för att komma bort från den koloniala etnocentrism,
som hittills i stor utsträckning karakteriserat insatserna från de rika länderna,
krävs särskilt inriktad utbildning och forskning. Såväl Unesco som vissa
universitet har organiserat utbildning på hög nivå för utbildningsplanerare. Vad
gäller det pedagogiska fotfolket räcker det inte med en lärarutbildning
begränsad till de ämneskunskaper och de didaktiska yrkestrick som ingår i
utbildning för skolverksamhet i hemlandet. Perspektivet måste breddas och
göras, om så vill, mera kulturantropologiskt. Överhuvud krävs det av den
pedagogiske u-landsexperten en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk
orientering med tyngdpunkter 1 kulturantropologi, ekonomi, främmande
kontinenters historia och religioner. Ett av de stora problemen är att
dynamiska europeer och amerikaner, som är verksamma i u-länder, utan vidare
förutsätter, att där förhärskande värderingar och attityder som utgör hinder för
s. k. modernisering med det snaraste måste ändras.
Hittills har ekonomerna med, som Gunnar Myrdal har påpekat, modeller som i
bästa fall varit adekvata för i-länder dominerat utbildningsplaneringen i
u-länderna (7). Jag kan med viss auktoritet fälla detta omdöme, eftersom jag
först i periferien, men sedan som ordförande 1 styrelsen, kunnat följa
verksamheten i International Institute for Educational Planning i Paris sedan
dess tillblivelse. Prioriteterna vad gäller institutets forskning har hittills gällt
de ekonomiska aspekterna av u-ländernas utbildningsproblem. Den grundläggande tankegången har varit att utbildning av europeisk typ, institutionaliserad i form av skolor och universitet, skall pumpas in, ju mer dess bättre.
Man har numera fått anledning revidera denna uppfattning (8).
(5) Massmedia, inte minst radio och television, har åstadkommit en revolution i
vårt sätt att uppleva omvärlden. Vår horisont sträcker sig i dag vida utöver
socken- eller riksgränsen. Detta att vi genom televisionen hemma i vardagsrummet kan identifiera oss med andra människor världen runt bidrar till att
skapa en global medvetenhet och ett ansvar som omfattar hela mänskligheten.
(6) Det har allt1d hävdats, att den vetenskapliga forskningen är internationell.
Den explos10nsartade ökningen av publikationer, avhandlingar, tidskrifter och
forskningsrapporter, som distribueras till kollegor inom den egna disciplinen
världen runt, har bidragit till att göra forskarna till ett internationellt
brödraskap. Alltfler internationella organisationer inom olika discipliner och
utbyten i form av kongresser förstärker denna samhörighet. Kunskapen vidgas
inte bara genom åtgärder, som vidtas inom ett enda lands gränser. Processen
förutsätter forskningsinsatser från många olika utgångspunkter och en intensiv
kommuni!<ation av vunna resultat och erfarenheter. Inom naturvetenskaperna
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har detta länge varit ganska självklart, Syftet är JU för dessa att vinna
generaliserbar kunskap. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har av
naturliga skäl länge hållit sig inom nationella begränsningar, Först på senare
tid har samhällsvetare inom sådana discipliner, där målet varit att vinna JUSt
generaliserbar kunskap, funnit att man måste arbeta multinationellt. Detta
gäller t. ex. min egen disciplin, där studiet av utbildningens roll för den
ekonomiska tillväxten bidragit till internationella forskningsinsatser. Det
gäller också försöken att utreda olika sociala och ekonomiska faktorers effekt
på barnens förmåga att tillägna sig skolans undervisning. Man måste undersöka
hur dessa faktorer fungerar under olika socio-kulturella betingelser.
Låt mig i fortsättningen koncentrera mig på två frågor. Den ena gäller
försöken inom den internationella pedagogiska forskningen att empiriskt
studera utbildningssystem och att analysera skillnaderna dem emellan. Den
andra avser innehållet i en, särskilt vid universiteten bedriven internationellt
inriktad utbildning.
Den komparativa pedagogikens blomstring under 60-talet betingades till
väsentlig del av det jag nyss berört, nämligen det ökade beroendet och vidgade
kontakter mellan länderna i fråga om kommunikation, bistånd, handel och
utbildning. Om man .så vill kan man betrakta världen som ett stort laboratorium,
där olika nationella modeller vad gäller utbildningens innehåll och organisationsformer prövas. Det ligger nära till hands att mera exakt söka mäta och
systematisera denna erfarenhet för att sedan göra den tillgänglig för
användning av alla berörda. Men då räcker det inte bara med allmänna
beskrivningar av läroplaner, metoder och skolstrukturer. Ett empiriskt studium
av hur systemen fungerar kräver att man både på input- och output-sidan söker
kvantifiera det som, överhuvud går att kvantifiera inom utbildningssystemen.
Men för att kunna gripa sig an med detta behöver man utveckla fruktbara
teoretiska modeller för studiet av skillnaderna i resultat mellan systemen och
vad det är som betingar dessa skillnader. Det går inte att begränsa studiet bara
till utbildningssystemen som sådana. Dessa fungerar, som ovan framhölls, inte i
ett socialt tomrum. I själva verket vet vi genom flera nationella s, k.
survey-undersökningar som gjorts av t. ex. James Coleman i USA och av
Plowden-kommitten i England, att en mycket större del av skillnaderna i
kunskaper och färdigheter mellan eleverna förkalras av skillnader me!lanö
hemmen än av skillnader mellan undervisningsresurser och lärare (9), De
enorma olikheter som man kan konstatera mellan i- och u-länder vad gäller
läsfärdighet och kunskaper i övrigt hos elever med lika lång skolgång beror
främst inte på skillnader i undervisningen de får utan på skillnaderna 1
påverkningar i hem och samhälle överhuvud.
I IEA-projektet, vars första fas, matematik, rapporterades 1967 (10), har vi sökt
samla samhällsvetenskaplig expertis från många discipliner, antropologi,
ekonomi, sociologi, komparativ pedagogik och statsvetenskap till konferenser i
syfte att nå fram till en användbar teoretisk modell för internationell
utvärdering av utbildningssystem och för att söka identifiera de faktorer som
kan användas för att beskriva och förklara skillnader både mellan och inom
systemen. Antalet variabler var betydligt större än vad vi egentligen rådde med
att utan reduktion databehandla, trots tillgång till de moderna snabbdatorerna.
En uppfattning om företagets omfattning får man, om Jag nämner att vi har
kartlagt kunskaper, färdigheter och attityder hos elever på tre eller i vissa fall
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fyra nivåer av skolsystemet 1 ett 20-tal länder inom sex olika ämnesområden.
Inalles är det fråga om 258.000 elever från 9.700 skolor (11).
Självfallet kan Jag här bara antydningsvis beröra undersökningsmetodiken. Det
övergripande syftet med projektet är att relatera utfallet av skolsystemen mätt
med elevernas kunskaper samt med deras attityder till olika sociala,
ekonomiska och pedagogiska faktorer. Inom varje system görs bl. a. en s. k.
multivariat analys, där skillnader i elevprestationer och i standard mellan
skolor uppdelas på olika input-fal<torer. Man upprepar samma analys i ett
20-tal system och söker bestämma vilken relativ förklarande kraft som de olika
input-faktorerna har ( 12).
Men långt innan man nått fram till de statistiska analyserna måste man förfoga
över användbara mätinstrument. För att konstruera dessa måste man börja med
att analysera de olika nationella läroplanerna och söka bestämma vilka
moment inom dessa som internationellt ska!J utvärderas. Redan ett sådant
studium bidrar ti!J att ge ett internationellt perspektiv på nationella egenheter
i läroplaner och undervisning och därmed till att stä!Ja dem under debatt.
Ämnesexperter och ämnesmetodiker har ofta en starkt ämnescentrerad
inställning, något som jag hade rikl!ga tillfällen att konstatera vid tillkomsten
av läroplanerna för gymnasiet, för att inte tala om det studieplansarbete som
bedrevs inom 1960 års Järarutbildnrngssakkunniga. Det betraktades nära nog
som en kulturkatastrof, om det egna ämnet fick maka åt sig. En sådan här
ämnesprovinsiell hållning är farlig nog på det nationella planet, men kan bli
verkligt förhärjande, om den tillåts dominera pedagogiskt bistånd i u-Jänderna,
så mycket mera som den där lägger hyende under lasten, d.v.s. strävar att
imitera de forna kolonialmakternas skolsystem och läroplaner. Jag har i Afrika
funnit gymnasieelever, som Jäst lika mycket latin och grekiska som sina
årskamrater 1 the sixth form 1 England, men ingenting om sin egen historia och
sitt eget samhälle. Varken detta eller att eleverna i läroböckerna mött växter
och djur som inte finns på den afrikanska kontinenten tycks ha verkat särskilt
störande på en del experter.
Detta leder mig över t!ll den andra
internationellt orienterad utbildning.

frågan,
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1
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Jag nämnde tidigare, att antalet ungdomar som bedriver studier vid högre
läroanstalter utomlands under 50- och 60-talen har ökat enormt. I stor
utsträckning rör det sig därvid om studerande från u-Jänderna. Men utbytet
mellan i-länderna har också raskt ökat. Många ungdomar upplever det med
rätta som en brist i sin utbildning, om de inte under någon tid vistats
utomlands, helst vid någon läroanstalt. För de ungdomar som kommer från små
länder som Sverige med ett modersmål som har högst begränsad användning
blir utlandsstudier under en tid av ökad internationalisering a!Jtmer en
nödvändighet. Förmågan att obehindrat kunna kommunicera på ett e!Jer flera
av världsspråken blir en allt viktigare förutsättning för att kunna fungera inom
sitt yrkesområde. Handböcker, tidskrifter, broschyrer och bruksanvisningar på
främmande språk förmedlar nyheter och hå!Jer yrkesutövaren
jour med
utvecklingen på hans eget område. Många av de övergripande tekniska
problemen och de ekonomiska och sociala följdverkningarna därav, som för
närvarande upplevs som mänsklighetens ödesfrågor: föroreningarna, användningen av atomkraften, det vidgade standardgapet mellan rika och fattiga folk,
är internatione!Ja. De har inspirerat krav på en global orientering och en

a
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global ansvarskänsla. Dessa problem är inte längre provinsiella: de har en
internationell dimension.
Man får hoppas, att det skall bli möjligt att i vår universitetsutbildning i
flertalet studiegångar utveckla en sådan internationell dimension, inte bara i
fråga om kursinnehållet utan också vad gäller möjligheterna för vissa
studerande att delvis kunna förlägga sina studier utomlands. Att så borde vara
fallet vid studiet av moderna språk behöver, tycker man, knappast framhållas.
Men vissa svenska universitetslärare har sannerligen inte uppmuntrat till något
överdåd i det här avseendet. De ungdomar, som i dag lämnar gymnasieskolan,
har dock genom resor eller sommarkurser i en betydande utsträckning haft
direkt kontakt med länder, där de kunnat praktisera sina språkkunskaper och
har kunnat skaffa sig perspektiv på den kultur av vilken språket utgör endast
en yttring. Försök har gjorts i mindre skala, t. ex. av Kursverksamheten vid
Stockholms universitet, att internationalisera gymnasieutbildningen, dels
genom att här hemma i viss utsträckning låta infödda lärare undervisa vanliga
orienteringsämnen på främmande språl<, dels genom att förlägga två av de tre
gymnasieåren utomlands.
Många i-länder, däribland Sverige, har under 60-talet i snabb takt ökat sitt
tekniska bistånd till u-länderna, antingen detta gått över de organisationer som
svarar för multinationellt bistånd eller lämnats direkt i form av bilateralt
bistånd. I bägge fallen behövs kompetent folk, som kan administrera och ute i
fältet verkställa biståndet. Vi får räkna med att under 70-talet behöva en allt
större grupp för biståndsarbete utbildade ungdomar. En betydande del av denna
utbildning måste självfallet förläggas till universiteten, antingen så att
yrkesinriktade utbildningslinjer skapas med helt nya kurspaket eller genom att
redan existerande linjer får alternativa studieplaner med delvis annat
kursinnehåll. För att kunna fungera i u-landsarbete krävs självfallet, förutom
den samhällsvetenskapliga och humanistiska orientering som tidigare berördes,
mycket god färddighet i ett eller ett par främmande språk, något som tidigt
bör komma in i utbildningen. Vidare krävs praktik, vilken kan tänkas bli förlagd
till utbildningsanstalt i ett mottagarland. Samverkan mellan givar- och
mottagarland kan då delvis få formen av utbyte av studerande.
Eftersom det stora flertalet u-länder ännu inte kunnat bygga upp någon
organisation för avancerade studier och därmed förenad forskarutbildning, och
för att överhuvud ge avancerade akademiska grader, behöver en lång tid
framöver ungdomar från u-länder få tillfälle genomgå sådan utbildning i
Europa eller USA. Jag tror det då är väsentligt att man inte låter stipendiater
från u-länderna vara borta fler år i följd från sina hemländer, med vad detta
innebär i förlorad kontakt med utvecklingen där. Vistelserna vid gästlandets
universitet borde begränsas till förslagsvis 3-4 månader per år. Under denna
period skulle de få delta i intensivt kursarbete och ges erforderlig handledning.
Amnet för avhandlingen bör om möjligt ha anknytning till problem i hemlandet
och ha vuxit fram ur tidigare studier där. Större delen av året förutsätts de
studerande sålunda arbeta med avhandling och Jäskurs vid hemmauniversitetet.
I utbyte kan under viss tid svenska studenter ges tillfälle till praktik, vilken
kan administreras från universitet i gästlandet.
De som i de olika internationella och nationella biståndsorganen har att gripa
sig an 'med de formidabla uppgifter som ligger framför dem på utbildningsområdet behöver givetvis i hemlandet skaffa sig vissa kunskaper om förhåll-
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andena i de länder eller den region där de skall verka. Sådana kan de också
förvärva på ort och ställe. Men de behöver också, och kanske främst, en
skolning till flexibilitet i attityder och sinnelag, som skapar en beredskap att
ta in nya synpunkter och gör att de undviker en nedlåtande, klientinriktad
hållning. En sådan öppen sinnesförfattning är något universiteten idealt sett
har ansetts böra skapa hos sina studenter. De europeiska universiteten började
under medeltiden som ett slags yrkesskolor, som främst utbildade präster och
ämbetsmän. Långt in 1 modern tid blev de också anstalter för kunskapssökande,
för vetenskaplig forskning. I ett snabbt föränderligt samhälle, där de som
institutioner har haft svårt att följa med, har deras samhällstillvändhet
befunnits vara för ringa och under yttre tryck har de äter alltmer utvecklats
till yrkesskolor, som utbildar - för all del - framstående specialister, men
specialister med begränsade vyer. Man kan önska sig att 1 denna process
universitetens universalism inte går förlorad, ty världen i dag behöver vid sidan
av alltfler högutbildade specialister också en elit av generalister, personer på
både det nationella och internationella planet som svarar för överblick, samsyn
och framtidsvisioner.
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22 Pedagogik
Urban Dahllöf 20 oktober 1973

