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Författarpresentationer

Sven Hartman är sedan 1998 professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i
Stockholm. Han har tidigare arbetat vid Linköpings universitet som chef
för lärarutbildningens kansli och därefter som t.f. professor i pedagogik.
Han har haft en bred inriktning på sin forskning. Utbildningshistoria, religi-
onspedagogik och barn- och ungdomspsykologi är forskningsområden där
han varit verksam. För närvarande är han vetenskaplig ledare för bl.a. pro-
jekten ”Gemensamma värden?” och ”Barns och ungas livstolkning och sko-
lans värdegrund”.

Klas Roth, fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för
samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Han skrev sin
avhandling om demokrati, utbildning och medborgarskap och har publice-
rat ett flertal artiklar kring likartade teman. Hans huvudsakliga intresseom-
råden är pedagogisk filosofi, demokratisk utbildning och utbildningspoli-
tik. Han har ansvarat för och genomfört ett Skolverksfinansierat projekt om
Deliberativa samtal och deliberativa lärmiljöer och bedriver för närvaran-
de forskning inom forskningsgruppen ”Gemensamma värden?” om Demo-
kratisk kompetens finansierat av Vetenskapsrådet.

Niclas Rönnström är doktorand på Institutionen för undervisningsproces-
ser, kommunikation och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, och före
detta lärare och skolledare. Förutom ett allmänt pedagogisk filosofiskt in-
tresse riktas hans forskningsintressen i huvudsak mot kommunikation, etik
och demokrati i skolan. Avhandlingsprojektet handlar om hur demokrati
kommuniceras i skolan.
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Inledning

Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) räknas sedan ett hund-
ratal år till pedagogikens klassiker. I en rad betydelsefulla texter behandla-
de han grundläggande filosofiska förutsättningar för pedagogikens huvud-
områden. Han var lärare, men kom tidigt att ägna sig åt filosofi. Dewey
kom att bli lärarprofessionernas ”husfilosof” framför andra. Han formule-
rade slitstarka argument för skolans betydelse för samhällsutvecklingen.
Han kritiserade traditionella föreställningar om hur skolan skulle vara or-
ganiserad och om hur undervisningen borde bedrivas. Han hävdade att lä-
raryrket var en respektabel syssla som krävde bra utbildning och goda
begåvningar i sin tjänst. Lärarnas status borde höjas, ja de borde till och
med få anständigt betalt.

Dewey blev med tiden en tänkare som pedagoger och skolpolitiker åbe-
ropade, men som få hade läst, vad det verkar. För ett tjugotal år sedan publi-
cerades en svensk antologi som innehöll några av Deweys kortare texter.
(Individ, skola och samhälle, 1980) Intresset för de gamla texterna visade
sig vara stort. Hos Dewey fann man en slags urtext för moderna pedagogis-
ka idéer och skolpolitisk retorik. Hans texter kunde användas som en refe-
renspunkt för vår samtida skoldebatt.

Det finns i dag ett förnyat intresse för Dewey både inom filosofin och
pedagogiken. En av anledningarna till detta är att Dewey utformade en be-
tydande kritik av traditionell empirisk syn på kunskap som kom att genom-
syra och förändra vår förståelse av den värld vi lever i. Han kritiserade
uppfattningen att vi erhåller kunskap enbart via sinnena, och att vi erhåller
sann kunskap genom passivt skådande av objekt i vår omvärld. Han menar
att en sådan kunskapssyn i sig är tvivelaktig och att vi träder in i världen
och erfar den huvudsakligen genom vårt handlande som omfattar både es-
tetiskt, politiskt, kunskapsteoretiskt, etiskt och annat handlande. Deweys
syn på mänskligt handlande är holistisk då våra olika handlingar varken
kan förstås eller legitimeras isolerat från varandra, och de sociala kontexter
i vilka de utförs. Deweys holism kan därmed också förstås som föregripan-
de en del av den postmoderna kritiken av upplysningens empiristiska arv
utan att för den skull hamna i en dekonstruktiv negativism. Dewey beakta-
de förnuftets och kunskapens sociala begränsningar samtidigt som han var
trogen uppdraget att klargöra människors möjligheter till kunskap i såväl
fakta- som värdefrågor.
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I de tre artiklar som vi samlat i detta nummer av Stockholm Library of
Curriculum Studies har vi var och en för sig försökt fördjupa vår deweyläs-
ning. Vi vill inte bara närma oss Deweys filosofi för att genom honom finna
en användbar referens, vi vill också tränga in i några av hans idéer och
pröva deras giltighet i vår egen tid.

Sven Hartman har läst tre olika deweybiografier som kom ut under 1990-
talet. Han diskuterar frågan om vad kunskaper om den unge Dewey kan
betyda för förståelsen av hela hans omfattande produktion. I samband med
det diskuteras några genomgående drag i Deweys författarskap och vilka
grundläggande värden som skulle kunna sägas prägla hans filosofi.

Klas Roth diskuterar i huvudsak John Deweys holistiska experimenta-
lism samt visar vad Dewey argumenterade mot och fann förkastligt. Han
analyserar och diskuterar särskilt Deweys holistiska syn på utbildningens
betydelse för formandet av demokratiska samhällsmedlemmar. Roth menar
att Deweys holism, och särskilt hans idéer om att vi ständigt behöver om-
pröva våra mångfacetterade uppfattningar och handlingar även i skola och
utbildning är levande än idag.

Niclas Rönnström har Deweys moralteori i fokus, och den innefattar
Deweys pragmatiska reflektiva moral och idén om demokrati som livsstil.
Deweys moraliska tänkande kan förstås som holistiskt, rekonstruktivt och
pedagogiskt. Det holistiska inslaget består i Deweys försök att göra moral-
teori konsistent med uppdaterade vetenskapliga världsbilder, både förän-
derliga och aktuella samhällsvillkor och människors moraliska livserfaren-
heter. Det rekonstruktiva inslaget innebär att omformulera traditionella
moralteorier samt att låta den reflektiva moralen fungera som ett vägledan-
de verktyg för förnuftig, kommunikativ och sympatisk samhällsutveckling.
Det pedagogiska inslaget består i att Dewey rekommenderade den reflekti-
va moralen i syfte att göra människors moraliska reflektioner och handling-
ar mer upplysta och förutseende. Rönnström beskriver Deweys moralteori
mot bakgrund av hans pragmatism, och dessutom påvisar även han att vi
har skäl att beakta Deweys reflektiva moraliska bidrag idag.
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Läraren från Oil City
– inför det nyväckta intresset för John Dewey

Inledning

I kulturella brytningstider tycks den pedagogiska debatten ta fart och ut-
vecklas. I motsättningen mellan sofisterna och de första rationalisterna,
Sokrates (470-399 f.Kr.) och Platon (428-348 f.Kr), uppstod en pedagogisk
debatt, som fick betydelse för all efterkommande utbildningsfilosofi.1 Un-
der renässansen ställdes det medeltida samhället mot arvet från antiken.
Den pedagogiska filosofin tog fart på nytt och tänkare som Michel de Mon-
taigne (1553-1592) och Johan Amos Comenius (1592-1670) publicerade
pedagogiska arbeten av stor betydelse. Upplysningstiden medförde liknan-
de omvälvningar i tänkandet och filosofer som John Locke (1632-1704)
och Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) publicerade viktiga pedagogiska
texter. I början av 1900-talet och därefter under åren efter andra världskri-
get uppstod också betydelsefulla pedagogiska debatter.

Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) verkade i en sådan
historisk och kulturell brytningstid. Han betraktades av sin samtid som en
av de stora tänkarna. Flertalet av 1900-talets utbildningsreformer runt om i
världen har på något sätt förhållit sig till det pedagogiska program, som
förknippats med Deweys filosofi; antingen inspirerades man av hans idéer
eller också markerade man ett avstånd till dem.

Min avsikt är att i denna uppsats belysa de senaste årens ökande interna-
tionella intresse för Dewey och att presentera några biografier som kommit
under 1990-talet. Jag kommer att diskutera på vad sätt Deweys biografi kan
kasta ljus över hans stora produktion. Med stöd av en del biografiska upp-
gifter vill jag visa på sambandet mellan hans tidiga arbeten och hans senare
mer kända skrifter. Dessutom kommenterar jag i korthet vilken relevans
som Deweys idéer och det växande Deweyintresset kan ha för svensk skol-
debatt.

Det nya intresset för Dewey har också nått Sverige, men det är inte första
gången som svenska debattörer vänder sig till hans texter. I Sverige har
intresset för Deweys arbeten gått i vågor. I första hand är det hans pedago-
giska och socialpsykologiska arbeten som uppmärksammats och det har

Sven Hartman

1 Jannis Garefalakis (2003) Paideia. Om bildningens historiska rötter. Kap. 4.
[Opublicerat manus]
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oftast skett i samband med debatten kring olika utbildningsreformer. Första
gången som en Dewey-text blev översatt till svenska var 1902.2 De texter
som översattes under 1910- och 20-talen kan ses mot bakgrund av det peda-
gogiska reformarbete som skedde i anslutning till 1919 års utbildningsplan
för folkskolan. Under 1930-talet fanns ett intresse från folkbildningshåll
och även hos progressiva folkskollärare, särskilt folkskollärarinnorna. Un-
der 1940- och 1950-talen lanserades Dewey som demokratins och progres-
sivvismens huvudteoretiker i samband med grundskolereformen.3

Den långa raden av introduktörer som lyft fram Deweys tänkande i
svensk pedagogisk debatt är ett stycke utbildningshistoria i koncentrat:
Ellen Key (1849-1926) den svenska förgrundsgestalten inom internationell

reformpedagogik;

Fridtjuv Berg (1851-1916) folkskollärarkårens främste företrädare, riks-
dagsman och ecklesiastikminister under två perioder;

Oscar Olsson (1877-1950), Olsson med skägget kallad, folkrörelsepionjär,
studiecirkelns fader och riksdagsman;

Alf Ahlberg (1892-1979) filosof och folkbildare, rektor för Brunnsviks folk-
högskola;

Ester Hermansson (1901-1989) folkskollärarinna, aktivitetspedagog och
lärarutbildare;

Alva Myrdal (1902-1986) lärarutbildare, socialpolitiker, statsråd.

Och i våra dagar möter man exempelvis pedagogikprofessorerna Ulf P. Lund-
gren och Tomas Englund och idéhistorikern Sven-Eric Liedman. Det fram-
går av denna rad av namn att intresset för John Dewey har varit störst bland
liberala och socialdemokratiska utbildningsdebattörer.

Enligt Dewey är meningsutbyte demokratins livsluft. Denna hans upp-
fattning kan vara en förklaring till den strida ström av texter i skilda ämnen
som han skrev det ena årtiondet efter det andra. Han ville kommunicera
samtidens erfarenhet, och därigenom pröva den. Han arbetade inom flerta-
let av den dåtida filosofins huvudområden. Han förblev produktiv under
hela sin långa levnad. Den största intensiteten i hans skriftframställning
inträffade under 1930-talet och han var då gott och väl 70 år gammal. Han
skrev sammanlagt ett fyrtiotal böcker och över sjuhundra artiklar.

Det lär alltså inte finnas många som kan hävda att de har läst allt. Detta
innebär att man alltid kan tvista om vad han egentligen drev för linje i sin

2 Tidskriften hade namnet Skolan och hade som främsta mål att belysa väntade
läroverksreformer. Tidskriften kom ut under åren 1901-1903.

3  Mer om Dewey i Sverige står att läsa i inledningen till Deweyantologin Individ,
skola och samhälle. Natur och kultur, 1980.
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filosofi. Vilken Dewey är det man talar om? Är det den tidige eller den
senare Dewey; är det den ifrågasättande och prövande eller den program-
matiske och övertalande; är det filosofen eller samhällsdebattören, amatör-
poeten eller författaren, professorn eller medborgaren?

Förbättrat utgångsläge för Deweyläsningen

Under 1990-talet avslutades det omfattande arbetet med att sammanställa
en annoterad utgåva av Deweys samlade verk. Det har varit ett tidskrävan-
de arbete som resulterat i en utgåva omfattande trettiosju band plus en del
kringmaterial som behandlar översättningar och texter om Dewey. I och
med detta har förutsättningarna för Deweystudiet förbättrats väsentligt och
det kan säkert också ha bidragit till det nya Deweyintresset.

Bland de tidigare biografierna är det framförallt dottern Jane Mary De-
wey och Sidney Hook som brukar nämnas. De första biografierna skrevs
medan Dewey fortfarande levde och verkade i kretsen av sina anhängare,
och det är möjligt att det ytterligare förstärkte den högaktningsfulla tonen
som var vanlig i den tidens biografier. George Dykhuizen var den förste
som gjorde en vetenskapligt grundad biografi. Den kom 1973.4

En jämförelse mellan de tidigare och de nyutkomna biografierna visar
emellertid att bilden av människan John Dewey knappast har ändrats ge-
nom den nya forskningen. Han framstår fortfarande som en blyg, tankspridd
och respektabel person; en opraktisk man som omgiven av en stor barna-
skara ständigt arbetade och skrev; en anspråkslös och förströdd föreläsare
som inte förmådde att fånga sina studenters intresse, men som ständigt en-
gagerade sig i samhällsdebatten; en filosof som under flera årtionden kom
att fungera som nationens samvete i varje angelägen fråga – inget ämne
ansågs vara utrett förrän Dewey hade yttrat sig.5

Den nya Deweyforskningen har skärskådat breven, protokollen, köpe-
handlingarna, lönelistorna, ja det mesta som kan säga något om Deweys
privata liv och offentliga gärning, men inte mycket nytt finns att rapportera.
Det talas om religiös inskränkthet under uppväxtåren, vantrivsel och osä-
kerhet under tre år som lärare, stöd från akademiska lärare (George S. Mor-
ris) avoghet hos äldre konkurrenter (Charles S. Pierce och Stanley Hall),

4 Det verkar som om de tidigaste biografierna inte längre kommer till användning
i Deweyforskningen. Däremot åberopas ofta Sidney Hook (1939) John Dewey
an Intellectual portrait. Hook var filosof och fungerade som Deweys rådgivare
och gatekeeper under Deweys emeritusperiod. Ett annat standardverk är Dyk-
huizen, G.(1973) The Life and Mind of John Dewey. Ytterligare kan nämnas
Tiles, J. E. (1988) Dewey.

5 Detta sammanfattande omdöme om Dewey som nationellt samvete tillskrivs
Henry Commager och citeras i flera biografier.
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inspiration och radikalisering genom hustrun Alice Chipman-Dewey, kon-
troverser kring experimentskolan i Chicago, slitningar i relationerna med
William Kilpatrik, den nära vänskapen med Georg Herbert Mead, familje-
tragedier i den stora barnaskaran, intrigspel bland exilpolacker i New York,
en ofullgången förälskelse på äldre dar med en handfull dikter som enda
resultat, ett andra äktenskap i mycket hög ålder. Det är inte mycket att kom-
ma med om man jämför med de dramatiska livsloppen hos många andra
filosofer.

Den mest genomarbetade av de nya biografierna är Robert Westbrooks
John Dewey and American Democracy.6 Den biografin har av allt att döma
skrivits i nära anslutning till arbetet med Deweys samlade verk. Här finns
både överblick och detaljrikedom. Så gott som det nu låter sig göra med
Dewey, har författaren försökt vara fullständig. Han lyfter också in debat-
törer från Deweys samtid och senare i sin framställning. Westbrook bärs av
ambitionen att visa att Dewey inte är passé, att han formulerade ett beståen-
de liberalt bidrag till filosofisk och samhällelig debatt, och att han varken
kan räknas som meningsfrände till nyvänstern eller den nyliberala ekono-
mismen.

Steven Rockefellers John Dewey. Religious Faith and Democratic Hu-
manism är också ett stort arbete.7 Författaren lägger tonvikten vid Deweys
bidrag till teologisk, estetisk och social debatt och kommer därför att borra
djupt i de tidiga texterna. I och med att han, i motsats till tidigare dewey-
forskare, räknar med de religionsfilosofiska arbetena kommer han att lägga
större vikt vid den unge Dewey, alltså vid perioden före 1894. Rockefellers
avsikt är uppenbarligen att visa hur viktiga de tidiga texterna är för Deweys
senare produktion. I de tidiga verken formulerades flera problem som kom
att sysselsätta Dewey under hela hans långa levnad.

Den engelske filosofen Alan Ryan har skrivit den tredje stora biografin.
John Dewey and the High Tide of American Liberalism.8 Ryan gör en po-
äng av att han inte skriver inifrån den amerikanska debatten. Han förhåller
sig ganska fritt till sitt material; när det gäller grundforskningen kan han ju
hänvisa till Westbrook och Rockefeller. Ryan har ställt sig själv tre frågor i
sitt arbete: Hur kommer det sig att Dewey tänkte som han gjorde; vad tänk-
te han och vad kan vi få ut av det i dag?9 I stället kostar han på sig att dra

6 Robert B. Westbrook (1991) John Dewey and American Democracy. London.
Cornell University Press.

7 Steven C. Rockefeller (1991) John Dewey. Religious Faith and Democratic
Humanism. New York. Columbia University Press.

8 Alan Ryan (1995) John Dewey and the High Tide of American Liberalism Lon-
don. W.W. Norton & Company.

9 Ryan a.a., s. 29.
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paralleller till våra dagars debatt på en rad olika områden. Det är tydligt att
han i 1990-talets offentliga samtal saknar den typen av engagerade och väl
genomtänkta inlägg som Dewey stod för på sin tid. Han relaterar också
Dewey till internationell filosofi, särskilt den engelska.10 Det är inte första
gången som Dewey blir en kontaktlänk mellan den gamla och nya världen.
Det fanns en ömsesidig respekt mellan Bertrand Russel och Dewey, och de
tycks ha uppskattat varandra också på det personliga planet, trots att deras
framtoning var så olika.

En allmänintresserad svensk läsare torde ha störst utbyte av Ryans bok.
Om man däremot bedriver djupare studier i Dewey, då har man större gläd-
je av de andra två biografierna. Det som är nytt i de nya biografierna är
helhetsbilden av Deweys filosofi. De tidigare biografierna har så gott som
uteslutande lagt huvudvikten vid det som nu kallas hans Middle works, allt-
så perioden 1894-1930. I viss utsträckning har man även uppmärksammat
hans arbeten under trettiotalet, framförallt hans debattinlägg i samband med
den sociala och ekonomiska krisen. Däremot var man kallsinnig mot hans
tidiga arbeten. Religionsfilosofiska problem hade en central position i den-
na tidiga produktion, som i likhet med hans doktorsavhandling om Kants
psykologi skrevs i en relativt idealistisk Hegeliansk anda.

Det finns en vandringssägen som jag tycker belyser denna kyliga håll-
ning till den unge Dewey. Den går så här: Det finns en förklaring till förhål-
landet att det inte finns något bevarat exemplar av Deweys doktorsavhand-
ling. När Dewey blivit berömd och for runt som gästföreläsare vid de ame-
rikanska universiteten såg han alltid till att besöka biblioteken. Där beställ-
de han fram sin egen avhandling och stal den för att förstöra den. Så stor
skulle hans motvilja ha varit mot de tidigaste arbetena i den egna produktionen.

Det finns gott om Deweyanekdoter i de nya biografierna, men denna har
jag inte sett någonstans. Däremot presenteras åtskilliga argument för att det
inte alls var så att Dewey kände sig besvärad av eller tog avstånd ifrån sina
tidiga skrifter.11 Tvärtom var det så, att han såg dem som ett naturligt inslag
i sitt ständigt pågående arbete, som en del av sin egen utveckling och som
ett bidrag till det offentliga samtalet. Att många läsare inte förmått se saken
på det viset är en annan sak.

