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ABSTRACT 

Följande uppsats beskriver förhållandet mellan Ivan Illichs tes att ”perversio optimi quae est 

pessima”, eller att perversionen av det bästa är det sämsta och utvärderar den genom och jämfört 

med med Deschooling Society. Tesens ursprung undersöks, och ses i förhållande till den tes Illich 

gör gällande i Deschooling Society: att skolan, på grund av sin rituella form och mytskapande 

funktion måste göras icke-obligatorisk. Analysen fokuserar på fyra begrepp vilka Illich använder 

i sin beskrivning av obligatorisk skolning: ritual, myt, frihet och kompulsion. Ritual och myt ses 

som fruktbara begrepp, genom vilka Illich belyser provokativa perspektiv på obligatorisk skolning, 

genom att se skolning som en mytskapande ritual. Frihet och kompulsion använder Illich på sätt 

som uppsatsen finner bristfälliga, och exemplifierar hur begreppen inte brukas enligt en stringent 

definition, och således försvagar Illichs argumentation. Vidare analyseras institutioner som helhet, 

och hur de genom resultatorientering ger upphov till ett kvantitativt perspektiv, vilket 

nödvändigtvis påverkar dess möjlighet att fullfölja det uppdrag för vilket de är skapta. 

Avslutningsvis diskuteras den vision för människan Illich ser som nödvändig för en värld i vilken 

institutioner inte är ett huvudsakligt samhälleligt verktyg. 

 

 

Nyckelord: Illich, perversion, korruption, skola, ritual, myt, frihet, kompulsion, institution 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They that have power to hurt and will do none, 

That do not do the thing they most do show, 

Who, moving others, are themselves as stone, 

Unmoved, cold, and to temptation slow: 

They rightly do inherit heaven's graces 

And husband nature's riches from expense; 

They are the lords and owners of their faces, 

Others but stewards of their excellence. 

The summer's flower is to the summer sweet 

Though to itself it only live and die, 

But if that flower with base infection meet, 

The basest weed outbraves his dignity: 

For sweetest things turn sourest by their deeds; 

Lilies that fester smell far worse than weeds. 

 

- William Shakespeare, sonett 94 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Att skolning är en grundläggande rättighet (i väl valda delar av världen) ses vanligtvis som ett i 

sig stort framsteg i mänskligheten historia, eller åtminstone ett åtråvärt ideal. Skolning kan sägas 

öka välstånd, jämlikhet och kunskap, men för likväl med sig problematik. En översiktlig blick 

genom Göteborgs-Postens framsida leder till en kavalkad av artiklar vilka alla behandlar skolan.  

Det är för dåliga resultat, för låg stimulans, för hög stimulans, för lite inkludering, för mycket 

inkludering, för lite sovmorgon och för mycket, det spenderas för mycket pengar och för lite, allt 

samtidigt.123 I en otrolig uppvisning av vad Mark Fisher kom att kalla kapitalistisk realism kan det 

i dessa artiklar ses något som skulle kunna närmast beskrivas som skolrealism.4 Det verkar 

omöjligt svårt att tro att det är någonting fel på våra institutioner i sig, det måste i stället vara fel 

på personerna däri, eller så måste institutionen ordnas på ett annorlunda vis. Diskussionen är inte 

huruvida obligatorisk skola ska finnas, endast vilken form den ska ta. Man kan dock rättfärdigt 

ställa sig frågan om skolan som institution faktiskt fungerar över huvud taget. 

 Det var denna fråga Ivan Illich ställde sig. Han menade att skolan kunde vara orsaken till 

många av de moderna problemen: att skolan oundvikligen skapar ojämlikhet och okunskap. Han 

påpekade att skolan kanske har helt andra syften, att dess ideal måhända är en rökridå för dess 

egentliga agenda. Denna agenda, handlar mer om att fostra eleverna till medborgare vilka kommer 

upprepa det mönster av skolning de själva deltagit i, utan att ifrågasätta dess grunder.  

 

 

1 Signatur f.d. lärare, ”Det är inte sovmorgon trötta elever behöver”, Göteborgs-Posten, 5 april, 2022, 

https://www.gp.se/fria-ord/det-%C3%A4r-inte-sovmorgon-tr%C3%B6tta-elever-beh%C3%B6ver-1.69315103 
2 Assar Påhlsson, ”Våra betyg blir bättre om skoldagen börjar senare”, Göteborgs-Posten, 1 april, 2022, 

https://www.gp.se/fria-ord/v%C3%A5ra-betyg-blir-b%C3%A4ttre-om-skoldagen-b%C3%B6rjar-senare-

1.69052036 
3 Anders Hagström, ”Forskare: Dags att testa sovmorgon i skolan”. Göteborgs-Posten, 12 september, 2017, 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/forskare-dags-att-testa-sovmorgon-i-skolan-1.4614234  
4 Mark Fischer, Capitalist realism: is there no alternative?, (Winchester: O Books, 2009) 

https://www.gp.se/fria-ord/det-%C3%A4r-inte-sovmorgon-tr%C3%B6tta-elever-beh%C3%B6ver-1.69315103
https://www.gp.se/fria-ord/v%C3%A5ra-betyg-blir-b%C3%A4ttre-om-skoldagen-b%C3%B6rjar-senare-1.69052036
https://www.gp.se/fria-ord/v%C3%A5ra-betyg-blir-b%C3%A4ttre-om-skoldagen-b%C3%B6rjar-senare-1.69052036
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/forskare-dags-att-testa-sovmorgon-i-skolan-1.4614234
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Denna uppsats undersöker Illichs texter och samtal angående skolan, för att klargöra hur 

obligatorisk utbildning figurerar i korruptionen av kristendomen, som ett resultat av västerländsk 

modernitet, samt hur korruptionen i sig kan förstås utifrån obligatorisk skolning. Sitt avstamp tar 

uppsatsen i Illichs påstående att korruptionen av det bästa är det sämsta, i detta fall i relation till 

den tidiga kristendomen, den romersk-katolska kyrkan och obligatorisk skolning. 

 

1.1.1 IVAN ILLICH 

En kortare introduktion av Illich kan vara på sin plats, för att bättre förstå syftet med denna uppsats. 

Några ord om Illichs grundtanke om korruptionen av kristendomen passar väl in, för den som inte 

sedan tidigare är insatt i Illichs tänkande. Illich argumenterar själv för att kristendomens utveckling 

och västvärldens modernisering skapar en perversion av frihetliga och arbiträra handlingar, till ett 

system som bygger på institutionalisering av värderingar, vilket leder till att dessa handlingar blir 

regler, plikter eller lagar och således urlakar dem. Deschooling Society menar jag utgör en ram för 

att förstå vad Illich menade hände när den kristna tron korrumperas av den västerländska 

moderniteten och hur dess utveckling leder till institutionaliserade lösningar på konkreta problem.  

Illich föddes i Wien, 1926. Han flyttade sedan till Dalmatien-Split, där hans förfäders hem är 

belagt.5 Illich berättar även själv att han spenderade stora delar av året i bland annat Wien och 

Frankrike, eller på den plats där han föräldrar råkade befinna sig för stunden.6 Illich flyttar i sin 

ungdom tillbaka till Dalmatien-Split på heltid, men måste av förklarliga skäl fly det dåvarande 

Tyskland, 1941.7 Han spenderar därefter sin ungdom i Florens och Rom. Illich fortsätter denna 

nomadiska trend och spenderar fem år i New York som präst, fem år i Puerto Rico engagerad i 

utbildningsinstitutioner, fem år i Cuernavaca, som politiskt engagerad, och därefter ytterligare tio 

år i Cuernavaca, där han skapade ett alternativt universitet, CIDOC (Center for Intercultural 

Documentation).8 Tiden efter CIDOC spenderade Illich med att undervisa och erbjuda 

 

 

5 Ivan Illich & David Cayley, Ivan Illich in conversation, (Concord, Ontario: Anansi, 1992), 80-81. 
6
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 81. 

7 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 81. 
8
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 81. 
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föreläsningserier på diverse universitet, i såväl USA (Penn State) som Europa (Bremen och 

Hagen). En av de möjligtvis största effekterna denna kringresande livsstil kunde haft på Illichs liv 

och författarskap var hans språkliga färdigheter, och exakthet i uttryck. Illich bemästrade såväl 

engelska, som franska, spanska, tyska och italienska. Denna mångfald i språklig kunskap visar sig 

i alla Illichs texter, där han sömlöst glider mellan kommentarer på franska, utdrag på latin och 

diskussioner på spanska. Dessa färdigheter låter också läsaren förstå att Illich inte på måfå väljer 

sina ord, någonting han påpekar flera gånger, han väljer dem i stället med stor omsorg, och 

undviker inte att använda icke-engelska språk i alla sina texter, i de fall där det tjänar syftet.  

 

1.2 SYFTE  

Uppsatsens syfte är att med hjälp av Deschooling Society beskriva och värdera vad Ivan Illich 

menade med “the perversion of the best is the worst”.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

● Hur figurerar obligatorisk skolning i korruptionen av det bästa, som blir det sämsta, och 

hur kan skolning förstås i detta ljus? 

 

● Hur kan tesen “the corruption of the best is the worst” förklaras och relateras till Illichs 

tankar om modernitet? 

 

1.4 AVGRÄNSNING  

Denna uppsats utger sig inte för att omfattande undersöka Illichs teser i relation till alla hans 

skrifter. Uppsatsen fokuserar i stället på två primära texter, och ytterligare två stöttande texter. 

Dessa presenteras i avsnitt 1.7. Givetvis kan Illichs tes – perversio optimi quae est pessima – 

undersökas i relation till fler av de texter han producerade under sin livstid, exempelvis finns det 

stor potential att undersöka vad tesen kan betyda i relation till Illichs syn på giftermålet, i Gender. 