När man säger, att pedagogiken studerar problem kring uppfostran och
undervisning och fick sin första professur i Uppsala 1908, låter det paradoxalt
att samtidigt påstå, att man först närmare 50 år senare kan tala om någon
nämnvärd forskning om själva de pedagogiska processerna. Den främsta
anledningen till detta är att pedagogiken ända fram till slutet av 1940-talet
var det enda beteendevetenskapliga ämnet och att psykologin, som utgör en av
förutsättningarna för studiet av pedagogiska fenomen, från början kom att
dominera forskning och högre undervisning. Det kan inte ha varit lätt för de tre
professorerna i landet att under 30 år - en fjärde tjänst tillsattes inte förrän
1937 i Stockholm - ensamma och utan nämnvärda forskningsanslag företräda
hela det expanderande psykologiska och pedagogiska fältet.
Utvecklingen i Göteborg är typisk för landet i dess helhet. Den förste
innehavaren av en professur 1 pedagogik, Gustav Jaederholm, hade bedrivit
omfattande forskningar om intelligensmätningarnas teori och praxis. Hans
efterträdare, John Elmgren, disputerade på en banbrytande avhandling om
minnet, dess struktur och utveckling, och ägnade sig därefter främst åt
psykometriska problem genom att introducera den s k faktoranalysen för
studium av komplexa psykiska funktioner. Han var också den förste som erhöll
ett mer omfattande empiriskt forskningsuppdrag för en statlig utredning på
skolområdet, men det gällde fortfarande elevernas begåvningsutveckling och de
psykologiska förutsättningarna för val av utbildningsväg. Det är också typiskt
för utvecklingen att det utanför de pedagogiska institutionerna fanns ett livligt
intresse för frågor om mål och metoder i undervisningen. Inte minst kom detta
t!ll tydligt uttryck i Göteborg. Professorn i filosofi, Malte Jacobsson, sedermera
landshövding, publicerade flera teoretiska skrifter om pedagogiska problem,
bl a om arbetsskolan ( 1932). Men främst är det en grupp lärare som i anslutning
till Elsa Köhler banade väg för aktivitetspedagogiken och skaffade sig en
ledande ställning på det metodiska området. Bland dessa lärare vill jag särskilt
nämna Ester Hermansson bl a för flera skrifter och för hennes roll i 1946 års
skolkommissions läroplansdelegation. När det gamla pedagogikämnet delades i
mitten av 1950-talet valde Elmgren, liksom tidigare alla hans kollegor vid de
andra lärosätena, att företräda psykologin. Under ledning av Kjell Härnqvist,
som 1958 blev den förste innehavaren av professuren i pedagogik och
pedagogisk psykologi, har verksamheten vid pedagogiska institutionen
utvecklats starkt främst i anslutning till uppdrag för statliga utredningar samt
proiekt för SÖ och UKÄ. Det har emellertid inte varit fråga om någon isolerad
beställningsforskning. Inte minst genom den vidgade synen på utbildningens mål
och dess samband med samhällets reformpolitik i övrigt som främst förmedlats
av de stora skolutredningarna har uppdragen givit många impulser till teoretisk
och metodisk förnyelse, men samtidigt har anknytningen till internationell
forskningsutveckling blivit av stor betydelse för institutionens profil.
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Arbetet har på senare tid alltmer inriktats på samspelet mellan olika
komponenter vid planering, genomförande och utvärdering av utbildning.
Sådana komponenter är mål, elevförutsättningar, miljö- och ramförhållanden,
undervisningsförlopp och resultat. Dessa är f ö typiska led i det betraktelsesätt
som används inom den s k undervisningsteknologin. Även om denna har varit en
av de viktigaste impulsgivarna, har utvecklingen hos oss inte fått den snävt
behavioristiska prägel som på vissa håll i USA. Tyngdpunkten kom mycket snart
att läggas vid ett systematiskt betraktelsesätt på utbildning förenat med en
kognitiv grundsyn och försök att studera utbildningen i relation till övergripande sociala och individuella mål. Detta innebär bl a att uppfostran och
undervisning betraktas som öppna system, vilka kan studeras på olika
analysnivåer från mikrostudier av samspelet mellan lärare och elever i
klassrummet till makroproblem om nationell planering av utbildningsreformer. I
förhållande till utgångsläget har särskilt pedagogikens samhällssida byggts ut
på senare tid, varvid ämnets samband med socialvetenskaper som sociologi,
nationalekonomi och kulturgeografi markerats starkare än förut.
I den forskargrupp som jag var med om att starta l 966, har vi särskilt inriktat
oss på pedagogiska förklaringsmodeller i vilka samspelet mellan den
organisatoriska ramen och själva undervisningsprocessen spelar en stor roll. Vår
verksamhet kan också ses som ett exempel på växelspel mellan tillämpad och
grundläggande, kritisk forskning i pedagogik.
Till bakgrunden hör ganska starkt tillämpningsinriktade studier om innehållet i
skolans läroplaner och avvägningen mellan olika ämnen och moment, studier
som utfördes i anslutning till grundskole- och gymnasiereformerna. Debatten i
den s k differentieringsfrågan hade emellertid efterlämnat många frågetecken.
Vid en förnyad analys av frågan, kom data om undervisningsprocessen, som i de
första kursplaneundersökningarna använts för att studera samband mellan mål
och resultat inom de olika skolsystemen, väl till pass för en jämförelse mellan
det gamla och nya skolsystemet.
Konventionella standardprov visade visserligen inte några nämnvärda skillnader
mellan realskola och enhetsskola i elementära moment, men tolkningen av
resultaten blev ganska annorlunda när man tog hänsyn till tid och metodik för
undervisningen. Detta ledde till en teoretisk modell, i vilken betonades
samspelet mellan den organisatoriska ramen för undervisningen (här representerad av klassens sammansättning), det grundläggande undervisningsmetodiska
mönstret, undervisningstid och resultat.
Modellen efterprövades och vidareutvecklades därefter på nya empiriska data,
hämtade från gymnasieklasser i Göteborg. Huvudresultaten redovisades 1972 i
en doktorsavhandling av docenten Ulf P. Lundgren. 1 detta arbete kombinerades
en mer extensiv metod med frågeformulär till lärare och elever vid olika
tillfällen under läsåret med en intensivanalys av bandinspelade lektioner. En
hypotes kunde bekräftas om att en viss kombination av mål- och ramfaktorer
ger upphov till en styrgruppseffekt, varvid en viss elevgrupp - i detta fall bland
den från prestationssynpunkt sämsta fjärdedelen av klassens elever - får ett
avgörande inflytande över undervisningstakt och kvalitet i interaktionen mellan
lärare och elever.
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Det framkom med andra ord tydliga skillnader i intellektuellt och emotionellt
klimat mellan olika klasser inom samma gymnasielinie. Det är alltså inte bara
läraren som påverkar eleverna, utan klassen som helhet i kombination med
andra ramfaktorer påverkar också lärarna genom successiva begränsningar i
hans handlingsalternativ med småningom starkt kumulerade effekter. Genom
att mekanismerna i klassundervisningen kan förklaras mera i detalj, blir det
också lättare inte bara att förstå varför det ofta är så svårt att förverkliga
reformsträvanden utan också att sätta in åtgärder på rätt ställe när man vill
bryta det gamla undervisningsmönstret till förmån för en ökad individualisering.
De två doktorer 1 pedagogik som promoveras samtidigt med installationen,
tillhör båda samma forskargrupp men deras arbeten är på samma gång exempel
på nya tillämpningsområden. Rodney Asberg har 1 sin studie av problem vid
utbildningsplanering 1 utvecklingsländerna analyserat institutionella och andra
hinder för att förverkliga uppställda långstidsplaner i Väst-Pakistan och pekat
på alternativa lösningsmöjligheter. Eva-Mari Köhler har anlagt ett systematiskt
pedagogiskt perspektiv på den huvudsakligen psykologiskt inriktade litteraturen
om uppfostran i hemmen och själv på ett material från den förebyggande
hälsovården i Lund analyserat vanor och problem i uppfostran av barn i
4-årsåldern, varvid socialgrupp betraktats som en handlingsbegränsande
ramfaktor.
Det fortsatta arbetet går nu åter in i en tillämpningsfas. För skolöverstyrelsens
räkning följer vi den nya försöksverksamheten med årskurslösa högstadier i
glesbygden. Dessa försök innebär en intressant variant av individualisering och
kräver ett studium av elevernas totala situation. En jämförelse skall bl a göras
med sådana alternativ för deras skolgång som utgörs av vanlig årskursindelad
undervisning 1 kombination med långa skolskjutsar eller t o m inackordering på
en centralort. Aven konsekvenserna för kommunernas del av en nedläggning av
högstadierna skall belysas i samarbete med forskargrupper vid universitetet i
Umeå bl a i kulturgeografi.
En annan aktuell forsknrngslinje har sin utgångspunkt i några kritiska studier
på universitetsområdet. Vissa vanliga mått på examensfrekvenser, studietider
och genomströmning har befunnits mindre ändamålsenliga som indikatorer på
effekt1vieten inom de filosofiska fakulteterna. I samarbete med forskare vid
universitetet i Umeå, som visat att studieavbrott till stor del kan förklaras av
övergång till studier utanför de filosofiska fakulteterna, genomförs en
parallellundersökning 1 Göteborg för att närmare belysa studieavbrotten och
deras bakgrund i två olika universitetsmiljöer.
Dessa och andra projekt jämte erfarenheter från det institutionsanknutna
utvecklingsarbetet i anslutning till de lokala pedagogiska utvecldingsenheterna
ger möjligheter inte bara till förbättrade former för redovisning av vad som
faktiskt sker vid universitet och högskolor utan också till en starkare
behovsanpassning av kursinnehåll, undervisningsmängd och arbetsformer i
framtiden.
Pedagogikens nära anknytning till utbildningspolitiken aktualiserar inte bara
dess samband med ideologiska och vetenskapsteoretiska strömningar utan också
dess dubbla roll gentemot beslutsfattarna. Det är en uppgift för ämnet att
belysa aktuella målsättningsfrågor och bidra till nya lösningar av dem. Genom
en alltmer ökad insikt om hur uppfostran och undervisning fungerar under olika
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yttre och inre betingelser kan ämnet också bidra till en nyansering och ibland
också omformulering av frågeställningar och föreställningsramar. En ökad
realism i uppfattningen om de komplicerade samspelen mellan olika komponenter i utbildningsprocessen står ingalunda i någon motsättning till vidgade vyer i
målsättningsfrågor utan är snarast en förutsättning för deras förverkligande,
även om det ibland också måste innebära en dämpning av ambitionsnivån i
relation till de resurser som står till buds i termer av tid, lärarkrafter och
läromedel.
Exemplen från vår projektgrupp har främst belyst problemet om växelverkan
mellan långsiktiga och principiella samt kortsiktigt utvecklingsbetonade
problem. En sådan växelverkan kan naturligtvis ske mellan olika personer eller
grupper, av vilka några är rena grundforskare och andra mer tillämpningsinriktade. På ett område som det pedagogiska tror jag för egen del dock mer på
en specialisering efter problemtyp. Atminstone för forskningens del kan det
vidare vara fruktbart med viss rörlighet även hos den enskilde forskaren mellan
faser av grundläggande teoretiskt arbete och tillämpad verksamhet i olika
former,
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23 Utbildningsplanering och pedagogisk forskning
Urban Dallöf 4 november 1976