10 Ryan a.a., s. 12 och s. 156.
11 Dewey själv menade att innehållet i hans doktorsavhandling i stora drag åter-

fanns i arbetet ”Kant and Philosophical Method” i Journal of Speculative Philo-
sophy, 1884. För övrigt kan en förklaring vara att doktorsavhandlingar i USA
långt ifrån alltid gick i tryck. De få manuskopiorna kan lätt ha förkommit.
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Det nya Deweyintresset

Jag har frågat mig hur det kan komma sig att det plötsligt finns så många
som intresserar sig för Dewey. Alan Ryan menar att det kan bero på att det
är många problem i vår samtid, som har en motsvarighet i det som Dewey
brottades med. I 1890-talets USA fanns en rad stora samhällsproblem som
utgjorde grogrunden för den litet uppgivna fin de siecel stämning som var
typisk för den tiden. Demografiska och samhällsekonomiska förändringar,
stor invandring, hög arbetslöshet och en rå och hänsynslös marknadseko-
nomi, ledde till rotlöshet, social misär och stora motsättningar mellan olika
samhällsgrupper, problem som känns igen också i vår tid.12

Det var vid förra sekelskiftet som Dewey fann sin egen linje som filosof:
En filosofisk experimentalism, där snart sagt varje samhällsföreteelse kun-
de göras till föremål för reflektion, där man inte bara försökte formulera
problemet, utan också pröva tänkbara lösningar, gärna i handling. Intelli-
gent action var målet för denna filosofi.13 Detta litet uddlösa uttryck är den
bästa sammanfattningen av det som Dewey ville stå för. Det återspeglar
hans syn på filosofins uppgift i samhället och det inbegriper hans verksam-
het inom alla de fält där han var verksam. Det ofta anförda learning by
doing är svårt att överhuvudtaget finna i några Deweytexter och finns inte
heller hos hans biografier. Det är nog en slogan som mer hör hemma hos
hans efterföljare inom den progressiva pedagogiken. Hans strävan efter in-
telligent action bidrog till att en lång rad av dåtidens akuta samhällspro-
blem kom att transformeras och bearbetas via hans skrivmaskin. Han ana-
lyserade tidens samhällsfrågor, vred och vände på dem, skrev ständigt i
olika fora och inbjöd till dialog och handling. Följande citat visar hur De-
wey argumenterar för intelligent action i ett pedagogiskt sammanhang:

Devotion to training in technical and mechanical skills on one hand
and to laying in a store of abstract information on the other is to one
who has the power to read the scene an almost perfect illustration of
the significance of the historic separation of knowledge and action,
theory and practice. As long as the isolation of the knowledge and
practice holds sway, this division of aims and dissipation of energy,
of which the state of education is typical, will persist. The effective
condition of the integration of all dividend purposes and conflicts of
belief is the realisation that intelligent action is the sole ultimate re-
source of mankind in every field whatsoever.

The Quest for certainty (1929)14

12 Ryan a.a. s. 363. Se även Westbrook a. a. sid 551.
13 Hans sentida biograf Robert Westbrook nämner även begreppet ”scientific in-

telligens”.
14 LW. s. 201.
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Senare dagars filosofer kom att bearbeta problem av helt annan mer ab-
strakt natur och de vände sig så gott som uteslutande till sin egen krets av
specialister. Under större delen av 1900-talets andra hälft betraktades De-
wey som ointressant av fackfilosofer.15 Hans vida perspektiv var oförenliga
med den moderna filosofins världsfrånvända specialstudier. Författarna till
de nya biografierna tycks anse att intresset nu åter vänds mot Dewey för att
han åtminstone har sysslat med frågor som angår folk.

Att det på pedagogiskt håll uppstått ett nytt intresse för Dewey kan en-
ligt min mening också bero på att man runt om i världen i dag får leva med
konsekvenserna av den nedrustning på skolans område som blev följden av
'Thatcherismens' och 'Reaganismens' nedmontering av välfärdssamhället.
Hos Dewey möter läsaren en tänkare som anser att skolan och sociala insti-
tutioner är viktiga instrument för en gynnsam utveckling för individ och
samhälle och att en god utveckling av samhället förutsätter att varje enskild
individ får möjlighet till en optimal utveckling.16 Dewey respekterar lärare
för det de gör och hävdar att de ska ha en god utbildning och en anständig lön.
På det teoretiska planet återvänder han gång på gång till frågan vad utbild-
ning bör vara i ett demokratiskt samhälle, på vad sätt demokratin kan vita-
lisera utbildningen och hur utbildning kan bidra till samhällets utveckling.

Praktiskt engagerade sig Dewey tillsammans med sin hustru i pedago-
gisk försöksverksamhet under sju år. De deltog också i socialt arbete och
folkbildning inom ramen för den amerikanska setlement-rörelsen, en rörel-
se som bl.a. riktade sin verksamhet till immigranter och andra nyinflyttade
för att integrera dem i lokalsamhället. Och när de amerikanska universitets-
rektorerna blev för självsvåldiga och begivna på marknadsmässig manage-
ment – ännu en parallell med vår tid – då tog han initiativ till fackliga sam-
manslutningar för universitetsprofessorer.

Ytterligare en aspekt av dagens deweyintresse kan vara att man söker ett
teoretiskt och språkligt alternativ till den märkliga jargong som ekonomis-
mens företrädare i dag ålägger skolans folk att använda. I en tid när en
rektor kallas för ansvarsägare, en förälder för kundkontakt, en skola för
resultatenhet och ett pedagogiskt program för marknadsidé från produktio-
nen, då kan det kännas som en befrielse med en riktig gammal filosof som
vågar knacka fram ord som My Pedagogical creed, School and Society, The
Child and the Curriculum, Democracy and Education, Freedom and Cultu-
re, Experience and Education på sin gamla skrivmaskin.

Deweys tänkande är holistiskt. I sina texter tar han sig an stora problem-
sjok inom filosofins huvudområden och dit räknas då även pedagogik. Han
undersöker helheter, organiska samband och dynamiska förlopp. Han var

15 Ryan a.a.s. 351.
16 Westbrook a.a. s. 551.
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utbildad i hegeliansk tradition och betraktade gärna världen i termer av dia-
lektiska relationer. Med tanke på den holistiska ansatsen och den giganti-
ska omfattningen i Deweys produktion är det begripligt att olika generatio-
ner och grupperingar av deweyläsare givit upp inför textflödet och inmutat
små fyndorter åt sig, än här och än där. En grupp intresserar sig för Deweys
tankar om barncentrerad pedagogik, en annan för han läroplansteori eller
för hans syn på utbildning som ett medel för samhällsutveckling, och andra
för hans moralteori. Han har ju skrivit om allt, men läsaren förmår bara ta
till sig somligt.

Den svenska s.k. folkskollärarprogressivismen på 1930-talet lär sig av
Dewey att sätta barnet i centrum, politiker att bygga demokrati genom ut-
bildning, läroplansteoretikern att formulera mål för undervisning och sko-
la. Men få har sett helheten. På så sätt har deweyreceptionen ofta gjort sig
skyldig till en felsyn som Dewey själv värjde sig för: I stället för helheter
och dialektisk dynamik har läsarna bara förmått att se enskildheter och dua-
listiska förhållanden.17

Miljön, språket och den nya tiden

Dewey växte upp en i typisk amerikansk småstad i Vermont där fadern var
handlare. En liberal medelklassmiljö, studieinriktad och genomsyrad av
bibelfromhet. Han familj tillhörde en congregationalist-kyrka som prägla-
des av demokratiska traditioner och en positiv inställning till högre studier.
Svenska Missionsförbundet skulle väl kunna stå som en svensk motsvarig-
het till denna miljö. Flera av hans levnadstecknare har noterat att hans ener-
giska mamma inte bara engagerade sig i bibelstudier och filantropisk verk-
samhet utan att hon också hyste ett särskilt intresse för ynglingars moralis-
ka fostran. Och då inriktade hon sig inte bara på sina tre söner utan också på
deras skolkamrater, vilket kunde bli pinsamt för pojkarna. Dewey sade först
i mogen ålder upp sitt medlemskap i kyrkan och gav sedan på gamla dar
uttryck för kritik mot den moralism och inskränkthet som färgade hans upp-
växtmiljö.

Detta är typiskt för hans förhållningssätt. Han undvek att polarisera sina
och andras ståndpunkter utan sökte det som var gemensamt i erfarenhets-
grunden. Det är dessutom så att Deweys förkärlek för att beskriva tillvaron
i dialektiska begrepp har en motsvarighet i religionernas värld. Tillvarons
djupare innebörder fångas där ofta i dialektiska begreppspar av typen ljus-
mörker, skuld-nåd, lidande-förlossning, död-uppståndelse. Detta språkbruk
är kanske inte alltid så tydligt, men genom att ställa begreppen i relation till
varandra utvinnes en betydande existentiell laddning. Denna typ av språk

17 Jämför John Dewey (1938) Experience and Education.
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förekommer också i litterära sammanhang där naturmystik och världsallts-
fascination ofta kläs i en likartad språkdräkt. Det är känt att Dewey i sin
ungdom såväl som senare i livet var fascinerad av naturvetenskap, men
också av panteistiskt betonad naturlyrik av författare som Wordsworth och
Emerson, som räknas till en litterär grupp som intressant nog benämns trans-
cendentalisterna.

Därför såg Dewey tydligen inte sitt religiöst färgade tänkande från bör-
jan av sin karriär som oförenligt med den kritiska liberalism som han sena-
re kom att utveckla; det var snarare olika stadier i en och samma utveck-
lingsprocess. Det är också kännetecknande att han kunde använda sig av ett
religiöst språk också i senare skrifter, trots att han då inte betraktade sig
som troende. Han drog sig inte för att tala om sitt religiösa förhållningssätt
till demokratin eller om sin djupa tro på människan. Genom att använda ett
teologiskt språk och fylla det med nya innebörder kunde han fortsätta dialo-
gen med stora grupper i det amerikanska samhället som var fast förankrade
i traditionell kristendom.

Deweys tänkande formades av 1800-talets vetenskapliga debatt där ut-
vecklingsbegreppet var centralt inom såväl humaniora som naturvetenskap.
Från Hegel känner man igen Deweys förkärlek att tänka och skriva i dialek-
tiska begrepp: demokrati och uppfostran, barnet och läroplanen, erfarenhet
och utbildning. I dessa och andra begreppspar anges olika spänningsfält och
möjligheter till interaktion och därmed också möjligheter till utveckling.
Arvet från Darwin märks t.ex. i hans sätt närma sig samhällsfrågor. Demo-
krati ses som det bästa, som det mest organiska sättet, att organisera sam-
hället och bibehålla variationen och interaktionen människor emellan. De-
weys pedagogiska teorier betecknades länge just som biologisk pedagogik.

Detta var nu inte ett publicistiskt knep. Dewey menade att kontrasterna
mellan religion, vetenskap, konst och etik kunde betraktas som skenbara. I
grund och botten var allt ett uttryck för människors strävan att förstå värl-
den och leva i den. Det vetenskapsmannen gör är alltså detsamma som vi
alla ägnar oss åt när vi försöker bestämma oss för hur vi ska tänka och
handla. Och tränger man bara tillräckligt djupt in i frågorna så möts olika be-
traktare i en position som innehåller flera betydelsefulla gemensamma element.

I detta avseende kan Dewey påminna om den svenske filosofen Hans
Larsson (1862-1944). Han hävdade en konvergenshypotes som gick ut på
att många riktningar i idéhistorien rymde likartade tankestrukturer, bara
man trängde ner tillräckligt djupt i dem. Denna teori omvandlade Hans Lars-
son till en didaktisk urvalsprincip för att undvika det ytliga ”mångläseriet”:
inte allt, men det hela – i delen.18 Det är ett förhållningssätt som påminner

18 Hans Larsson (1917/1993) Om bildning och självstudier. Borgholm. ABF för-
bundet/Bildningsförlaget.
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om de didaktiska urvalsprinciperna som tillämpades i den försöksskola som
drevs av makarna Dewey i Chicago.

Mycket i Deweys tidiga verksamhet kastar ljus över hans senare veten-
skapliga arbete. Jag har särskilt intresserat mig för en händelse som inträf-
fade under hans första år som lärare.

Mystikern i Oil City

Efter avslutad skolgång arbetade Dewey tre år som lärare i Oil City. Bio-
grafierna är samstämmiga i sin uppfattning om att Dewey nog inte lyckades
särskilt bra i sin lärargärning. Han vantrivdes med arbetsuppgifterna och
han lär ha haft svårt med att hålla ordning i klassen som bestod av pojkar
obetydligt yngre än han själv. Det var i denna gudsförgätna håla som De-
wey gjorde sina första försök att skriva vetenskapliga texter och av alla
ställen på jorden var det just här som han gjorde en livsavgörande erfaren-
het. Själv kallade han det för en mystikupplevelse, a mystic experience.

Det finns ett otal olika definitioner av mystik. Låt oss ta fasta på den
begreppsbestämning som givits av William James (1842-1910) en av den
amerikanska pragmatismens mest betydelsefulla företrädare, och alltså sam-
tida med Dewey.19 Han menar att det finns fyra kännetecken på mystik och
mystiska upplevelser:

• Det är ett sinnestillstånd som inte kan beskrivas i ord; det kan inte över-
föras till andra, det måste erfaras.

• Det är en erfarenhet som har känslokaraktär men också rymmer ett kun-
skapstillstånd; något som ger inblick i en högre verklighet.

• Det är en övergående erfarenhet som är begränsad i tiden, och varar
högst i en eller två timmar.

• Det rör sig om upplevelser som inte kan framkallas viljemässigt. Det är
snarare något utifrån kommande som drabbar personen, som blir gripen
av någon slags högre makt.

Den svenska religionshistorikern Tor Andrae gör i sin genomgång av olika
uppfattningar om mystikbegreppet flera tillägg till James begreppsbestäm-
ning.20 Han påtalar att det ofta finns en känsla av intuitiv visshet, en känsla
av helhet eller Osynlig Närvaro, men också inslag av naturmystik, pante-
ism och oändlighetsmystik i upplevelserna; men han stannar för att det i
första hand rör sig om en inre religiös erfarenhet. ”Mystiken är obetingad

19 William James (1902/1982) The Varieties of Religious Experience. New York.
The Penguine Classics.

20 Tor Andrae (1926) Mystikens psykologi. Stockholm. SKS Förlag.
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religiös introversion.” Samtidigt tar han avstånd från tesen att mystiken till
sitt väsen skulle vara irrationell, tvärtom, menar Andrae, rymmer den mys-
tiska erfarenheten sin egen logik. Den kan man möta hos konstnären som
grips av inre skönhetssyner, erfar skapandets lyckorus och arbetar med sin
konst för konstens skull. Och han anför forskare som hävdar att det finns en
dragning åt mystiken inte bara i gudstron, utan i vetenskapen, i konsten, i
det dagliga livet.

Historien rymmer flera exempel på hur sådana upplevelser kan få livs-
avgörande inverkan på ett författarskap. En av de mest omskrivna är J.J.
Rousseaus upplevelse en oktobereftermiddag 1749. Han var på väg för att
besöka Diderot som satt fängslad för att han skrivit något kritiskt om reli-
gionen. Rousseau gick till fots samtidigt som han bladade litet i en bok han
hade med sig. Så fick han syn på en fråga som formulerats av akademin i
Dijon: ”Har förnyelsen av vetenskaperna och humaniora bidragit till att
höja moralen?”  Rousseau berättar:

Plötsligt kände jag hur min själ bländades av tusentals ljus; en mängd
klara idéer dök upp för mitt inre med en så förvirrande intensitet att
jag överväldigades av en obeskrivlig upprördhet; det gick runt i mitt
huvud som om jag vore drucken. Jag skakades av en våldsam darr-
ning och den svallade in i mitt bröst; jag kunde inte andas där jag
gick, jag sjönk ned under ett träd vid vägkanten, och där tillbringade
jag en halvtimme i en sådant upprört tillstånd att när jag sedan reste
mig såg jag att hela mitt skjortbröst var vått av tårar som jag hade fält
utan att veta om det. Oh! Om jag bara hade kunnat skriva ned en
fjärdedel av vad jag såg och kände under detta träd, med vilken klar-
het kunde jag då inte ha synliggjort motsägelserna i samhällssyste-
met, med vilken kraft hade jag inte kunnat avslöja vanvården av våra
institutioner, hur klart skulle jag inte ha kunnat visa att människan är
god av naturen och att det enbart beror på dessa institutioner att män-
niskor blir onda. (...) Det var så jag blev författare, när jag minst hade
väntat det, nästan mot min vilja.21

Ungefär hundratrettio år senare upplevde alltså Dewey något liknande i Oil
City. Detta var nu inte något som han gärna talade om. Han skrev aldrig
själv om det, det står inte heller omnämnt i de tidiga biografierna. Men när
han var en gammal man berättade han om det i en intervju i The Atlantic.22

21 Citatet är hämtat ur Mason (1979) The Indispensable Rousseau, s. 24. Det kom-
mer från ett brev som Rousseau skrev till Romilly, den 6. feb. 1759. Vår över-
sättning från engelskan.

22 Max Eastman (1941) ”John Dewey” The Atlantic December 1941.
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Atmosfären var helt annorlunda än när Rousseau föll i hänryckning. Ing-
en yrsel, inga känsloutbrott, inga gråtattacker. Det var bara så att han satt
och läste en kväll. Också Dewey funderade över ett problem, men det var
inte formulerat av någon akademi, utan snarare framsprunget ur den grå
skolvardagen, som inte bara omfattade bråkiga elever utan även morgon-
bön och bibelstudium. Han funderade över problemet ”whether he really
meant business when he prayed”.

Dewey förklarar för intervjuaren att mystiska upplevelser är alltigenom
känsloförankrade och inte kan fångas i ord; men när han ändå försöker be-
skriva den känslomässiga innebörden av sin upplevelse låter det så här:

What the hell are you worrying about, anyway? Everything that’s here
is here, and you can just lie back on it.

I ’ve never had any doubts since then, nor any beliefs. To me faith
means not worrying.

Ett tredje exempel på mystikupplevelser kan vi hämta från den svenska
pedagogikhistorien. Emilia Fogelklou (1878-1972) var lärare och kulturde-
battör som hade ett betydande inflytande på samtidens kvinnorörelse, freds-
arbete och skoldebatt. Hon minns tiden och platsen för sin omvälvande upp-
levelse. Den 29 maj 1902 satt hon och arbetade med lektionsförberedelser
på en parkbänk i Göteborg. Då drabbades hon av det som hon beskrivit som
den centrala händelsen i hennes liv.

Utan syner eller ljud av tal eller mänsklig förmedling upplevde hon I
utomordentligt klarvaken medvetenhet det stora, förlösande, inre und-
ret. Det “tomma skalet” liksom brast. All tyngd och vånda, hela overk-
lighetstillståndet sjönk undan. Hon förnam levande godhet, glädje,
ljus som en genomstrålande klar, lyftande, omslutande, otvetydig
verklighet djupt inifrån.23

Hon hade senare i livet ganska svårt att anpassa sig till traditionellt skolar-
bete. Som teolog och kulturdebattör kände hon sig mer hemma i Folkets
hus än i kyrkan. Hennes pedagogiska gärning kom att knytas till de öar av
progressiv pedagogik som då fanns i landet, exempelvis Birkagårdens folk-
högskola, Fogelstadgruppen och Viggbyholmsskolan.24

23 Emilia Fogelklou (1950) Barhuvad, s. 53. Stockholm. Bonniers.
24 Malin Bergman Andrews (1999) Emilia Fogelklou, människan och gärningen

– en biografi. Skellefteå. Artos. s.197 och 257.
  Ingrid Meijling Bäckman (1997) Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous

självbiografi. s. 27-36. Stockholm. Symposion.
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Tre århundraden, tre olika kultursammanhang, men ändå erbjuder den
mystiska upplevelsen likartade sensationer med, som det verkar, genomgri-
pande följder för de tre personerna. Flera av kriterierna för en mystikupple-
velse går att urskilja, låt vara att Deweys buttra och ordknappa redogörelse
inte ger så många detaljer. De tre saknar ord att beskriva vad deras upple-
velse innebar, men de erfor något som de menar gav dem en djupgående
insikt i verklighetens grundförutsättningar. Det var distinkta händelser som
kom att få stor betydelse för deras respektive författarskap.