Alternativt kan samma undersökning utföras i relation till hemarbete i Shadow Work, eller 
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sjukvårdsinstitutionerna i Medical Nemesis. Speciellt intressant kan en analys av Tools for 

Conviviality vara, för att förstå Illichs syn på verktyg, och hur konceptionen av verktyg, vilken han 

menar förändras drastiskt under historien, påverkar och skapar den moderna världen. Dessa 

undersökningar är dock inte inom omfånget av en kandidatuppsats. De kräver individuellt inte 

mycket mer tid, men som sammanhållet projekt skulle det utöka projektets omfång markant.  

 Förutom denna uppsats, vilken brukar innehållslig idéanalys, skulle såväl funktionell 

ideanalys som argumentationsanalys vara mycket givande i fallet Illich, på grund av dess möjlighet 

att på ett precist och kvantitativt vis, inte ersätta men komplementera Illichs teorier.  

 Givet detta omfång, görs valet att singulärt fokusera på Illichs texter som sådana, utan att i 

större utsträckning undersöka de texter vilka han refererar till, eftersom intresseområdet gäller 

Illichs tolkning av texten och dess konsekvenser, inte på vilket sätt han tolkat urkunderna.  

 

1.5 METOD  

 

Följande uppsats grundar sig på ett syfte och frågor som inte enkelt kan destilleras till jakande 

eller nekande svar, av denna anledning gynnas sannolikt Illichs texter illa av en metod som söker 

ge sådana svar. I stället brukas huvudsakligen en innehållslig idéanalys, där textens innehåll och 

logiska struktur lägger grunden för intresset i syfte och frågeställningar.9 Syftet inom innehållslig 

idéanalys är att klarlägga textens teoretiska innehåll, och att genom denna klarläggning 

sedermera förtydliga exempelvis tvetydigheter, logisk struktur och rimlighet. Illich uttrycker sig 

ofta metaforiskt, allegoriskt, intuitivt och historiskt, alla former vilka nödvändigtvis måste tolkas 

av läsaren. Med det sagt finns det i Illichs texter logisk följd, det skall inte impliceras att det han 

författar på något vis är skönlitterärt, mer så att det författas med såväl känsla som precision. I de 

texter som behandlas talar ofta innehållet mellan raderna mer än raderna själva, med detta i 

åtanke ses det som ett viktigt uppdrag att klargöra de antaganden och påståenden som inte skrivs 

 

 

9
 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 213. 
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ut på pappret, utan lämnas till läsaren att förstå. Den förståelse som läses ut är därför en produkt 

av läsarens förutfattade meningar, antaganden om texten och författaren, utbildning och klass 

med mera. Allt för många egenskaper påverkar den tolkning som görs av texten, att det skulle 

vara omöjligt att lista dem alla, och med det undvika att de påverkar tolkningen. I denna uppsats 

ämnar jag i stället klargöra de tolkningar jag gör tydligt nog, att min förförståelse blir 

transparent, och genom detta låta läsaren göra sin egen tolkning av mina tolkningar. Den 

innehållsliga idéanalysen kan kort sägas bestå av en beskrivande del (av såväl innehåll som 

logisk följd) och en prövande del där textens rimlighet avgörs.10 Den beskrivande delen strävar 

efter att på ett så generöst och rimligt sätt som möjligt återge och tolka det som skrivs i texterna, 

medan den prövande delen faller offer för författarens eget sinne för rimlighet. 

 Illich som en författare i en kontext blir nödvändigtvis intressant för uppsatsen, då hans 

utbildning och yrke (teologi och historia, respektive präst och lärare) spelar en oneklig roll i hans 

förståelse av såväl den kristna läran som modernitet, med det sagt brukas i uppsatsen innehållslig 

idéanalys. 

 Uppsatsen utgår från en innehållslig idéanalys, eftersom det i huvudsak är Illichs 

argumentation och teser, samt hur de samspelar med varandra, som är av intresse.   

 

1.6 TEORI 

Uppsatsen utgår från ett antal centrala begrepp vilka figurerar i par, som är centrala för såväl Illich 

som tolkningen av hans verk. Dessa är frihet - tvång och ritual - myt. Frihet kan enligt 

Encyclopædia Britannica tolkas som frånvaron av tvång, en negativ frihet i det att friheten består 

i avsaknaden av någonting.11 Frihet kan också tolkas som möjligheten att delta i ett politiskt 

system, en typ av positiv frihet. Tvång kan enligt Cambridge Dictionary tolkas som en positiv 

kompulsion av en person, grupp eller struktur, mot en individ eller grupp. Tvång kan också tolkas 

 

 

10
 Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning 213-214. 

11
 Encyclopædia Britannica, ”liberty”, hämtad 2 maj 2022, https://www.britannica.com/topic/liberty-human-rights . 

https://www.britannica.com/topic/liberty-human-rights
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som en kompulsion av en negativ handling, exempelvis ett tvång att inte skriva en uppsats.12 

Vanligtvis tolkas tvång som en handling vilken utförs på grund av en lag eller regel. Ritual kan 

enligt Encyclopædia Britannica definieras som ceremoniella akter vilka föreskrivs av tradition 

eller dekret.13 Denna förståelse av ritual är framför allt substantiell, det vill säga att den beskriver 

vad en ritual består av, men inte i någon större utsträckning varför de utförs, förutom att de kan 

vara del av tradition eller påbud. Ur ett alternativt perspektiv kan man se ritualer som 

förkroppsligandet av en symbolisk praktik vilken bär mening för utövaren. Myter är symboliska 

narrativ, som på något vis relaterar till samtiden, men också ofta är relaterad till religiös tro.14 

Speciellt relevant i uppsatsen blir relationen mellan ritual och myt, och att ritualen i Illichs mening 

ger upphov till myten, vilken består oavsett dess effekter på den omgivande miljön.  

Ovanstående begrepp blir för uppsatsen relevanta att diskutera i relation till Illichs verk 

och fungerar därför som ett teoretiskt ramverk genom vilket Illichs förstås. Ovanstående begrepp 

fungerar också i analysen som vedertagna definitioner, vilka kontrasteras med de definitioner Illich 

använder, och inte använder. 

Följande analysfrågor ämnar underlätta tolkningen av Illich: 

 

● Hur brukar Illich begreppet frihet (eng: freedom)? Vilken föreställning ger texten uttryck 

för? 

● Hur brukar Illich begreppet tvång (eng: compulsion)? Vilken föreställning ger texten 

uttryck för? 

● Hur brukar Illich begreppet ritual? Hur kan begreppet hos Illich förstås jämfört med andra 

definitioner? 

● Hur brukar Illich begreppet myt? Hur kan begreppet hos Illich förstås jämfört med andra 

definitioner? 

 

 

12
 Cambridge Dictionary, ”compulsory”, hämtad 22 maj 2022, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compulsory . 
13

 Encyclopædia Britannica, ”functions of ritual”, hämtad 2 maj 2022, 

https://www.britannica.com/topic/ritual/Functions-of-ritual . 
14

 Encyclopædia Britannica, ”myth”, hämtad 2 maj 2022, https://www.britannica.com/topic/myth . 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compulsory
https://www.britannica.com/topic/ritual/Functions-of-ritual
https://www.britannica.com/topic/myth
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1.7 MATERIAL 

Uppsatsen behandlar som sitt huvudsakliga material Deschooling Society (1971), The Rivers North 

of the Future (2005), Ivan Illich in Conversation (1992) samt Corruption of Christianity (2000).  

Deschooling Society kan sägas vara Illichs första och möjligtvis största verk, eller 

åtminstone det verk som lämnat störst spår hans omgivning, och på sätt och vis spökat i resten av 

hans bibliografi. Deschooling Society ses ofta som ett radikalt kritiskt verk, inte endast i skolans 

domän, utan alla samhälleliga institutioners, något som Illich utforskar vidare i senare texter. Illich 

säger bland annat om Deschooling Society att han talade intuitivt om skolning, utifrån sin egen 

erfarenhet som såväl teolog som lärare.15 Deschooling Society har i stort tolkats som en 

omvälvande bok, vilken ifrågasätter grundläggande antaganden i det moderna samhället. Att 

verket, och för den delen Illich, skulle vara radikal är någonting han ställde sig tvärt emot, och 

menade istället att alla som befann sig i hans position skulle se detsamma.16 Deschooling Society 

bör tolkas som en samling artiklar, vilka alla bygger ett koherent argument kring varför 

obligatorisk skolning bör avskaffas.17 Denna samling artiklar kan sägas bestå av två huvudsakliga 

delar, dels varför vi bör avveckla obligatorisk skolning, och dels hur vi kan skapa alternativa 

system för utbildning.  

Ivan Illich in Conversation, Corruption of Christianity och The Rivers North of the Future 

skiljer sig alla från Illichs andra verk, i det att de huvudsakligen är kollaborativa texter, inspelade 

och/eller transkriberade av David Cayley. Verken antar formen av en ostrukturerad intervju eller 

som en föreläsning, snarare än akademiska texter. Denna skillnad i form tillåter Illich ett öppnare 

uttryck, utan att för den delen offra precision. Utöver detta låter intervju-formatet Illich till stor del 

styra samtalet, genom att utveckla och nyansera de poänger vilka han menar att han blivit feltolkad.  

The Rivers North of the Future kan på samma sätt som Ivan Illich in Conversation inte lätt 

kategoriseras som en direkt intervju. I verket är Cayley osynlig, genom sin frånvaro i texten. 

 

 

15
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 65. 

16
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 64. 

17
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 68. 
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Däremot är den transkriberade texten berättad till Cayley, och det kan inte vetas exakt vilken roll 

Cayley spelade i materialet som berättas för honom.  