Sverige har, som alla vet, de senaste årt10ndena varit utbildningsreformernas och utbildningsplaneringens - land. Inte minst de av oss som började läsa vid
universitetet omkring 1950 är levande exempel på detta. Att söka eller inte
söka till realskolan - det blev ett avgörande beslut för många av oss redan i
11-årsåldern och senast vid 13 år. Det gällde ett beslut enligt allt-eller-intetlagen. Realskolan hade svårare kurser i alla ämnen, kvarsittnings- och
utkuggningssystem. De som rnte sökte eller inte kom in genom inträdesprovens
nålsöga fick gå kvar i den - 1 och för sig - goda svenska folkskolan som i stora
delar av vårt land ännu bara var 7-årig och ibland inte ens det. En hel del
landsbygdskommuner hade långt in på 19 50-talet dispens att bara hålla sex
klasser. I gymnasiet var v1 en liten skara, cirka 7 000 i hela landet, knappt 8%
av en årskull. De fullständiga universiteten var två, supplerade av två mindre
högskolor 1 Stockholm och Göteborg med stora luckor 1 sitt utbildningsprogram.
Nu - 25 år senare - har den nioåriga grundskolan gjort slut på den tidiga och
socialt diskriminerande sållningen på praktiker och teoretiker av skolelever
som ännu var barn. Vi har en integrerad gymnasieskola med teoretiska och
praktiska lrnjer för så gott som alla i en årskull. Vi har 6 tämligen fullständiga
universitet och dessutom en organisation för en ökad geografisk och social
spridning av grundläggande högskoleutbildnrng genom un1versitetsfilialer,
yrkeste~n1sk högskola, decentraliserad uni vers i tetsutbildnrng och distansundervisnrng. Inte minst dessa nya rnslag syftar - tillsammans med kurser i långsam
studietakt och på kvällstid - till att tillmötesgå behoven hos det starkt ökade
antalet vuxenstuderande. Många av dessa representerar JU den generation som
med sina skatter betalat den stora utbyggnaden av ungdomsutbildningen utan
att själva kunna dra nytta av dess möjligheter. Vad man än må säga om
U68-reformen i övrigt, tycker jag för min del att v1 borde kunna enas om att
det är en viktig regional uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt de
vuxenstuderandes studiesituation. Med utgångspunkt 1 ett soc10logiskt och
pedagogiskt kunnande gäller det att fortlöpande planera och utvärdera
effekterna av ett program för grundläggande universitetsundervisning. Ett
program som genom periodisering och olika kombrnationer av gängse och nya
undervisningsformer söker tillgodose den efterfrågan som finns bland olika
grupper av vuxenstuderande i hela regionen. Det finns en risk att vi vid
universiteten mera använder de vuxna som pedagogisk stimulans och draghjälp
åt de yngre studerande i stället för att se till deras egen studiesituation. Det
ligger också en fara i att betrakta vuxenstuderande vid universiteten som en
enhetlig grupp, vars behov kan tillgodoses genom en enda schablonlösning.
Visst har man varit - och visst kan man vara - oenig om mycket av vad
utbildningsplaneringen frambringat, även om kritiken mindre gäller dess
grund läggande syften än metoderna och möjligheterna att förverkliga dem. Om
det någonstans bör vara plats för ett erkännande av den förda reformpolitikens
syften, spännvidd och andra förtjänster så är det förvisso Uppsala Slott: Här bor
och verkar JU som landshövding Ragnar Edenman, den man som 1 egenskap av
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statssekreterare och ecklesiastikminister mer än någon annan haft ett
avgörande inflytande över alla de stora utredningarna och reformbesluten från
grundskola till universitet från 1950 till 1967. Fram till 1968 omfattades
dessutom de stora utbildningsreformerna, när de efter intensiv debatt och
mycket utredande väl kommit fram på riksdagens bord, i allt väsentligt av en
mycket bred politisk majoritet.
När det gäller pedagogisk forskning är den pedagogiska psykologin förvisso
fortfarande en nödvändig men långt ifrån tillräcklig betingelse för ett
vetenskapligt studium av pedagogiska problem. Detsamma gäller den här i
Uppsala - tack vare Wilhelm Sjöstrands insatser - framträdande historiska
pedagogiken. I det här sammanhanget vill jag dock främst uppehålla mig vid
pedagogikens tredje sida, den socialvetenskapliga, den som analyserar
institutioner för uppfostran, undervisning och utbildning i dagens samhälle och
som särskilt studerar de pedagogiska processerna inom dessa institutioner. Inte
minst är ett sådant studium en förutsättning för att vi - när jämförbarhet
överhuvudtaget föreligger i grundläggande avseenden, vilket långt ifrån alltid
är fallet - skall kunna "ta emot" och för vår egen situat10n dra slutsatser för
framtiden ur det förgångna eller utnyttja erfarenheter från andra länder.
På pedagogikens socialvetenskapliga sida möter en rad problem men också
stimulerande möjligheter att - kritiskt såväl som konstruktivt - bidra till
samhällsutvecklingen. I den rollen står vi förvisso inte ensamma. Problem inom
utbildningsplaneringen belyses också av en rad andra samhällsvetenskaper som
ekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi. Pedagogikens fönster
mot utbildningsplanermg och utbildningspolitik vetter framför allt mot de delar
av dessa områden som rör undervisningens mål, innehåll och metoder. Men man
uppmärksammar också dessa faktorers samspel med studieförutsättningar, motiv
och rekryteringsbenägenhet hos elevgrupper med olikartad social bakgrund,
kulturell tradition och mera personliga studieförutsättningar.
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I böqan av 1960-talet läste
1Sverige ca 25 000 studerande
vid iilosoiisk iakultet. På I0
Jr tredubblades antalet,
men däretter har del s1unk11
något. Fram till 1%8 dominerade de ungdomssluderande. men sedan 1972 är
antalet studerande som är 25
Jr eller äldre 1ma1ontet.
1975 var de närmare 45 000
eller dubbelt så många som
de yngre.
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Det blåser ofta friskt genom vårt fönster till utbildningsplaneringen. Det kan
för forskaren vara nog så svårt att hålla isär rollerna som vetenskapsman och
medborgare och kanske än svårare att klargöra den skillnaden för våra
diskussionspartners bland politiker, administratörer och allmänhet: Utbildningsfrågorna är ju ständigt aktuella och alla ha ju mer eller mindre oförgripliga
meningar om dem - och detta med full rätt: Varenda kotte har ju gått i skola
och minst varannan kotte har eller har haft egna barn i skolan.
Det gäller inte enbart att hålla styr på de egna värderingarna utan att göra
skälig rättvisa också åt mål och värderingar hos de partier, grupper och
individer som bär upp reformarbetet. Visst är skoldebatten stimulerande, men
ibland kan v1 i vår situation gripas av en lätt förtvivlan - som jag föreställer
mig också kan drabba den medicinare som är oiörsiktig nog att ge sig ut för att
vara expert på snuva: Alla vet vad det rör sig om och tar lätt på saken så länge
man själv inte drabbas. Men när problemet blir akut kommer de minsann
springande och ställer pockande krav om recept på effektiva snabbkurer som om några sådana överhuvudtaget finns - bara kan gå in på de ytliga symptomen
och i bästa fall ge lindring för stunden, när en riktig behandling egentligen
skulle kräva ett långsiktigt, tålmodigt och konsekvent hälsoprogram.
Låt mig en gång för alla slå fast, att utblldningsreformerna naturligtvis är och bör vara - frukten av politiska värderingar och beslut, grundade på
prioriteringar av olika mål och avvägda med hänsyn till de resurser som står
till buds eller kan framskapas. Men låt mig också slå fast, att beslut om
utbildningsreformer bygger på iöreställningar om samband mellan å ena sidan
organisatoriska och pedagogiska åtgärder och å andra sidan individuella eller
kollektiva processer och resultat - föreställningar om verkligheten som kan
vara mer eller mindre väl grundade. Här har pedagogisk forskning - liksom
andra samhällsvetenskaper - viktiga uppgifter. De finns inom alla de tre faser
som kan urskiljas inom en reformcykel när det gäller
I.

kritisk analys av det gamla systemet som man vill ändra på för att det
bättre skall kunna fylla dagens och morgondagens behov

2.

själva detaljplaneringen och genomförandet när det gäller information och
inskolning

3.

uppföljning och utvärdering någon tid efteråt iör att få ett grepp om var
de verkliga svårigheterna ute på fältet ligger, så att man kan vidta
kompletterande åtgärder för att kunna nå målen på ett bättre sätt.

Under den gångna 25-årsperioden har väl pedagogisk forskning spelat den
största rollen i den iörsta fasen, den kritiska analysen av det gamla systemet,
samtidigt som uppföljning och utvärdering varit de minst utvecklade inslagen i
arbetet.
Låt mig - beträffande den inledande planeringsfasen - bara få erinra om
Gunnar Boalts och Torsten Husens tidiga och betydelsefulla analyser av den
sociala bakgrundens betydelse för elevernas prestationsutveckling, skolframgång och - inte minst - studieval. Mindre allmänt erkända men minst lika
betydelsefulla insatser har gjorts av I<jell Härnqvist dels när det gäller
beräkningarna av de så kallade utbildningsreserverna, dels och framiör allt
ifråga om de psykologiska förutsättningarna iör elevernas val av studieväg.
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Hans studier av utvecklingen och stab!l1seringen av elevernas begåvnings- och
intresseprofiler ~~r ännu 15 år efteråt grundläggande betydelse för arbetet 1
könsrollsfrägan. Andå står vi fortfarande och stampar på samma fläck när det
gäller flickornas ringa intresse - trots goda förutsättningar - för val av
naturvetenskap och teknik.
De problem om själva undervisningss1tuationen som inte var t1llräckligt belysta
i början av 1960-talet, när grundskolebeslutet fattades, har emellertid
sysselsatt pedagogiska forskare i ett mer långsiktigt arbete med stöd både av
forskningsråd och skolöverstyrelse. Vi vet nu åtskilligt mer om själva
mekanismerna i vanlig konvent10nell klassundervisning. En teori om detta är
faktiskt ganska bra att ha. Ty om man inte förstår hur det undervisningssystem
fungerar, som man vill reformera, är risken stor att man stöter pannan blodig i
fruktlösa försök att finna de rätta ställena att böqa en förändring på. I det
teoretiskt inriktade projektarbete, som v1 under några är bedrev i Göteborg,
visade det sig bland annat att vanliga standardprov, som fortfarande är ett
ganska bra mätt på klassens genomsnittliga studieförutsättningar, är relativt
dåliga som mått på undervisningens resultat och effektivitet. Man måste ta
hänsyn till såväl metod, innehåll som undervisningstid för att man skall få en
bra bild av den pedagogiska verkligheten. Inte minst i de fördjupade forskningar som Ulf Lundgren bedrivit på detta område har man på bandinspelningar
från lektioner in i minsta detalj kunnat följa hur organisatoriska och
pedagogiska ramfaktorer sätter spår i samspelet mellan lärare och olika
elevgrupper inom klassen. Jag gör mig inte skyldig till någon större
tillspetsning när jag säger att dessa resultat, som gäller under förutsättning av
knapphet på tid, läromedel och kunnande hos läraren, ganska tydligt visar att
lärare, hur goda intentioner de än må ha, lätt blir situationens fånge i stället
för dess herre. Dessa undersökningar visar också att undervisningsprocessen
måste ställas i centrum för både forskning och förnyelsearbete. An en gång
bekräftas Kurt Lewins klassiska tes om att inget är så praktiskt som en god
teori.
Låt mig till sist också få ge exempel på en annan typ av forskningsprojekt som
har sin grund i initiativ inifrån skolväsendet. Den är också inriktad på de
pedagogiska processerna men därutöver försöker den beakta elevernas
totalsituation i hem, kamratkrets och föreningsliv. Det gäller undervisningen på
grundskolans högstadium 1 små glesbygdsskolor där elevantalet håller på att
sjunka så långt ner att det finns risk för en indragning av skolan. För att i det
längsta få ha skolan kvar 1 byn bedrivs nu i fem skolor från Stället 1 Värmland
till Tärnaby i Lappland en försöksverksamhet med samläsning mellan
årskurserna på högstadiet, ett slags B-skola, men på högstadiet och med
ämneslärare. Det försöket utvärderas nu i ett projekt där pedagoger i Uppsala
och kulturgeografer i Umeå samarbetar för att belysa fördelar och nackdelar,
pedagogiskt och soCJalt när man jämför försöksskolorna med de handlingsalternativ - långa skolskjutsar eller inackordering av ungdomar mellan 14 och
16 är - som står till buds om skolan skulle behöva läggas ned.
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I böqan av I 960-talet läste i Sverige ca 25 000 studerande vid filosofisk
fakultet. På I 0 år tredubblades antalet, men därefter har det sjunki tnågot.
Fram ttll 1968 dominerade de ungdomsstuderande, men sedan 1972 är antalet
studerande som är 25 år eller äldre 1 maioritet. 197 5 var de närmare 45 000
eller dubbelt så många som de yngre.
En utvärdering av det här slaget kan på. sikt bli av betydelse för stora delar av
skolväsendet 1 värt land. Problemet är långt ifrån begränsat till Norrlands
glesbygder. Vi behöver inte gå längre än till Tiundaskolan här 1 Uppsala för att
finna barn som tillbringar lika lång tid - ibland mer än två timmar sammanlagt
vaqe dag - i skolskjutsen som eleverna 1 Ramsjö, Vilhelmina och Moskosel.
Från vetenskapltg synpunkt öppnar den här forskningen nya, lockande
perspektiv för rntensivstudier av samspelet mellan utbildning, kulturmiljö,
bildningsl1v och till och med livsåskådningsfrågor. Intensivstudier av det slag
jag här talat om bör 1 framtiden kunna leda ttll en bättre förståelse av den
sammanlagda effekten, socialt och pedagogiskt, från förskola till vuxenutbildning av samhällets utbildnings- och bildningspol1tik i den återkommande
utbildningens tecken. Därigenom kan det förhoppningsvis bli möjligt att på ett
mera nyanserat sätt belysa och förstå samspelet me lian utbildning och bildning
för människor 1 olika livss1tuat1oner. Trots de många och stora .satsningarna på
utbildningsreformer och samhällsvetenskaplig forskning är vår kunskap ännu
mycket ofullständig om vad v1 egentligen gör och vart v1 är på väg. En sociolog,
vår egen Torgny Segerstedt, har bland annat sagt följande om detta:
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"Vi måste .•. inf<Jr varje ny betydelsefull insats eller refo1·m diskutera dels
mdlet, dels de kriterier eller indikatorer som skall visa oss om vi närmar·
oss målet pd ett tänkt slitt. Ger vi oss ut pd en färd i rummet har vi sddana
indikatorer, vi vet att vi skall passera en kyrka, en sj<J och ett vUgsktil. Men
ndgot motsvarande har vi inte pd vdr fUrd i det sociala rummet och i
tiden ••• Ju mer reformerna lcostar, desto besynnerligare mdste det framstå,
att vi bara trevar oss fram i den sociala verkligheten utan kar·ta och
kompass. Vi måste komma /Jver det politislca pryderiet, som yttrar sig då'ri
att ingen, det må vara regering eller opposition, lir intresserad av den
nakna sanningen. Det ligger en stor risk för demokratin inbäddad i
f<Jrestå'llningen att man alltid skall ha 1·ätt" (Studentrevolt l 968, s 32ff).

För den samhällsvetenskapliga forskning som är inriktad på utbildningsplanering vill jag tillägga att ett ökat tvärvetenskapligt samarbete mellan olika
discipliner är nödvändigt. Inte minst på den högre utbildningens område finns
det nu - delvis trots och delvis tack vare de heta diskussionerna kring
högskolereformen - goda förutsättningar och angelägna arbetsuppgifter för
något sådant. Vad vore väl naturligare för oss vid ett universitet, som skall fira
sitt 500-årsjubileum, än att själva ta ett initiativ till en tvärvetenskaplig
belysning av den egna verksamheten, dess samspel mellan grundutbildning och
forskning, universitetsmiljö och region. Pedagogik är en av de discipliner som
här har en uppgift. Uppföljning och utvärdering som inte söker syndabockar
utan som är inriktad på att förstå, förklara och förbättra är ett gott hjälpmedel
för att befrämja den dialog mellan forskare, beslutsfattare och allmänhet som
är ett livsbehov för en demokrati i kulturellt framåtskridande.
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24 Problem i studiet av den allmänna läs- och
skrivkunnigheten
Egil Johansson 8 oktober 1977
Föreläsningen presenteras som ett tavelarbete (se figur nedan), där temat fÖrst
sknvs upp:
"PROBLEM I STUDIET AV DEN ALLMÄNNA LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN"
Sedan anges ett par definitioner (I. DEF.) för allmän (A) och selektiv (S) läsoch skrivkunnighet - snarast motsvarande 'mass'- och 'functional literacy'.
Dessa begrepp definierar vidare problemen (Il. PROBLEM) kring varfÖr
(VARFÖR?) läs- och skrivkunnigheten uppträder olika under skilda villkor och
tider.
Som hjälp att reda ut dessa skiftande mönster kan det vara lämpligt med en
enkel hypotesformulering (III. HYPOTES), där dels ideologiska-politiska och
dels praktiskt-ekonomiska förhållanden ger möjliga förklaringar. Atminstone
kan detta gälla i vår egen historia, där en tidig kyrklig Jästradition (LÄSN)
förklaras politiskt-ideologiskt, medan skrivkunnigheten (SKRIVN) ännu inte
behövs mer än på vissa områden i näringslivet. Men här föregriper vi något av
det totala resonemanget.
Tankegången skall nämligen först kunna prövas (IV. TESTA HYP.) på något
begripligt sätt. Några allmänna perspektiv kan lämpligen föregå presentationen
av den svenska traditionen.
I.