Varken Rousseau eller Dewey säger något om Gud i samband med upp-
levelserna. Båda kom att utveckla en filosofi som till vissa delar hade reli-
giösa karaktäristika, men som snarast anslöt till en agnostisk eller ateistisk
åskådning. Däremot kom de båda att gå in i sin skapande verksamhet som
syftade till att pejla verklighetens grundläggande villkor; Rousseau med
exalterad och självcentrerad retorik, Dewey genom att försjunka i tålmo-
digt långrotande i allsköns filosofiska och sociologiska problem; för Fogel-
klous del blev följden att hon med tiden sökte sig till kväkarrörelsen och
etablerade den i Sverige.

Deweys förmåga att gå in i sitt arbete och vistas där som i ett slutet rum
kom för övrigt väl till pass i hemmet. Man sa att hans styrka som logiker var
som störst när han var fördjupad i ett samtal med någon professorskollega
och samtidigt hade en unge klättrande uppför byxbenet och en annan plask-
ande i hans bläckhorn. Han förblev trogen gentemot sina egna tankegångar
i den meningen att han så att säga stannade i dem och utvecklade dem år-
tionden efter årtionde. Han återvände till de problem som han brottats med
under sina tidiga år som filosof för att ompröva och vidareutveckla.

Kyrkan har alltid haft svårt med sina egna mystiker, liksom Islam har
haft svårt att förhålla sig till sufismen och judendomen till kabbalismen.
Mystiker har blivit förvisade till avlägsna ökenkloster, tvingats till avbön,
fått skrivförbud, blivit exkommunicerade eller oskadliggjorda på annat sätt.
Man kan fråga sig om den vetenskapliga världens medvetna negligering av
Deweys tidiga arbeten var uttryck för liknande ställningstaganden.

Både Rousseau och Dewey kom att motarbetas av katolska kyrkan. Låt
vara att Dewey slapp att få sina böcker brända på bål, den metoden hade
kommit ur bruk när det var hans tur. För Fogelklous del markerades hennes
utanförskap i samband med att hon i slutet av sin yrkesbana sökte en pro-
fessur i religionshistoria med religionspsykologi vid Uppsala universitet
och blev ratad till förmån för en ung manlig filolog.25

Om allt detta kunde det finnas mycket att tillägga, men det som intresse-
rar mig här är hur Deweys mystikupplevelse kom att influera hans omfat-
tande författarskap. Vad betydde Deweys upplevelse i Oil City för hans

25 Malin Bergman Andrews a.a. s. 262. Ingrid Meijling Bäckman a.a. s. 35.
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tänkande och för hans bidrag till pedagogik och annan samhällsdebatt? På
denna punkt ger hans 1990-tals biografier prov på olika läsarter. Westbrook
noterar händelsen i Oil City och redogör för källäget och sammanhanget,
inte så mycket mer.26

Rockefeller lyfter fram händelsen som ett viktigt inslag i Deweys liv,
men anser att den givits för stor vikt av den journalist som återberättat den.
Mystikupplevelsen skulle snarare vara en följd av Deweys filosofi under
denna period än orsaken till hans senare sätt att tänka. Han menar alltså att
det här finns risk för att man förväxlar orsak och verkan. Det var inte mys-
tikupplevelsen som ledde Dewey till hans vetenskapliga projekt att försöka
förena tro och vetande, lära och liv. Det var snarare hans arbete med denna
problematik som ledde till upplevelsen. Kanske kunde också hans intresse
för den skönlitterära transcenmentalismen ha spelat in. Rockefeller illustre-
rar detta genom att citera en dikt av Wordsworth.27

And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man:
A motion and a spirit, that impuls
All thinking things, all objekts of all thought,
And rolls through all things.

Det tycks som om Rockefeller själv tillämpar ett deweyinfluerat resonemang
på incidenten i Oil City. Man ska inte se det hela dualistiskt eller som ett
orsak verkan förhållande. Det viktiga är att urskilja det dialektiska förhål-
landet mellan arbete och fritidsläsning, tro och vetenskap, tradition och na-
turupplevelser, i vilket den unge läraren befann sig. Å andra sidan tycks det
som om denna atmosfär enligt Rockefeller stannar kvar hos Dewey under
större delen av hans fortsatta liv och färgar hans sätt att närma sig de olika
filosofiska problem han behandlar i Human Nature and Conduct (1922),
Experience and Nature (1925), A Common Faith (1934) och Art as Expe-
rience (1934).28

Ryan vill för sin del närmast tona ned händelsen och menar att den doku-
menterats på ett ofullständigt sätt, vilket gör att man inte bör dra för stora
växlar på den.29

26 Westbrook a.a., s. 8.
27 Rockerfeller a.a., s. 67.
28 Rockefeller a.a., s. 501 ff.
29 Ryan a.a. s. 58.
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Den tidige Dewey och den sene

Händelsen i Oil City bör enligt min mening ses som ett inslag i ett större
helt bestående av Deweys tidiga vetenskapliga och kulturella intressen. Och
i detta kan jag alltså hämta stöd i de nya biografierna. Problemet skulle
därför kunna formuleras så: På vad sätt kan kännedom om Deweys tidiga
arbeten (som man tenderat att se bort ifrån) fördjupa vår förståelse av hans
senare, mera kända verk? Jag ska peka på några genomgående tankelinjer i
Deweys filosofi som finns med under den långa tid han var verksam:

Strävan att fånga helheter och utvecklingslinjer genom
dialektiska begreppspar

Utvecklingsbegreppet är centralt hos Dewey. Det som skapar utveckling är
dialektiska relationer inom olika slags helheter. I inledningen till The Child
and Curriculum kan man läsa följande:

De grundläggande faktorerna i den pedagogiska processen utgörs av
en omogen och outvecklad varelse och av vissa sociala mål, tankar
och värderingar som har tagit gestalt i den vuxnes mogna erfarenhet.
Den pedagogiska processen utgörs av en lämplig interaktion mellan
dessa krafter. Det väsentliga i pedagogisk teori är att uppfatta varje
sådan kraft i relation till de andra på ett sådant sätt att det underlättar
en så fullständig och fri interaktion som möjligt.

Men här kommer tankemödan in. Det är lättare att se omständig-
heterna var för sig, att framhäva den ena på bekostnad av den andra
och att sätta dem i motsats till varandra, än att upptäcka den verklig-
het till vilken var och en hör. Det enklaste är att gripa efter någon
komponent i barnets natur eller i den vuxnes mogna medvetenhet och
hävda att detta är nyckeln till hela problemet. När detta inträffar för-
vandlas ett mycket allvarligt problem – det om interaktionen – till ett
overkligt och därför olösligt, teoretiskt problem. I stället för att se
pedagogiken som en helhet ser vi motstridiga element. Vi får en situa-
tion där barnet ställs mot läroplanen, individens natur mot samhällets
kultur. Denna motsättning ligger under alla andra skiljaktigheter inom
pedagogiken. The Child and the Curriculum (1902)30

Dewey menade att pedagogisk debatt kännetecknades av att parterna alltid
såg ”barnet” och ”läroplanen” som kontrasterande och konkurrerande ele-

30 MW.s. 271 The Child and the Curriculum (1902) Här citerad i svensk översätt-
ning hämtad från antologin Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av
John Dewey. (1980) Stockholm. Natur och Kultur.
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ment. Ett läger satte barnet på sina demonstrationsplakat, ett annat bar lä-
roplanen på sitt baner. Därigenom förstördes förutsättningarna för en me-
ningsfull debatt och för en dynamisk utveckling i skolan. Resonemanget
visar Deweys ovilja att acceptera dualismer, och hans strävan att ta fram
dialektiska förhållanden i komplexa fenomen.

Han strävade efter att upplösa statiska situationer i samhället genom att
arbeta för utveckling, framsteg, progression. Det skedde bäst genom att iden-
tifiera det dialektiska, det organiska, och undanröja dualismer. Detta med-
för att han driver en reformistisk linje, förordar öppenhet, motarbetar slut-
enhet och söker efter intressanta problem, inte postulat. Fokus ligger på
problemet, inte på traditionellt givna positioner för problemlösningar.

b. Närheten mellan tanke och handling

Deweykännaren William Robert McKenzie pekar på Deweys strävan att se
helheter. Han skriver i sin inledning till ett av banden av den annoterade
utgåvan av Deweys samlade verk: ”The unity he sought was, in the broades
sense, the unity of thought and action.”31

Det läroplanskommittén har betecknat som socialt ingenjörskap hos
Dewey kan enligt min mening lika gärna ses som en strävan att leva som
man lär. 32 Modernitetens bärande idé var enligt Bauman att förbättra värl-
den, och i den meningen är Dewey förvisso en företrädare för det moder-
na.33 Men man bör också komma ihåg att det finns ett judiskt-kristet ethos,
som går ut på att människan inte ska finna sig, hon har ett förvaltarskap som
förpliktigar henne att försöka förbättra mänsklighetens villkor. Tron utan
gärningar är död. Av frukten känner man trädet etc. Här kan man möjligen
hos Dewey se en återspegling från hans uppväxtmiljö där bönhusgemen-
skapen inte bara omfattade andliga övningar utan också självförvaltning,
socialt engagemang och samhällsbyggande.

Alan Ryan berättar om sammankomster för sommarlediga akademiker
från Chicago, däribland Dewey, som ägnades åt samtal och gemenskap kring
etiska frågor. Han ser en likhet mellan dessa möten och den frikyrklighet
som var en viktig del av Deweys uppväxtmiljö.34 Westbrook följer en lik-
nande linje när han ansluter sig till tanken att progressivismen formades av
personer som hade internaliserat en protestantisk etik, men ogillat den reli-

31 William Robert McKenzie inledning till samlingsvolymen EW 5. s. xv.
32 Skola för bildning. SOU 1992:94. s. 46 och 361.
33 Zygmunt Bauman (1997) Postmodernity and its Discontents.New York. New

York University Press.
34 Ryan a. a. s. 123.
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giösa inramningen.35 I dessa religiösa sammanhang hävdades att tron utan
gärningar är död. Möjligen ansåg Dewey detsamma om sin filosofi.

c. Sökande efter helheter som rymmer mångfald

Eftersom mångfalden enligt Deweys av biologin inspirerade synsätt är för-
utsättningen för livet och all utveckling har mångfalden ett eget värde. Var-
je individ är en del av mångfalden och får bl a därigenom sitt egenvärde.
Detta präglar i hög grad människosynen och synen på demokrati hos De-
wey: Vem du än är, kan du hos varje människa du möter finna någon egen-
skap som du själv inte har eller någon förmåga där du är underlägsen. På
samma sätt har du själv egenskaper som är unika och som gör dig värdefull.

Det finns lika många sätt att vara begåvad och obegåvad som det finns
positioner att uppnå och arbeten att utföra. Och ända tills samhället
blir statiskt kommer nya verksamhetsformer ständigt att utvecklas som
var och en tillåter och kräver sin egen speciella begåvning och obe-
gåvning. Individuality, Equality, and Superiority (1922)36

Med dessa utgångspunkter kan som tidigare nämnts demokrati definieras
som kommunicerad erfarenhet mellan fria individer med varierande erfa-
renheter och begåvningar.

To co-operate by giving differences a chance to show themselves be-
cause of the belief that the expression of difference is not only a right
of the other person but is a means of enriching one’s own lifeexpe-
rience, is inherent in the democratic personal way of life.

Creative Democracy (1940)37

d. Ambitionen att utveckla en ”allmännelig tro”
med filosofiska förtecken

Något som rimligen väckte anstöt hos religiöst troende av olika schatte-
ringar var Deweys försök att utveckla en trosåskådning, ”A Common Faith”.
Boken med denna titel inleds med att han förkastar två ståndpunkter. Den
ena är en fundamentalistiskt färgad hållning, som utan reservationer accep-

35 Westbrook a. a. s. 184.
36 MW. s. 295. Här citerad i svensk översättning hämtad från antologin Individ,

skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. (1980) Stockholm. Na-
tur och Kultur. s. 122.

37 MW s. 226. Creative democracy. 1940.
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terar vidskepliga och övernaturliga inslag i religionen. Den andra stånd-
punkten är den som endast godtar erkända vetenskapliga fakta som argu-
ment och som dessutom förnekar värdet av ett engagerat (Dewey skriver
”religiöst”) förhållningssätt till verkligheten och till medmänniskorna. Ge-
nom att förkasta dessa två motsatta ståndpunkter upplöser han den dualism
som uppstått i den samtida debatten vilket ger honom möjligheten att ut-
veckla något nytt.

Sekulariseringen är enligt Dewey den stora förändringen i samtiden. Den
har bl.a. medfört att människan inte längre upptas i en religion genom att
hon föds in i ett bestämt religiöst sammanhang, utan att det är den enskilde
som själv väljer sin religiösa ståndpunkt. Dewey menar att tiden är mogen
för att emancipera de religiösa kvalitéerna bort från de historiskt givna sam-
manhang där de en gång uppstod. Han skriver om tron på de ideal, som
finns immanenta i erfarenhetens religiösa dimensioner, och han understry-
ker att kraften i denna tro skulle stärkas om den frigjordes från de överna-
turliga och metafysiska ramar inom vilka den uppstått.

We who now live are parts of a humanity that extends into the remote
past, a humanity that has interacted with nature… Ours is the responsa-
bility of conserving, transmitting, rectifying and expanding the heri-
tage of values we have received that those who come after us may
receive it more solid and secure, more widely accessible and more
generously shared than we have received it. Here are all the elements
for a religious faith that shall not be confined to sect, class, or race.
Such a faith has always been implicitly the common faith of mankind.
It remains to make it explicit and militant.

A Common Faith (1934)38

Det kontroversiella i Deweys hållning ligger inte bara i hans avståndsta-
gande från övernaturliga inslag och oförnuft i de religiösa traditionerna.
Han ser tron som något oavslutat och erfarenhetsbaserat, något som stän-
digt utvecklas. Kunskapen skulle alltså inte vara given en gång för alla, så
som den uppenbarades för Moses, Jesus och Mohamed, eller för Marx, Le-
nin och Stalin. Dewey menar i motsats till företrädarna för dessa och andra
åskådningar, att den personliga erfarenheten kan och bör skiljas från de
etablerade traditionerna. Inte undra på att han betraktades som kättare, en
avfälling eller en revisionistisk förrädare.

Liknande ståndpunkter fanns visserligen hos många i samtiden. Det var
inte bara den religiösa väckelsen som var märkbar i det amerikanska sam-
hället, också radikala och liberalteologiska tankegångar vann insteg, inte

38 MW. s. 87 A Common Faith. 1934.
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minst inom universitetsvärlden. Det kan också nämnas att det vid denna tid
fanns en rörelse i USA, som gick under beteckningen Social Gospel.39 Den-
na åskådning byggde på en teologi som hävdade att föreställningen om ett
tillkommande gudsrike inte skulle hänskjutas till någon framtida messiansk
epok, till någon apokalyptisk tidsålder eller till något inre själstillstånd. Nej,
det sanna gudsriket kunde byggas i vardagen genom att man arbetade flitigt
för sin nästa och för ett bättre samhälle.

e. Tendensen att endast se gradskillnader och inte artskillnader
mellan religion, politik, konst, vetenskap

Under vissa tider har gränserna mellan tro och vetande, politik och religion.
varit oöverstigliga. Därför är det inte utan att man studsar till när man läser
följande rader skrivna av filosofen John Dewey:

The next religious prophet who will have a permanent and real influ-
ence on men’s lives will be the man who succeeds in pointing out the
religious meaning of democracy, the ultimate religious value to be
found in the normal flow of life itself. It is the question of doing what
Jesus did for his time.

The Relation of Philosophy to Theology (1892)40

Vol. 4  Essays The study of Ethics

Många gånger har jag sett hur konfunderade läsare har blivit över avslut-
ningen i Deweys My pedagogic Creed från 1897. Där talar han om lärares
arbete. Avslutningen rymmer en retorisk högstämdhet som man sällan fin-
ner hos Dewey. Men jag tror att den var uttryck för en vilja att se samman-
hang mellan olika erfarenhetsvärldar och inte någon pseudoreligiös festta-
laryra.

Jag tror att varje lärare borde försöka inse det upphöjda i sin kallelse,
att han är samhällets tjänare som fått i uppgift att upprätthålla en rik-
tig samhällsordning och säkra en riktig samhällsutveckling.

Jag tror att läraren på detta sätt alltid är den sanne Gudens profet
och den som förebådar det sanna gudsriket.

My pedagogical Creed (1897)41

39 Rockefeller a.a. s. 127. Se även Bengt Hägglund. Teologins historia. En dogm-
historisk översikt.Gleerups.1969. s. 354.

40 EW s. 1. The Relation of Philosophy to Theology (1892).
41 MW s. 4 John Dewey (1897) My Pedagogical Creed. Här citerad i svensk över-

sättning hämtad från antologin Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter
av John Dewey. (1980) Stockholm. Natur och Kultur, s. 49.
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Det är engagemanget, delaktigheten som han vill mana fram. Och det är
heller ingen tvekan om att han denna delaktighet omfattar både tanke och
liv, ord och handling, dvs. intelligent action.

f. Sökandet efter språkliga uttryck för komplexa förhållanden

Det är strängt taget märkligt att Deweys texter fortfarande finner nya läsa-
re. I alla tider har man klagat över hans erbarmliga språk. Sida upp och sida
ner vindlar sig långa, invecklade meningar, till synes utan något bestämt
mål. Begreppsanvändningen är oklar eftersom entydiga definitioner sak-
nas, i stället staplas synonymerna ovanpå varandra för att genom en slags
massverkan fösa läsarens tanke i avsedd riktning. Textens uppbyggnad är
komplicerad och det verkar som om författaren trevar sig fram för att un-
dersöka hållbarheten i sina idéer. Ändå visar Deweys många debattartiklar
i en rad olika ämnen att han kunde skriva enkelt och slagkraftigt.

Mystikernas dilemma har alltid vara att finna ett språk som kan återge
deras erfarenheter och fånga det osägbara. I den ofta återkommande kriti-
ken av Deweys svårtillgängliga språk anförs ibland en spydighet av Justine
Holmes42. Han menade att Dewey skriver som Gud själv skulle ha gjort, om
han hade varit väldigt angelägen om att säga oss något viktigt, men plötsligt
funnit sig sakna ord. Ju mer komplexa problem Dewey bearbetar desto snå-
rigare blir språket och det slingrar sig hit och dit allteftersom det följer
problemets utveckling. När han arbetar med filosofiska problem blir hans
språk lika komplicerat som de problem han försöker utreda. Så till vida är
han en ärlig författare; han försöker inte via språket lura läsaren att ämnet är
enkelt eller att han själv har skådat lösningen i hela dess vidd.

Grundläggande värden

De senaste tjugo åren har den internationella utbildningspolitiska trenden
präglats av en förening mellan nyliberalt marknadstänkande och traditio-
nell värdekonservatism. Med tanke på den utbildningspolitiska debatten
under 1900-talets början skulle man kunna tro att dessa två riktningar skul-
le vara oförenliga, men så är tydligen inte fallet hundra år senare. Krav på
tydligare prestationsmått, valfrihet och konkurrens förenas med krav på fasta
ämneskunskaper och moralisk fostran och kontroll.43 Denna internationella
trend ligger i de flesta avseenden mycket långt från John Deweys liberalism.

42 Här återgiven efter Allan Ryan a.a. s. 20.
43 Jag hänvisar här till Stephen Ball(1990) Politics and policy making in educa-

tion, explorations in policy sociology. Routledge.
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Även Sverige förefaller att ha nåtts av denna rörelse i tiden. Här sker
skolans styrning enligt marknadsekonomiska principer samtidigt som man
målmedvetet driver en kampanj för att öka medvetenheten om skolans vär-
degrund. Begreppet värdegrund ger intrycket att det är fråga om ett enda
allmänneligt värdesystem som ligger fast för alla tider. Även denna före-
ställning ligger långt från den tradition som knutits till Deweys pedagogis-
ka filosofi. Han menade att föreställningen om fasta och eviga värden visat
sig ofruktbar genom den klassiska filosofins oförmåga att skapa enighet i
värdeteoretiska frågor. Dessutom hade den moderna vetenskapen, enligt
Dewey, givit en ökad insikt om naturens och historiens föränderlighet.