Ett av de tre verken sticker ut från de andra. Corruption of Christianity spelas in av Cayley 

i Illichs hem i Cuernavaca, på grund av Illichs försämrade hälsa, och nedsatta produktionsförmåga 

de sista åren. Således existerar endast detta verk som en inspelad podcast i sex delar, tillgänglig 

genom Cayleys hemsida.18 Valda delar, och liknande samtal ingår också i The Rivers North of the 

Future. I Corruption of Christianity utvecklar Illich just sin tes om kristendomens korruption i 

relation till moderniteten. I stort refereras till The Rivers North of the Future, i stället för 

Corruption of Christianity, med hänvisning till dess delade material, men olika form.  

 

1.8 TIDIGARE FORSKNING 

Mycket har skrivits om Illich, både under hans livstid, och därefter. Ett av de större verken, av 

Todd Hartch, utforskar Illichs tidiga period som aktiv i kyrkan i Mexico, men också den 

efterkommande perioden i Tyskland, efter han gett upp sitt prästerskap.19 Lee Hoinacki och Carl 

Mitcham med flera reflekterar i The Challenges of Ivan Illich: A Collective Reflection om Illichs 

liv, texter och tankar.20 Såväl hans tankar om skola, ritual, Jesus, modernitet, samhälle och stil 

diskuteras. Illich ses därmed inte som en typisk akademiker eller filosof, inte heller teolog eller 

präst.21 Hoinacki menar att det skulle vara att feltolka Illich att läsa honom som någon av dessa 

kategorier, att starta i fel ände. I stället menar han att Illichs tankar inte väver ett fullgott teoretiskt 

samhälleligt nät, utan är en samling fragment, vilka alla bidrar till alla de olika områden han var 

 

 

18
 David Cayley, davidcayley.com, https://www.davidcayley.com/podcasts/category/Ivan+Illich . 

19
 Todd Hartch, The Prophet of Cuernavaca: Ivan Illich and the Crisis of the West, (New York: Oxford University 

Press, 2014).     
20

 Lee Hoinacki & Carl Mitcham, The Challenges of Ivan Illich: A Collective Reflection, (New York: State 

University of New York Press, 2002). 
21

 Ibid, s.1. 

https://www.davidcayley.com/podcasts/category/Ivan+Illich
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aktiv inom. Vidare har Tom Hardy diskuterat Deschooling Society och Tools for Conviviality i 

relation till konst och design.22  

Det verkar uppenbart menlöst att lista varenda verk ikonoklasten Illich nämns i, just 

eftersom han är en av de tänkare det senaste århundradet som utmanat västvärldens mest älskade 

institutioner (sjukvården, skolan, kyrkan, hemarbetet). Således nämns eller diskuteras Illich friskt, 

som en unik tänkare med i högsta grad unika idéer av en mängd olika tänkare, exempelvis Babette 

Babich och Charles Taylor. 

Till skillnad från de översikter och artiklar vilka presenterats ovan ämnar denna uppsats 

undersöka Illichs interna logik. Precis som Hoinacki påpekar kan Illich inte sägas ha presenterat 

en sammanhängande teoretisk modell för samhällets korruption, eller frälsning. I stället 

aktualiserar Illich mängder olika ämnen, till synes inte alls avhängiga varandra. Det är denna 

uppfattning om Illich denna uppsats vill utforska, huruvida hans idéer alla kan sägas vara del av 

ett och samma ramverk. Tesen som utforskas är att kittet i hans tänkande är just “the corruption of 

the best is the worst”. Denna ingång kan ses som ett steg framåt i en efterhandskonstruerad 

sammanhållen “Illich-teori”, vilken kan underlätta i synliggörandet av Illich som mer än en tänkare 

av spridda skurar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22
 Tom Hardy, “De-Schooling Art and Design: Illich Redux”, International Journal of Art & Design Education, 

31(2), (Juni 2012). 
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2. ANALYS 

2.1 PERVERSIO OPTIMI QUAE EST PESSIMA 

Den centrala tesen i många av Illichs verk är att perversionen av det bästa är det värsta av allt, eller 

på latin, där uttrycket verkar ha sitt ursprung: perversio optimi quae est pessima.23 Uttrycket dyker 

också upp i något förändrad form stundvis: corruptio optimi pessima.24 Även Cayley, i Ivan Illich: 

An Intellectual Journey, brukar den senare formen. Redan här menar jag att det finns fog att lägga 

märke till skillnaden, och stanna upp. Både perversio och corruptio är i modernt tal mer eller 

mindre synonyma, och verkar även ha varit så på latin.25 Det intressanta i fallet är just det medvetna 

bruket av det ena ordet över det andra. Illich, som känt, var en polyglot och påpekar flertalet gånger 

att han väljer sina ord med omsorg.26 Huruvida Illich ämnade använda orden i dess ursprungliga 

betydelse eller med moderna konnotationer är inte känt, men intresset blir desto större om det 

senare är fallet. Perversio, eller perversion på svenska innehar dels innebörden av något som är 

försämrat eller förvärrat, dels, och kanske mer pregnant en sexuell underton, att någon(ting) 

avviker från det ”normala”, eller ”goda”.27 Utöver detta är det också skillnad på att någon(ting) är 

pervers(t), och att någon(ting) perverterats. Corruptio eller korruption är måhända ett rakare led, 

något eller någon som har förändrats till det (moraliskt) sämre. Illich själv brukar termerna 

synonymt, men distinktionen kan anses vara intressant oavsett på grund av nyansskillnaderna 

mellan orden.28 

För att förstå hur Illich kommer att anamma denna tes måste vi först förstå hans perspektiv 

på inkarnationen, det vill säga: guds främträdande i köttet. Inkarnationen menar Illich möjliggör 

 

 

23 Ivan Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, (Toronto, Ontario: House of Anansi Press, 

2005), 56. 
24 Merriam-Webster, “corruption optimi pessima”, hämtad 3 maj 2022), https://www.merriam-

webster.com/dictionary/corruptio%20optimi%20pessima . 
25 Enligt flertalet ordböcker brukas dessa ord synonymt i engelska och svenska, något belägg för att de brukats så på 

latin har i skrivande stund inte upphittats. 
26 Se exempelvis The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 141–144, och Ivan Illich in 

Conversation, 64.   
27 I historisk bemärkelse. 
28 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 56. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruptio%20optimi%20pessima
https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruptio%20optimi%20pessima
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för en ny typ av kärlek och kunskap.29 Den bibliska guden kan på grund av inkarnationen älskas i 

köttet, vilket grundligen förändrar förutsättningarna för kärlek.30 Dessa förutsättningar, 

exempelvis var man föds och vilka personer man träffar är inte längre vägspärrar. Illich menar att 

inkarnationen lett till en fysisk kontakt; rörande, doftande, hörande. Och vidare att aposteln 

Johannes fått det sagt till sig att den som ser honom, ser också Fadern, och den som älskar en 

annan, älskar honom i formen av den andre.31 Det är denna form av kärlek, att älskandet av den 

andre också är älskandet av Gud, Illich menar är helt revolutionerande i det kristna tänkandet. 

Kärleken blir genom inkarnationen frihetlig och arbiträr, vem man älskar och var det sker är alltså 

inte längre helt bestämt av ens omständigheter.32 Denna frihetliga kärlek menar Illich också 

kommer att ifrågasätta grunderna för den traditionella etiken, tanken om ett vi, vilket föregår 

tanken om ett jag.33 

 Denna nya kärlek hävdar Illich också ger upphov till nya ondskor, en ny typ av makt. Att 

försöka tämja denna nya kärlek, att endast genom sociala institutioner garantera den, genom att 

kriminalisera dess motsats.34 Det är detta försök att ta kontroll över och fördela den fria kärleken 

Illich menar ger upphov till först kyrkliga institutioner och därefter sekulära sådana, men med 

samma mål.35  

 Den nya kärleken exemplifieras också genom möjligheten att ställa sig utanför gruppen, i 

den andres intresse. Illich menar att det är detta Jesus död på korset symboliserar, att krucifixet 

inte endast var en nog hemsk praktisk metod, utan också symboliskt viktig.36 Döden på korset, 

hängandes ovanför marken markerar en tydlig exkludering. En exkludering från såväl gruppen 

eller samhället, som från resten av de döda.37 Vidare exempel på denna radikala kärlek för den 

andra menar Illich kan ses i berättelsen om den barmhärtige samariten. En berättelse som enligt 

 

 

29 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 47. 
30 Ibid. 
31 Ibid, se även Johannesevangeliet 5:19-30.  
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 50. 
37 Ibid.  
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Illich tolkning handlar om radikal frihet av fria val. Den barmhärtige samariten väljer, medveten 

om att han förråder “sitt folk”, att hjälpa den skadade leviten. Illich menar att detta inte endast är 

en berättelse om hur man bör behandla sin granne, utan om hur man vet vem ens granne är.38 Den 

radikala friheten och kärleken leder förutom till att en person kan älska vem den vill, också till att 

ens granne är den man väljer fritt, inte den man måste välja.39 Detta förhållande, mellan den som 

ställer sig utanför sin grupp, och den andre, menar Illich är ett, i sig, ömtåligt förhållande.40 Illich 

menar att det är på grund av att förhållandet är fritt, som det är ömtåligt, men att det också har 

förmågan att läka. Ömtålighet som konsekvens av frihet verkar till synes inte vara ett klart logiskt 

led. Frihet kan förvisso stävjas med enkla medel, en cell, eller ett staket agerar extremt att kuva 

individens frihet. Samtidigt verkar det inte självklart att frihet kan vara så extrem, eftersom det 

nödvändigtvis skulle leda till en konception av frihet, vilken betydde att alla dörrar och lås kuvade 

den. Jag menar inte här att frihet måste konceptualiseras som helt fri, eller alltid kuvad, utan vill 

endast påpeka att frihet alltid måste komma under någon typ av begränsningar. Låt oss exempelvis 

se på den ideologi som värnar om värdet frihet mest av alla: anarkism. Även inom den radikala 

anarkismen av Bakunin, Kropotkin eller Malatesta grundar sig den radikala friheten i gemensamt 

ansvar och en tro på det goda i människan.41 Frihet som värde i sig, som det optimala, verkar vara 

en bristfällande analys, om frihet tolkas vara ett ömtåligt tillstånd, som upphör existera om den 

begränsas. Frihet behöver kanske konceptualiseras som ett motståndskraftigt tillstånd, vilket 

människor söker befinna sig i. Säg att Illich har rätt i sak, att samariten endast kan gå utanför sin 

grupp och välja fritt att älska leviten på grund av inkarnationen, och genom denna kärlek också 