Utgångspunkten kan tas i de tidiga högkulturerna 1 Främre Orienten. De
första symbolvärdena för våra bokstäver antyder ett beroende av den
tidens livsvillkor: oxen (alef), huset (bet), kamelen (gimel) och tältet
(daleth) - dessa tecken som blev alfabetets första bokstäver - kan vara
testpunkter nog. Men bokstävernas bruk på denna tid var av allt att döma
selektivt, det gällde ämbetsmän för tempeltjänst med lagar, riter och
räkenskaper. Vår 'prövning' kan noteras för selektiv läsning och skrivning
(S och S) under denna tid.

2.

Under antiken fanns emellertid vissa miljöer, där läsningen och skrivningen
var mer utbredd. Det gällde under åtminstone vissa epoker i t ex Aten
eller, som vi väl vet, 1 högsta grad i den judiska miljön med sin bundenhet
till skrifterna. (Ett citat om den etiopiske hovmannen som tillfrågas av
Filippus: "Förstår du vad du läser?" (Apg 8:30)). --- Men i stort sett var
Jäsningen och skrivningen länge än och under hela medeltiden förbehållen
de lärde, prästerskapet samt olika ämbetsmän, hantverkare och köpmän.
För denna långa epok - antiken och medeltiden - kan vi våga oss att anta
viss utbredd läsning och skrivning i somliga kulturmiljöer (A och A) men i
övrigt ett helt selektivt mönster (S och S).
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3.

Därmed är resonemanget framme vid mitt särskilda forskningsområde, den
svenska traditionen. Här uppträder även på annat sätt ett dubbelt mönster.
Läsningen går sin egen väg och blir utbredd genom starka ideologiska och
politiska påtryckningar i en formlig "kampanj" under enväldets tid omkring
1700. Denna lästraditionen har sina otaliga vittnesbörd i våra kyrkböcker
med kolumner för läsning, katekeskunskaper, "begrepp och förstånd". (Ett
läsmärke för Norrland illustrerar). Uppenbarligen kan vi teckna denna
gamla lästradition som allmän (A) enligt sina egna villkor med frakturstil
och kyrkans kända texter, där den digra gamla psalmboken var huvudboken
i hemman och församlingen. - Däremot är en utbredning av skrivkonsten
länge än selektiv (S), allt enligt lärdomens, byråkratins och köpenskapens
dagliga krav och behov.

4.

Ett diagram för skolans start under förra seklet och därmed grundläggningen av en ny lästradition med moderna bokstäver och texter och med
utbredd skrivning (och räkning) illustrerar nästa stora ansats i vår kultur.
För denna tid får vi sätta allmän utbredning av såväl läsning som skrivning
(A och A).

5.

Till sist hinner vi med en blick in i vår egen tid med en illustration som
visar hur nya problem tycks ha uppkommit (figur). Efter kriget har nya
klyftor uppstått mellan barn med olika hembakgrund och därav följande
olika studieambitioner. De läs- och skrivsvaga får kanske allt större
problem nu under 1970-talet. För denna samtidsbild och denna framtidsfråga vågar vi kanske sätta ett par frågetecken (A? och A?), som visar att
vårt problem är aktuellt och att mera forskning faktiskt är av nöden.
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25 Pedagogik

Ference Marton

21 oktober 1978

Människans särart kan inte reproduceras biologiskt. Det vi tänker, säger, gör
och känner har vi lå'rt oss tänka, säga, göra och känna. Pedagogiken har att
göra med hur människan reproducerar sig själv som samhällsvarelse. Detta sker
huvudsakligen genom uppfostran och undervisning, två former av socialt
samspel som styrs av system av uttalade och outtalade regler. Uppfostran och
undervisning anses av hävd utgöra pedagogikens primära studieobjekt.
Som min företrädare Urban Dahllöf påpekade var det inte förrän närmare
femtio år efter det att den första professuren i pedagogik inrättades i Uppsala
1908 som man kunde tala om någon nämnvärd forskning om de pedagogiska
processerna som sådana. Dahllöf gjorde detta påpekande i den ämnesbeskrivning som han gav i samband med sin installation för fem år sedan. Numera har
han efterträtt \Vilhelm Sjöstrand just på professuren i Uppsala.
"Reproduktionen av samhällsvarelser" har institutionaliserats i form av
utb!ldningsväsendet. När Dahllöf talar om forskning om pedagogiska processer
avser han i första hand empiriska studier av utbildningsväsendet. Han har själv i
sin forskning inriktat sig på vad som anses vara det kanske mest centrala
problemkomplexet inom pedagogiken, nämligen hur utformningen av detta
system bestämmer vad som är möjligt att uppnå inom detsamma. Intresset har
inriktats på hur olika faktorer som begränsar handlingsmöjligheterna, inte
minst de olika organisatoriska "ramarna", anger osynliga förutsättningar för
vad som möjligen kan ske i klassrummet. Tillsammans med den forskargrupp
som han startade i Göteborg 1966, framför allt i samarbete med Ulf P
Lundgren, numera professor vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, har
Dahllöf kartlagt lärares handlingsutrymme i olika konkreta fall. I detta
perspektiv har det blivit möjligt att förstå lärarens möjligheter - eller rättare
sagt brist på möjligheter - att variera fördelningen av sin tid mellan olika
typer av aktiviteter. Vad som sker i klassrummet bestäms i stor utsträckning av
hur klassrummet - i abstrakt mening - ser ut, hur det stoff som skall behandlas
är beskaffat, hur mycket tid som står t!ll förfogande och hur klassen är
sammansatt.
I ett av de forskningsproiekt, som kom att bedrivas av Lundgren, lyckades man
exempelvis att identifiera den mekanism varmed läraren tvingas "lösa"
konflikten mellan å ena sidan den enskilda elevens behov av förklaring för att
kunna förstå och klara den uppgift som förelagts honom/henne och å andra
sidan den brist på tid som betingas av de andra elevernas förväntan på assistans
från läraren. Läraren tvingas i den situationen att tillgripa vad Johansson
kallar "lotsning". Det innebär att han eller hon bryter ner uppgiften i allt
enklare komponenter tills den nivå är nådd där eleven kan svara. Uppgiften
kommer härigenom att trivialiseras och någon inlärning kan inte gärna äga rum
eftersom läraren i realiteten löser uppgiften åt eleven. Fenomenet kan
illustreras genom ett av de ursprungliga exemplen. En klass i årskurs 4- håller
på med "multiplikation med tvåsiffrig faktor". När 32 minuter och 15 sekunder
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har gått av lektionen kommer läraren (L) fram till en av eleverna (E), som i sin
räknebok har skrivit:
17
• 27

119
Följande samtal utspelar sig därvid:
L (vid bänken hos E) ... titta här, har Du också gjort fel? Två gånger sju det
.. ?
ar.

E
L

E
L
E
L
E
L

Det är fjorton.
Hm. Vad skriver Du efter där då? Det skriver Du
minne, va? Men Du har en till att jobba med
Hm
Och se'n tar Du. Två gånger ett är ... ?
Två
Plus en
tre
Var skriver Du den? Där Ja.