Deweys etik är värderelativistisk i den meningen att han hävdar att vär-
den bör relateras till situationen, till av naturen och historien beroende för-
utsättningar. Denna relativism är inte nihilistisk. Den är förankrad i ett indi-
viduellt och socialt sammanhang och rymmer i sig ett krav på ansvar och
konsekvens. Närheten mellan tanke och handling, mellan etik och moral
innebär en uppfordrande utmaning för både individ och samhälle.

Hos Dewey möter man alltså inte några fasta värden, men väl en tydlig
uppmaning till kontinuerlig värdering, till övervägande och omprövande
samtal i etiska frågor. Denna typ av etisk relativism har väckt farhågor hos
många.44 Dewey är en i raden av kritiska och reflekterande filosofer som
beskyllts för moralupplösning och för att vara ungdomens förförare. Här-
vidlag utgör kännedomen om Deweys tidiga arbeten och hans biografi en
lämplig motvikt. I Deweys livsverk utgör etiken ett bärande tema. Den för-
sta upplagan av hans Ethics kom 1908. Därefter omprövade och reviderade
han detta stora arbete under flera årtionden.

Vilka värden kan då urskiljas i denna etik? Till sin karaktär är de alltså
inte ”fasta” i vanlig mening, snarare då flexibla och situationsberoende. Jag
har fäst mig vid följande värden hos Dewey, en annan läsare, i en annan tid,
skulle förmodligen föra fram något annat.

Utveckling–mognad–växt/growth. Detta är ett centralt tema i Deweys verk.
Den biologiska referensramen är tydlig, men också hans stora intresse för
barn. De som är små har en mäktig förmåga som de vuxna förlorat: the
power to grow. Häri ligger ett särskilt värde; de ungas fria och individuella
växt under goda betingelser är en förutsättning för en gynnsam samhällsut-
veckling i framtiden.

44 I Sverige varnade man för den rousseauanska och den baconiska faran, dvs att
alltför mycket lita till fri och naturalistisk utveckling så att barnen prisges åt en
godtycklig moralisk fostran. Folke Leander (1942) John Deweys pedagogik och
bildningsideal. Skolpolitiska längdsnitt och strukturskisser. Pedagogiska skrif-
ter 175. Stockholm. Svensk läraretidnings förlag.
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Mångfald får ett särskilt värde genom sin betydelse för utvecklingen. Den
biologiska mångfalden är viktig för naturen. På samma sätt är den sociala
och kulturella mångfalden viktig för demokratin och samhällsutveckling-
en. Därför är sådana organisationsformer av ondo, som inskränker mång-
falden och befrämjar uniformitet inom exempelvis utbildningsväsendet.
Mångfaldens värde ligger bl.a. i att den är förutsättningen för det dialektis-
ka spelet mellan olika aktörer i ett demokratiskt samhälle.

Demokrati är ett återkommande tema hos Dewey. Han räknas till de stora
demokratiteoretikerna. Särskilt intresserade han sig för relationen mellan
demokrati och utbildning. Också demokratin ses som ett relativt, inte ett
absolut värde. Det är helt enkelt den styrelseform som så här långt visat sig
bäst garantera och stödja social variation och samhällelig utveckling.

Det hände att han definierade demokrati som ”kommunicerad erfaren-
het”. Kommunikationen mellan olika parter i samhället såg han som livs-
nerven i den demokratiska gemenskapen. Utan den uteblev den organiska
dynamik genom vilken ett demokratiskt samhälle kunde utvecklas och för-
bättras. Utan samtal och interaktion mellan människor kan inte samhället
vidmakthållas.

Erfarenhet är enligt Dewey en värdefull och grundläggande tillgång för all
pedagogisk verksamhet, också i samband med demokratiska förlopp. De-
wey åberopar Rousseau och skriver tillsammans med sin dotter Evelyn
Dewey om sinnesträning, barnets eget tänkande och barnets egna erfaren-
heter.45 Erfarenheten kommer emellertid inte direkt ur praktiska aktiviteter
utan genom interaktionen mellan aktivitet och reflektion. Erfarenheten kan
inte heller komma direkt ur reflektioner som saknar förankring i handling.46

Här kan det möjligtvis vara på sin plats att erinra om uttrycket learning by
doing, även om det verkar som om Dewey själv hellre använde formule-
ringen intelligent action.

Aktivism. I Deweys stora projekt intelligent action hävdas att tanke och
handling bör ses som ett, eller som stående i ett dialektiskt förhållande till
varandra. Han vände sig mot den vanliga polariseringen mellan kropp och
själ, tanke och handling. Detta innebär ett etiskt krav på att människan ska
leva som hon lär, men också att hon ska reflektera över sina handlingar. I
detta ligger även en kunskapsvärdering. Teori och praktik är inte varandras

45 John Dewey & Evelyn Dewey (1915) Schools of tomorrow London/Toronto. J.
M. Dent & sons ltd. I denna skrift ägnar Dewey tillsammans med dottern Evelyn
Dewey hela första kapitlet åt frågor som på olika sätt rör olika aspekter av erfa-
renhet. Här lanseras också begreppet ”learning by doing”.

46 John Dewey (1938/1997) Experience and Education. New York.Touchstone.



SVEN HARTMAN  29

motsatts men väl varandras förutsättning. Därför kan ingetdera värderas
högre än det andra.

A child, like an adult, may make or do something following the dicta-
tion of others, working mechanically from oral or printed instructions,
or stereotyped blueprints. There is then next to no thought; his activi-
ty is not truly reflective. But as we have allready noted, the means-
consequence relation is the heart of all meaning. ”Work” in the sense
of intelligent action, is therefore highly educative, because it continually
builds up meanings… How we think (1910)47

Arvet efter Dewey

Mot 1900-talets mitt avtog Deweys nationella och internationella inflytan-
de. I USA hade det funnits två ytterlighetsgrupperingar som länge hade
fördömt den stillsamme filosofen. Den ena var den katolska kyrkan, som
under kardinal Spellmans ledning företrädde en reaktionär linje i teologis-
ka, sociala och politiska frågor. Dewey betraktades av denna grupp som en
gudsförnekande, liberal moralupplösare av värsta sort. Den andra gruppen
var marxisterna i det amerikanska kommunistpartiet som hade svårt för
Deweys klassiska liberalism, men som framförallt avskydde honom för att
han inte stödde Sovjetsystemet, trots att han i vänskaplig och kamratlig
anda hade varit inbjuden dit för att ta del av arbetet på att skapa en ny
människa och ett nytt samhälle.48

När Sovjetunionen 1957 sände upp den första rymdsatelliten drabbades
USA av en sputnikchock och man sökte febrilt orsaker till att USA hade
hamnat på efterkälken i rymdkapplöpningen. En orsak tyckte man sig finna
i det liberala amerikanska skolsystemet som i motsats till Sovjet arbetade i
progressiv elevcentrerad anda. Skulden lades så på Dewey som företrädare
för den nya pedagogiken.

Under samma period expanderade den analytiska filosofin på universi-
teten världen över. Forskningen utvecklades snabbt i en alltmer abstrakt
och specialiserad riktning. Dewey hade överlevt sig själv som filosof sades
det. Hans gränsöverskridande och samhällstillvända filosofiprojekt tedde
sig ohjälpligt omodernt, rent av ovetenskapligt. Hans filosofi ansågs inte ha
ett bestående värde och kunde på sin höjd uppmärksammas som ett inslag i

47 MW s. 120 John Dewey (1910/1991) How we think. New York. Prometheus
Books.

48 Ryan a.a,. s. 336-365.
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den amerikanska filosofins historia.49 Ändå ser vi i dessa dagar prov på ett
nytt intresse för Deweys arbeten. Det har varit den bärande tanken i denna
artikel.

Det är uppenbart att Deweys holistiska perspektiv och dialektiska metod
var oförenliga med den analytiska filosofins arbetssätt, likaså den vikt han
i sin filosofi tillmätte växten, mångfalden, demokratin, erfarenheten och
aktivismen. Å andra sidan var det kanske just sådana aspekter som gjorde
hans tänkande intressant för många andra.

Deweys internationella genomslag var anmärkningsvärt stort. I länder,
där man efter första världskriget befann sig i viktiga övergångsskeden, sök-
te man sig till Deweys tankar om demokrati och utveckling. Han gästade
bl.a. Kina, Japan, Turkiet och Sydafrika i rollen som efterfrågad filosof och
samhällsteoretiker. Hans inflytande var stort också i Indien. Det internatio-
nella intresset levde kvar länge. Detta manifesterades inte minst vid det
ståtliga firandet av Deweys nittioårsdag.50 Av detta kan man möjligen dra
slutsatsen att Deweys texter behöll sitt inflytande och sin generativa kraft
på andra håll i världen också när den akademiska filosofin i västvärlden
tappade intresset.

Så kom, i slutet av 1900-talet, den senaste vågen av deweyintresse. De-
wey kan i flera avseenden karaktäriseras som en modernitetens filosof, men
nu är det även det postmoderna samhällets uttolkare, som tycker sig få led-
ning i hans skrifter. Det förefaller mig som om de i hans holism finner ett
fruktbart sätt att förhålla sig till det kaleidoskopiska, pluralistiska och vär-
derelativistiska i vår tid. Är det kanske detta som är Deweys budskap till
vår tid? – Det är möjligt att filosofiskt belysa också dagens samhälle; och
detta utan att förtvivla eller göra avkall på kritisk analys och moraliskt en-
gagemang.

Det går inte att bortse från den amerikanske filosofen Richard Rortys
uppseendeväckande påstående att John Dewey jämte Ludwig Wittgenstein
och Martin Heidegger var 1900-talets främsta filosofer. Men de tre biogra-
fierna som vi har mött tidigare förhåller sig på olika sätt till Rortys utspel.

Westbrook välkomnar att man inom fackfilosofin åter vill ta Dewey på
allvar, men han reagerar mot den respektlöshet som visas för hans sociala
liberalism. Han menar att postmoderna forskare tar alltför lätt på frågan om
relationen mellan den enskildes självförverkligande och det stora samhäl-
lets grundläggande behov och intressen. Han menar att Rorty sett bort från
filosofiska och etiska aspekterna av denna fråga trots att den sysselsatte
Dewey under flera årtionden.51

49 Ryan a.a., s. 350 ff.
50 Rockefeller a.a. s. 557.
51 Westbrook a.a. s. 539-542.
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Allan Ryan förefaller däremot bli smått uppiggad av Rortys utpekande
av 1900-talets tre stora, även om han förstår att andra blivit konfunderade.
För egen del förefaller han finna bättre möjligheter till fruktbara kopplingar
mellan Dewey och Habermas än mellan Dewey och Heidegger och Witt-
genstein.52

Rockefeller slutligen tar, vad jag kan se, inte upp den postmoderna läs-
ningen av Dewey, utan håller sig främst till den samtida receptionen av
hans texter och då främst de tidiga arbetena.

Till slut

John Dewey dog 1952 nittiotre år gammal. Han avled i sviterna av ett lår-
bensbrott.

Den amerikanske psykologen Philip Jackson berättade en gång för mig
att han under sin tid som ledare för pedagogiken och lärarutbildningen i
Chicago hade haft ett kluvet förhållande till Dewey. I tjänsterummet stod
en stor byst av den gamle filosofen och kastade sin skugga över det dagliga
arbetet. Men när Jackson väl gått i pension vaknade hans intresse för De-
wey till nytt liv och han fördjupade sig i studier av hans estetik.53

Deweys lårbensbrott hade orsakats av att han hade snubblat på en matta
när han lekte med sina små adoptivbarn. Jackson berättade att han fann en
glädje i att föreställa sig att Dewey inträdde i evigheten lekandes häst med
ett barn på ryggen, och ett annat springande bredvid. In i det sista var det
barnen, dvs. utvecklingen,  som drev honom framåt i tanke och handling.

52 Ryan a.a,. s. 357.
53 Philip Jackson (1998) John Dewey and the lessons of art. New Haven.Yale

University Press.
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Moralisk pluralism och demokratisk livsstil
– Deweys reflektiva moral som pedagogik

I Läroplanskommiténs huvudbetänkande SOU 1992:94 Skola för bildning1

hävdas att skolans nya värdegrund anknyter till antiken, humanismen, kris-
tendomen, och upplysningen. Klassiska pedagogiska tänkare, som Platon,
Aristoteles, Luther, Herbart, Kant, Locke, och Rousseau, var alla måna om
att framhålla såväl kunskapsöverföring som moralisk fostran. Moderna så
kallade ”värdeneutrala” pedagogiska ideal var otänkbara för de klassiska
tänkarna men vi kan ändå fråga oss varför vi går tillbaka till gamla traditio-
nella rötter nu när värdefrågorna åter skall betonas i skolan. I kunskapsfrå-
gor är vi noga med att använda oss av teorier med sentida datumstämpel då
de troligen överensstämmer bättre med aktuella världsbilder och sociala
villkor. Varför gör vi då inte detsamma i moralfrågor? Vi lever i en tid som
kännetecknas av internationella relationer, pluralism, marknadsekonomi,
IT-utveckling, täta snabba kommunikationer, globalisering och post-natio-
nalism, och i anslutning till detta är nytänkande i moral-, demokrati- och
legitimitetsfrågor heta samtalsämnen idag. Mot denna bakgrund kan det
verka märkligt att antik och traditionell moral framhålls i samband med
skolans och samhällets grund, eller är det så att vi kan förlita oss på våra
traditioner i moral- och värdefrågor?

Karl Otto Apel noterade ett moraliskt problem i en uppmärksammad upp-
sats2. När den universella teknologin och industrin har tillverkat vapen som
kan förinta hela vår civilisation grundat på enskilda makthavares samvets-
beslut, och när ekonomi och vetenskaper är globala, så är det ytterst allvar-
ligt att moralen oftast betraktas som privat eller traditionell. Apel hade ing-
en tilltro till att åberopa traditionen i moralfrågor under moderna förhållan-
den. Han såg en global moral som absolut nödvändig, och samtidigt nästan
omöjlig i relation till vad konventionell eller traditionell moral hade att er-
bjuda. Apel menade att nytänkande behövdes, och skiljer sig på detta vis
från den moraluppfattning vi kan läsa in i styrdokument för det obligatoris-
ka skolväsendet. Sedan Apels debattinlägg har allt fler samhällsdebattörer

Niclas Rönnström

1 SOU 1992:94: Skola för bildning: Huvudbetänkande av Läroplanskommitén,
1992.

2 ”Kommunikationsgemenskapens apriori och etikens grundvalar” i Apel, Karl
Otto: Etik och Kommunikation, 1994.
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poängterat behovet av moralisk och politisk upprustning som svar på den
instrumentella rationalitetens alltmer okontrollerade utbredning, legitimi-
tetskriser och vår skenande samhällsutveckling.

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) blir
intressant i spänningen mellan moralisk traditionalism och jakt på nyska-
pande. Dewey uppmärksammade på sin tid att internationalisering, global
ekonomi och handel medförde nya moraliska problem, som traditionella
moralteorier, enligt Dewey, var oförmögna att hantera. Han noterade också
att det amerikanska samhället befann sig i en kraftig förändring vilket med-
förde att produktionsvillkor, kommunikation, sociala vanor och relationer
förändrades. Dewey ansåg samtidigt att dessa förändringar ställde krav på
moralisk rekonstruktion och nytänkande i likhet med vad Apel hävdade ett
halvt sekel senare. Deweys analyser av moral och etik ledde honom fram
till en ny reflekterande moral. Dewey ville inte bortse från traditionella
moralteorier och moraliska konventioner utan han införlivade dem inom
ramen för den reflektiva moralen. Deweys moraliska rekonstruktion inne-
bar en moralteori tänkt att svara mot de problem som uppstod, eller kunde
uppstå, i moderna internationellt förgrenade samhällen. Då Dewey också
påpekade konventionalismens brister kan vi se hans reflektiva moralteori
som ett tidigt försök att bemöta den problematik Apel tillskrev sin samtid.
Mot ovanstående bakgrund kan vi fråga oss om inte Deweys moral kan
vägleda pedagoger påbjudna att överföra moraliska traditioner under förän-
derliga sociala villkor i vår tid.

Deweys relevans för oss idag består inte i att han levererar färdiga svar
på, eller precisa analyser av, vår tids moraliska, demokratiska och pedago-
giska frågor. Hans relevans består snarare i att peka ut en fruktbar färdrikt-
ning när vi skall hantera moralfrågor idag. Deweys moralteori kan också
ses som en holistisk spegel mot vilken vi kan reflektera vår alltmer frag-
mentariska samtid. I den här uppsatsen avser jag visa att vi har flera skäl att
beakta Dewey idag. Deweys moralteori har analytisk kraft och holistisk
styrka i dess ambition att utreda hur olika moraliska faktorer, mänskliga
förmågor samt sociala villkor och omständigheter samspelar i moraliska
konflikter och moralisk utveckling. Den reflektiva moralen har sitt ursprung
i den sociala världens olika kommunikativa praktiker vilket gör att Dewey
lämnar den idag hårt kritiserade subjektsfilosofin därhän. Deweys teori är
avsedd att både anpassas till och rekonstruera sociala omständigheter då
de anses vara moraliskt signifikanta. I dagens demokratiska debatter fram-
hålls ofta traditionella demokratiuppfattningars bristande förmåga att svara
mot krav på effektivt medborgerligt inflytande över politiska processer och
beslut. Då Dewey framhöll demokrati och reflektiv moral som två sidor på
samma mynt, och då han dessutom utpekas som en förgrundsgestalt till den
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politiska filosofins deliberativa vändning3 har vi skäl att beakta hans teori
om demokrati som livsstil. För Dewey var den reflektiva moralen också ett
pedagogiskt projekt. Deweys teoretiska rekommendationer var avsedda att
utveckla medborgarnas förmågor att analysera, reflektera och handla i mo-
raliskt problematiska situationer, och i detta avseende gavs skolan en nyck-
elroll. Deweys reflektiva tänkande kan därför ses som en uppsättning peda-
gogiska redskap för att underlätta moraliskt handlande och utveckla mora-
lisk förståelse.

I den här artikeln gör jag en holistisk tolkning av Deweys moraliska
tänkande utifrån ett tvåfaldigt syfte: Jag avser primärt beskriva och tolka
Deweys moralteori. Holismen är viktig då hans moraliska tänkande tar form
mot bakgrund av pragmatismens framväxt, och därför att Dewey strävade
efter en filosofisk helhetssyn där olika delar ingår i och bidrar till en över-
lag koherent världsbild. Mitt sekundära syfte är att undersöka Deweys ak-
tualitet i jämförelse med dagsaktuell relevant teoretisk debatt i moraliskt
relevanta frågor. I del 1 gör jag huvudsakligen en deskriptiv tolkning av
Deweys moralteori under rubrikerna A: Deweys pragmatism i filosofisk
kontext, B: Några teoretiska utgångspunkter för Deweys moralfilosofi, C:
Deweys värdeteori, D: Reflektiv moral och moraliskt handlande, E: Dra-
matic Rehearsal: En procedur för moraliskt övervägande och F:  Demokrati
som livsstil och social intelligens. I del 2 sammanför jag Dewey med rele-
vanta teoribildningar och teoretiker i syfte att kort diskutera den reflektiva
moralens aktualitet.

3 Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms, 1996
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1. Den pragmatiska rekonstruktionen av moral
och filosofi

A Deweys pragmatism i filosofisk kontext

Filosofisk rekonstruktion, kontextualism och experimentell anda

John Dewey (1859-1952) kunde på sin tid betraktas som amerikansk natio-
nalfilosof4, och under hans 70 år långa akademiska författargärning avhand-
lades bland annat logik, estetik, etik, psykologi, socialpsykologi, språk, ut-
bildning och undervisning, samhällsfrågor, politik, biologi, och vetenskapsteo-
ri, i såväl filosofisk jargong som mer publikt språk. Deweys filosofiska
karriär började i en idealistisk tradition under artonhundratalet för att sedan
utvecklas till en alltmer pragmatisk filosofi under nittonhundratalet. De-
wey gav aldrig helt och hållet upp sitt idealistiska arv från Hegel, och det
har bland annat fått Richard Rorty att placera Dewey mellan Hegel och
Darwin5. Jag kommer i huvudsak att utgå från den pragmatiska perioden, ca
1905 och framåt, dels därför att den pragmatiske Dewey själv på goda grun-
der invände mot sin tidiga idealistiska självförverkligandeetik, och dels där-
för att Deweys pragmatism överlag uppvisar koherens samt högre relevans
i dagsaktuella politiska och filosofiska debatter. Låt mig inledningsvis teck-
na en filosofisk historisk miljö i vilken Deweys pragmatism växte fram
som ett rekonstruktivt svar på en utbredd samtida skepticism mot filosofins
metafysik och improduktivitet.