älska Gud. Detta förhållande verkar till synes frihetligt, men det kan tänkas ett fall där detta inte 

är ett fritt val. Om människan genom inkarnationen älskar Gud genom sin näste, finns alla 

incitament att älska sin näste, fastän detta kanske inte är i ens riktiga fria intresse, utan endast sker 

på grund av intresset att älska Gud.42 Akten kan på så vis konstrueras som motsatsen till fri, och 

 

 

38 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 51. 
39 Ibid. 
40 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 54. 
41 Se ex Anarchy (1981) eller The Conquest of Bread (1892), särskilt kapitel 2 – Well-Being For All. 
42 Låt oss i detta fall ignorera teologiska skillnader mellan de bibliska texternas samariter och leviter, och endast 

bruka dem som olika grupper, vilka inte vanligtvis har anledning att hjälpa varandra. 
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därför än mer förvirrande. Frihet fortsätter existera, reellt och i tanken, genom att människor utövar 

mellan samariten och leviten också är ömtålig, verkar frihet vara en självmotsägelse, eftersom den 

alltid kuvas, om än av vädret.  

 Det är detta förhållande, friheten för den enskilde individen att omhändertaga vem den vill, 

när den vill och av vilka anledningar den vill, Illich menar institutionaliseras under romartiden.43 

Ett beteende som dessförinnan inte var känt i romarriket. Institutionaliseringen sker som en 

konsekvens av institutionaliseringen av kristendomen, vilkens kyrka under romartiden uppnår 

officiell status.44 I och med att Konstantin den store erkände den kristna kyrkan, erhöll kristna 

biskopar samma position som magistrater i imperiets administration, och fick således möjlighet att 

upprätta ”corporations”.45 

 Denna frihet och kärlek läggs på entreprenad till xenodocheia.46 Xenodocheia utgick från 

en specifik geografisk plats, under ledning av en biskop och finansierad av samhället kring dem. 

Dessa hus för främlingar kan liknas med härbärgen eller vandrarhem, där den utan tak över huvudet 

eller mat för kvällen, kunde anskaffa sig bägge delar.47 När denna gästfrihet (en säng, ett mål mat, 

tak över huvudet osv.) inte längre var den enskilde kristnas ansvar, hade uppgiften blivit 

institutionaliserad. Illich menar att denna utveckling leder till konsekvenser för de utöver bara de 

som är direkt påverkade av detta förhållande.48 Delvis menar Illich att denna utveckling degraderar 

den enskilde individens frihet att välja när, hur och vem den släpper in (den radikala kärleken), 

men även att det finns implikationer för hela samhällen, eller civilisationer. Mot slutet av 

romarriket, skriver Illich, utlyses det lagar mot hemlöshet, vilka i sin tur legitimerar de institutioner 

vilka ger husrum åt de hemlösa.49 I och med denna legitimering, menar Illich, att kyrkan tar på sig 

uppgiften att skapa dessa välfärdsinstitutioner, och genom skapandet etablerar ett legalt och 

moraliskt anspråk på offentliga medel, ett anspråk som fortsätter stå, tills det att det inte längre 

 

 

43 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 54. 
44 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 54. 
45 Vad Illich menar med ”corporations” framgår inte tydligt i texten, det kan undras om han menade att xenodocheia 

var vinstdrivande företag? 
46 Xenodocheia, ungefär: främlingshus. 
47 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 54. 
48 Ibid. 
49 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 55. 
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finns människor utan hem.50 Alltså har denna radikala kärlek, den kristna gästfriheten, 

korrumperats genom lyckade försök att institutionalisera och garantera den. Det arbiträra och 

frihetliga valet hos individen förkastas, till mån för maktutövande och offentlig service.51 Det är 

detta samhälle, som grundas på offentlig service, i stället för personlig gästfrihet Illich ser skapa 

ett skevt perspektiv på det goda samhället.52 Illich menar att detta servicesamhälle skapar behov 

som aldrig kan tillgodoses - “[...] is there enough health yet, enough education? [...]”.53  

 Den naturliga frågan att här ställa till Illich är av vilken typ intentionerna i romarriket var, 

och vilka konsekvenserna av välfärdsinstitutionerna faktiskt blev? Illich skriver själv att han tror 

försöket till institutionalisering var uppriktigt, och kallar kyrkans möda earnest.54 Att föra 

diskussionen om huruvida denna institutionalisering var medveten eller inte, samt med vilka 

intentioner den genomfördes med är till synes omöjlig. Även i det fall att uppgifter från tiden i 

fråga skulle erhållas kan det knappast sägas någonting tillförlitligt om intentionerna i fråga. Ett 

uttalande om intressen går däremot att göra, förbehållet några antaganden. Den institutionalisering 

kyrkan utövar ses rimligtvis i första hand som ett ärligt försök att på ett mer effektivt och praktiskt 

sätt sprida de värderingar och handlingar som enskilda kristna förkroppsligat efter inkarnationen. 

Faktum att denna institutionalisering ger kyrkan möjlighet att tillgå offentliga medel, och således 

makt kan i en generös tolkning inte antagas vara illvilligt, utan endast en konsekvens av uppriktiga 

handlingar. Denna tolkning leder oss till att förstå institutionalisering endast som en olycklig 

konsekvens av effektivisering, förutsatt att vi tolkar institutionalisering som en företeelse inte 

endast av godo. Två frågor uppstår efter dessa reflektioner: är Illichs antagande att institutioner 

per definition är sämre än individers aktion rimligt, samt frågan om hur individens effektivitet 

kontra institutionens kan mätas?  

 Ur Illichs perspektiv ses institutionen som korrumperad, just på grund av dess funktion att, 

så att säga, råna individen av sin fria handling och i förlängningen anledningen till den fria 

handlingen. Det är inte i dess leverans av mat och husrum institutionen begår ett brott, utan i dess 

 

 

50 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 55. 
51 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 56. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 58. 
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omöjliggörande av individen att bruka sin frihet att göra detsamma. Häri låter Illich oss förstå 

vikten av den fria handlingen i sin filosofi. Det är denna frihet som nödvändigtvis färgar vilka 

samhälleliga mål som anses åtråvärda hos Illich. Antagandet om den individuella frihetens vikt är 

inte ovanlig, den dyker upp hos till synes de flesta författare som skriver om människor. Det som 

skiljer dessa föreställningar åt är rimligtvis vilken typ av frihet som åtrås. Frihet kan 

konceptualiseras på en mängd sätt, och kan omfatta såväl frihet att göra någonting, som frihet från 

någonting. Illich kan förstås som en författare där friheten vilken givits genom inkarnationen blir 

ett värde över andra värden. Illich skriver bland annat: “I first concluded that it was structured 

injustice to compel people to go to school and only then began to reflect whether it made any 

sense”.55 Orättvisan i att tvinga individer är alltså så pass grov att det, för Illich, är ointressant 

huruvida obligatorisk utbildning gör gott.56 Att han senare kommer fram till att obligatorisk 

utbildning inte heller gör gott för varken individer eller samhället i stort styrker i och för sig hans 

tes, men ligger inte till grund för den.  

 Frågan om individens effektivitet kontra institutionens är något utanför uppsatsens omfång, 

men bör beröras kort. Illich argumenterar för att människor är mer effektiva utan institutioner, 

speciellt inom området utbildning, någonting han baserar på egen erfarenhet, men också 

förtydligar teoretiskt. Till detta återkommer vi i senare avsnitt. Vad som här bör förtydligas är att 

effektivitet inte nödvändigtvis implicerar välfungerande för sitt syfte. Effektivitet måste således 

alltid mätas gentemot systemets syfte och mål, och måste därför ses som sekundärt, jämfört med 

måluppfyllelse.  

  

2.1.1 RÄDSLA OCH BEHOV 

Om nödvändigheter och behov skriver Illich följande, i Rivers North of The Future: 

 

 

 

55
 Illich och Cayley, Ivan Illich in conversation, 60. 

56
 Tvång bör förstås i bred mening, exempelvis att en individ som inte erhåller grundskoleutbildning inte heller, på 

ett meningsfullt sätt, kan delta i det moderna samhället.  
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With the beginning of capitalist production in the spinning and weaving shops of the Florence of the 

Medicis, a new type of human being was being engendered: needy man, who has to organize a 

society, the principal function of which is to satisfy human needs. And needs are much more cruel 

than tyrants.57 

 

Illich sammanfogar här tankar om ett ekonomiskt system med tankar om den moderna människan, 

vilken han menar måste organisera samhället på ett sådant sätt, att dess funktion framför allt är att 

tillfredsställa mänskliga behov. De mänskliga behoven i sin tur menar Illich är värre än tyranner. 

Behoven föreläggs människan av samhället, eftersom vi inte längre enskilt kan livnära oss.58 Det 

vill säga att, i den moderna tiden kräver den enskilda individen stöd och samarbete för att överleva, 

exempelvis genom bonden och marknaden.  

Illich utvecklar denna tes i relation till avsägelse, praktiken att använda sin frihet att villigt 

avstå från någonting av materiell betydelse, exempelvis rusmedel eller vissa livsmedel. 