1

Nu har det gått exakt 33 minuter av lektionen och läraren använde de senaste
45 sekunderna för att lotsa eleven förbi de moment som denne egentligen
skulle ha lärt sig att behärska.
En viktig sida av den forskning som Urban Dahllöf utvecklat är att lärarens
agerande mindre ses som uttryck för hans/hennes skicklighet och medvetna val
utan mer som en funktion av de begränsningar 1 handlingsalternativ som de
organisatoriska ramarna medför. Enligt detta synsätt kan det som händer i
skolan betraktas som ett möte mellan å ena sidan elever och å andra sidan de
av samhället satta krav och villkor som förmedlas av och verkar genom läraren.
I konsekvens med detta är det för att förstå skeendet oundgängligt att ha
kunskaper både om de organisatoriska ramarna och om eleverna.
I och med att beskrivning av elever aktualiseras är vi inne på det delområde
som kallas pedagogisk psykologi och som - i vaqe fall tidigare - haft en helt
dominerande roll inom pedagogisk forskning.
Den psykologiska infallsvinkeln behöver dock inte nödvändigtvis hänföra sig till
klassrummets mikrokosmos. Min förre lärare och nuvarande kollega Kjell
Härnqvist, som tillträdde professuren i pedagogik och pedagogisk psykologi
1958, bar utvecklat en internationellt sett unik forskningslinje som vi skulle
kunna beteckna som "populationspsykologi". Hans arbeten under slutet av
50-talet och under 60-talet gick i första hand ut på att beskriva elevpopulationer ur vissa psykologiska aspekter, så att dessa beskrivningar kunde läggas
till grund för utformning av skolans organisatoriska ramar. Härnqvist gjorde
bland annat en uppskattning av den andel av en viss årskull som stod på samma
intellektuella nivå som det fåtal som avlade studentexamen under 50-talets
första hälft. Vidare studerade han utvecklingen både av begåvningsfaktorer och
av yrkesintressen i syfte att utröna huruvida det fanns någon "kritisk ålder" för
specialisering.
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Ett synnerligen intressant drag i Kjell Härnqvists forskning är att han inte bara
intresserar sig för intelligens som en förutsättning för deltagande i utbtldning
utan även som en effekt av densamma. Intellektuell förmåga kan inte betraktas
som något givet, som utbildningssystemet har att rätta sig efter. I själva verket
påverkar utbildning kraftigt de förmågor som v1 mäter med s k intelligenstest.
Härnqvist har visat att bland dem som i 13-års ålder står på samma
intellektuella nivå uppstår stora skillnader under de kommande fem åren
beroende på hur de tillbringar dessa ur utbildnmgssynpunkt.
Men om mer och bättre utbildning och andra kulturella faktorer kan bidra till
att förbättra individens intellektuella utveckling och om utbildningen byggs ut
mer och mer samtidigt som samhällets kulturella service generellt förbättras,
så bör rimligtvis den intellektuella nivån i befolkningen som helhet höjas.
Tillsammans med sin elev Gun Stahle visade Härnqvist att svenska 13-åringars
prestationer på intelligenstest förbättrades under 60-ta!et, särskilt bland
flickorna.
Vi började denna presentation med påpekandet att reproduktionen av det
speciellt mänskliga sker genom att vi lå'r oss att tänka, tala, handla och känna
på det ena eller andra sättet. Att lära sig tänka, tala, handla, känna på ett
visst sätt är dock liktydigt med att lära sig uppfatta världen på ett visst sätt.
Människan skapar själv sin verklighet samtidigt som hon är en produkt av
densamma. Det finns ingen verklighet i sig som vi kan förnimma; vi ser
verkligheten såsom vi har lärt oss att se den.
Såsom ett komplement till försök att ge externa, objektiva och sakliga
beskrivningar av utbildningssystemets olika komponenter och av de individer
som befinner sig i detta system, kan vi i stället medvetet välja det subjektiva
som föremål för vår undersökning. Vi kan söka beskriva hur studiesituationen
ter sig för studenterna till exempel. Det är denna utgångspunkt vi har valt i
den forskningsgrupp, som jag var med att starta 1970. Vårt studieobjekt är
"Inlärning och omvärldsuppfattning" och vi är bl a intresserade av att utröna
vilka kvalitativa förändringar som inträffar hos elever ifråga om uppfattningen
av de aspekter av verkligheten som deras studier behandlar.
Våra första undersökningar gällde studerande vid universitetets samhällsvetenskapliga fakultet. Det blev snart uppenbart att inte bara inlärningens innehåll
utan även inlärningsakten i sig kan uppfattas på distinkt skilda sätt av olika
studenter. Skiljelinjen tycktes framför allt gå mellan å ena sidan dem som ger
uttryck för uppfattningen att inlärning går ut på att slå i sig det som står i en
förelagd text eller i en lärobok och å andra sidan dem för vilka inlärning går ut
på att med hjälp av exempelvis en förelagd text eller en lärobok få reda på
något om den verklighet som texten eller läroboken behandlar. Medan de förra
är inriktade på texten i sig och inte upptäcker dess djupdimension utan
betraktar den som "platt" så att säga, är de senares uppmärksamhet fokuserad
"bortom texten" och de är ute efter att få tag i vad som ligger bortom eller
under orden, de vill nå fram till det författaren ville ha sagt.
De som ger uttryck för den andra typen av inlärningsideologi är oftast mycket
väl medvetna om att även om inlärning borde gå ut på att man förstår det man
läser så bra som möjligt, så gäller det icke desto mindre i många situationer
just att försöka slå i sig det som står i texten eller i boken. De som är
medvetna om denna möjliga variation mellan olika mål och olika metoder har
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ett reflexivt förhållningssätt; för dem förefaller det meningsfullt att diskutera
fenomenet inlärning, just för att de inser att det kan innebära olika saker.
Medvetenheten om alternativen ger också ett övertag; man kan viljemässigt
göra ett strategiskt val mellan olika alternativ utifrån de krav som situationen
ställer. De som å andra sidan hävdar att "Inlärning ... det är väl att lära sig det
som står i böcker" uppfattar oftast inlärning som något givet, något som det
inte finns mycket att säga om och än mindre att göra åt.
En av medlemmarna i vår forsknrngsgrupp, Roger Säljö, har påvisat dels att
förhöjd "inlärningsmedvetenhet" och reflexivt förhållningssätt samgår med
kvalitativt bättre inlärnrngsresultat och dels att universitetsstudier leder till
just förhöjd inlärningsmedvetenhet och reflexivt förhållningssätt. I den
meningen kan universitetsstudier sägas "producera rnlärningsförmåga".
En annan av gruppens medlemmar, Lennart Svensson, har kastat ljus över den
mekanism varigenom förändringar kommer till stånd.
Den enklaste förklarrngen skulle vara att studier vid universitet ställer krav på
djupare förståelse - och därigenom på både inlärningsmedvetenhet och
reflexivitet. Eftersom studenterna vill klara sina tentamina så inriktar de sig
mer och mer på förståelse. Detta är - eller var - åtminstone i början av
70-talet inte fallet vid samhällsvetenskaplig fakultet där undersökningen
utfördes. Sambandet mellan studieresultat och inlärningsideologi befanns vara
indirekt. Det gick bra att klara sig med en memoriserande inriktning i
studiearbetet. På grund av den omfattande kurslitteraturen blev dock studierna
med en dylik strategi olidligt tråkiga. Detta ledde oftast till en nedbrytning av
studiemoralen, man började missköta sina studier och studiemisslyckandet var
nära. Om man "föll" så var det inte beroende på att man hade en felaktig
uppfattning om inlärning utan helt enkelt för att man inte läste ordentligt.
Man läste emellertid inte ordentligt JUSt för att studierna blev så olustbetonade
på grund av ett felaktigt förhållningssätt. Eftersom det konkreta studiearbetet
snarare är ett symptom än en genuin orsakseffekt så kommer man rnte långt
med studietekniska "knåp och knep". Det är själva den bakomliggande
medvetenheten om vad man gör som bör påverkas. Det är denna sinnelagets
förändring som universitetsstudier tycks leda fram till i en del fall. Den tristess
som en student med memoriserande inriktning som råkar ut för omfattande
kurslitteratur erfar, gör att han/hon oftast antingen "lämnar scenen" eller
också ändrar sin uppfattning av inlärningen: om vad den går ut på och om hur
det går till.
Är denna "livets hårda skola" den enda möjliga lösningen? Jag tror inte det. Vi
föds varken med den ena eller den andra inlärningsideologin. De föreställningar
som inte visar sig hålla streck när man kommer till universitet har ju till
syvende og sidst skapats av tidigare erfarenheter av studier.
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26 Hur barn är och bör vara - om barndomshistorisk
forskning
Göte Klingberg 24 november 1978
Som det första mer betydande arbetet om barndomens historia framstår
fransmannen Philippe Aries' "L'enfant et la vie famillale sous l'ancien regime"
från 1960. Det översattes redan 1962 till engelska som "Centuries of childhood"
och är därigenom välkänt också 1 den anglosaxiska världen.
Bland senare behandlingar av ämnet har amerikanen Lloyd deMauses insatser
kommit att särskilt uppmärksammas. Sommaren 1973 började han utge
tidskriften "History of Childhood Quarterly", och 1971.f utkom det av honom
redigerade samlingsverket "The h1story of childhood", där han också har skrivit
en inledande artikel. Från och med den fjärde årgången, 1976/77, har
tidskriften bytt namn till "The Journal of Psychohistory".
DeMause har utan tvivel fungerat som en viktig stimulator för barndomshistorisk forskning. Det är väl t ex ingen tillfällighet att inte bara deMauses
samlingsverk utan också Aries' bok har utkommit i Västtyskland i mitten av
1970-talet med bara något års mellanrum. I september 1978 har ett västtyskt
förlag annonserat en tidskrift, "Kindheit", att utkomma från och med 1979.
Denna tidskrift tycks ha en viss 1demäss1g anknytning till deMause, vars namn
förekommer bland de 1 förhandsreklamen uppräknade medarbetarna.
I Sverige framträdde ett intresse för ämnet under ett par år i början av
1970-talet, med utställningar och böcker, t ex 1971 års årgång av Nordiska
museets och Skansens årsbok "Fataburen". Intresset var delvis 1nr iktat mot
materiella lämningar från barnens liv i gångna tider: leksaker, kläder,
barnböcker, men det fanns också ett intresse för de sociala villkor, under vilka
barnen, särskilt barnen ur de fattigare folklagren, levde. Barnen som
arbetskraft har senare uppmärksammats av svenska historiker, bl a i Lund.
Medan Aries ' bok fortfarande är det grundläggande arbetet för Ronny
Ambjörnsson i hans översiktsartikel om barndomens historia i "Ord & Bild"
1976, märker man deMauses genomslagskraft i att den svenska dagspressen på
senare år vid flera tillfällen har refererat till honom, när något barnproblem
behandlas, som kan tänkas vara förtjänt av en historisk belysning.
Spridningen av kännedomen om Aries och deMause gör att barndomens historia
inte längre är något helt nytt forskningsområde, även om de som behandlar
ämnet regelmässigt pekar på hur föga forskning, som har bedrivits. Snarare
kanske man kunde säga, att ämnet tenderar att bli ett "inneämne". För en
pedagog är det dock frapperande att nästan inga av studierna över barndomens
historia har utförts av pedagogikhistoriker i egentlig mening. Det är inte minst
med tanke på önskvärdheten av att också de pedagogiska forskarna intresserar
sig för dessa frågor, som iag tar upp ämnet här.
Det finns naturligtvis redan många fler namn inom forskningsområdet än Aries
och deMause. De två är dock portalfigurerna, som Jag därför först skall
uppehålla mig något närmare vid.
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Aries startade som demografisk forskare, och det var studiet av barnbegränsnin~ens historia, som förde in honom pä barndomens. I Frankrike började enligt
Aries en medveten barnbegränsning pä 1700-talet. En förklaring till att detta
fenomen uppträdde just dä fann han i framväxten av en ny familjekänsla, som
kretsade kring barnet och dess uppfostran. Men denna nya familjekänsla hade
ocksä andra effekter genom att sätta en mur mellan det privata livet och
samhället i övrigt. Pä så sätt leddes Aries över till frågan om hur synen pä
barndomen har skiftat. Han finner att själva begreppet barndom är en relativt
ny uppfinning av 1600- och 1700-talens aristokrati och burgna borgerskap under inflytande av tidens filosofer. Tidigare - under medeltiden och en bit in
på Nya tiden, och, när det gäller folkets breda lager ännu längre - umgicks
barnen med olika åldrar och med olika samhällslager. Nu på 1600- och
1700-talen började man uppfatta barndomen som en ålder med särskilda egen~
skaper, och man blev därför allt mer ovillig att blanda barn och vuxna. Barnets
värld begränsades till familjen och till de skolor, som man började anordna för
en systematisk utbildning. Eftersom de var skolor uttänkta av sofer, som ville
uppfostra samhället moraliskt, kom de att utmärkas av sträng disciplin.
Barndomens historia blir på så sätt i Aries' ögon en väg från en fri barndom i
samliv med de vuxna till en av ris och fängelsecell påtvingad isolering.
Talet om att det inte fanns nägon barndom före 1600- och 1700-talen och, när
det gäller de stora folklagren, inte förrän mycket längre fram i tiden, kan
verka förvirrande, då Aries samtidigt säger, att barndomen under denna
tidigare tid endast varade upp till sju års ålder. Vad Aries menar är i första
hand att man inte skilde pä barn och vuxna efter sju års ålder, vilket vi ju gör i
dag. En annan begreppsdistinktion, som också förekommer hos Aries, tycks mig
därför bäst uttrycka hans tankegång, nämligen när han skiljer mellan "l 'enfance
courte" och "l'enfance longue". Utvecklingen består i att barndomen förlängs.
En kort barndom är det, när vad vi kallar barn endast är barn under de första
sju åren och därefter tillhör det för vuxna och barn gemensamma samhället. En
!äng barndom blir det däremot, om barnen är skilda från vuxensamhället även
efter sju års ålder.
För deMause - för att övergå till honom - är Aries' bild av barndomen som en
väg frän ett liv i frihet mot ett liv i tvång felaktig, ja, någon sorts romantisk
dyrkan av det förgångna. Utvecklingen är enligt deMause den rakt motsatta,
från likgiltighet, över tvång, till inkännande och hjälp.
Hans artikel "The evolution of childhood" i "The history of childhood" inleds
med stridsropet: Barndomens historia är en nattmara, ur vilken vi först nyligen
har börjat vakna. Ju längre tillbaka i historien vi går, desto sannolikare är det
att barnen dödades, övergavs, blev slagna, terroriserades och missbrukades
sexuellt.
Tesen beläggs med exempel såsom de följande tre:
Frän franskt 1500-tal berättas om hur den lille greven av Marie föll och
träffade stentrappan, när en av de uppassande herrarna och barnsköterskan
roade sig med att kasta honom fram och tillbaka genom det öppna fönstret.
Ännu värre gick det för en bror till Henrik IV, som dog, när man tappade honom
medan han kastades frän ett fönster till ett annat. Det förhållandet att man
roade sig med att använda de lindade barnen som bollar kan utnyttjas för att
demonstrera en påfallande likgiltighet för barnen.
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Madame de Sevigne skulle ut och resa 1670. Hon hade ett barnbarn på 18
månader, som hon först tänkte ta med sig. Men sedan man hade varnat henne
för de faror, som resan kunde medföra för barnet, lät hon det stanna hemma. I
ett brev berättar hon hur beklagligt detta ändå var. Den lilla flickan kan göra
hundra små saker, skriver madame. Hon pratar, smeker folk, slår dem, korsar
sig, ber om förlåtelse, niger, kysser på handen, rycker på axlarna, dansar,
ställer sig in, klappar en under hakan. "Kort sagt, jag kan roa mig med henne i
timmar. Jag vill inte att hon ska dö". Madame de Sevigne förefaller inte lika
likgiltig för barnet som det bollande hovfolket drygt hundra år tidigare. Men
orsaken därtill tycks vara, att hon tänker på det nöje av barnet, som hon skulle
gå miste om, om det dog. Hennes brev kan tolkas som ett belägg för en attityd
till små barn liknande den till en avgudad knähund dresserad att göra konster.
En amerikansk barnflicka skulle något av åren kring l 880 gå på fest. För att
veta var hon under tiden hade sin tvååriga skyddsling varnade hon henne för att
det fanns en förskräcklig svart man gömd i rummet. Han skulle ta henne, om
hon steg upp ur sängen eller gav det minsta ljud ifrån sig. För säkerhets skull
tillverkade barnflickan en mansfigur med stirrande ögon och ofantlig mun. När
barnet hade somnat placerade hon dockan vid sängändan. Att denna händelse
har gått till eftervärlden beror på att flickan satt död i sängen, i fasa stirrande
på monstret, när barnflickan kom hem från festen. Detta exempel kan
illustrera deMauses tes om "barndomen som en nattmara, ur vilken vi först
nyligen har börjat vakna".
Sex stadier i sättet att behandla barn har enligt deMause avlöst varandra. Den
antika tidsåldern är barnamordets tid, då man rutinmässigt löste sina
svårigheter att ta hand om barnen genom att döda dem. När man hade
accepterat att barnen hade en själ, fick man nöja sig med att överge dem:
lämna dem till en amma, ett kloster, en fosterfamilj, till andras hem som
tjänare eller gisslan, eller överge dem emotionellt i hemmet. Tidsperioden sägs
ha varat mellan 300- och 1200-talen. Under 1300- till 1600-talen tilläts barnen
att komma in i föräldrarnas känsloliv, men föräldrarnas relation till dem var
ambivalent. Samtidigt som man älskade sina barn, måste man ge dem deras
rätta form. Barnen beskrevs gärna som ett vax eller en lera, att formas - och
det med hugg och slag. Det fjärde sättet att förhålla sig till sina barn är att
tränga sig på dem. Det var 1700-talets beteende. Föräldrarna kom nu ännu
närmare sina barn, och sant inkännande var möjligt. Men när man kom barnen
så nära, gällde det samtidigt att kontrollera deras inre, deras vrede, deras
behov, deras vilja. Under 1800- och fram till mitten av l 900-talet framträdde
det femte stadiet, socialisationens förhållningssätt. Det gällde nu mindre att
besegra barnets vilja än att leda det på den rätta vägen, lära det att anpassa
sig. I det sjätte stadiet slutligen, som således börjar vid mitten av vårt
århundrade, förekommer inga försök att forma vanor. Barnen antas veta bättre
än föräldrarna vad de behöver, och föräldrarna är snarare barnens tjänare än
tvärtom.
Det bör tilläggas, att tidssättningen av de olika stadierna sägs bygga på deras
första uppträdande i de mest avancerade folkgrupperna i de mest avancerade
länderna.
DeMause tycks förena en starkt pessimistisk syn på människans aggressiva sätt
att behandla sina barn med en påfallande utvecklingsoptimism. Det skall
erkännas, att han i en annan uppsats förnekar att han är någon optimist, men
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uppenbarligen betecknar hans stadieschema en utveckling mot vad han själv
betraktar som önskvärda föräldra-barn-relationer. Att utvecklingen har kunnat
gå åt detta håll vill deMause förklara med sin s k "psychogenic theory". Den
går ut på att relat10nerna mellan föräldrar och barn utvecklas genom ett
"generationernas tryck". Varje ny föräldrageneration har förmåga att gå
tiJ!baka till sina barns åldersnivå och klara av deras ängslan på ett bättre sätt
andra gången än de lyckades med under sin egen barndom. Barndomens historia
blir på så sätt en serie av allt tätare närmanden mellan den vuxne och barnet.
Det måste observeras, att deMause utgår från en psykoanalytisk referensram.
Huvudtanken med hans arbete är att studiet av historiens skiftande
barndomsvärldar skall kunna bli en empirisk bas för slutsatser om hur olika
personlighetsmönster utbildas hos individer och grupper och därmed också
förklara vad som har skett och sker i samhället. På detta sätt kan man förstå
varför hans tidskrift har döpts om till "The Journal of Psychohistory". Historien
blir psykoanalyserad. Dess centrala krafter söks inte i första hand i sociala,
ekonomiska eller teknologiska förhållanden, utan i de personlighetsförändringar, som skapas av de på varandra följande generationernas föräldra-barnrelationer.
"The psychogenic theory" har betecknats som gryningen till en ny era i vår
förståelse av människan - men då är det också en annan psykoanalytiker som
talar. Teorin har inte kunnat undgå negativ kritik. Recensionen av "The history
of childhood" i "The American Historical Rev1ew" 197 5, av historieprofessorn
vid Virginiauniversitetet Joseph F. Kett, börjar med att säga att nio av de tio
uppsatserna i boken bidrar til vår förståelse av hur barns sociala pos1t10n har
förändrats och hur de har behandlats. Med andra ord, den tionde - deMauses
egen inledande uppsats - gör det inte. Nästan allt i hans angreppssätt bedöms
som felaktigt. Han generaliserar utifrån enstaka exempel, låter bli att relatera
barnens villkor till de vuxnas i ett speciellt samhälle och bortser oberättigat
från vad kulturella, ekonomiska och demografiska förhållanden har betytt.
Andra invändningar, som har riktats mot "the psychogenic theory", är att det
inte har visats att samma utveckling kännetecknar andra samhällen än den
västliga kulturens och att mönstret förmodligen också avviker i olika
samhällslager (deMauses teori tycks förutsätta en mer eller mindre automatisk
förändring i föräldrabarn-relationerna genom det s k "generationernas tryck").
Min egen bedömning är att "The history of childhood" liksom deMauses tidskrift
tvingar läsaren till ett ständigt så.Ilande av agnar från vetet, Samtidigt måste
man erkänna att insatsen är imponerande och har medfört en omfattande
materialinsamling av betydelse även för den som vill använda ett annat
angreppssätt än deMause. I 197 5 års årgång av "History of Childhood
Quarterly" förekommer t ex en stor och mycket användbar bibliografi över alla
slags arbeten med relevans till barndomens historia. Samlingsverkets och
tidskriftens artiklar redovisar sina källor på ett bibliografiskt föredömligt sätt,
och den vetenskapliga no~apparaten är regelmässigt av ansenlig längd - detta
gäller också deMauses egna artiklar. Ur de av deMause redigerade skrifterna
kan man också hämta prov på negativ kritik mot honom.
Efter dessa kortfattade presentationer av Aries och deMause skall jag övergå
till några synpunkter på de ämnesområden, som en just av pedagoger utförd
barndomshistorisk forskning kan inriktas mot, och på de metodiska problem,
som detta studium erbjuder.
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Först förtjänar d~t att övervägas, om man på något lämpligt sätt kan avgränsa
barndomens historia som ett objekt för pedagogisk forskning. Eftersom barnen
lever i och tillhör samhället, kan man naturligtvis annars säga, att nästan allt i
gångna tiders samhällen liksom i vårt eget på något sätt har samband med
barnen. Ett par exempel: En av de företeelser i barns liv i gångna tider, som
har tilldragit sig uppmärksamhet, är barntiggeriet. Men barntiggeriet har direkt
samband med de vuxnas tiggeri och med fattigdomen som samhällsfenomen.
Det behandlas därför bäst 1 detta sammanhang - såsom i Sverige Lars Levander
redan 19 311 gav oss ett kapitel om "Tiggarbarn" men i sin bok "Fattigt folk och
tiggare". De åtgärder, som man vidtog för att söka råda bot på barns nöd tillhör socialvårdens, till en del skolans historia. Barnarbetet är ett annat
uppmärksammat ämne, men både dess uppkomst och försvinnande har samband
med näringslivets, 1 första hand industrins, historia och behov.
Som tre uppgifter, som 1 särskild grad tycks vara lämpade för pedagogikens
bidrag till den barndomshistoriska forskningen, skulle jag vilja se studier av:
1) synen på barndomen som en avgränsad åldersperiod
2) den emotionella relationen mellan vuxna och barn
3) barnåldersgruppens interna akt1 v1 teter.