Filosofer i sekelskiftets USA befann sig enligt Jennifer Welchman i kamp
och kris6. Det pågick en ideologisk kamp mellan å ena sidan naturveten-
skapligt påeldade materialister, positivister och reduktionister vilka kunde
peka på banbrytande framsteg, och å andra sidan metafysiskt belastade ide-
alistiska neohegelianer vilkas teorier, och predikat ’absoluta’, kunde ses
som stagnerade och inkoherenta i ljuset av naturvetenskapernas framsteg.
Mot denna bakgrund kan man tolka Deweys pragmatism som en rekon-
struktion av filosofin med utgångspunkt från vetenskapliga framsteg och
de komplexa moderna samhällenas föränderlighet, och som ett avsteg från
idealismens spekulativa ontologier vilka Dewey spårade till Platon. Han
ville bevara och utveckla den filosofiska reflektionen utifrån nya mer expe-
rimentalistiska grunder.
4 Hickman, Larry: “Habermas Unresolved Dualism” i Hahn, L E: Perspectives on

Habermas, 2000.
5 Rorty, Richard: Truth and Progress: Philosophical Papers, 1998.
6 Welchman, Jennifer: Dewey’s Ethical Thought, 1995.
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Dewey förkastade Platons idévärld med dess antagna högre grad av verk-
lighet och för vanligt folk ouppnåeliga eviga idéer om det goda, rätta, sköna
och sanna. Endast den filosofiska eliten antogs kunna dra själens öga ur
sinnevärldens träsk för att avtäcka det egentliga varat. Platonismen hyllade
enligt Dewey det fasta och eviga men förringade förändring och utveck-
ling. Dewey förkastade platonsk och aristotelisk metafysik med hjälp av
Darwins evolutionslära. Kombinationen art och uppkomst var inkonsistent
med Platons eviga idéer och Aristoteles arter. Det ontologiska förnuftet,
den absoluta verkligheten eller det egentliga varat, byttes ut mot konting-
ens, process och transaktion som principer för världsordning. Detta fick
konsekvenser för Deweys syn på kunskap och moral vilken kan betraktas
som kontextualistisk7. Om världen är föränderlig så måste kunskaper om
naturen också vara föränderliga och relativa till mer eller mindre kontin-
genta procedurer för rättfärdigande av kunskap.8 Kunskapsinnehåll kan,
enligt Dewey, inte särskiljas från kunskapsprocesser. Därför måste vi för-
stå kunskap i relation till de praktiker för rättfärdigande, förmedling och
undersökning som råder i olika samhällen vid vissa tider, vilka i sin tur
beror av andra antaganden, metoder och teorier vilka hänger samman i oli-
ka relationer. För Dewey fanns inga rena fakta i betydelsen oberoende av
teori, metod, kommunikation och samhälle.9

Dewey kritiserade också den cartesianska dualismen för dess suspekta
introspektiva kunskapssyn. Det tänkande tinget, jaget, särskildes från ma-
terien och på så vis implicerades en dualism mellan människa och natur,
jaget och omgivningen, samt en inåtvänd kunskapssyn. Dualismen innebar
för Dewey två substanser med minimal och svårförklarlig interaktion, och i
ljuset av den monistiska fysikens kroppar i rörelse, samt den darwinistiska
transaktionistiska funktionalistiska världsbilden, var den ohållbar. Den in-
åtvända cartesianska axiomatiska metoden fann Dewey alltför platonskt
världsfrånvänd och han anslöt sig till Charles Peirces experimentalistiska
programförklaring mot cartesianismen. Den experimentalistiska andan hade
tre kännetecken enligt Peirce, 1) den förkastade att filosofi måste börja med
cartesianskt tvivel, 2) den förkastade att de ultimata testen för säker kun-
skap kan utföras i det individuella medvetandet och 3) den hävdade att filo-
sofin bör efterlikna vetenskapernas metoder istället för Descartes axioma-
tiska metod.10

7 Dewey använder begreppet ’contextualism’ i  ”Experience, Knowledge and Va-
lue: A Rejoinder” i Dewey, John: The Later Works vol. 14 1939-1941: Essays,
1988.

8 Murphy, John P: Pragmatism: From Peirce to Davidson, 1990.
9 Dewey, John: D:o
10 Murphy, John P: D:o , 1990.
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Det var dock inte bara cartesiansk dualism som besvärade Dewey och
andra hårt kritiserade filosofer. Dualismen dök dessutom upp i en annan
form hos de brittiska empiristerna vars subjektiva idé- och erfarenhetsbe-
grepp medförde att människan ånyo isolerades från omvärlden men i annan
skepnad11. Empirismens antaganden om idéer, impressioner och kvaliteter
leder tillbaka till en idealistisk och dualistisk utgångspunkt för kunskap:
subjektets från omvärlden isolerade erfarenheter. För Dewey, som redan
förkastat cartesianskt tvivel, framstod det som en central filosofisk uppgift
att revidera erfarenhetsbegreppet men samtidigt bevara dess intuitiva rim-
lighet: att kunskap beror av erfarenhet. Låt oss undersöka Deweys prag-
matiska empirism baserad på hans reviderade erfarenhetsbegrepp avsett att
undvika Berkeleys slutsats: Objekt i verkligheten är inget annat än idéer.12

Dewey deklarerar sin pragmatism i Experience and Nature13. Den deno-
tativa, eller empiriska, metoden skall där råda bot på filosofernas metafy-
siska synder. Enligt Dewey bestod dessa av att filosofin inte underkastas
empiriska tester, att den inte gör människors vardagliga livserfarenheter
upplysta och meningsfulla, samt, att den icke-empiriska filosofin behandlar
gåtor och skenproblem snarare än verkliga problem. Filosofins värde skall
därför testas mot följande kritiska fråga: Leder den till slutsatser som, när
den refererar tillbaka till direkt livserfarenhet, gör den mer upplyst, mer
signifikant, mer konsistent, och gör vårt handlande med den mer fruktbart?14

Denna programförklaring svarar mot den, enligt Dewey, samtida legitima
kritik som riktades mot filosofin, och i anslutning till denna krävdes också
en revision av erfarenhetsbegreppet. Dewey förnekade subjekt-objekt dis-
tinktionen med hjälp av en filosofisk funktionalism (se nedan). För Dewey
var erfarenhet något tudelat. Den direkta erfarenheten (primary eller ordi-
nary experience) kan vara non-kognitiv eller kognitiv och bestå av en mängd
olika aktiviteter som att se, tänka, lukta, röra på något, vissla eller känna ett
sår på handen. Direkta erfarenheter är något vi har före vi intellektualiserar
dem. Reflekterad erfarenhet (secondary experience) innebär att konstruera
teoretiska entiteter, som exempelvis fakta eller värden, vilka sedan återförs
till de direkta erfarenheterna för prövning. I Experience and Nature förkla-
rar Dewey sambandet:

11 Jag menar i huvudsak Lockes ”punktuella jag”, förnuftet särskilt från kropp och
natur (Taylor, Charles: Sources of The Self, 1989) samt Berkeleys idealism och
Humes skepticism. (Hamlyn, D W: Filosofins historia, 1995).

12 Hamlyn, D W: Filosofins Historia, 1995.
13 Dewey, John: The later Works vol. 1 1925: Experience and Nature, 1981.
14 Gouinlock, James (ed): The moral writings of John Dewey, 1994.
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That the subject matter of primary experience sets the problems and
furnishes the first data of the reflection which constructs the seconda-
ry objects is evident; it is also obvious that the test and verification of
the latter is secured only by return to things of crude or macroscopic
experience …[of] everyday life. But just what role do the objects attai-
ned in reflection play? …They explain the primary objects, they ena-
ble us to grasp them with understanding, instead of just having sense
contact with them.15

Den reflekterade erfarenheten förhåller sig till den direkta (eller kanske
hellre den oreflekterade16) bland annat på följande sätt; den ger den ny eller
utvidgad mening, den placerar den i ett sammanhang, den gör den kontinu-
erlig med övriga naturens förlopp så att vi kan förklara dess uppkomst,
funktion, mål, orsaker, premisser, logiska samt empiriska konsekvenser,
och historiska ursprung. Vad som beaktas beror av den oreflekterade erfa-
renhetens karaktär. Den experimentella andans hjärtesak var att påvisa un-
dersökningsobjektens signifikans i termer av hur de förhåller sig till, och
interagerar med, andra individuerade objekt i naturen. Deweys kontextuel-
la experimentalism kan därför ses som holistisk då våra erfarenheter prövas
och förstås mot andra för sammanhanget relevanta erfarenheter.

 Det reviderade erfarenhetsbegreppet medförde bland annat att det inte
förekommer någon epistemologisk eller metodologisk klyfta mellan fakta
och värden i Deweys pragmatism därför att de båda är former av reflektera-
de värderingar. I det första fallet värderas något som trovärdigt, eller sant,
och i det andra fallet värderas något som värdefullt, eller gott alternativt
rätt. Kontextualismen medförde också att värderingsprocessernas, eller
forskningsmetodernas, beroende av historiskt sociala kontexter kom att in-
tressera Dewey i högre grad än resultatet av dessa processer, dvs. kontextu-
ellt rättfärdigade fakta och värden. Dewey satte hopp till idén att procedu-
rer för rättfärdigande och undersökningar kan göras mer eller mindre uni-
versella genom att studera generella aspekter av framgångsrika forsknings-
metoder. Deweys pragmatism blev därför mer inriktad på metodologi än
klassisk epistemologi, mer på reflektionsprocesser än kontextuellt rättfär-

15 Dewey, John: D:o, s. 16.
16 Att Dewey talar om direktkontakt med objekt genom våra sinnen kan tolkas

som den idag kritiserade föreställningen om något omedelbart givet som upp-
träder för våra sinnen. Vi kan förstå Dewey som en kvarleva från den empi-
ristiska traditionen i detta avseende men vi behöver inte nödvändigtvis tolka
honom så. För Dewey var människans relation till naturen och objekten pri-
märt social. Därför förstår jag ’direkt’ som ’oreflekterad’ i min tolkning av
Dewey. ’Direkt’ kan kanske översättas med ’spontan men inte given’.
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digade resultat, i såväl naturvetenskapliga, sociala som moraliska frågor.
Deweys kontextualism medför att vad vi vet inte kan isoleras från hur vi
gått tillväga med vilka medel under vilka omständigheter.17 Dewey var dock
inte en ivrare av enhetsvetenskap och reduktionism utan han medgav att
samhällsvetenskap inte kunde reduceras till naturvetenskap beroende på
dess komplexitet och dess oförmåga att förutsäga konsekvenser18. Utifrån
Deweys filosofiska rekonstruktion, med ett nytt erfarenhetsbegrepp, med
experimentell anda, med kontextualism, med hopp om metodologisk uni-
versalism, och med förändring som grundläggande princip, kan vi nu när-
ma oss Deweys pragmatiska moralfilosofi.

Från moralisk tradition till pluralism och reflektion

Dewey betraktade all samtida moralfilosofi som impregnerad med plato-
nism, brittisk empirism, hegelianism och cartesianism, och en moralfiloso-
fisk rekonstruktion i pragmatisk experimentell anda var därför nödvändig.
Teorier som traditionellt infört absoluta värden och handlingsnormer kun-
de försvaras i dessa traditioner eftersom olika skepnader av dualism med-
förde att det moraliska subjektet flöt obesvärat rent ovanpå den föränderli-
ga materien, eller därför att det eviga förnuftet ansågs vara en organiseran-
de princip för kosmos som filosofen hade tillgång till, eller därför att ett
transcendentalt förnuft kunde förenas med aprioriska moralomdömen. Kants
kategoriska imperativ, utilitarismens lyckomaxim och nyhegelianernas ab-
soluta självförverkligandeideal var alla exempel på absoluta eller reduktio-
nistiska teorier, enligt Dewey, därför att de förutsatte snarare än undersökte
det moraliskt signifikanta i varje situation och social kontext.19 Teorier som
postulerade absoluta, aprioriska eller intrinsikala värden och normer var,
enligt Dewey, oförenliga med pragmatismen. De traditionella teorierna, lik-
som de moraliska begreppen ’det goda’, ’det rätta’ och ’dygd’, måste därför
rekonstrueras och prövas utifrån pragmatiska antaganden och principer. De
flesta traditionella moralfilosofer gjorde också, enligt Dewey, misstaget att
reducera moralen till en enda överordnad princip eller en enda aspekt av
den moraliska triaden: gott, rätt och dygd. Mångfalden av normativa teorier
var skäl nog att tvivla på möjligheten till en enda universell absolut moral-
teori, men Dewey gav också andra argument mot moralisk reduktionism
utifrån vad han uppfattade som tre nödvändiga och oberoende moraliska
faktorer.

17 Dewey, John: The Later Works vol. 12 1938: Logic – The theory of Inquiry,
1986.

18 Campbell, James: Understanding John Dewey, 1995.
19 Gouinlock, James (ed): The moral writings of John Dewey, 1994.
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I Three Independent Factors in Morals20 analyserar Dewey moralteorier
som bygger på en enda princip för det moraliska livet. Hans argument mot
samtida moraliska system var att tre oberoende irreducibla faktorer spelar
roll i faktiska moraliska problem och situationer, och därför bör också mo-
ralteorin acceptera och studera moraliska fenomen i dess fullständighet och
komplexitet. De tre faktorer som Dewey avsåg var vad som är gott, som har
att göra med vad som är önskvärt, rättigheter och skyldigheter, som har att
göra med vad som är socialt villkorat, samt dygder som beror av karaktärs-
drag samt spontant klander och beröm inom ett samhälle. För Dewey var
dessa faktorer nödvändiga och irreducibla men hur dessa nödvändiga fak-
torer uttolkades och uttrycktes i olika samhällen var kontingent och kontex-
tuellt. Deweys moralfilosofiska mission blev att pragmatiskt rekonstruera
dessa faktorer och komma bort från absoluta normativa principer och kon-
ventionell moral. Han ville också utgå från människors moraliska erfaren-
heter och generalisera utifrån dessa, för att sedan pröva dessa generalise-
ringar mot de moraliska erfarenheterna i en experimentalistisk anda.21 De-
weys pluralistiska moralteori syftade till moralisk vägledning i en förän-
derlig social värld genom att fokusera reflektionsprocesser och metoder i
moraliska frågor snarare än kontingenta resultat av dessa.

I Ethics22 rekonstruerar Dewey moralteorin. Dewey skiljer på traditio-
nell moral och reflektiv moral. Den förra refererar till alla de normer och
värden vi övertagit från våra förfäders seder, rådande konventioner och tra-
ditionella normativa moralläror, och den senare refererar till hypotetiska
principer vi kan anta som vägledande i moraliskt problematiska situationer
där vi överväger vad som bör göras och vad som har värde. Dewey ser
ingen fundamental skillnad mellan moralfilosofens systematiska ansträng-
ningar och den reflektion en individ ägnar sig åt när han försöker fatta mo-
raliska beslut i sin vardag. Båda använder sig av samma sorts icke-identis-
ka rationella procedurer och kapaciteter. Moralteori är en generaliserande
förlängning av vad som är involverat i individens reflektion över vad som
ska göras i en värde- eller normkonflikt. Vi är alla moralteoretiker i ett
avseende, och behovet av en reflektiv moral uppkommer när konflikter upp-
står mellan eller inom de irreducibla aspekterna: det goda, det rätta eller
det dygdiga. Den reflektiva moralteorin, som skall vägleda men också prö-
vas mot moraliska livserfarenheter, bör därför med utgångspunkt från mo-
raliskt problematiska situationer:
20 “Three Independent Factors in Morals” i Dewey, John: The Later Works vol. 5

1929-1930: Essays, 1984.
21 Dewey, John: D:o.
22 Dewey, John: The Middle Works vol.5 1908: Ethics, 1978 och Dewey, John:

The Later Works vol. 7 1932: Ethics, 1985. Jag använder mig i huvudsak av det
senare reviderade verket om inte annat anges.
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1) Generalisera typer av konflikter så att konfunderade individer kan ana-
lysera och klargöra den moraliska problematik de står inför.

2) Föreslå metoder som intellektuell hjälpreda i moraliska valsituationer.

3) Bidra till att moralisk reflektion blir mer upplyst, systematisk, förutse-
ende och konsistent.

För Dewey innebar detta bland annat att göra moralfilosofin konsistent med
en rimlig människosyn, samhällssyn, pragmatiska utgångspunkter, och ex-
perimentell metodologi. Moralfilosofens läror måste förenas med, och för-
ankras i, många teoretiska läger vilket gör att vi måste betrakta Deweys
pragmatiska moralteori som holistisk med anspråk på fullständighet i dess
pluralistiska och icke-reduktionistiska inslag.23

Dewey underbyggde också sin moralrekonstruktion med sociala skäl.
Han såg nya livsvillkor och nya samhällsintressen växa fram vilket gjorde
att de i viss mån de nya människorna inte kunde inordnas i traditionellt
samhällsliv. Vetenskapens framväxt, nya produktionsförhållanden, nya mö-
tesplatser, nya arbetsvillkor, rörliga folkgrupper, ny utbildning och skol-
ning, samt urholkade gamla livsmönster, ställde enligt Dewey krav på mo-
raliska teorier. Den nya sociala situationen medförde flera problem med
moralisk relevans; nationalism kontra internationalism, krig eller fred, ka-
pitalism eller proletariat, fri marknad eller planhushållning, vetenskap eller
religion, svarta mot vita, infödda mot främlingar etc. Detta var exempel på
relationer eller motsättningar som Dewey ansåg att traditionell moral inte
förmådde hantera, särskilt som det nya samhället bröt ned gamla stabila
relationer och band mellan människor. Apels plädering för moralisk väck-
else kan vi även finna hos Dewey:

There was never a time in the history of the world when human rela-
tionships and their accompanying rights and duties, opportunities and
demands, needed the unremitting and systematic attention of intelli-
gent thought as they do present.24

Om moralteori skall förmå att reglera människors handlande måste faktiska
sociala relationer och omständigheter också beaktas av moralfilosofer vil-
ket följer av den erfarenhetsbaserade pragmatismen. Dewey menade att vi
mycket väl kan vara överens om vissa generella normer och värden men
ändå vara oense hur de skall appliceras i praktiken under faktiska sociala
omständigheter. Detta är ett skäl till att den sociala ordningen har hög rele-

23 Dewey, John: The Later Works vol.7: Ethics, 1985.
24 Dewey, John: D:o, s. 177.
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vans för våra moraliska normer; de kommer till uttryck och formas i en
specifik social miljö. Rättfärdigande kan inte ske isolerat från applicering i
situationer liksom rättfärdigat moraliskt innehåll inte kan skiljas från de
processer och kontexter i vilka innehållet rättfärdigas. Dewey menade att
även om alla människor i uppriktig överenskommelse gick med på att handla
i enlighet med den Gyllene Regeln som övergripande handlingsmaxim, så
skulle de ändå behöva undersökningar och reflektion för att komma fram
till en antaglig idé om vad regeln innebär i konkret praktik och handling
under föränderliga omständigheter.25

I återstoden av del 1 kommer jag mer utförligt om än ej detaljerat uttolka
Deweys reflektiva moral. Jag kommer att belysa på vilket sätt han rekon-
struerade traditionella moraluppfattningar med utgångspunkt från pragma-
tiska teoriutgångspunkter, de tre antagna nödvändiga faktorerna och syftet
att skapa generella teoretiska vägledningsredskap för moraliska problem i
en värld i rörelse. För att göra detta kommer jag under rubriken B att belysa
avgörande teoretiska utgångspunkter för Deweys reflektiva moral. Under
rubriken C tolkar jag Deweys värdeteori och påvisar dess relevans för mo-
raliska omdömens pragmatiska testbarhet. Under D belyser jag de generel-
la kriterier för moraliskt rättfärdigande som Dewey formaliserar och analy-
serar i relation till de tre faktorerna med syfte att vägleda i moraliska situa-
tioner. Under rubriken E behandlar jag Deweys teori om moraliska övervä-
ganden och hur vi kan komma fram till kontextuella moralomdömen, och
till sist berör jag under F sociala aspekter av hans moralfilosofi dvs. vad
Dewey kallade ’social intelligens’ eller ’demokrati’.