Avsägelsen har ofta men behöver inte ha religiösa grunder, utan kan i stället exempelvis springa 

ur en önskan att reducera materiell konsumtion. Illich menar att avsägelsen i dagens samhälle är 

ett nödvändigt verktyg för individen att utagera sin frihet, och erinras att man besitter den.59 Det 

ligger alltså i behovets funktion, att frånta individen frihet, i det att ett behov per definition behöver 

uppfyllas. De behov som skapas är därför centrala, på så vis att de följaktligen bestämmer vilka 

friheter som kuvas.  

Avsägelsen kan också påminna människan om att vi oftast klarar oss bra utan de ting vi 

avsäger oss.60 Illich ger exemplet sjukvård, men i texten kan egentligen valfri institution ta 

sjukvårdens plats. Illich bjuder in oss att tänka vad vi skulle kunna avsäga oss, och ändå, som ett 

samhälle fungera väl utan? Det är dessa tankar Illich i andra verk utforskar, inte minst i 

Deschooling Society, ett verk till vilket vi återkommer. 

  

 

 

57 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 103. 
58 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 102. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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2.1.2 RITUAL OCH MYT 

Illich påpekar att det moderna skolsystemet fyller tre huvudsakliga funktioner i samhället, vilka 

tidigare uppfyllts av kyrkor. För det första agerar skolan förråd för samhällets myt, för det andra 

institutionaliserar skolan mytens motsägelser och för det tredje skapar skolan en plats för ritualen 

som både återskapar myten, och lägger en slöja över skillnaderna mellan myt och verklighet. Det 

kan här, innan vi går vidare, vara brukligt att förstå vad Illich menar med både ritual och myt.  

 Till skillnad från den definition given ovan brukar Illich en huvudsakligen funktionell 

definition av ritual. Denna definition lånas in från Max Gluckman, vilken Illich beskriver som 

“[...] any well-established form of behaviour which leads those who participate in it to a certain 

belief.”.61 Centralt i denna förståelse av ritual är att handlingen, vilken är ritualens substans, inte 

nödvändigtvis är central. Det är i stället konsekvensen av handlingen (belief) som är central. Illich 

menar att denna definition av ritual ger intressanta konsekvenser om den låter sig appliceras på 

sådana praktiker som vanligtvis inte tillskrivs rituella egenskaper, exempelvis sociala institutioner. 

 För att ge ett färgglatt exempel ber Illich läsaren att tänka på regndansen.62 Att anordna 

och genomföra en regndans har en social (och materiell) kostnad. Regndansen måste då, när den 

genomförs, ge nog fog för dess värde, att det är värt att betala den sociala kostnaden. Om 

regndansen inte leder till regn, menar Illich att det är en funktion av ritualen att slutledningen 

naturligt blir att regndansen inte dansats hårt nog. Det vill säga att, tron på regndansens funktion 

överskuggar dess kostnad och leder till ännu starkare tro på regndansen, i vad kan ses som ritualens 

självuppfyllande profetia.  

 När en ritual har genererat en tro (belief), och tas för given har en myt skapats. Myten blir 

en “[...] matter of faith in spite of the stark contrast presented by its obvious deleterious effects.”.63 

Dessa två begrepp kombinerar Illich senare i ett: mythopoesis, mytskapande ritualer. 

  

 

 

61 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 140. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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2.2 SKOLAN SOM INSTITUTION OCH RITUAL  

Hittills finns alltså två huvudsakliga ramverk inom vilka vi kan förstå skolsystemet. Först och 

främst kan vi förstå att skolsystemet som institution kan dela uppkomst med andra 

välfärdsinstitutioner. De romerska xenodocheia uppkom ur en vilja att garantera och försäkra 

värderingen gästfrihet. För att se framväxten av skolsystemet som institution kan det tänkas att 

samma mönster ligger till grund. Ett försök att garantera lärande skulle på liknande sätt kunna leda 

fram till den institution som existerar idag. Även i denna tanke återkommer vi till tankar om 

garantier och obligatorium, på samma vis som samariten frivilligt hjälper leviten måste lärande 

vara en aktivitet i vilken individen frivilligt deltar.64 Här kan det också förstås att lärande, precis 

som gästfrihet, läggs på entreprenad till en särskild institution, vilken som konsekvens bemyndigas 

större makt över lärande i sig.  

Skolsystemet som ritual menar Illich instansierar vissa precisa myter i dess elever. Först 

och främst myten om institutionaliserade värden, i vilken institutioners värden cementeras.65 Illich 

menar alltså att vi lär oss behöva gå i skolan, att det skapas ett behov, som sedan tillfredsställs av 

behovets skapare. Skolan är på så sätt också den första institutionen i vilken de flesta ingår, och 

behovet för institutioner, i stället för individer, säkerställs på så vis också. Det är på grund av detta, 

som Illich menar att de som klarar sig väl i skolsystemet, ofta är dömda att återupprepa dess 

misstag.  

Den andra myten, vilken kommer visa sig central på flera sätt, handlar om att kunna mäta 

värden. Vissa värden är givetvis lätta att mäta, säg hastighet, eller temperatur. Illich menar att 

skolan lär eleverna att allt kan kvantifieras, mätas och graderas.66 Den naturliga motsägelsen är 

givetvis att vissa saker inte alls kan mätas, inte minst lärande. Lärande kan förvisso förpackas i 

ämnen, och lärande kan jämföras mellan elever, såväl nationellt som internationellt. Men denna 

mätning och jämförelse är fullkomligt arbiträr, och säger i själva verket ingenting alls om elevens 

 

 

64
 Det bör anmärkas redan här att frivillighet är nyckelordet, Illich menar att den skolning som är problematisk, är 

den obligatoriska.  
65 Ivan Illich, Deschooling Society, (New York: Harper & Row, 1972), 56. 
66 Illich, Deschooling Society, 57. 



        19 

 

 

faktiska lärande. Detta menar Illich leder till att människor i stället för att se värde i deras 

personliga utveckling kvantifierar dess kunskaper, och ser värde i den skapade produkten av 

lärandet. 67 

Den tredje myten behandlar paketeringen av värden. I vilken skolan ses som en producent, 

vilken säljer objektet läroplan.68 Läroplanen utvecklas genom konsumentforskning, distribueras 

av läraren till eleven som konsumerar den, och läroplanen utvecklas därefter, genom återkoppling 

från konsumenten. Det är samlingen, förpackandet av värden Illich ser som i grunden av ondo. 

Förvisso kan dessa värden vara goda, onda eller rentav neutrala, men den grundläggande orättvisan 

består: att någon producerar vissa värden, som en annan måste konsumera.69 Att inte själv, som en 

individ, bestämma vilka värden en konsumerar, och därmed förkroppsligar kränker individens 

frihet på ett djupt plan.  

Den sista myten Illich menar skolan vilar på är den om “self-perpetuating progress”.70 Self-

perpetuating progress kan tydligast förklaras genom förståelse av att skolan utbildar de elever som 

senare kommer att utbilda elever. Denna utveckling sker ofta i samband med ökade monetära 

satsningar på skolan. Bägge dessa ting tycks ge ökade resultat i skolan, och således, skulle man 

kunna tro, ökat lärande och ökade kunskaper. Frågan Illich ställer är var detta tar slut, när har vi 

gjort nog framsteg? När är utvecklingen klar? Eller befinner vi oss i ett konstant utvecklande, där 

det saknas mållinje? Här gör vi gott att påminna oss om regndansen, kan det vara så att skolning 

som vi känner det idag är en regndans, där vi dansar hårdare och hårdare, utan avkastning? 

Det är dessa fyra myter, institutionaliserade värden, mätandet och paketeringen av dem och 

självförevigande utveckling som lägger grunden för att se skolsystemet som en ritual vilken själv 

skapar myter - ett beteende som leder oss till en viss övertygelse, som till slut blir en fråga om tro, 

vilken grumlar vår förmåga att se de negativa effekter ritualen för med sig. Dessa är förvisso 

förvarade i myterna, men går även utanför dem. En av effekterna presenterar handlar om behovet 

av en mästare och konsekvenserna för de som inte genomgått den obligatoriska utbildningen.71 En 

 

 

67 Illich, Deschooling Society, 58. 
68 Illich, Deschooling Society, 59. 
69 Illich, Deschooling Society, 60. 
70 Illich, Deschooling Society, 61-62. 
71 Illich, Deschooling Society, 63-64. 
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ytterligare konsekvens liknar institutionaliseringen av gästfrihet. Genom att förlägga lärande, 

liksom gästfrihet, till en institution riskerar individens egna driv att lära sig förminskas, eftersom 

lärandet då förpassas till en viss situation och miljö, kopplas den givetvis till lärande-akten i sig.  

Att förstå obligatorisk skolning som en samling ceremonier, vilka består av 

institutionaliserade värden låter oss se vikten av vilka värden som institutionaliseras, och vem som 

bestämmer vilka värden som ska institutionaliseras. Denna ritual, vilken introducerar individer till 

samhället tvivlar Illich är nödvändig. Han undrar:  

 

How should I interpret the belief that people need ritual of this kind, not just to grow up into 

competent persons, but also to be capable of what they then called ”citizenship” – that is, the 

fundamental, ethical, and moral sense which is necessary to form a community”72 

  

Frågan kan te sig enklare än den är vid första anblick: hur kommer det sig att det finns en tro att 

människor behöver denna typ av skol-ritual för att bli 1) kompetenta personer och 2) kapabla till 

medborgarskap. Illich misstänker att detta ”faktum” är en sekularisering av den katolska ritualen.73 

Den, lik skolan, var obligatorisk, tidsbestämd och för den som inte infinner sig väntar 

konsekvenser. I kyrkans fall har konsekvenserna att göra med livet efter döden, medan 

konsekvenserna för den som missar skolan är avgränsade till jordelivet. Poängen, påpekar Illich är 

endast att vara närvarande, inte nödvändigtvis delta eller vara aktiv, endast att närvara, för att 

vänjas vid ritualens intensitet. Även intentionerna menar Illich angränsar till varandra: antagandet 

att människan föds i behov av upplysning, och att denna upplysning endast kan tillhandahållas av 

legitimerade aktörer, inom etablerade institutioner. 74  

 Att människan i sig (utan obligatorisk skolning) inte skulle klara av att bli kompetenta 

personer, och skapa goda samhällen är ett antagande som verkar existera utan orsak. Låt oss 

minnas att obligatorisk skolgång för alla personer inte var aktuellt, tills det att folkskolan 

etablerades 1842, av delvis religiösa anledningar. Dessförinnan var skolning endast någonting som 

 

 

72 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 144. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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bemödades av de rikaste i ett samhälle, eller akademiker, som innan upplysningen inte var ett yrke 

av rang. Så hur ska vi tolka detta? Det verkar råda en typ av självuppfyllande profetia i samhället. 