människans liv

1) Synen på barndomen, om, och i så fall hur den har förändrats är ett ämne
vars frågor mera handlar om de vuxnas syn på barnen än om barnen själva,
men det gör dem inte mindre viktiga. Synen på barndomen är något som
man får försöka härleda ur olika pusselbitar. Barntiggeriet som samhällsfenomen belyser inte i sig självt denna problematik, men kunskap om hur
gamla barn var, när de först sändes ut att tigga, kan vara en sådan pusselbit,
Synen på barndomens historia var det ämne, som Aries tog upp. Det
förefaller mig att JUSt Aries ' begrepp "den korta" och "den långa"
barndomen ger en användbar terminologi. Termerna kan förstås utgöra
beskrivningar av faktiska förhållanden: barnarbetet i jordbrukarhemmen
eller 1 industrierna betydde t ex att barndomen för dessa arbetande barn
fortfarande var kort, medan den obligatoriska skolans införande förlängde
barndomen i fler samhällslager än tidigare. Men den användning av
termerna kort och lång barndom, som Jag i första hand tänker på, är som
beskrivningar av principiella uppfattningar om hur man vill att barn skall
leva. Den långa barndomen som ideal kan, men behöver inte, vara knuten
till skolans utbyggnad och skolt:dens förlängning. I 1800-talets romantik
men också fram i vårt eget århundrade har filosofer och pedagoger sålunda
uppträtt som kämpat för en lång barndom, som inte skulle vara intvingad i
kunskapsinlärning och då inte heller i städer och civilisation. Detta ideal
avspeglas 1 många litterära gängskildringar. Det för vuxna och barn
gemensamma liv, som Aries säger ha utmärkt medeltiden, framstår å andra
sidan för andra som ett mera idealt tillstånd än en avskild barndom. Man
kan t ex se att många 1 dagens barnböcker och massmedier bemödar sig om
att tidigt ge barnen kunskap om världens nöd och dess politiska
debattämnen. Det är en tendens tillbaka mot den korta barndomen, en
motvilja mot en lång barndom som ett skyddat reservat.
Man har under senare decennier blivit van att behöva svara på frågan vad
historisk forskning om det ena och det andra är bra för. Mitt senaste
exempel visar att barndomsh1storisk forskning i hög grad kan utnyttjas för
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att förstå och bedöma nutida ideal. I det historiska perspektivet belyses
deras förutsättningar och konsekvenser.
Våra föreställningar om barns faktiska egenskaper har vidare ofta ett
historiskt förflutet. De kan framstå som självklara axiom men kanske inte
alltid om man får dem presenterade 1 sitt historiska sammanhang. Ett
studium av dessa föreställningars historia är med andra ord av värde för
dagens barnpsykologer, som skall tolka sina fynd. Ett exempel: Den antika
temperamentsläran (dvs om kroppsvätskorna) behärskade barnpsykologin en
bra bit in på Nya tiden. Enligt denna lära kännetecknades ett barn av
fuktighet och värme. Ur detta axiomatiskt accepterade förhållande såg man
sig i stånd att härleda att de hade gott minne (hjärnans fuktiga mjukhet
gjorde att allt lätt inpräglades), men att de samtidigt brast i förnuft
(fuktigheten och värmen satte igång en rörelse 1 hjärnan, som hindrade
tänkande på längre sikt). Detta kan vi nu skratta åt, men läsaren av
barnpsykologiska böcker erinrar sig distinktionen mellan utantillärning och
inlärning av meningsfyllt material, och att det brukar påstås, att barn har
lättare att lära sig utantill än vuxna, medan de lyckas sämre än de vuxna
när det gäller att komma ihåg sammanhang. Svårigheten att uppfatta mera
komplicerade sammanhang kan naturligtvis ha en annan orsak än den
temperamentsläran gav, men det ligger åtminstone för mig nära till hands
att fråga, i hur hög grad man kan ha tolkat psykologiska undersökningsresultat utifrån som halvt självklara uppfattade föreställningar utan att man
har gjort klart för sig, att dessa axiom kan tänkas gå tillbaka på äldre
spekulationer som ingen egentligen längre tror på. På liknande sätt
föreställer jag mig att den fortfarande aktuella diskussionen om barnets
utveckling är kontinuerlig eller diskontinuerlig kan vara belastad med äldre
föreställningar om att människolivet kan indelas i avgränsade perioder.
Såväl när det gäller vår princip1ella uppfattning om hur vi vill att barn skall
vara som i fråga om axiomatiska föreställningar om barns faktiska
egenskaper lever vi i samband med gångna tider. Att reda ut vad detta
egentligen innebär och vilka konsekvenser det har är en uppgift för den
barndomshistoriska forskningen. Detta samband med gångna tider betyder å
andra sidan, att vi skall vara försiktiga med att utgå från att vi förstår
allting så mycket bättre än förr i världen. En populär villfarelse, som
exemplifierar denna falska överlägsenhet mot det förflutna, är det i
utvecklingspsykologiska arbeten av ganska sent datum förekommande
påståendet att den tidigare konstnärliga framställningen av barnet visade en
vuxen i miniatyr med den vuxnes kroppsproportioner. Också Aries tillämpar
denna form av konsthistorisk bevisning, ehuru han inte går längre än till att
säga att barnets kroppsproportioner saknas i den medeltida konsten före
1200-talet. En undersökning av konsthistor ieprofessorn vid Michiganuniversitetet Ilene H. Forsyth, publicerad 1976 i "The Journal of Psychohistory",
för denna tidpunkt ytterligare tillbaka genom att gå igenom de sällsynta
men dock bevarade fragmenten av barnavbildningar från 800- till
1100-talen. Resultatet blir att det även under denna tid fanns ett verkligt
intresse för barnet och dess egenskaper. Att barnets kroppsproportioner och
andra speciella karakteristika var observerade av den antika konsten är
välkänt. Hela föreställningen om att man förr inte såg skillnaden mellan ett
barn och en vuxen tycks på detta sätt lösas upp.
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2) Ett annat ämne för barndomshistorisk forskning är den emotionella
relationen mellan vuxna och barn. När vi kommer in på detta område, blir
deMause aktuell, eftersom det är vad han har intresserat sig för. Hans teori
om de sex stadierna i föräldra-barn-förhållandet innebär sannolikt en alltför
stark förenkling. I de andra medarbetarnas artiklar i "The history of
chddhood", som var och en behandlar en viss historisk epok, får man ett
intryck av att de alla vi!! finna en förändring till det bättre i den tid de
studerar. Kanske kan det hänga samman med att olika attityder till barn
alltid har funnits vid sidan av varandra. Man kan också observera, att
deMause själv säger, att man kan betrakta hans sex stadier som sex olika
förhållningssätt till barn i nutiden. Det väsentliga, som man kan hämta från
deMause, är att de emotionella relationerna mellan vuxna och barn varierar,
och att man kan hoppas att förstå dessa relationer bättre genom ett
historiskt perspektiv. I en recensionsartikel i årgången 1977 av "The Journal
of Psychohistory" har Barbara Finkelstein från MaryJanduniversitetet
framhållit vikten av att vad som har kommit att kallas pedagogikhistoria
och barndomsh1storia relateras till varandra. Frågor, som är av den största
vikt för pedagogikhistorien, sägs vara hur de emotionella attityderna till
barn påverkar uppfostran i hem, skola, kyrka, fri tidsliv . etc och vilket
förhållandet är mellan uppfostran och utveckling av mänskliga relationer. I
en tid då de emotionella målen för skolan betonas och diskuteras är det
rimligt att också komplettera det tradit10nella pedagogikh1storiska studiet
med sådana frågeställnrngar. Det behöver ju inte betyda att man som
deMause upphör att intressera sig för de sociala, ekonomiska och
teknologiska förhållandenas betydelse för den pedagogiska praktiken.
3) Barnåldersgruppens interna aktiviteter är ett tredje område för barndomshistoriska studier. Ett barnens självständiga liv i hemmets omedelbara
närhet men ändå fjärran från och oberoende av de vuxna är väl
dokumenterat 1 barnlitteratur sedan 1800-talet - ett fiktivt material
visserligen men ofta grundat på författarnas egna barndomsminnen. De
skildringar, som iag tänker på, beskriver sociala miljöer där föräldrarna hade
råd och möjlighet att låta barnen leva sitt eget liv. I varje fall i vårt
århundrade breddades dock den sociala basen för sådana aktiviteter.
Detta ämne har ny Jigen aktualiserats av Utbildningsdepartementets
Barnkulturgrupp i dess rapport från 1978, "Barnen och kulturen". Man menar
att den i dag medelålders generationen är den första generation svenska
barn, som fick en chans att spela kula, bygga kojor etc bara för att det var
roligt. Samtidigt säger man, att dessa barntraditionselement 1 dag är
försvunna och föreslår åtgärder för att stödja dem. Det förefaller mig
möjligt att Barnkulturgruppen är alltför pessimistisk; kanske har nya
traditioner byggts upp kring moderna kulturelement, även om mycket av
äldre tradition har försvunnit. Om - som Barnkulturgruppen förmodar lektraditionen i dag skulle ha försvunnit, återstår emellertid endast den
historiska metoden för att studera värdet av denna tradition.
Till den barndomsh1storiska forskningen hör således att studera hur
barntraditionens kulturelement kom till under gångna tider - det har
troligen alltid gått en väg från vuxen- till barnkultur. Detta är av
principiellt rntresse för att bättre kunna bedöma, om ett bortfall i nutiden
av gamla lekar är ett ont eller inte. Viktigast är kanske dock att studera de
konsekvenser, som barnåldersgruppens interna aktiviteter hade. Hypotetiskt
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kan man tänka sig, att de har utgjort ett försvar mot de vuxnas ingrepp och
på sätt har varit en viktig faktor i den ensklida människans utveckling.
Dessa konsekvenser kan studeras i ett historiskt perspektiv, även om
barnåldersgruppens interna aktiviteter skulle ha var! t socialt begränsade t ex endast vant en romantisk medelklasstradition från 1800-talet. Möjligt
förefaller mig dock att dessa aktiviteter kan ha haft och har en betydligt
större utbredning socialt och i tiden.
Jag vill avsluta med några ord om den barndomshistoriska forskningens
metodiska problem.
1. Svårigheten att finna ett tillräckligt allsidigt källmaterial är förmodligen
det största problemet, eftersom så många barn 1 det förflutna är anonyma
och inte har lämnat några dokument efter sig. De barndomshistorJska
forskarna har dock redan spårat upp ett betydande material, och mer står
troligen att finna. Svensk barndomshistorisk forskning behöver självfallet
inte ägna sig speciellt åt svenskt material, men om vi vill komplettera med
material från vårt eget land, står v1 inför ett mödosamt uppspårnings- och
katalogiseringsarbete. A andra sidan kan intressanta belysningar tänkas
komma från länder, vilkas mater1al inte tidigare i någon högre grad har
utnyttjats.