B. Några teoretiska utgångspunkter för Deweys
moralfilosofi

Darwins inverkan på Dewey bör inte underskattas. I Evolution and Ethics
generaliserade han från evolutionsläran och applicerade den på sociala och
moraliska frågor.26 Dewey menade att vi inte längre kunde tala om mänsk-
lig anpassning på samma sätt som andra arters anpassning. Människans re-
lation till naturen är primärt social och moralisk och vår anpassning handlar
om att införlivas i ett socialt sammanhang. Dewey gjorde upp med traditio-
nella föreställningar om konflikter mellan natur och människa, individ och
samhälle, och begär och plikt, och menade att samtliga dessa var skenbara
motsatser som byggde på felaktiga analyser utifrån dualistiska ståndpunk-
ter. När Dewey antog evolutionslärans transaktionism kunde han se bort

25 Dewey, John: D:o, s. 178.
26 ”Evolution and Ethics” i Dewey, John: The Early Works vol. 5 1895-1898:

Essays, 1972.
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från empiristisk och cartesiansk subjektivism. Konflikter mellan individ och
samhälle såg Dewey som ett logiskt misstag eftersom människan konstitu-
erar samhället, och samhället består av mänskligt handlande och inget utö-
ver det, och varken individ eller samhälle kan därför utgöra motsats till sig
själv. I Ethics (1932) formulerar Dewey det problem han anser vilseleda
oss i reflektioner över individens relation till samhället:

…there can be no conflict between the individual and the social. For
both of these terms refer to pure abstractions. What do exist are con-
flicts between some individuals and some arrangements in social life;
between groups and classes of individuals; between nations and ra-
ces; between old traditions embedded in institutions and new ways of
thinking and acting which spring from those few individuals who de-
part from and who attack what is socially accepted.27

Det är inte uteslutande anpassning till något fixt och färdigt som utgör män-
niskans livsvillkor utan vi har också förmågan att anpassa, att nyskapa, och
detta var enligt Dewey evolutionens oskrivna kapitel till vilket han ville
vara medförfattare. Dewey pekar på en avgörande skillnad mellan djur som
drivs av instinkter och omedveten anpassning, och människor vilka förmår
att tänka, förutse, överväga, skapa mening och experimentera.28 Människan
är innesluten i naturens processer och vårt förnuft och medvetande är inte
anomaliska substanser som implicerar dualism. Vi kan dock anpassa natu-
ren till våra behov, experimentera med den och ge den mening på ett sätt
som skiljer oss från andra organismer. Detta är helt enkelt människans na-
tur i naturen. Dewey argumenterade för en funktionalistisk och naturalis-
tisk teorigrund, och den nya fundamentala principen som ersatte grekernas
kosmologi och idealism kan kallas: transaktionsprincipen29. I naturen före-
kom, enligt Dewey, tre typer av transaktioner: fysiokemiska, psykofysiska
och experientella. Den primära experientella transaktionen för den socialt
konstituerade människan var för Dewey kommunikationen som han beskrev
som samhällets livsnerv.30 Den mänskliga naturen såg Dewey som en funk-
tion av organismens samspel med omgivningen i evolutionära processer i
en och samma icke-dualistiska natur. Karaktär, beteende, tänkande, fantasi,
känslor, värderingar, dygder, värden och annat handlande, är alla funktio-
ner av interaktionella och transaktionella processer i naturen. Inga av de
mänskliga funktionerna är egenskaper ursprungligen nedlagda i männis-

27 Dewey, John: The Later Works vol. 7 1932: Ethics 1985, s. 324.
28 Dewey, John: The Early Works vol. 5, 1895-1898.
29 Gouinlock, James (ed): D:o.
30 Dewey, John: The Middle Works vol. 9 1916; Democracy and Education,1980.
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kans idé eller form. Sociala fenomen, mentala fenomen, värderingar, och
normer är alla naturliga fakta och samtidigt funktioner.

Dewey förkastade den epifenomenalism som växte fram under hans
materialistiska samtid med avseende på sociala och mentala fenomen. Han
ville istället förklara hur dessa fenomen spelade roll i naturens transaktio-
nella processer, och han vidhöll de experientella transaktionernas verklig-
het och signifikans31. Reduktionism var otänkbart för Dewey eftersom den
tömde naturen på signifikant och förklarande innehåll. I detta avseende av-
vek Dewey markant från samtidens materialism och fysikalism. Deweys
pragmatiska meningsteori medförde att alla begrepp förstods utifrån empi-
riska konsekvenser och användning i en specifik kontext. På så sätt kan
Dewey meningsfullt tala om en bred naturalism som även innefattade mo-
raliskt handlande och värden:

…when we turn to the social, we find communication as an existenti-
al occurrence involved in all distinctively communal life, and we find
that communication effects meaning and understanding as conditions
of unity or agreement in conjoint behavior. We find, that is, meaning
where it is not an anomaly nor an accidentally supervening quality
but a constitutive ingredient of existential events. That is, we find
meaning as describable, verifiable empirical phenomenon whose ge-
nesis, modes and consequences can be concretely examined and tra-
ced.32

Kommunikation gör det sociala, moraliska och mentala till något intersub-
jektivt, eller objektivt, tillgängligt. Deweys naturalism innebär att språklig
mening förklaras i empiriska denotativa termer. Dewey införde en pragma-
tisk verifikationsteori och meningsteori, och han betonade vikten av att be-
grepp, moraliska som vetenskapliga, spårades tillbaka till primär erfarenhet
i all dess heterogenitet. Begrepp som inte har någon praktisk betydelse,
som inte förklarar, eller tillför någon mening till, den primära erfarenheten,
utan som snarare gör erfarenheterna mer obskyra och referenserna oklara,
bör ses med skepsis. I enlighet med Pierces pragmatiska maxim ansåg De-
wey att:

1) Begrepps mening, eller koncepts innebörder, uteslutande skall förstås
som de konsekvenser objekten våra begrepp refererar till kan tänkas ha i
praktiken, och att…

31 Gouinlock, James (ed): D:o.
32 “The Inclusive Philosophic Idea” i Dewey, John: The Later Works vol. 3 1927-

1928: Essays, 1984, s. 49.
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2) alla tänkbara konsekvenser ett begrepp kan ha uttömmer vår kunskap om
objektet i fråga.33

Det är viktigt att förstå Deweys syn på koncept, begrepp eller idéer inför
fortsättningen därför att den pragmatiska meningsteorin ges en betydande
roll i moralfilosofin. Att ha en idé eller ett koncept innebär att vara beredd
att handla på vissa sätt då idén refererar till naturliga processer och konse-
kvenser i framtiden. Idéer och koncept är funktionella handlingsdispositio-
ner. En idé eller ett koncept är inte något som avtäcker eller avbildar ting,
och inte heller något subjektivt  á la Berkeley  eller någon mystisk dold
entitet i medvetandet. Att ha en idé om ett träd är att vara beredd att handla
på olika sätt beroende på vad man kan förutsäga om träd. Praktiska eller
empiriska konsekvenser ifråga om ’träd’ kan vara: 1) …fäller löv om hös-
ten, 2) …är brännbara material, 3) …är fridlysta etc. Ifråga om ’hårdhet’
kan det vara: 1) …ägg kokta mer än 6 minuter, 2) …kan ej rispas med
metallen X, eller 3) …klarar att jobba längre i intensivt tempo än de flesta
andra. Begrepp får på så sätt mening beroende på hur de används i specifika
kontexter. En idé kan vara en moralisk norm som ’man skall inte ljuga’
vilken refererar till framtida handlingar och konsekvenser, och den vägle-
der handlande så att man kan utgå från idén när man formar sitt slutgiltiga
empiriskt verifierbara omdöme i en viss kontext. En idé eller ett koncept
kan liknas vid en hypotes som ger praktiska konsekvenser som kan testas
genom specifika procedurer, och kan den inte testas är det nog ingen bra
idé, meningsfull utsaga eller fruktbart koncept. Det traditionella moraliska
språket var, enligt Dewey, ofta förkastligt eftersom det inte uppfyllde veri-
fikationskraven och därför borde det översättas eller substitueras med de-
notativt eller empiriskt språk. Den breda naturalismen och den denotativa
metoden gjorde moralfrågor och mentala fenomen kontinuerliga med övrig
pragmatiskt verifierbar natur, och därmed tillät också Dewey att vi kan ha
objektiv kunskap i moralfrågor. Traditionellt moraliskt språk ansåg han vara
för mentalistiskt, eller för emotionellt och sentimentalt för att utgöra effek-
tiva instrument för social och moralisk utveckling.34 Dewey hävdade att ett
hypotetiskt språkbruk med empiriska och konsekventialistiska verifikations-
metoder och meningsbestämningar var nödvändigt för att förbättra kom-
munikation, moral och samhälle.35

Den sista teoretiska utgångspunkten vi behöver för att förstå Deweys
moralteori är hans syn på ”jaget,” vilket ses som en funktion av ett komplex
av andra funktioner vilka Dewey kallar för vanor. Den viktigaste determi-

33 Murphy, John P: D:o, s. 27.
34 Gouinlock, James: D:o.
35 Gouinlock, James: D:o.



46   John Dewey – Om reflektivt lärande i skola och samhälle

nanten för de vanor vi tillägnar oss är kommunikation med andra männis-
kor. Vi påverkas av andras reaktioner, vi påverkar andra, och meningen
med vårt beteende bestäms socialt. Vanor kan enligt Dewey i ett avseende
jämföras med fysiologiska funktioner genom att de rekryteras automatiskt,
och de kan ses som verktyg som väntar på att bli använda när omgivningens
stimuli aktiverar dem.

Vanornas funktion är att de besparar intellektet tid och kraft genom att
mer eller mindre bara utlösas, men vi har dock ingen garanti för att våra
vanor alltid är funktionella i betydelsen att de är ändamålsenliga eller lämp-
liga i en viss kontext. Att vanor bara utlöses är dock inte helt sant utan som
bäst en bristfällig metafor. Vanor har också en aktiv komponent genom att
de projicerar sig själva på omgivningen, ger den mening och påverkar rikt-
ningen för vår uppmärksamhet.

För att förstå oss själva måste vi enligt Dewey veta under vilka villkor
våra vanor är formade, annars vet vi egentligen ingenting om oss själva.
Självkännedom, precis som all kunskap, kräver enligt Dewey att man kan
redovisa under vilka omständigheter, och i vilka miljöer, en viss vana eller
funktion formats, och att man kan tala om med vilka verktyg, idéer, man
opererat med för att känna sig själv. Vanor fungerar alltså, på gott och ont,
som en sorts skygglappar för att bespara oss kognitiv möda. Vi riskerar
alltid att vanorna blir blinda och tanklösa, men genom att reflektera över
dem, och analysera var och hur de uppkommit, kan vi enligt Dewey föränd-
ra dem så att de anpassas till nya villkor och krav. Det Dewey ville få oss att
göra var att etablera intelligenta vanor som t.ex. reflektiv moral. Vanorna
ansågs som ett belägg för socialpsykologins relevans för moralteorin efter-
som våra aktuella, till skillnad från potentiella, rationella kapaciteter inte
kan skiljas från de miljöer vi verkar i. Människans kapacitet att reflektera
beror till stor del av hur, och till vilken grad, hennes omgivning stimulerar
reflektion. En alltför konventionell, förtryckande eller okritisk omgivning
uppmuntrar inte reflektion, och en utvecklad reflektiv förmåga blir inte funk-
tionell i en alltför stagnerad, repressiv eller konform miljö. Deweys trans-
aktionstänkande innebär därför att den reflektiva moralens utveckling be-
ror av samhällets karaktär, organisation och institutioner.36 Därmed påvisar
Dewey att den reflektiva moralen måste beakta såväl faktiska som möjliga
samhällen, dvs. hur, och till vad, vi är anpassade, samt hur, och till vad, vi
kan och bör anpassa. Men Dewey behöver också visa vad som gör att vi kan
ha intersubjektivt giltig kunskap i moral- och värdefrågor så att anpass-
ningen kan legitimeras. Deweys reflektiva moral måste utgå från en natura-
listisk värdeteori som inte reducerar värden till epifenomen eller privata
känslor.
36 Dewey, John: The Later Works vol.7 1932: Ethics, 1985.
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C. Deweys värdeteori

Värderingar, värden och värdeomdömen är, enligt Dewey, funktionella ob-
jekt i naturen vilka kan verifieras genom empiriska undersökningsprocedu-
rer. Men finns det då några värden eller värderingar som är objektivt37 bätt-
re eller sämre, riktiga eller oriktiga? Det är inte så anmärkningsvärt att häv-
da att värderingar är naturliga, men att hävda att det som är gott eller rätt
kan reduceras till naturliga eller empiriska fakta anses problematiskt inom
moralfilosofin. Värdenaturalism brukar vara svår att försvara då den byg-
ger på att värdetermer kan översättas till empiriskt språkbruk, precis som
Dewey förespråkade. Det vanligaste argumentet mot naturalismen brukar
vara ”öppna-frågan argumentet”. Argumentet är tänkt att visa att inga natu-
ralistiska definitioner kan uttömma värdetermer i alla kontexter. Om värde-
termen ’rätt’ betyder ’gillas av majoriteten i mitt samhälle’, ’gillas av mig’
eller ’leder till mer lust än varje annan tänkbar handling’ så är det alltid en
öppen fråga huruvida det omvända gäller. Den omvända öppna frågan är
alltid meningsfull därför att det inte är klart att allt som gillas av mig eller
majoriteten, eller som leder till mest lust, alltid är det rätta38. Två andra
vanliga argument som riktas mot naturalister är att de inte kan förklara
moralisk oenighet och motivation. Om nu värdetermer kan översättas till
deskriptivt språk eller om värden kan identifieras med naturliga egenskaper
så borde det väl inte råda sådan oenighet i moralfrågor? Vi kan redan nu
notera att Dewey kan förklara oenighet med hjälp av pluralism, oreflektera-
de vanor och kontextualism, men hur är det då med motivation? Om värde-
termer betecknar åsikter om sakförhållanden i naturen, hur kan de då vara
praktiska på så sätt att de motiverar till handling?39 Låt oss se om, och hur,
Deweys värdenaturalism hanterar dessa generella naturalistiska meta-etis-
ka problem.

Dewey beskriver värdenas naturliga funktion ungefär så här: Vi formu-
lerar mål som kan bli värden genom att en önskan uppstår, dvs. en emotio-
nell reaktion gentemot rådande saktillstånd med en förhoppning om något
bättre. Våra handlingar misslyckas med att producera en fullbordad, satis-
fierad, erfarenhet. Detta medför en projektion av ett möjligt saktillstånd
som om det vore aktuellt skulle medföra en fullbordad erfarenhet istället

37 Med ’objektivt’ avses här intersubjektivt giltiga. Objektivt behöver inte innebä-
ra medvetandeoberoende.

38 Smith, Michael: The Moral Problem 1994.
39 Enligt klassisk humeansk psykologi är tro och önskan två separata entiteter där

endast de sistnämnda kan vara motiverande genom att de är emotionella. Enligt
denna teori är det svårt att godta att deskriptiva omdömen tillhör de senare, och
därför kan ej deskriptiva omdömen motivera.
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för begär eller frustration. Denna projektion kallar vi ofta, enligt Dewey,
för ’ideal’, ’önskan’, ’dröm’, eller ’mål’, och om den förverkligas genom
att formuleras i konkreta (denotativa) handlingstermer, så blir den samti-
digt ett medel för att uppnå målet eller fullborda situationen. Om den inte
realiseras eller konkretiseras förblir den en dröm och inte ett egentligt vär-
de, utan som bäst ett potentiellt värde40. I Ethics skriver Dewey, med ut-
gångspunkt från den centrala distinktionen mellan direkta erfarenheter och
reflekterade:

There is a difference which must be noted between valuation as jud-
gement (which involves thought in placing the thing judged in rela-
tions and bearings) and valuing as a direct emotional and practical art.
There is a difference between esteem and estimation, between prizing
and appraising… One is direct, spontaneous; the other is reflex, re-
flective. We esteem before we estimate, and estimation comes in to
consider whether and to what extent something is worthy of esteem.41

Att man gillar eller uppskattar något avgör inte frågan om något har värde
enligt Dewey, utan frågan om värdet uppstår i och med detta. På så sätt har
Dewey preliminärt skisserat vad ett värde är, hur och varför det uppstår,
samt påpekat att vi bör skilja på något vi önskar (oreflekterad värdering)
och något som är önskvärt (värde som klarat reflektionens krav). Det verk-
liga värdet, det önskvärda, kan därför inte reduceras till något enbart emo-
tionellt eller icke-kognitivt. Deweys värdeteori förenar rationella och emo-
tionella kapaciteter, där de sistnämnda är nödvändiga för moraliskt hand-
lande men inte tillräckliga. Riktiga värden och moraliskt handlande kräver
rationell granskning.

I Value, Objective Reference, and Criticism42 lägger Dewey fram en spe-
cificerad värdeteori. För det första har värden en nödvändig emotionell kom-
ponent, och för det andra en motiverande komponent. De motiverar till hand-
ling i syfte att bli fullbordade eller uppfyllda. För det tredje riktas de mot
något med objektiv referens, eller med andra ord, en specifikation av hur
världen skall vara beskaffad för att ens önskningar skall kunna fullbordas.
På så sätt utrustas värden med såväl emotionella, motiverande som kogniti-
va komponenter och det generella naturalistiska motivationsproblemet jag
nämnde ovan tycks inte beröra Deweys naturalism. Han förenar alltså emo-
tionella och kognitiva komponenter i en enhetsteori vilken följer av den

40 Gouinlock, James: D:o.
41 Dewey, John: D:o, s. 329.
42 Dewey, John: The Later Works vol. 2 1925-1927: Essays and The Public and

Its Problems, 1984.
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anti-dualistiska funktionalismens enhet mellan disposition och omgivande
objekt. Deweys ”rationalism” ser inte bort från känslolivet utan den intar en
reflektiv hållning till det.

Dewey hävdar att det är möjligt att avgöra om något endast är ett sken-
bart värde eller ett verkligt värde. Genom noggrann reflektion över direkta
erfarenheter kan vi formulera testbara värdeomdömen, och på så sätt avgö-
ra om något har verkligt värde i en kontext. Vi kan på så sätt ha objektiv
kunskap i värdefrågor.43 Om Anna gillar äpplen, och motiveras att äta före-
målet framför sig på bordet eftersom hon har idéer om att det gör henne gott
och att föremålet är ett äpple, så är det ett skenbart värde om föremålet är
gjort av plast, och ett riktigt värde om det faktiskt är ett äpple och fullbordar
Annas önskan. Detta exempel innebär förstås att Anna trodde att föremålet
var ett äpple vilket innebär att vi inte sagt något om äpplets värde utan
snarare om Annas eventuella misstag. Anta istället att Anna har en stark
önskan att bidra till sin hälsa, att Anna dessutom har en magåkomma som
försvåras av att hon äter äpplen, och att Anna varit överens med sin läkare
om att försöka undvika sådant som kan förvärra magåkomman. Men så,
plötsligen, längtar Anna efter äpplet framför sig på bordet och det vattnas i
munnen. Anna sansar sig dock och bedömer handlingsalternativ under re-
flektion. Hon inser att hon upplever en konflikt mellan minst två olika vär-
deringar, men hon bedömer att hon skall avstå från äpplet och stilla sin
hunger på annat sätt. Detta är en värdekonflikt som, enligt Dewey, genom
reflektion kan leda till objektiva svar på frågor om vad som är rätt att göra i
en situation givet andra önskningar, värden och livsplaner.  I detta fall pe-
kar allt på att Anna gjorde rätt, men anta istället att hon verkligen vill äta
äpplet och har skäl att tro att det bara kommer att göra henne gott, men att
hon också vet att det är Bosses äpple. Vad är då moraliskt riktigt? Anna och
Bosse kanske struntar i äpplet men de vill ha svar på allvarligare frågor:
skall vi införa dödshjälp i Sverige, skall vi tolerera kvinnlig omskärelse,
bör vi ha rätt att klona människor, skall man ha rätt att inte lära sig engelska
i skolan? Även på dessa frågor hävdar Dewey att vi kan finna objektivt
riktiga men kontextuellt giltiga svar genom kvalificerad reflektion, kom-
munikation och verifikation. Jag kommer först under nästa rubrik mer ex-
akt ange vilka reflektionsprocedurer Dewey menar kan generera kontextu-
ellt riktiga moralomdömen. Möjligheten till detta består i ett naturalistiskt
förankrat språk, värdenas objektiva referens och en denotativ metod.