Obligatorisk utbildning krävs, eftersom obligatorisk utbildning krävs, och utan den kan det inte 

meningsfullt deltas i samhället. Det kan argumenteras att det i samhället gör gott, att de allra flesta 

människor innehar en grundnivå av utbildning, som dels ger individen verktyg att fungera i 

samhället (exempelvis läsning) men som också skapar ett gemensamt fundament, på vilket 

samhället därpå kan byggas.  

 Det är i likheten med den kyrkliga ritualen vilken verkar slående. Mässan kan på flera vis 

tänkas vara en tidig typ av obligatorisk utbildning. Skolning verkar likt mässan inta en central roll 

i livet, för den person som tar del av dem. Till skillnad från mässan tar skolning extrema mängder 

tid i anspråk. Enligt Skolverket ska grundskolan i Sverige bedrivas inte längre än sex timmar om 

dagen de två första årskurserna (årskurs 1 och 2) och inte längre än åtta timmar om dagen de sju 

sista årskurserna (årskurs 3–9).75 För gymnasieskolan finns ingen högsta angiven tidsgräns, utan 

skolningen ska bedrivas så jämt som möjligt under måndag till fredag, och så jämt som möjligt 

över ett helt läsår. Detta innebär självklart inte att gymnasielever i praktiken spenderar all tid i 

skolan, utan i stort följer de tider som etablerats för grundskolans senare år. Detta inräknar endast 

schemalagd lärarledd tid i skolan, och bortser från det skolrelaterade arbete eleven gör i hemmet, 

eller utanför skolan generellt. I tid mätt, verkar skolan vara viktigare för den som tror på skolan, 

än vad mässan är för den som är katolik.  

 Det är inte heller frivilligt att infinna sig under denna tid. Den obligatoriska närvaron är 

central i ritualen, eftersom alla avvikelser utmärker ett möjligt alternativt förhållningssätt till 

ritualen som i sin grund har som syfte att strömlinjeforma deltagaren. Denna institution av 

obligatorisk, tidskrävande och rituell skolning kan på grund av dess form, funktion och innehåll 

ses som den ultimata institutionen, såväl sitt eget existensberättigande som anledning för sin 

fortsatta existens. Obligatorisk skolning erbjuder personer en enda möjlighet att rituellt inordnas i 

det led vilket samhället har byggts på, och fortsätter byggas på. Att samhället baseras på en skolad 

 

 

75 Skolverket, ”Scheman och lärotider”, hämtad 13 maj 2022, https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-

skolfragor/scheman-och-larotider . 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/scheman-och-larotider
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/scheman-och-larotider
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befolkning är dess själva anledning att existera, utan antagandet om, och förlitandet på en skolad 

befolkning finns inget krav eller behov för en obligatorisk skola. Således befinner sig samhället i 

ett oändligt behov av skolade människor, och skolan i ett oändligt behov av människor att skola. 

Möjligtvis kan förlitandet på en skolad befolkning ses som någonting av godo, givetvis är det 

positivt att människor inte genom sin egen upplevelse måste återupptäcka de kunskaper som 

tidigare cementerats. Denna poäng behöver inte nödvändigtvis kräva ett skolat samhälle. Att en 

person tar del av den dialektik vilken fört såväl vetenskapen som humanvetenskapen framåt kräver 

inte en sammanlagd skolning på kring arton år. Föreställningen att det skulle vara fallet bygger på 

det faktum att obligatorisk skolning förutsätter en bred och allmän utbildning som grund för senare, 

mer specialiserad utbildning. Detta förhållande måste inte nödvändigtvis vara sant, utan kan lätt 

tänkas om, som alternativa utbildningsstrukturer, i vilka det är valfritt att delta. Dessa strukturer 

ger Illich konturerna av i Deschooling Society.  

 Det som verkar uppenbart gemensamt mellan de kyrkliga institutionerna och den 

obligatoriska skolan är dess vilja att för människan organisera en institution för att visa den rätta 

eller sanna vägen, och att de genom denna vilja perverterar det ursprungliga målet. Likt hur 

människorna riskerar förlora sin gästfrihet som konsekvens av institutionaliseringen av den, 

riskerar obligatorisk skolning indoktrinera dess elever i ett invant tankemönster, i stället för att 

utmana rådande normer, genom frihetligt och arbiträrt lärande.  

 

2.3 INSTITUTIONER 

Den kristna kyrkan och det moderna skolsystemets framväxt och institutionalisering kan alltså ses 

som resultatet av samma typ av händelseförlopp – det existerar i samhället en vilja hos individer 

som anammas av grupper och finansieras av desamma, vilket i sig korrumperar akten vilken från 

början sågs som eftersträvansvärd. Om situationen är sådan att institutioner skall fördömas, oavsett 

dess effekt, måste ett moraliskt argument mot dem göras. Illich menar till synes att institutioner, i 

dess omöjliggörande av individens utagerande av friheter, begår ett moraliskt snedsteg. Det är 

alltså denna institutionalisering av den kristna friheten genom inkarnationen som är perversio 

optimi. Fastän det är möjligt för den enskilda kristna att fortsatt förkroppsliga den gästfrihet och 

kärlek som möjliggörs genom inkarnationen menar Illich att makten som ges till institutionen, att 
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fullfölja den (oändliga) uppgiften den tagit sig an, egentligen också blir oändlig.76 Institutionen 

verkar alltså på två fronter vara problematiska – dels att de berövar individen sin fria aktion, dels 

att de genom detta rån berika sig själva i termer av makt och medel.  

Att begränsa individens frihet kan i vissa ramverk ses som en typ av makt (våld).77 Att 

befästa institutionaliseringen av den kristna kyrkan som moraliskt tvivelaktig går genom denna 

definition av våld att göra. Johan Galtung definierar våld i bred bemärkelse som orsaken till 

differensen mellan potentialitet och aktualitet.78 Potentialitet kan sägas vara det som skulle kunna 

vara, medan aktualitet hänvisar till det som är. Galtung exemplifierar genom att förklara att en 

person döende i tuberkulos på 1700-talet knappast kan konceptualiseras som våld, i och med att 

det var oundvikligt, möjligheten (potensen) att botas existerande inte, och således ingen aktion 

som kan förändra differensen mot aktualiteten. Däremot skulle vi kunna säga att en person döende 

i tuberkulos idag, trots att det inte är oundvikligt, har utsatts för våld. I detta ramverk skulle vi 

kunna säga att individen utsatts för våld (ökning av distansen mellan potentialitet och aktualitet) 

genom institutionaliseringen av den kristna kyrkan.  

 Det verkar inte självklart att denna analys håller vatten, i och med att vad som kan kallas 

oundvikligt och inte är grumligt. Om vi kan förstå institutionaliseringen av den kristna kyrkan som 

oundviklig, kan vi också se den som inte nödvändigtvis moraliskt tvivelaktig. Huruvida historiska 

skeenden är oundvikliga eller inte är rimligtvis inte en fråga som kan besvaras på ett meningsfullt 

sätt. Att tuberkulos inte kunde botas under 1700-talet är till synes uppenbart. Skulle sjukdomen 

kunna botats, skulle en sådan kampanj rimligtvis bedrivits, om än bara för de mest bemedlade. 

Huruvida framkomsten av institutioner var nödvändig eller ej är en desto svårare fråga. 

Institutioners framväxt verkar dock vara ett tecken på det moderna samhället, i det moderna 

samhället. I och med den ökade komplexiteten av samhället, genom framväxten av exempelvis 

staten, eller genom industrialiseringen, krävdes komplexare och komplexare strukturer för att bistå 

 

 

76 Illich, The rivers north of the future: the testament of Ivan Illich, 55. 
77 Johan Galtung, ”Violence, Peace and Peace Research”, Journal of Peace Research 6, nr.3 (1969), 

https://www.jstor.org/stable/pdf/422690.pdf?casa_token=zLC7TT90POQAAAAA:ZWHCjy-encd-

THCc7XuAiezGTM1yYq89bwM2QhLYrRrRF4HdK47_xxkzL23ojlblaM2rESNdFHF92XkQn93_CTWt9GdsmXJ

RjGKxmULi81UjEsiG. 
78 Galtung, ”Violence, Peace and Peace Research”, 168. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/422690.pdf?casa_token=zLC7TT90POQAAAAA:ZWHCjy-encd-THCc7XuAiezGTM1yYq89bwM2QhLYrRrRF4HdK47_xxkzL23ojlblaM2rESNdFHF92XkQn93_CTWt9GdsmXJRjGKxmULi81UjEsiG
https://www.jstor.org/stable/pdf/422690.pdf?casa_token=zLC7TT90POQAAAAA:ZWHCjy-encd-THCc7XuAiezGTM1yYq89bwM2QhLYrRrRF4HdK47_xxkzL23ojlblaM2rESNdFHF92XkQn93_CTWt9GdsmXJRjGKxmULi81UjEsiG
https://www.jstor.org/stable/pdf/422690.pdf?casa_token=zLC7TT90POQAAAAA:ZWHCjy-encd-THCc7XuAiezGTM1yYq89bwM2QhLYrRrRF4HdK47_xxkzL23ojlblaM2rESNdFHF92XkQn93_CTWt9GdsmXJRjGKxmULi81UjEsiG
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de verksamheter som genom institutionen bedrevs. Det verkar givet att institutioner just växer fram 

och att de inte plötsligt börjar existera, inte ens i Illichs tolkning. Denna gradvisa framväxt tycks 

tyda på ett intresse av institutionens existens och fortsatta verksamhet, antingen från markplan 

eller högre ort. Att institutioner i sig därför skulle bestå av enkom moraliska tillkortakommanden 

verkar osannolikt, även om dess agerande leder oss till att förstå att så är fallet.  