2. Ett annat problem består i hur källorna används.
DeMause har betonat ett sådant problem genom att framhålla att man inte
får förväxla fiktiva berättelser med det verkliga livet. Man kan inte få veta
något om vad som verkligen hände i 1800-talets amerikanska hem genom att
läsa "Tom Sawyer", säger han. Denna synpunkt får kanske rnte överdrivas.
Skönlitteraturens barnsk!ldrrngar går ofta tillbaka på författarnas
barndomsminnen, och om man t ex vill studera synen på barnen snarare än
hur barn verkligen hade det, kan författarnas medvetna eller omedvetna
attityder ge åtskilliga fingervisnrngar. A andra sidan bör alla barndomsminnen granskas kritiskt, inte minst därför att tolkningen av ens minnen lätt
influeras av olika faktorer t ex av sådana barnpsykologiska teor!er, som man
senare 1 livet har kommit i kontakt med.
Samtidiga uppteckningar av barns beteenden och behandling i stli med
moderna barnpsykologers kunde uppfattas som det ideala källmaterialet.
Det är kanske anledningen till intresset för den skildring av den franske
160 I födde kungen Ludvig XIIl:s barndom, som har givits av hans läkare Jean
Heroard. Heroard antecknade dag för dag allt som inträffade. Han har
utnyttjats både av Aries och av amerikanen David Hunt i hans 1970
publicerade "Parents and children in history". Men här kommer ett annat
problem in. Var kronprinsens barndom typisk för 20 miljoner fransmäns?
Elizabeth Wirth Marvick från Claremont Graduate School har i "Journal of
Interdisciplrnary !-!i story" 197 4 påpekat, att det intresse, som !-Ieroards
journal visar att man ägnade Ludvigs sexuella utveckling och dess
stimulerande, och som har fasCJnerat forskare som Aries och Hunt, måste ses
i samband med att Ludvig var den förste kronprins, som hade fötts på 80 år,
och att det var en statsangelägenhet att dynastrn kunde föras vidare genom
honom. Det finns därför ingen anledning att som Aries förutsätta att
förhållandena var likartade hos andra adelsmän eller hos vanligt folk. Av
den omständigheten, att Ludvigs far och mor i början hade föga kontakt med
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sin son, drar Hunt vittgående slutsatser om att män på den tiden var mer
svartsjuka på sina hustrurs förhållande till sina söner än de är i dag. Men att
drottningen själv skulle ha skött sin son var en politisk omöjlighet så länge
som hon inte hade visat att hon kunde föda flera söner. En skilsmässa var en
ständig möjlighet; Henrik IV hade redan en gång skilt sig från en ofruktsam
hustru.
Ett material som Heroards journal kan således tänkas vara i hög grad
atypiskt. Men bevisningen genom exempel är överhuvudtaget ett problem.
Sådan bevisning karakteriserar i stor utsträckning den hittillsvarande
barndomshistoriska forskningen. Jag har redan ur en till deMause negativ
recension refererat invändningen att han generaliserar utifrån enstaka
exempel. Naturligtvis är det enstaka exemplet ur historien inte alltid
värdelöst. Det kan tjäna som en tankeställare, en blixtbelysning. Men å
andra sidan kan man finna exempel nästan på vad som helst. Jag har, när jag
talade om deMause, återgivit tre exempel ur hans inledande uppsats i
samlingsverket av l 974. Man bollar med lindade barn utan att tänka på vad
som kan hända när man tappar dem, man ser på små barn som något att roa
sig med i stil med dresserade knähundar, man skrämmer barn med
skräckfigurer för att hålla dem stilla. Det är ingen tvekan om att sådana
historier är ägnade att göra en undrande och orolig. Men problemet är hur
allmänna eller specifika sådana händelser i historien har varit.
Jag sade tidigare, att jag tycker att det är en intressant forskningsuppgift
att ta reda på om de barnåldersgruppens interna aktiviteter, som vi hör om
från vissa samhällsmiljöer sedan 1800-talet, har haft en större utbredning
socialt och i tiden. När jag träffar på exempel, som tycks antyda att så har
varit förhållandet, fäster jag mig därför vid dem. Ur en uppsats av Michael
Goodich 1 "History of Childhood Quarter ly" l 97 5 om encyklopedisten
Bartholomaeus Angl1cus, baccalaureus i Paris l 230 och författare till
kompilationen "De proprietatibus rerum", där han också behandlar barn,
antecknar jag sålunda några rader: Barnen lever utan tanke och bekymmer,
de bryr sig bara om skämt, fruktar ingenting annat än att få stryk av
käppen. De skriker i ett kör, pladdrar och skrattar. När deras mödrar tvättar
och kammar dem, kämpar de och gör motstånd. När de har blivit tvättade,
smutsar de ner sig igen. De tänker bara på sin mage och vill alltid ha något
att äta och dricka. De tänker bara på nuet och bryr sig inte om framtiden.
De betraktar oviktiga saker som viktiga och viktiga saker som av föga
betydelse. De tycker om att prata med och ta råd av barn som de själva,
men de flyr och undviker äldre människors sällskap. - Detta låter knappast
som Aries skildring av den medeltida barndomen 1 samliv med de vuxna; de
barn, som Bartholomaeus skildrar, erinrar mera om Tom Sawyer och hans
vänner.
Från !vy Pinchbecks och Margaret Hewi tts "Chlldren m English Soc1ety" (del
1, 1969), ett arbete om den engelska barnomsorgens historia, antecknar jag
hur 1500-talets lärlingar gav skråna bekymmer. Skomakarna i Carlisle
fattade beslut om att förbjuda sina lärlingar att tillverka, sälja eller spela
fotboll utan mästarens tillstånd. Köpmännen 1 Newcastle förbjöd sina
lärlingar att spela tärning och kort, musicera på gatorna, klä sig
extravagant eller ha alltför långt hår. De som inte åtlydde bestämmelserna
om hår och klädedräkt riskerade skråets fängelse på bröd och svagdricka. En
lärling fördes in för domstolen för att han hade använt ovettig språk till en
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kvinna och blev också satt på bröd och svagdricka. - Det ligger nära trll
hands att i dessa bråkiga, näsvisa, med avvikande kläder och hår försedda
engelska 1500-talslärlingar känna igen våra dagars ungdomsgäng.
Men - det är alltså den metodiska frågan - hur mycket vågar man lita på
sådana enstaka exempel? Jag ser själv hur gärna jag vill dra vittgående
slutsatser av några fä och kanske på ett eller annat sätt osäkra belägg.
För att undvika ett godtyckligt uval av exempel, som passar m i forskarens
hypoteser, bör någon form av samplingsförfarande vid urvalet av materialet
företas. Pedagogiska forskare, som är vana vid sådana förfaranden, bör
kunna medverka vid utvecklandet av en lämplig teknik.
3. En tredje metodisk uppgift för den barndomsh1storiska forskningen är att
finna nya former för en systematisk behandlmg av materialet. Det kan t ex
bli fråga om att skapa scheman för klassificering. Jag föreställer mig
sålunda, att forskare med erfarenheter av pedagogisk och psykologisk
forskning skulle kunna förbättra ett schema som deMauses stadier i
föräldra-barn-relationerna genom att för ändamålet vidareutveckla
befintliga skattningsscheman för studier av moderna uppfostringsattityder.
Med en metodisk uppstramning, ägnad att göra forskningsområdet mindre
tillgängligt för anmärkningar om godtyckligt intvingande av materialet 1 en
i förväg uppgjord ram, bör ett studium av barndomens historia kunna ge
viktig information för vår tids arbete med barn och uppfostran - detta
oberoende av om förändringarna i synen på barndomen och 1 barnens villkor
har varit stora eller om det omvänt skulle vara sä att likheterna mellan
gångna tider och vår egen är större än skillnaderna.

214

27 Att värdera utbildning: Vad sker bakom skolans fasad?
Sigbrit Franke-Wikberg 9 oktober 1982

Mer än vad som gäller för de flesta ämnen så kännetecknas pedagogikens
studieobjekt av att vara "allmängods", såtillvida att uppfostran och utbildning
är en allas erfarenhet och angelägenhet. Är vi inte "uppfostrare" så är vi
åtminstone "uppfostrade" och är vi inte "undervisare" så är vi i alla fall
"undervisade". Det innebär inte bara att intresset för pedagogiska frågor är
stort utan också att alla har sina värderingar och gör sina bedömningar av hur
uppfostran och undervisning går till och bör gå ttll. En utvärdering av det
slaget har ständigt förekommit och kommer alltid att förekomma. Från och till
har den tagit sig uttryck i att diskuss10nens vågor häftigt har svallat upp. De
senaste årens intensiva utbildningsdebatt är inte alls unik, även om man lätt
får det intrycket. Det tema som gång efter annan återkommit har gällt dåligt
uppförande, knappa kunskaper eller både/och. Oftast i klagovisans form har
brister hos elever och skola påtalats och varje gång har det framställts som om
det aldrig förut har varit lika illa ställt. Ett tidigt exempel som rör ordning eller oordning - låter så här:
"Vår ungdom lilslcar ingenting annat lin lyxen och lå'ttjan. Unga må'n och lcvinnor
uppf/Jr sig slimre å'n någonsin tidigare. De f/Jralctar varje auktoritet och hyser
ingen respekt f/Jr åldern. \får tids barn har blivit tyranner /Jver oss. De reser sig
inte ens om en lildre person trlider in i ett rum, de å'r uppkliftiga mot sina
f/Jrlildrar och andl'O, de sWr varje hyfsat samtal mellan vettiga mlinniskor, de
har dåliga matseder och har blivit till sina lärares slcrå'ck".

Det här omdömet avgavs faktiskt för mer än 2000 år sedan (Sokrates är
utvärderaren). Men kunde det inte lika gärna ha gällt svensk ungdom från
modern tid?
Dagens diskussion om bristande baskunskaper och - färdigheter känns också väl
igen från tidigare kunskapsdebatter under 1900-talet. Då liksom nu var
budskapet klart och enkelt: "Skolan lär inget eller fel saker ut och eleverna !lir
inget eller fel saker in".