Deweys naturalism klarar den öppna frågans utmaning eftersom han för-
nekar att värdetermer kan identifieras med generella empiriska omdömen.
Deweys naturalism innebär att det i kontexten K för aktören (aktörerna) A
finns svar på frågor om vad som är gott eller rätt att göra. Värden översätts
43 “Value, Objective Reference and Criticism” i Dewey, John: D:o.
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kontextuellt till empiriska termer vilket gör att värdeomdömet, eller det app-
licerade värdet, blir en konkret formulering med objektiv referens av vägen
till måluppfyllelse i det enskilda fallet. Dewey undviker således den öppna
frågans generaliserande karaktär eftersom han inte gör anspråk på att vär-
determer kan översättas till allmängiltiga beskrivningar. Deweys natura-
lism generaliserar inte värdeomdömen över alla kontexter utan den genera-
liserar procedurer som kan hjälpa oss att konstruera giltiga reviderbara vär-
den och verifierbara värdeomdömen i olika situationer och kontexter.

Mycket lidande, och många konflikter som vi människor orsakar, beror
enligt Dewey på värdeteoretiska missuppfattningar eller felaktiga analyser
av moraliska dilemman. Människor, och moralläror, som sammanblandar
direkta erfarenheter med reflekterade44, och människor som håller fast vid
moralisk reduktionism och traditionella absoluta värden och principer45,
underlåter att undersöka vad som är verkligt gott och vilka normer som
faktiskt är giltiga i en viss kontext. Det räcker inte att som i det enkla fallet
med äpplet förutsätta det goda och det rätta, utan det goda måste undersö-
kas för att se om det lever upp till rationellt grundade förväntningar, eller ur
socialt riktighetsperspektiv, de legitima förväntningar andra har då äpplet i
ena fallet tillhörde någon annan. Dewey fokuserade därför på generella kri-
terier för undersökning och reflektion, snarare än att generalisera resultat
av reflektion även om detta ofta är värdefullt och nödvändigt. Dewey in-
vände i huvudsak mot konventionalister som gjorde misstaget att tro att det
som gäller under normala förhållanden i en given social kontext också gäl-
ler under alla förhållanden. Han hävdade vikten av att moraliska teorier,
precis som andra teorier, revideras i ljuset av ändrade förhållanden och ny
kunskap, och att:

 …it is stupid to suppose that this signifies that all moral principles
are so relative to a particular state of society that they have no binding
force in any social condition. The obligation is to discover what prin-
ciples are relevant to our own social estate. Since this social condition
is a fact, the principles which are related to it are real and significant,
even though they be not adapted to some other set or style of social
institutions… It is the insistence on a uniform and unchanging code
of morals…, which brings about the extreme revolt which says that
they are conventional and of no validity. Recognition of their close

44 Här träffar Dewey alla former av expressivistiska och emotivistiska moralteo-
rier med sin kritik, och även G E Moores intutionism som innebär att vi kan ha
omedelbar kunskap om icke-empiriska enkla värdefakta genom observation.

45 Här riktas Deweys kritik i 1932 års upplaga av Ethics mot Kants filosofi, utili-
tarismen, ny-hegelianernas idealism och platonism, samt den kristna etiken.
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relationship to social forces will create and reenforce search for the
principles which are truly relevant in our own day.46

Dewey ser värden som analoga med fakta, och han ansåg att de bästa nor-
mativa teorierna bör ges samma status som de bästa deskriptiva teorierna.
En normativ teori som över tid har visat sig fruktbar och konsistent med
nya världsbilder bör spela en betydelsefull roll moraliska valsituationer.
Den kan inte bortses från, även om den inte är absolut eller kan ge detalje-
rad beskrivning av hur vi bör handla i en konkret situation. Substantiella
normativa teorier och riktiga värden tilldelas status som värdefulla och
oundvikliga redskap i moralisk reflektion, och därför, återigen, hamnar själ-
va reflektionsprocedurerna i fokus. De bästa exemplen på reflektion fanns,
enligt Dewey, att finna hos naturvetenskapernas hypotesprövande empiris-
ka metodologi. Med detta vill jag inte säga att Dewey hade en naiv tilltro
till en neutral opartisk framstegsgarant i form av naturvetenskap. Han var
väl medveten om att vetenskapen i sig inte kunde garantera en bättre värld.
Den var lika bunden till mänskliga intressen och sociala förhållanden som
alla andra mänskliga aktiviteter, men Dewey ansåg dess metodologi vara
opartisk, rationell och föredömlig ur pragmatisk synvinkel.47 Dewey för-
sökte aldrig bevisa att vetenskaplig metod var överlägsen i alla frågor. Den
var dock den mest systematiserade formen av vår universella rationalitet
och den inspirerade Dewey till reflektion över systematiska metoder för
sociala och moraliska problem.48

Innan vi går vidare i Deweys moraliska rekonstruktioner kan det vara på
sin plats med ett litet reflexivt mellanspel. Hittills har vi sett hur Dewey har
försökt rekonstruera moralisk teori enligt pragmatiska utgångspunkter så
att den utgår från, och prövas emot, moraliska livserfarenheter och andra
accepterade teorier om natur, samhälle och människa. Moraliska traditio-
ner och vanor förkastas inte helt och hållet utan de används i reflektioner i
syfte att undersöka snarare än att förutsätta det moraliskt riktiga i olika
kontexter. Den reflektiva moralteorin skall dessutom underlätta för män-
niskors handlande i konkreta situationer. Den ska vara alltså vara praktisk
och inte bara analytisk. När Dewey hävdar att vi kan nå objektiv kunskap i
moralfrågor måste han också visa vari själva rättfärdigandet består utöver
en allmän hänvisning till reflektion. Han måste kunna specificera vad som
räknas som kvalificerad reflektion i en kontext, men just därför kan vi ana
att Deweys moral kan bli problematisk beroende på kontextualismens be-
gränsningar. Om den rådande sociala strukturen och kulturen spelar en av-

46 Dewey, John: The Later Works vol. 7 1932: Ethics, s. 283.
47 Campbell, John: Understanding John Dewey, 1995.
48 Shook, John R: Dewey’s Empirical Theory of Knowledge and Reality, 2000.
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görande roll i det moraliska rättfärdigandet, så kan vi ifrågasätta huruvida
det rådande samhällets ideologier och organisation är moraliskt rättfärdiga-
de. Anta att det råder konsensus eller åtminstone majoritet inom en nation
ifråga om att förtrycka kvinnor eller att ockupera ett fattigt grannland för
deras naturtillgångar. Om dessa handlingar kan rättfärdigas moraliskt inom
en nation blir kontextualismen orimlig för de flesta av oss. Teorin kan ock-
så medföra den konstiga konsekvensen att det ockuperade grannlandets in-
vånare, om de är deweyanska kontextualister, måste kunna ge ockupations-
makten moralisk rätt. Kontextualism kan leda till tribalism vilket knappast
är en önskvärd moralisk konsekvens, och därför är det bra att beakta hur
Deweys moralfilosofi kan hantera detta problem.

Dewey som ser moralisk pluralism som nödvändig, både i kraft av de tre
irreducibla faktorerna och en allmän uppmuntran av en mångfald uppfatt-
ningar om det goda livet, kan inte godkänna vilka samhällen som helst ur
moraliskt hänseende. Dewey tycks operera med ett dubbelt reflektivt rätt-
färdigandeideal. Å ena sidan ska moralteorin göra direkta erfarenheter me-
ningsfulla och upplysta, men det är samtidigt dessa erfarenheter som avgör
var teoretikerna skall utföra sina operationer och om de lyckats med sitt
arbete. Å andra sidan ska moralteorin anpassas till det rådande samhället
men det rådande samhället måste också anpassas så att det stimulerar den
reflektiva moralen och den moraliska utvecklingen. Dewey måste visa hur
det är möjligt att genom reflektion kontextuellt rättfärdiga och på ett upply-
sande sätt analysera var och en av de tre nödvändiga faktorerna så att de
förtjänar att omnämnas ’det reflektivt goda’, ’det reflektivt rätta’ och ’det
reflektivt dygdiga’. Dewey bör också kunna visa vad som gör ett samhälle
moraliskt acceptabelt för att undvika tribalism. Dessutom har Dewey stipu-
lerat sin moraliska uppgift: att generalisera och analysera moraliska kon-
flikter så att teori kan vägleda människor i konkreta situationer, att föreslå
metoder för att underlätta kvalificerad reflektion och kommunikation, samt
att bidra till en konsistens, förutseende, och systematik i moralisk reflek-
tion. Låt oss därför se hur Dewey hanterar dessa reflektiva utmaningar och
stipulerade uppgifter.

D. Reflektiv moral och moraliskt handlande

I de närmaste fem underrubrikerna berör jag hur Dewey konstruerar sin
reflektiva moral i relation till de tre irreducibla faktorerna och moraliskt
handlande. Deweys analyser gör anspråk på att klargöra generella aspekter
av moralkonflikter, men också generella kriterier för rättfärdigande och re-
flektion. Jag börjar dock med att identifiera några övergripande och ge-
nomgående formella aspekter av Deweys reflektiva moral.
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Generella aspekter att beakta i moralisk reflektion

Generellt konstrueras riktiga värden, goda handlingar, acceptabla mål och
giltiga normer, genom kvalificerad reflektion, experiment och öppen kri-
tisk ärlig kommunikation för att bedöma sannolika eller prövade konse-
kvenser. Generellt vägledande frågor kan då vara: Är X konsistent med
andra värden, egna och andras livsplaner, kända fakta, teorier och relatio-
ner? Är X öppen för revision i ljuset av ny erfarenhet? Leder X till en god
karaktär i längden eller löser X bara problem här och nu? Är X socialt för-
svarbar i relation till andras välbefinnande, etablerade handlingsnormer el-
ler det gemensamma goda?49 Dessa frågeställningar kan översättas till språk
för att vägleda inför individuella val, i bedömningen av traditionella moral-
uppfattningar samt sociala institutioners och organisationers moraliska värde.50

I Deweys världsbild är alla handlingar sociala handlingar eftersom männis-
kan lever i en primärt social och språklig, eller meningsfull, natur. Alla männis-
kor är organiska delar av socialiserade språkliga kollektiv, och det är menings-
löst att poängtera att vi bör handla socialt eftersom det är ofrånkomligt. Alla
handlingar bedöms av andra människor vilkas reaktioner utgör en del av aktö-
rernas miljö. Det sociala handlandet medför moraliskt handlande, menar De-
wey. Vi kommer inte undan att värdera, att sätta mål, att formulera rättigheter
och skyldigheter, beröm och klander, just därför att vi är socialiserade. Det är
dock karaktären på de moraliska faktorernas uttolkning som skiljer Deweys
reflektiva moral från konventionell och traditionell moral, och han skiljer re-
flektivt antagna värden och normer underbyggda med goda skäl från oreflekte-
rad konsensus. Människor kan vara överens om vissa värden och normer men
deras överenskommelse kan vara av ytlig och oreflekterad karaktär. Att män-
niskor bejakar vissa värden kan bero av makt, ilska, hat, manipulation, hot,
okunskap, dogmatisk tro, vanor och etablerade men oprövade konventioner.
Alla dessa funktioner kan orsaka handlingar, moraluppfattningar och sociala
system, men de kan inte legitimera dem. För detta krävs skäl som kan åstad-
kommas genom reflektion och prövning. Deweys kulturellt kritiska reflektion
avsedd att pröva konventioner och vanor innebär bland annat att frågorna: Var-
för värderar jag, vi eller de X? Hur kommer det sig att jag, vi eller de kommit att
omfatta X? Var och när var, eller är, dessa värden eller handlingar tillfredsstäl-
lande? Vem tjänar på att jag, vi eller de värderar X? Enligt Deweys reflektiva
moral räcker inte konsensus för att intersubjektivt legitimera rådande samhälls-
ordning, värden, konventioner och vanor, utan han kräver reflekterad kulturellt
kritisk konsensus om vi skall kunna tala om verklig moralisk konsensus. Kultu-
rell kritik och kreativ reflektion utgör goda moraliska vanor i Deweys reflektiva

49 Gouinlock, James: D:o.
50 Dewey, John: D:o.
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moral, och reflektionen kan fylla minst två viktiga funktioner; den kan både
generera nya, och kritiskt pröva gamla, värden, traditioner och samhällsord-
ningar. Deweys kontextualism får därför inte sammanblandas med konventio-
nalism.51

Dewey uppmanar oss till kulturell kritik men samtidigt låter han oss leva i
moralisk determinism. Vi är, enligt Dewey, dömda att vara moraliska utifrån
tre irreducibla faktorer och frågan: ”Varför vara moralisk?”, blir enligt Dewey
meningslös. Vår kritik kan bara inskränka sig till hur moralen kommer till ut-
tryck, inte om den skall komma till uttryck. Deweys argument för pluralistisk
moralisk determinism går ungefär så här: En människa utan behov, begär
och önskningar, är otänkbar, hävdar Dewey. När våra kognitiva förmågor
utvecklas blir våra begär inte längre blinda. Tanken kan operera i framtiden
och se resultat, och vi formulerar syften, mål och handlingsplaner. Utifrån
dessa universella fakta rörande den mänskliga naturen växer av nödvändig-
het uppfattningar fram om den första faktorn, det goda, och det intellektu-
ella livets värde i relation till behovstillfredsställelse ökar när vi upplever
konflikter mellan olika önskningar och behov. Deweys andra nödvändiga
faktor beror av att människans naturliga och nödvändiga samlevnad medför
relationer som präglas av konkurrens, samverkan, underordning och kom-
panjonskap. Vi kan heller inte nå självkännedom, språk och rationellt tän-
kande utan kommunikation och social organisation. Detta medför i sin tur
skyldigheter och rättigheter eftersom vi inte kan undergräva det sociala liv
vi beror av. De reaktioner människor får från sina samhällsmedlemmar le-
der i sin tur till att dygder utvecklas. Dygderna har sitt ursprung i spontant
beröm och klander, vilket i sin tur förstärker vissa sociala handlingsdispo-
sitioner eller vanor. På dessa grunder slår Dewey fast den pluralistiska mo-
ralens ofrånkomlighet, vi förhåller oss alltid till något gott, något rätt och
något dygdigt, och med avseende på moralens naturliga ursprung skriver
Dewey:

The fundamental conceptions of morals are, therefore, neither arbi-
trary nor artificial. They are not imposed upon human nature from
without but develop out of its own operations and needs…the frame-
work of moral conceptions is as permanent as human life itself.52

Ett av Deweys skäl till att vi bör anta reflektiv moral är därmed; vi är alltid
moraliska agenter men vi kan aldrig bestämma giltigheten för värden och
principer och dess tillämpning i absoluta termer, alltså är den reflektiva

51 Dewey, John: D:o.
52 Dewey, John: D:o, s. 309.
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moralen kontinuerlig med naturen och därmed den bästa. I Ethics utreder
Dewey de irreducibla faktorerna, analyserar konflikter och rättfärdigande-
kriterier, och de närmaste fyra underrubrikerna kommer att behandla hur vi
generellt kan analysera och granska vad som är reflektivt gott, rätt och dyg-
digt, samt vilka handlingar som generellt är moraliskt riktiga.

Kriterier för och analyser av det reflektivt goda

I och med det traditionella samhällets uppbrott ändrades sociala villkor och
de gamla moraliska vanorna kunde inte svara mot det moderna samhällets
framväxt. Dewey såg den reflektiva moralen som det enda trovärdiga alter-
nativet men den förutsatte att människor engagerade sig i egna livsmål och
önskningar istället för att oreflekterat anta omgivningens krav. Dewey me-
nade som vi sett att det goda, eller värden, alltid innefattar tre komponenter:
en emotionell, en motiverande och en kognitiv eller intellektuell kompo-
nent. Dewey lanserade en teori om enhet mellan önskningar och saktill-
stånd, emotioner och rationalitet, som motvikt till teorier som, enligt De-
wey, antingen byggde på felaktiga tolkningar av moralkonflikter, eller hade
en för irrationell syn på emotionella eller motiverande komponenter. Enligt
Dewey är det inte mellan förnuft och begär utan mellan kortsiktiga önsk-
ningar och långsiktiga önskningar konflikter uppstår. Begärets impulser är
inte onda i sig, utan de blir möjligen onda i relation till andra mål som är
mer långsiktiga, uthålliga eller inklusiva i relation till egna mål och andras
liv. Långsiktighet och inklusion är önskvärt för våra mål eller värden därför
att det ger kontinuitet och tid att utveckla dem, samt en mer sammanhållen
och sympatisk karaktär. Dewey använder sig ofta av begreppet ’mål-i-sik-
te’ för att betona både emotionella och kognitiva aspekter av värden. Be-
greppet betecknar en motiverande emotionell kraft som kompletterats med
en intellektuell faktor som ger den motiverande kraften en tydlig riktning
mot objekt eller saktillstånd. Moralens verkliga objekt är, enligt Dewey,
enheten mellan rationellt tänkande och målinriktad önskan, vilket gör att
båda dessa två aspekter måste beaktas. Moralteorins uppgift blir att lägga
fram en teori om det goda som mål-i-sikte, och samtidigt formulera en teori
för hur vi avgör vad som är riktigt gott, inte skenbart gott. Det riktigt goda
eller värdefulla måste underkastas förutseende och reflektion enligt kriteri-
er som ’engagemang’, ’långsiktighet’, ’harmoni’, ’karaktärsutveckling’, och
’inklusion’, och samtidigt tillfredsställa begär som formulerats till mål-i-sikte.53

Deweys reflektiva moral rekommenderar inte att moralisk fostran eller
utveckling bör ske genom att förneka begär och önskningar. Vi bör snarare
ägna oss åt det reflekterat goda i livet så ofta vi kan så att vi grundlägger det
53 Dewey, John: D:o, s. 191.
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som en vana. Vi bör avsätta tid för att njuta av det reflekterat goda, och:

…the proper course of action is, then, to multiply occasions for en-
joyment of these ends, to prolong and deepen the experiences con-
nected with them. Morality then becomes positive instead of a strugg-
le against the seductive force of lesser goods.54

En reflekterande moralisk aktör strävar efter harmonisk och konsistent hel-
het med avseende på livsmål, karaktär och handlingar, med sympatisk hän-
syn till andra. Dewey gjorde en pragmatiskt verifierbar distinktion med
avsikt att skilja direkt från reflekterad moralisk erfarenhet. Idealt gott kla-
rar reflektionskraven, och det materiellt goda är det omedelbart oreflekterat
begärliga. Det sistnämnda såg Dewey som representativt för de samtida
amerikanernas uppmärksamhet:

…this state of affairs is characteristic of many phases of American
life today. Love of power over others, of display and luxury, of pecu-
niary wealth, is fostered by our economic regime. The need of foste-
ring the reflective and contemplative attitudes of character is therefo-
re the greater. Above all, there is the need to remake social conditions
so that they will almost automatically support fuller and more endu-
ring values and will reduce those social habits which favor the free
play of impulse unordered by thought, or which make men satisfied
to fall into mere routine and convention.55

Kanske är det citat som ovan som fick Deweys kritiker att anklaga honom
för att klä vänsterpolitik i filosofisk täckmantel, men å andra sidan kan cita-
tet representera Deweys handlingsorienterade pragmatism då filosofiska idéer
prövades mot samtidens förtjusning i makt, materiell välfärd och njutning.56

Dewey fann den hedonistiska utilitarismen åtminstone delvis antaglig. Att
det goda har ett element av njutning eller välbefinnande ansågs trivialt, men
att uteslutande identifiera det goda med sådana känslor var enligt Dewey
felaktigt och bakvänt. Välbefinnande eller njutning kan ses som ett nödvän-
digt men inte tillräckligt kriterium på det goda bland annat därför att det är

54 Dewey, John: D:o, s. 208.
55 Dewey, John: D:o, s. 211.
56 Se Richard Rortys förord till Deweys The Later Works vol 8, 1989. Rorty me-

nar att Dewey ofta anklagades för att bedriva socialistisk propaganda av sina
meningsmotståndare, alltmedan Dewey själv tog kritiken med ro då han inte
delade kritikernas premisser. Han avsåg aldrig att kunskap kunde vara neutral
och avspeglande utan allt tänkande måste förknippas med handling, och Dewey
ville mer än gärna pröva sina filosofiska idéer i samhällsfrågor i syfte att åstad-
komma social utveckling och kulturell kritik.
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ofruktbart enligt den pragmatiska meningsteorin att tänka på framtida lust
istället för framtida saktillstånd och handlingar som kan medföra lust. Dess-
utom kan någons njutning resultera i andras smärta då de lustgenererande
aktiviteterna inte prövas reflektivt och socialt. Samtidigt, hävdar Dewey,
måste vi också erkänna vikten av att njuta i stunden när vi väl nått våra mål.
Om vi bara ser framåt på bekostnad av nuet kommer vi inte att uppskatta
det goda så att vi etablerar det som vana. Dewey exemplifierar också några
ideala värden vilka vi har anledning att eftersträva därför att de har stått sig
över tid: konstnärlig verksamhet, vetenskaplig undersökning, öppet erfa-
renhetsutbyte, och vänskap. Den kvalificerade reflektionens värde kan vi
däremot se som universellt, enligt Dewey..57

Kriterier för och analyser av det reflektivt rätta

I Ethics avser Dewey utreda huruvida vi kan säga något generellt om kon-
textuella uppfattningar av det rätta. För Dewey räcker det inte med att mo-
ralteorin specificerar det goda livet, utan vi behöver också säga något om
de generella villkor som faktiskt gäller, och bör gälla, för våra rättigheter,
lagar och plikter. Det goda kan vara individuellt eller gruppcentrerat, men
det rätta bör ses som något allmänt gott. Vi har redan sett att tradition, makt,
konventioner, blind lydnad och annan indoktrinering inte duger för mora-
liskt rättfärdigande, utan det moraliska hoppet riktas även här mot våra ra-
tionella kapaciteter. I Deweys generaliseringar kan vi urskilja tre principer,
och en dygd, för att bedöma och handla enligt det reflektivt rätta eller det
allmänna goda.