 Att institutioner (i detta fall den tidiga kristna kyrkan) så att säga lägger rabarber på 

oändliga uppgifter i samhället och därigenom ansamlar såväl makt som medel är en desto mer 

intressant poäng. Den poäng Illich påpekar är att institutioner skapar ett naturligt monopol i vilken 

domän de än är aktiva i. Förutom att institutionerna skapar ett monopol är Illich kritisk till att de 

ens producerar den service de hävdar, exempelvis menar Illich att individen, genom obligatorisk 

utbildning, lär sig förvirra lärande med skolning.79 Genom denna förvirring kan inget krav från 

konsumenten (eleven) ställas, eftersom den inte upplever att någon förvirring finns. Således skapas 

inget lärande genom produkten skolning, det är i stället tron på institutioner som konsumeras av 

eleven. Det är denna tro på institutioner Illich menar spiller över, till tro på alla samhälleliga 

institutioner, exempelvis socialtjänsten eller militären.80 Att denna tro fördunklar diskrepansen 

mellan institutionens mål och reella konsekvenser menar Illich vara resultatet av den ansamlade 

makten i institutionen. Utöver detta menar Illich att det finns en tro på att mer botemedel skapar 

bättre resultat, det vill säga att mer skolning ger bättre lärande.81 Lärandet, för att kunna presenteras 

måste alltså, som beskrivet ovan, kunna kvantifieras och mätas. I detta kan Illich snarare ses som 

modernitetskritiker, hellre än kritiker av något specifikt fenomen. Den rationella viljan att mäta 

och kvantifiera, menar Illich inte är en produktiv sådan, eftersom den fokuserar på mätbara värden, 

hellre än den subjektiva upplevelsen. Det ligger dock i institutionens intresse att mäta, eftersom 

den genom mätningen kan skapa underlag för sin egen effektivitet. Mätningen blir såldes ett 

grundläggande verktyg, för att kunna berättiga institutionens existens över huvud taget.  

 Det går därför att också se den obligatorisk skolan som en institution, vilken har sina egna 

intressen, som bedrivs genom den rituella introduktionen till samhället. De föreställningar vilka 

 

 

79 Illich, Deschooling Society, 1. 
80 Ibid. 
81 Illich, Deschooling Society, 1. 
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skolans ritual ger upphov till, kan ses som myten, vilken skapas och vidmakthålls av såväl skolan 

själv som samhället i stort. Myten – i Illich mening – leder oss till trosföreställningar, vilka vi trots 

dess skadliga effekter ändå anammar. 

 

2.3.1 EFFEKTIVITET 

Effektivitet verkar vara den huvudsakliga kvaliteten, vilken institutioner innehar, som gör de 

speciellt anpassade att handskas med storskaliga problemområden inom ett samhälle. Effektivitet 

kan för den delen delas upp i två definitioner. Enkelt sett handlar effektivitet om att producera ett 

eftersträvat resultat. Om detta koncept utökas kan effektivitet ses som möjligheten att producera 

ett eftersträvat resultat, givet vissa indata med minimalt slöseri. Frågan som uppstår är givetvis om 

effektivitet i sig är en god nog anledning att behålla institutionerna som huvudsakliga leverantörer 

av tjänster, eller i denna formulering: lärande som produkt. 

 Det givna problemet i situationen är givetvis huruvida lärande som aktivitet och produkt 

ens kan analyseras genom referensramen av effektivitet. Att konstruera obligatorisk skolgång som 

effektiv kräver nödvändigtvis att skolan skapar sådana resultat som är kvantifierbara. Förvisso kan 

utbildning bidra med sådana värden vilka generellt anses eftersträvansvärda (socialt samspel och 

samarbete) fastän de inte egentligen kan mätas på ett riktigt vis. På samma vis krävs det av de 

tidiga kyrkliga institutionerna att sådana resultat som kan mätas, är de vilka eftersträvas – för att 

institutionen ska vara effektiv. I detta fall är frågan densamma, kan samaritens aktioner konstrueras 

på så vis att de kan kvantifieras? 

 Det är i denna effektivitet en tydlig likhet mellan de olika institutionerna gör sig uppenbar. 

Att bedriva obligatorisk skolgång, eller institutionalisera fattigvården, kräver nödvändigtvis ett 

förhållningssätt mot såväl lärande som gästfrihet vilket är fundamentalt kvantitativ. Det 

kvantitativa förhållningssättet kan med fördel brukas i bägge institutioner, i någon mån är det 

självklart positivt att exempelvis föra statistik över mängden hemlösa i samhället, eller den 

generella utbildningsnivån i sin kommun. Risken i att, på ett övertalat vis, endast värdera det 

kvantitativa förhållningssättet är givetvis att det kvalitativa (i detta fall – omätbara) går förlorat, 

eftersom det inte kan placeras i en Excel-fil och slås ut i ett diagram. Således är det en fråga om 

kycklingen och ägget. Gav intresset för effektivisering upphov till institutionalisering och det 
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kvantitativa förhållningssättet, eller skapas – genom institutioner – nödvändigtvis ett kvantitativt 

förhållningssätt, eftersom det har kommit att dominera de vis på vilka man presenterar resultat? 

 Frågan kanske aldrig besvaras, men huruvida det ens är av intresse kan diskuteras. Vad 

som pekas på här, är att den initiala perversionen av kristendomen, institutionaliseringen av 

värderingar – har lett till ett mönster, vilket upprepas genom historien. 

 Illich påpekar att ”Both capitalist and Communist [sic!] countries in their various forms 

are commited to measuring efficiency in cost-benefit ratios expressed in dollars”.82 Frågan som 

därefter ställs är vad kostnaden för denna ökning av effektivitet kommer vara. Illich menar att 

risken är att allt efter institutioner växer, så kommer de konsumera mer och mer resurser, för att 

kunna skapa sin produkt, och att vi i denna process skapar ett inhumant samhälle. Vi likställer i 

detta samhälle produktionen av varor (exempelvis lärande) med efterfrågan av dito – ”Education 

which makes you need the product is included in the price of the product.”. På detta sätt kan 

obligatorisk utbildning ses som ett misslyckat försök att institutionalisera effektivt lärande. Det 

blir i stället en ritual, vilken brukas för att introducera unga personer i samhällets rutiner och 

sedvänjor, ett verktyg för att så att säga vidarebefordra den rätta läran, utan möjlighet att göra 

motstånd.  

  

2.4 DEUS EX MACHINA 

I det sista, men kanske viktigaste kapitlet i Deschooling Society beskriver Illich hur det moderna 

samhället fullkomligt och endast lyder maskinens logik, till den grad att vi inte kan tänka oss 

någonting annat.83 I den grekiska mytologin figurerar Prometheus och Epimetheus, två bröder 

vilka spelar centrala symboliska roller för Illich.84 Prometheus kan sägas vara det mänskliga 

samhället i vilket ingenting är slumpartat, obestämt eller mystiskt. Allting kan skapas och formas, 

Epimetheus symboliserar i motsats hopp, natur och det arbiträra. 

 

 

82 Illich, Deschooling Society, 163. 
83 Illich, Deschooling Society, Rebirth of Epimethean Man. 
84 Prometheus, i myten, stal elden från Hefaistos, och gav den till människan. Genom denna handling blev 

människan kapabel att bruka verktyg, och skippa sitt eget öde genom dem. Epimetheus, å den andra sidan, gifte sig 

med Pandora trots sin brors avrådan. 
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 Illich gör direkt skillnad på hope (hädanefter hopp) och expectation (hädanefter förväntan), 

där det förra tolkas som tillit till naturens godhet, och det senare förlitande på resultat som är 

planerade och kontrollerade av människan.85 Det är i denna distinktion, som jag menar att likheten 

i all institutionalisering kan ses. Kristendomens korruption – rutten från hopp till förväntan, är inte 

endast närvarande i den tidiga kyrkan, utan egentligen i all institutionalisering. Illich menar att 

människans kontinuerliga skapande av världen, genom elden som Prometheus stal, skapar en värld 

i vilken människan, liksom sin skapelse, måste vara i kontinuerlig förändring.86 Den kontinuerliga 

förändringen Illich räds människan går genom, riskerar sätta människan själv på spel. I den värld, 

i vilken allting är skapat av människan, menar Illich, är vi oförmögna begära någonting som en 

institution inte kan realisera.87 Således blir det orimligt att önska sig någonting, vilket en institution 

inte kan garantera, och önskan avgränsas till endast det som ligger inom ramen för den 

institutionella processen. Det är i detta skapande av människans tänkande Illich menar att vi saknar 

”[...] the poetic suprise of the unplanned [...]”.88 I den moderna världen finns inte längre någonting 

överraskande, eller oförståeligt. Allting är i någon mån planerat – läroplanen, skolbyggnaden, 

lektionen, hemläxan, till och med stolarna i klassrummet. Det finns inget arbiträrt, ingenting som 

inte sedan innan har planerats av en ansiktslös institution. Planeringen i sig, skapandet i sig visar 

också att behoven eller viljan att ha de skapade tingen skapas av skapandet själv. I någon mån 

skapar produktion efterfrågan, och inte tvärt om.89 Illich liknar den moderna människan med 

Tantalos, som i evig hunger och törst omringas av fruktträd vilka han aldrig kan nå, och vatten 

som aldrig kan inmundigas. På samma vis är den moderna människan, genom sitt skapande av 

världen, dömd att aldrig nöjas med vad som finns omkring, förväntan har slagit rot.  