Då liksom nu diskuterades utbildningskvalitet som om alla vore överens om vad
som utmärker god kvalitet. Då liksom nu kännetecknades debatten av en
ytterst oproblematisk och begränsad syn på vad utbildning och inlärning är och
vilka utbildnings- och inlärningseffekter som är de centrala. Påpekas bör att
ingen hittills på något övertygande sätt har visat att kunskapsnivån har sjunkit.
Att dagens kunskaper är annorlunda än gårdagens är en annan och närmast
självklar sak.
De genomgående kraven på mera ordning och flera kunskaper ger samtidigt en
antydan om vad uppfostran och undervisning handlar om, nämligen att bidra till
att just de kunskaper och värderingar som befinns vara de viktiga och de riktiga
förs vidare från en generation till en annan. Den grundläggande uppgiften för
uppfostran och utbildning i ett givet samhälle är att bidra till att värna om och
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överföra det samhällets kultur och sociala ordning. Hur den överföringsprocessen går till och vad den resulterar i - det är det som är det centrala i
pedagogik.
Då Bertil Hammer år 1910 tillträdde sin tjänst som den förste pedagogikprofessorn här i landet, tillskrev han ämnet ungefär den innebörd som jag har
gjort. Han underströk på samma gång det nödvändiga i att beskriva och att
förstå uppfostran "sådan den i verkligheten är", att forskaren måste "ut i det
rörliga livet sjå'lvt", ut i skolorna. Han talade också om vikten av "att studera
uppfostran i stort såsom ett samhå'llsfenomen".
Så blev det nu inte. Den psykologiska, individuella inriktningen fortsatte att
utmärka forskningen. Under många decennier reducerades pedagogik till att bli
just psykologi. Forskningen dominerades av försök att konstruera och tillämpa
test och prov för att få mått på olika individegenskaper. Testteori och
statistisk metodik kunde utvecklas. Men någon nämnvärd forskning om själva de
pedagogiska processerna bedrevs inte. Under 60-talet började krav ställas på
systematisk utvärdering av utbildningen. Inte oväntat kom då utvärderingsforskningen att präglas av de gjorda framstegen inom individmätningens
område. De frågor som planerare ställde i detta utbildningens uppbyggnadsskede var dessutom sådana att prov och test kunde besvara dem någorlunda
tillfredsställande. Utvärderingarna gav emellertid få eller inga svar på vad
dåliga elevresultat berodde på och vilka åtgärder som borde vidtas för att göra
skolan bättre. Från bl a lärarhåll växte sig kritiken stark mot att man så
ensidigt tog fasta på specifika faktakunskaper och färdigheter, på det som var
lättast att mäta. Behovet av att få en annan slags information om hur
utbildningen fungerade bäddade för att utvärderingsforskningen skulle söka sig
nya vägar. Den själv- och omprövning som pågick inom all samhällsvetenskap
påverkade förstås också utvecklingen av pedagogisk utvärdering. 70-talet blev
ett "tummelplatsernas" årtionde, där nya eller nygamla utvärderingsmodeller
lanserades på löpande band, var och en med egen etikett. Man gav sig i kast
med att söka belysa undervisningsprocessen så komplex den nu är och prövade
härvid både möjliga och omöjliga metoder. Många av de modeller som
presenterades har, med all rätt, kritiserats för att vara alltför sub1ektiva. Så
här vid 80-talets böqan har några av ansatserna fått en fastare form och lever
nu sida vid sida med de mer tradit10nella, hårddatabetonade utvärderingsmodellerna. Med en kärv ekonomi och med dagens kunskapsdebatt följer att
utvärdering i form av test och prov förväntas komma 1 starkaste medvind igen.
Under de senaste tjugo åren är det också mycket som har hänt inom den
pedagogiska forskning, som vanligen inte rubriceras som utvärdering, men som
förstås har kommit utvärderingsforskningen till del, Trots att villkoren för
långsiktig och teoretiskt inriktad forskning inte har varit och inte heller är de
bästa har en gedigen kunskapsuppbyggnad ägt rum inom flera områden t ex
läroplans-, klassrums- och inlärningsforskning. Vid pedagogiska institutionen
här i Umeå har, under Sten Henryssons ledning, en stark kompetens utvecklats
inom testteori och pedagogisk mätning, liksom inom idrotts- och minoritetsforskning. Historisk utbildningsforskning är ett område som har initierats och
utvecklats av min företrädare, Egil Johansson.
Om man' ser till landet som helhet har den pedagogiska forskarskaran successivt
vuxit. Utan jämförelse med Svenska Akademin i övrigt uppgår antalet
professorer nu till 18. Huruvida forskningen sett annorlunda ut eller framstegen
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varit ännu större om någon !<vinna före 1982 hade ingått 1 de artons gäng, det
låter jag här vara osagt.
Den snabba forsknings- och forskartillväxten under senare delen av pedagogikens korta epok ter sig imponerande. Men sett mot bakgrund av de mycket
stora satsningar som gjorts på omfattande utbildningsreformer kan ändå
utökningen av pedagogisk forskning i allmänhet och av utvärdermgsforskning i
synnerhet sägas ha varit mycket blygsam. Reformerarna har med fog kritiserats
för att bygga sitt arbete på Jösan sand: man förändrar utan att veta särskilt
mycket om hur "det gamla" har fungerat. Kunskaperna är ännu mycket
ofullständiga både om vad man egentligen gör och om vart man är på väg. Med
viss överdrift har det snarast fungerat så att det först är då ett problem
framstått som akut, och bara då, som ropen på forskning har skallat. Vad som
då 1 första hand har efterfrågats är förslag på snabba och omedelbart verkande
åtgärder som går utöver redan prövade huskurer. Vare sig forskaren avstått från
att skriva ut recept på någon sinekur i ny tappning eller levererat efterfrågade
lösningar har han lätt kommit att framstå som en mästerkatt utan stövlar bland
alla övriga katter. De tekniska lösningar som kunnat ges i en sådan situation
har sällan varit annat än ytl!g symptombehandling. Att utvärderingsforskning
bör ha en given plats vid reformering och förändring av utbildningen är
uppenbart. Lika självklart bör sådan forskning inte vara snävt nyttoinriktad på
aktuella planeringsproblem utan i stället syfta till att ge underlag för en
genomgripande diskussion om utbildningen och en allmän referensram för
handlandet.
Förutom förändringsmot1vet finns det ett annat motiv som alltid är förknippat
med utvärdermg, näm!Jgen behovet av att utöva kontroll. Kontroll är något
man sällan talar öppet om men som alla vet finns där. Att utvärdering i skolans
vardag så starkt har betonats under de allra senaste åren är nog främst att
förknippa just till frågan om kontroll. I 1970-talets övergång från centralstyrning till decentralisermg av all utbildning framstår inspektörssystemet som
föråldrat och otillräckligt.
En totalomfattande "självutvärdermg" nedifrån och upp genom utbildningen står
mer i linje med decentraliseringstanken samtidigt som en sådan utvärdering
erbjuder en mycket effektivare kontroll. Medan den ena handen sprider ut
makten från topp tlll botten tar den andra igen den genom att via utvärdering
kontrollera utbildningen från botten till topp.
Motiv för att satsa på utvärdering är en sak; hur man faktiskt använder sig av
resultaten är en annan. Även om problemet känns igen från all tillämpad
forskning är det kanske ännu mer påfallande i utvärdering hur bara vissa
resultat lyfts fram medan andra lämnas därhän. Att framtagen kunskap används
t!ll att legitimera redan fattade beslut är något som många utvärderare fått
erfara. I samband med den första utvärderingsstudie jag var med om, den som
avsåg försök med decentraliserad universitetsutbildning blev det t ex uppenbart
att oavsett vad vi kommit fram till så hade man redan bestämt sig för att
mrätta högskoleutbildning utanför universitetsorterna. Snopet, javisst! Den
lärdom som den erfarenheten gav mig var att en ändrad utvärderingsinriktning
- med en uttalad teoretisk referensram och med rätten att som utvärderare
själv få definiera problemet - om mte undanröjer så åtminstone minskar möjligheterna att använda resultaten för att bekräfta i förväg fattade beslut.
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Under de första åren som utvärderingsforskare hade 1ag samma storebrorskomplex genetemot amerikansk forskning som de flesta av mina kollegor.
Liksom många andra pedagoger började jag så småningom se på utbildning och
på forskningsuppgiften med andra ögon än tidigare. Det här var en lång och
utdragen och till sina stycken en smärtsam process, som i sig ingalunda ännu är
avslutad. Jag kände missnöje och tveksamhet inför hittills gjorda utvärderingsstudier, inklusive mina egna, och en växande skepsis och kritik genetemot de
allmänna resonemang som fördes om utvärdering. Det jag reagerade emot var
bl a:
att utbildning ofta sågs som en isolerad företeelse och inte sattes in i sitt
vidare, sociala sammanhang
att tillgängliga metoder snarare än det aktuella problemet var styrande
för utvärderingen, när det i stället borde vara tvärtom
att de uttryckta målen för en utbildning togs för givna och användes som
den enda och direkta utgångspunkten för utvärderingen med den
konsekvensen att andra, kanske väsentligare utbildningseffekter förbisågs
att själva undervisningen ofta förblev ett oskrivet kort
att beskrivningen av process och resultat gjordes i så allmänna och ytliga
termer att innehållet gick förlorat
att utvärderingen stannade just vid beskrivningar medan försöken att
nå förståelse och förklaring av det som framkom var sällsynta och
sparsmakade.
Kort sagt, så tyckte jag att den information utvärdering gav om vad som skedde
i skola och utbildning var begränsad, knapp och t o m missvisande. De senaste
tio åren av mitt forskarliv kan karaktäriseras som ett enda långt försök att
utveckla och tillämpa en alternativ utvärderingsansats, som i sig inrymmer
motbilder till var och en av de att-satser jag nyss nämnde. En teoriinriktad
utvärdering, där utbildning ses i ett vidare samhälleligt sammanhang, där
uttryckta mål bara utgör en av flera förutsättningar, där problemet är det som
bestämmer vilka metoder som är användbara, där innehållet centreras och där
förutsättningar, process och resultat relateras till varandra för att söka förstå
och förklara den bild som framträder av utbildningen. Enkelt uttycl<t måste den
svåra och komplicerade uppgiften för utvärderingsforskaren vara att:
1) skildra vad som sker i det som synes ske,
2) tala om varför just detta sker och
3) ange möjligheterna för hur något annat kan ske.

Exempel tagna från två aktuella utvärderingsstudier säger något om vad den
här ansatsen innebär och vilken typ av kunskaper den kan ge om vad som sker
bakom skolans fasad. Den ena utvärderingen, det s k SYO-projektet, rör studieoch yrkesorientering inom grund- och gymnasieskolan. Den andra, det s k
LONG-projektet (förkortningen står för "Långsiktiga effekter av högre
utbildning") rör högskolan. Studierna kan sägas vara två sidor av samma mynt. I
den ena utvärderingen är grundproblemet om och hur skolan bidrar till att
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sortera in elever på olika utbildnings- och yrkesvägar. I den andra om och hur
de som sorterats in till högre utbildningar påverkas av sina högskolestudier.
I det pågående LONG-projektet koncentreras utvärderingen till att utröna vilka
grundläggande föreställningar som studerande utvecklar i ·samband med att de
genomgår högre utbildning av en viss typ. Det är således inte fråga om snäva
utbildnings- och inlärningseffekter 1 termer av specifika kunskaper och
färdigheter. Vad vi vlll komma ät är i stället övergripande tankar och
värderingar som rör de studerandes kunskapsuppfattning, samhällsuppfattning
och människosyn och som utbildningen kan antas underbygga. För att belysa
frågan om utbildningens ideologiska påverkan och överföring har ett stort mätt
av teori- och metodutveckling behövts eftersom förebilderna pä området är
både fä och bristfälliga. Det har gällt analyser av hur olika utbildningar bidrar
t!ll olika slag av påverkan beroende på sitt innehåll och sin utformning och på
sin samhälleliga roll och funktion. Det har gällt utveckling av kvalitativa
metoder för att belysa studerandes föreställningar. För att få vissa referenspunkter till de studerandegrupper som ingår har vi också studerat bl a vilka
föreställningar lärare, yrkesutövare och s k vanligt folk har.
I vår huvudstudie följer v1 högskolestuderande frän fyra yrkesinriktade linjer,
näml!gen blivande läkare, ekonomer, psykologer och tekniker, under deras
utbildningstid. I början, i mitten och i slutet av studietiden kontaktas de
studerande. Djupgående intervjuer och andra kval!tativa metoder används. (De
studerande får t ex sortera problem; de får rita hur samhället uppfattas vara
indelat; med hjälp av kort beskriver de hur strukturen pä deras arbetsplats ser
ut och bör se ut). Pä det här sättet försöker vi komma åt hur de studerande
tänker och resonerar om centrala aspekter av sin omedelbara och framtida
omvärld. Klart är att redan när de påbörjar olika högskoleutbildningar skiljer
de sig ät. Klart är också att de reagerat väldigt positivt på att delta i studien "å'ntligen är det någon som bryr sig om att ta reda på vad ~ tå'nker och
tycker"! Beskrivningar och förklaringar av det framkomna resultetet: om de
studerandes föreställningar förändras och vari dessa förändringar består, kan
antas kasta ett nytt ljus på vad som sker bakom högskolans fasad. Kanske kan
utvärderingen leda till en vidgad och meningsfull diskussion om den högre
utblldningens mål, innehåll, utformning och effekter?
Vad gäller skolans studie- och yrkesorientering blir den begriplig först efter en
samhällelig utblick och tillbakablick på hur arbete, familj och utbildning har
förändrats över tid. Man förstår varför just syo kommit att lanseras som 70- och
80-talets stora pedagogiska lösning pä problem som i grunden inte är av
pedagogisk utan av samhällelig art. En förstärkt koppling mellan skola och
arbetsliv skulle motverka de problem som har att göra med att undervisningen
blivit alltmer abstrakt och teoretisk, problem som tar sig uttryck i dålig
disciplin, skolk, studieavbrott. Satsningen på syo kan också sättas i samband
med den allmänna utbildningspess1mism, som bröt ut på 70-talet, då det stod
klart att skolan inte hade lyckats bidra till den ökade jämlikhet och
jämställdhet i samhället som sä många hoppats pä. Enstämmiga forskningsresultat visade att studie- och yrkesvalen var lika bundna tdl social klass och till
kön som tidigare. Förhoppningarna knöts då i stället till en utbyggd syo, som
fick överta rollen som spjutspets för förändring. Det skolan inte förut hade
lyckats med det skulle nu syo klara av.
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Det ligger nära till hands att man förleds att tro att skolans egen framtoning
av vad syo är och bör vara är detsamma som det som faktiskt sker. De
omfattande utvärderingsstudier som vi utfört visar att "glappet" mellan de
uttryckta målen och verkligheten är stort, Jag ska nämna några få exempel:
Talet om syo som en allas sak och en i allt integrerad del i skolan tycks
vara föga giltigt. Elever, lärare och skolledare ser syo som något enbart
förbehållet specialisten syofunktionären. Man känner överhuvudtaget inte
till de högt ställda målen och anger att syofrågor inte behandlas i den
vanliga undervisningen.
Inte heller ser syofunkt10närens dagliga arbete ut som man förleds att tro.
Administrativa göromål är det som dominerar medan inte mer än ca en
tiondel av tiden ägnas åt personlig vägledning.
Den personliga vägledning som ges tycks också ha föga gemensamt med
målskrivningarnas "medvetandegörande", "samhällsförändrande" och
"kompensatoriska" syo. Det som i huvudsak händer (och vad kan annars
hända?) är att viss faktainformation ges om studievägar. Den aktiva
påverkan som antas ske för att minska de klass- och könsmässigt sneda
valen inskränks till strödda påpekanden om icke-traditionella vägar för
flickor och för pojkar.
Läromedlen visar sig ge en ytlig arbetslivsorientering som dessutom är
skenbart neutral och harmoniserande. Innehållet är sådant att det inre
torde inspirera till den kritiska behandling som förutsätts ske.
Vi har också funnit väsentliga kunskapssk1llnader hos elever och föräldrar
från olika sociala klasser, vilket gör att utgångsläget vid studie- och
yrkesvalet knappast kan betecknas som jämlikt. Föräldrar från medelklass
är "rika" medan de från arbetarklass är "fattiga" vad gäller kunskaper som
är avgörande för att man ska kunna företa ett rationellt val. Att
valbeteendet hos "våra" grundskole- och gymnasieelever uppvisar samma
snedhet och samma bundenhet till social bakgrund och kön behöver väl
knappast nämnas,
Vad vi i våra analyser har visat är alltså att vad som sker bakom skolfasaden
vad gäller företeelsen syo är väsenskilt från de tänkta förutsättningarna, den
tänkta processen och de tänkta resultaten. De exempel jag gett illustrerar
samtidigt med vilken typ av underlag en diskussion om skolans och syons
möjligheter och begränsningar kan initieras. Den så länge så omhuldade myten
om att ett fritt val skulle föreligga, att alla elever har lika chanser, kan kanske
skjutas i sank? De högtflygande förväntningarna på dagens syo som pedagogisk
lösning på samhällets jämlikhets- och jämställdhetsproblem måste kanske tonas
ned? Innehållet i lärares undervisning, i syofunktionärers arbete, i läromedel
behöver kanske ses över?
Om verklighetsbilder av det här slaget i förstone verkar pessimistiska vill jag
ändå hävda att inriktningen mot realism i stället inrymmer optimism. Först då
man har beskrivningar och förklaringar av vad som egentligen sker bakom
skolfasacten, hur förutsättningar, process och resultat faktiskt ser ut, har man
någorlunda fast mark under fötterna för att kunna utnyttja det handlingsutrymme som står till buds. Först då kan ett "vettigt" förändringsarbete igång220

sättas. Först då har utvärderrngsforsknrngen varit till verklig nytta för
skolplanerare och skoldebattörer. Först då finns ett underlag att tillgå för
skolreformerare som kan ge ro nog att acceptera det som inte kan ändras, mod
nog att ändra det som kan ändras och klokhet nog att alltid veta skillnaden. Mer av långsiktig och teoretiskt inriktad utvärderingsforskning är vad som
behövs för en bättre skola och utbildning!
För att återvända till den förste pedagogikprofessorn, Bertil Hammer, så
hävdade han att historien, åtmmstone vad gäller pedagogik, går igen efter tre
generationer. Som en av den tredje professorsgenerationen pläderar iag för en
forsknrng som är besläktad med de ambitioner som pionjären Hammer
uttryckte. Amb1t1onerna då förblev 1 mångt och mycket visioner. Nu, sjuttio år
senare, är utgångsläget ett annat. Kanske kan mrna visioner om en pedagogisk
forskning besannas med denna tredje generationens forskare? Atminstone är
det vad jag tror och hoppas på.
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