 Förväntan i sig verkar skapa ett samhälle i vilket mystiskt öde inte har någon plats. Det 

finns ingen att beskylla för de ondor som existerar, förutom människan själv. Människan fortsätter 

skapa, och fortsätter sträcka sig efter det den själv skapat, men dömd att aldrig greppa det. Även 

detta kan ses som en konsekvens av det kvantitativa förhållningssättet som existerar inom 
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institutioner. Den initiala perversionen av kristendomen kan alltså möjligtvis vara den första 

instans i vilken människan på riktigt inser att den genom sina verktyg kan skapa en väg genom ett 

universum som inte nödvändigtvis är förutbestämd av någon okänd kraft, eller Gud.  

 Det bör här märkas att den hunger som driver människor att söka ett bättre samhälle, eller 

bättre värld, är den samma, oavsett om det leder till ett institutionaliserat samhälle eller inte. 

Driften att förse sitt samhälle med tjänster och produkter för dess fortsatta välmående är 

uppenbarligen en altruistisk sådan. De konsekvenser detta förhållningssätt för med sig är dock inte 

förutsägbara.  

 Illich ser myten om Prometheus som talande för det moderna livet. Det är samma eld som 

vi smitt järnet med, vilken Prometheus fästs i klippan med.90 Det är genom de institutioner vi 

skapat, som vi omöjliggör återgången till ett tidigare stadium i den institutionaliserade historien. 

Denna poäng bör dock inte förväxlas med en strävan att återgå till förmodern tid. Illich konstrueras 

ofta som radikalt progressiv, men som görs uppenbart i hans kritik av institutioner verkar han 

snarare traditionellt konservativ. Illich uttrycker i sina texter inte någon egentlig preferens, utan 

agerar snarare som en historiker, som teoretiserar kring hur det samhälle som existerar främst i 

Nord- och Västeuropa kommit att existera.  

 Illich menar att vi genom Prometheus har funnit oss i den situation vi är, och måste återgå 

till tro på hoppet, i stället för förväntan. Återgången menar Illich inte ska vara total, utan ett 

samarbete mellan hopp och förväntan, med mål att förse omsorg till den som är behövande, när 

den väljer omsorgen själv.91 Frågan om huruvida detta förhållande till social välfärd är rimlig gör 

sig aktuell. I exempelvis sjukdomsfall, där patienten eller dess näste såväl fysiskt som psykiskt 

kan göra ett informerat och fritt val verkar det till synes inte några större problem uppstå. Personen 

vilken lider av en åkomma kan fritt välja när och om den vill träffa en yrkesverksam expert, och i 

det fallet hur den vill gå vidare med de råd experten kan erbjuda. Detta inkluderar givetvis att såväl 

bejaka som neka vård. I de fall där patienten av en eller annan orsak (vilken självklart kan vara 

densamma som den söker hjälp för) bedöms inte kunna göra ett informerat och fritt val – så till 
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vida att vi inte anser alla sinnesstämningar vara kapabla till informerade och fria val – möter vi en 

fråga vilken måste besvaras. Är det alltid, för alla, överallt moraliskt motbjudande att påbjuda vård 

till den som inte kan, eller vill, göra ett sådant beslut själv?  

 Frågan kan utökas till såväl religiösa sammanhang som skol-sammanhang. Om det antas 

att sådana institutioner endast skall existera för de som själva väljer att anamma dem, kommer 

gissningsvis strax ett gap uppstå mellan de som friskt mottager vård, skola och religion - och de 

som inte gör det. Sådana samhälleliga grupperingar reducerar möjligheten till riktigt fria val, men 

än värre producerar de åter de separata klasser vilka institutioner idag också ger upphov till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AVSLUTNING 

Ovanstående undersökning baserar sig i frågan om huruvida Deschooling Society kan användas, 

och i så fall hur, för att förstå Illichs tes ”the perversion of the best is the worst ” – ”corruptio 

optimi quae est pessima”. Tesen baserar sig på en förståelse av den tidiga kristendomen, och dess 
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utveckling till en rörelse vilken under romarriket, åtminstone delvis, blir institutionaliserad. Illich 

ser inkarnationen som grundläggande för den tidiga kristna teologin. Genom inkarnationen, menar 

Illich att Gud tar köttslig form, och en ny form av kärlek möjliggörs. Han påpekar att vi genom 

aposteln Johannes får veta att den som ser honom (Johannes) också har sett Gud, likaså den som 

rört honom också rört Gud. Genom denna tolkning av inkarnationen menar Illich att en ny radikal 

frihet att älska den man väljer, inte den som väljs åt en, möjliggörs. Illich menar att man tidigare i 

historien varit bunden till sin grupp, eller klass, sitt etnos. Det är denna frihet Illich ser som 

grundläggande för den fria och arbiträra handlingen. Frihetsbegreppet i Illich diskuteras, och 

upplevs bristfälligt, på grund av konceptionen av frihet som ömtålig. Denna konception menar 

uppsatsen inte måste gälla för konceptet som sådant. Utöver detta ifrågasätts friheten i relation till 

kärleken, eftersom den radikala kärleken alltid är kärleken till Gud, så att säga förklädd. Denna 

frihet, menar uppsatsen möjligtvis inte alls är fri, eftersom alternativet till att bruka sin frihet är att 

förkasta kärleken till sin Gud, så till vida den följer någon av de Abrahamitiska religionerna, vilket 

inom ramarna av de Abrahamitiska religionerna medför sådana konsekvenser att handlingen inte 

längre kan ses som fri. 

Sin tes menar han görs giltig i institutionaliseringen, alltså garanterandet och försäkrandet 

av de tidiga kristna värderingarna. Denna institutionalisering menar Illich tar plats i romarriket, då 

den kristna gästfriheten (att reservera husrum och bröd, i det fall den behövande Jesus knackar på) 

institutionaliseras genom den tidiga formella kyrkan. Försöket att garantera de handlingar som 

sedan tidigare endast utagerats genom individer, utifrån deras helt fria vilja menar Illich 

korrumperar själva grunden i akten, och således gör den meningslös ur ett symboliskt men också 

praktiskt perspektiv. Utöver att akten i sig korrumperas skapas det hos kyrkan också en legitimitet, 

att samla in och bruka resurser (såväl mark som pengar). Eftersom det problem institutionen hävdar 

sig lösa till synes är oändligt, blir också dess anspråk på resurser oändligt. Det är Illichs mening 

att denna institutionalisering för med sig flertalet konsekvenser för såväl individen som gruppen 

eller samhället den ingår i. De konsekvenser Illich menar uppkommer av denna institutionalisering 

rör i huvudsak förlusten av de kristna värderingar han menar de tidiga kristna förkroppsligade.  

 Samma mönster av institutionalisering kan observeras i den obligatoriska skolan. Dess 

huvudsakliga funktion, genom institutionaliseringen går förlorad, till förmån för en ritual, vilken 

ger upphov till en myt. Denna myt blir i sig den obligatoriska skolans existensberättigande. Det 
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argumenteras att denna perversion av lärande leder till en skolningsritual som är mer intensiv än 

exempelvis mässan inom kristendomen. Vidare diskuteras förhållandet mellan den effektiva 

institutionen och hur effektivitet kan gett upphov till de institutioner vilka vi är vana vid idag. Det 

argumenteras att effektivitet är ett förhållningssätt, vilket uppkommer i komplexa strukturer, men 

ger upphov till undermåliga redskap att mäta exempelvis välfärd eller lärande med. Effektivitet 

som ramverk bidrar till ett kvantitativt förhållningssätt till institutionens mål, vilket nödvändigtvis 

kräver att målen är sådana som kan mätas. Det argumenteras också att detta inte nödvändigtvis 

betyder att ett kvantitativt förhållningssätt alltid är undermåligt, utan endast att förhållningssättet 

måste anpassas till syftet.  

 Vidare diskuteras Illich syn på uppkomsten av den Epimetiske mannen, vilken han menar 

är en nödvändig grund för rörelsen bortom en institutionalierad värld. Förväntan konstrasteras med 

hopp, och hur möjligt samarbete mellan de två polerna skulle kunna se ut. Det argumenteras att 

sådant samarbete är möjligt, men inte problemfritt, eftersom det verkar ge upphov till samma typer 

av strukturer som dagens institutioner likväl skapar.  

 

3.1 SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har undersökt kopplingen mellan Ivan Illichs tes om att ”the perversion of the best 

is the worst” och hans syn på obligatorisk skolning i Deschooling Society. Illichs syn på den tidiga 

institutionaliseringen av kyrkan jämförs med den institutionaliserade skolan, och dess likheter 

presenteras. Ritual, myt, frihet och kompulsion identifieras som grundläggande termer i Illichs 

tänkande, och dessa används för att åskådliggöra vilken implicit konception av konceptet Illich 

brukar. I huvudsak argumenteras det att Illich syn på frihet förenklar konceptet, vilket skapar ett 

onödigt rakt led från inkarnation till radikal frihet, och som konsekvens av det en förenklad syn på 

sociala välfärdsinstitutioner. Illichs tes avfärdas i uppsatsen inte, men ifrågasätts på grund av dess 

breda omfång och generella formulering. 
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