Deweys argumentation antyder en konstitutiv princip som bör beaktas.
Det finns interna plikter i den praktik man deltar i, och om man inte uppfyl-
ler dessa plikter så kan man inte längre sägas delta i praktiken. En schack-
spelare måste till exempel följa de regler som konstituerar spelet annars är
det ju inte längre schack, och om det är schack man vill spela kan man inte
undergräva spelets basala struktur. Detta är ett kriterium som måste gälla
varje uppfattning av det rätta, menar Dewey, med villkoret att det rätta verk-
ligen är basalt för samhället. Det rätta uttrycker det sätt på vilket ett antal
människor med inbördes relationer blir samspelta och effektiva i regleran-
det av deras aktiviteter och sökandet efter det goda. Det som bland annat
skiljer det rätta från det goda är att en person bör följa dessa normer, om de
kan rättfärdigas, oavsett om han i stunden förnekar dem. Vi kan undersöka
om det rätta, eller våra handlingsnormer, är giltiga genom reflektion och
samtal, men om de är riktiga så hänvisar Dewey till en förnuftsprincip: Man
bör ta det rätta som något gott.58 Varför skall man då anta något som man

57 Dewey, John: D:o.



58   John Dewey – Om reflektivt lärande i skola och samhälle

faktiskt inte önskar eller motiveras av i stunden? Dewey menar att det rik-
tigt rätta leder till det goda, även om det rätta är oberoende av det goda i
andra avseenden. Alla generella normer eller värden är, om de är riktiga
rätta, också riktigt goda i det att de underlättar för, och skyddar, människor
som strävar efter det goda. Deweys tredje kriterium är reciprocitetsprinci-
pen vilket kort innebär att om man åtnjuter vissa rättigheter så måste man
också ge dem till andra. Dewey inför också en nödvändig reflektiv dygd i
relation till det rätta, aktiv tolerans. Vi behöver vara toleranta när männis-
kor vill pröva och undersöka giltigheten i normer och plikter, men inte pas-
sivt toleranta vilket påminner om likgiltighet, utan aktivt toleranta vilket
snarare uppmuntrar kritisk aktivitet.59

Det tycks dock finnas en klyfta mellan det goda och det rätta som gör
dem problematiska i förhållande till varandra. Deweys värdeteori implice-
rar ju att endast värden kan motivera, inte trosföreställningar vilka saknar
motiverande kraft. Detta innebär att även om Dewey menar att vi frivilligt
bör ta det riktigt rätta som något gott, så måste vi fråga oss hur vi kan moti-
veras av det rätta om vi inte känner för det? Dewey litar till att våra rationel-
la kapaciteter spelar roll även för motivation och han kan argumentera för
detta med hjälp av, den unionsteori han infört som förenar emotioner och
rationalitet. Reflektioner kan påverka motivation och preferenser, men fram-
förallt hur våra preferenser uttrycks, och Dewey hävdar en formgivande,
samhällelig och sympatisk funktion för det rätta i relation till värden eller
det goda. Denna funktion är:

… to lead the individual to broaden his conception of the Good; they
operate to induce the individual to feel that nothing is good for him-
self which is not also a good for others. They are stimuli to a wide-
ning of the area of consequences to be taken into account in forming
ends and deciding what is Good. This conclusion confers an indepen-
dent standing upon the conception of Right, and yet makes clear its
ultimate moral connection with the conception of the Good. It preser-
ves Right from being arbitrary and formal and Good from being nar-
row and private.60

58 Dewey, John: D:o, s. 229.
59 Dewey, John: D:o.
60 Dewey, John: D:o, s. 225.
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Kriterier för och analyser av dygder och moraliskt beröm och
klander

Den tredje irreducibla moralfaktorn är dygden vilken, enligt Dewey, har
sitt ursprung i hur människor erkänner, klandrar eller berömmer varandra i
ett samhälle, och moralisk konventionalism och aristotelisk dygdetik har
därför sina rötter i dessa förstärkande vanor. Dewey ville ändra rättfärdi-
gandeförhållandet som enligt honom leder till konventionalism, dvs. att det
moraliskt riktiga bestäms av det rådande samhällets konventioner. Han häv-
dade det otillräckliga i att något uppfattas som en god moralisk standard
eller dygd därför att det generellt gillas i ett samhälle. Deweys reflektiva
moral var avsedd att sträcka sig bortom tid och rum genom att kritisera
rådande kultur och konventioner. Han ville finna de karaktärsdrag som bör
gillas, uppskattas och berömmas genom att klara reflektionstest, och därför
blir reflektiv moraliskt standard, reflektiv dygd och reflektivt klander och
beröm, postkonventionella utgångspunkter i hans moralfilosofi. På så sätt
underkastar Dewey allt moraliskt liv våra rationella kapaciteter, men samti-
digt lyfter Dewey fram ytterligare en kritisk universell aspekt på vårt mora-
liska handlande, sympati. Dewey höll, i den naturalistiske Humes efter-
följd, sympatin som en naturlig moralisk kraft. Kommunikation binder män-
niskor samman sociokulturellt, sympatin knyter oss samman emotionellt,
och reflektionen intellektuellt:

A person of narrow sympathy is of necessity a person of confined
outlook upon the scene of human good. The only truly general thought
is generous thought. It is sympathy which carries thought out beyond
the self and which extends its scope till it approaches the universal as
its limit. It is sympathy which saves consideration of consequences
from degenerating into mere calculation.… To put ourselves in the
place of others, … is the surest way to attain objectivity of moral
knowledge.61

Dewey opererar alltså inte endast med tre irreducibla faktorer, utan också
med tre viktiga universella förmågor för moraliskt rättfärdigande. Alla kan
vi kommunicera, alla har vi tillgång till rationella funktioner, och alla nor-
malt utvecklade människor delar sympatin som moraliskt bindande kraft.
Deweys rekommendation var att utvidga sympatin internationellt, utveckla
kommunikationen med ett bättre moraliskt språk och reflektionen genom
att systematisera och generalisera. Moraliskt klander och beröm kunde för-
bättras avsevärt, menade Dewey, och förfäktade möjligheten till en mer

61 Dewey, John: D:o, s. 270.
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kritisk hållning till egna och andras moraliska uppfattningar, och handling-
ar, genom empiriskt formulerat språkbruk. Dewey menade att konventio-
nellt moraliskt klander ofta leder till defensivt beteende och känslor av att
vilja hämnas. Ett reflektivt klander skulle snarare redovisa vilka specifika
handlingar man önskade från någon explicit baserat på vilka värden eller
principer man själv omfattar och vill försvara. Deweys idé bygger på att
minska försvarsbeteende och underlätta ömsesidig förståelse, att öka villig-
heten till dialog samt att avslöja egna moraliska premisser vilka sällan prö-
vas i konventionell moral.62

Dewey var skeptisk till att räkna upp listor på dygder såvida man inte
såg dem som tentativa. Dygder, precis som alla andra begrepp, kan inte ges
någon bestämd universell mening bortom de praktiker i vilka de legitime-
ras och uttrycks. Generellt hävdade Dewey ändå vissa intressen som tyck-
tes vara universella, men hur de kom till uttryck kunde variera mellan kon-
texter, t.ex. rättvisa, offentlighet, respekt för liv, pålitlighet gentemot andra
etc. Dygder representerar för Dewey intressen i objekt och institutioner vil-
ka är kontingenta, men ur dessa kontextuellt bundna dygder abstraherar han
tre generella kriterier mot vilka vi kan bedöma huruvida ett intresse kan
sägas vara dygdigt. Krav på dygdighet innebär för det första att uppfylla ett
uppriktighetskriterium i det att intresset i ett objekt måste vara helhjärtat.
Reflektiv uppriktighet eller helhjärtadhet skall skilja dygdiga handlingar
från handlingar som motiveras av dolda eller motstridiga intressen. Att för-
fäkta reflektiv moral som medel endast för att tjäna pengar vore ett bra
exempel på hyckleri. Vidare inför Dewey ett kontinuitetskriterium som skall
påvisa nödvändigheten av kontinuitet och uthållighet. En dygdig person
vänder inte kappan efter vinden utan är villig att stå för sitt intresse även i
socialt svåra omständigheter. Till sist inför Dewey ett opartiskhetskriteri-
um eller jämlikhetskriterium för att undvika att vi använder olika måttstock
för andra rasers eller gruppers medlemmar i relation till de människor vi
dagligen kommunicerar och identifierar oss med. Dewey insåg att ett helt
universaliserat intresse var praktiskt omöjligt i betydelsen att vi inte kan
känna lika mycket för alla, och på samma sätt, men riktig dygdighet kräver
generell respekt för medmänniskor. Andras intressen och liv måste spela en
regulativ roll för den dygdiges handlingar oavsett ras, kön, nationalitet, el-
ler grupptillhörighet. En tolerant agent som uppmuntrar likasinnade att prö-
va sociala normer men som förhåller sig kallsinnig och likgiltig till andra
gruppers normativa invändningar kan inte räknas som aktivt tolerant.63

62 Dewey, John: D:o.
63 Dewey, John: D:o
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Deweys generella moraliska handlingskriterium

Dewey särskiljer moraliska handlingar från andra handlingar genom att sti-
pulera ett kriterium, men han erkänner samtidigt att alla handlingar kan
bedömas utifrån moraliska aspekter. Moraliska problem, till skillnad från
tekniska eller vetenskapliga, kännetecknas av att två eller flera mål, eller
inga klara mål alls, kan identifieras i en valsituation. I en sådan situation
måste vi välja reflekterat värdefull handlingsriktning, och eftersom ens val
bidrar till vanor och karaktär kan man inte endast fråga sig vad man bör
göra, utan också: vem vill jag bli? En deweyansk definition av moraliskt
handlande blir därför aktivitet i en situation där frivilligt val görs mellan
inkompatibla karaktärsdanande handlingsalternativ av en agent som utö-
var förutseende och deliberation.64 Reflektionens universella karaktär, med
bland annat begreppen ’harmoni’, ’koherens’65, ’flexibilitet’, ’opartiskhet’,
’social hänsyn’ och ’stabilitet’, som vägledande reflektionskriterier, är tänkt
att motverka konventionalismens stagnation och okritiska externalism.66

Dessutom implicerar Deweys naturalism, som tidigare nämnts, att äkta mo-
ralisk karaktär, äkta deliberation, och äkta moraliska omdömen:

must at least be coloured with feeling … It is sympathy which carries
the thought out beyond the self and which extends its scope till it
approaches the universe as its limit. It is sympathy which saves consi-
deration of consequences from degenerating into mere calculating.67

Deweys enhetsteori med avseende på emotion och förnuft, med förankring
i en naturlig sympati, utgör ytterligare argument för moralisk pluralism.
Deweys analys av moralens ursprung var tänkt att förklara moraliska di-
lemman bättre än reduktionistiska teorier som vill finna det moraliskt sig-
nifikanta i en av Deweys tre faktorer. Till exempel, utilitarismen är inte
moralisk enligt Dewey. Den är teknisk eftersom målet alltid är klart: över-
skott på lust i relation till lidande. Val av metoder för lustupplevelser är
tekniska operationer. Deweys moraliska problem består ju i att vi inte vet

64 Welchman, Jennifer: Deweys Ethical Thought, 1995. Welchman föreslår denna
definition utifrån vad Dewey själv skriver i Ethics även om inte Dewey explicit
formulerar sig så här.

65 Deweys uppfattning av koherens är en experimentalistisk sådan. Han menade
att ’koherens’ inte får uppfattas som relationer mellan oprövade idéer utan ’ko-
herens’ måste förstås experimentellt och konsekventialistiskt. Se Deweys ”The
Development of American Pragmatism” i The Later Works 2: The Public and
It´s Problems.

66 Welchman, Jennifer: D:o.
67 Dewey, John: D:o, s. 270.
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vad som är gott eller rätt i en situation, utan vi behöver pröva detta genom
reflektion. Kantianska teorier blir på liknande sätt alltför förenklade och
bristfälliga enligt Dewey. Tilliten till den enskildes transparanta ahistoriska
lagstiftande förnuft negligerar den sociokulturella kontextens inverkan, vil-
ket medför en alltför monologisk syn legitimeringen av moralprinciper.
Dewey ansåg att hans moralteori kunde förklara varför oenighet råder i
moralfrågor trots möjligheten till objektiv kunskap. De tre faktorerna är
både oberoende och beroende av varandra vilket skapar moralisk komplex-
itet med många determinanter, och det gör också den moraliska reflektio-
nen ytterst mångfacetterad. De generella kriterier och moraliska förklaring-
ar jag berört hittills är Deweys försök att identifiera delar av en fullständig
pluralistisk moralteori med begränsande reflektionskriterier och klargöran-
de generaliseringar med avseende på moralkonflikter.

Dewey gjorde fyra viktiga förklarande generaliseringar i syfte att upplö-
sa konflikter som beror av alltför dualistiska analyser. De moraliskt rele-
vanta konflikter som Dewey avsåg upplösa var de mellan handlingar och
karaktär, altruism och egoism, subjekt och omvärld samt den mellan mora-
lisk kunskap och metod68 Dewey föreslog en enhetsteori för handlingar och
karaktär. En av hörnstenarna i en korrekt moralteori skulle då vara att er-
känna enhet mellan jaget och dess handlingar, vilka formar och avslöjar
jaget. För moralisk fostran är det mycket viktigt att erkänna denna enhet.
Genom reflektivt klander och beröm bör vi påverka medmänniskor, fram-
för allt barn, att bilda goda vanor. Handlingens vanebildande och karaktärs-
danande effekter gör att vi kan ta visst ansvar för våra jags utformning.

En annan splittrad enhet som Dewey avsåg sig återförena i sitt transak-
tionistiska korståg mot dualismer var åtskillnaden mellan önskningar och
objekten för våra önskningar. För Dewey var intresse en enhet mellan en
önskan och objektet för denna önskan, och det karaktäriserades som en do-
minerande handlingsriktning. Objekten är inte endast utanför oss, och det
emotiva är ingen särskild drivkraft, utan hela enheten utgör ett aktivitets-
sätt, eller en vana bland andra vanor. Människor som säger att vapen är
hemska underlåter att se helheten mellan önskning och objekt. Detsamma
gäller för psykologer som tror att motiv endast är inneboende drivkrafter.
De ser inte hur jaget är integrerat med omgivningen. Deweys förening får
enligt honom själv konsekvenser för en klassisk moralfilosofisk distink-
tion, den mellan egoism och altruism. Egoism brukar förknippas med själv-
kärlek och egenintresse, och altruism med omsorg för andra och välgören-
het. En person som sammanblandar direkt oreflekterat stimuli med ”det
goda” klassificerar vi ofta som egoistisk därför att uppmärksamheten riktas

68 Dewey, John: D:o.
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mot det som hon vill ha där och då, men hon underlåter att reflektera över
vem hon vill bli och sociala aspekter. Om det materiellt goda i intresset har
hela uppmärksamheten så ser hon inte de sociala värdena. Det omvända
kan förstås gälla då andras välfärd blir en oreflekterad vana i självuppoff-
ring, och denna vana tillåter inte aktören att bejaka det materiellt goda.69

Dewey menade att splittringar mellan jaget och omgivningen fick oss att
tala om att ting var bra eller dåliga i sig. I Deweys världsbild finns inte
utrymme för generella intrinsikala värden eller drivkrafter utan omvärlds-
förankring. Även om Dewey propagerar för universell rationalitet kan vi
inte särskilja den från hur den kommer till uttryck i de samhällen och prak-
tiker där den verkar. Dewey menade att vi kan utveckla universellt giltiga
metoder, eller åtminstone generella kriterier för pragmatisk verifikation,
men vi måste också vara självkritiska i detta arbete därför att det inte finns
någon arkimedisk asocial ahistorisk punkt från vilken vi kan börja vårt ar-
bete. Vi kan inte särskilja individen från det samhälle hon lever och sociali-
seras i. Självförståelse innebär bland annat kunskap om den miljö jaget for-
mats och varit funktionellt i. Vi kan heller inte särskilja kunskaps- och vär-
deinnehåll från de teorier och procedurer med vilka vi konstruerar innehål-
let. Deweys enhet mellan kunskap och procedur berör jag härnäst då jag
belyser hans moraliska reflektionsprocedur tänkt att besvara: Hur går vi
tillväga då vi reflektivt hanterar de moraliska problem vi ställs inför?

E.  Dramatic Rehearsal: En procedur för moraliskt
övervägande

Låt mig börja med att utifrån Deweys terminologi leda oss fram till en mo-
raliskt problematisk situation. När vi tvekar inför något, eller när våra hand-
lingar frustreras, uppstår en problematisk situation. Denna disharmoniska,
eller frustrerande, erfarenhet gör att vi frågar oss vad vi skall göra för att
fullborda situationen genom lämpliga handlingar mot något mål-i-sikte. Ett
mål-i-sikte är mål och medel samtidigt beroende på hur vi betraktar det. Det
är ett mål i en avgränsad situation, men också ett medel utifrån två aspekter.
Dels är det medel till andra mer långsiktiga mål med moralisk utveckling
som högsta mål, och dels blir det samtidigt medel när det har konkretiserats
i handlingstermer dvs. den konkreta vägen till måluppfyllelse. I en mora-
lisk problemsituation, till skillnad från en teknisk, är vi dock osäkra på våra
mål, enligt Dewey. Vi vet då inte vad vi vill och vad vi ska göra förutom att
vi vill fullborda situationen.

69 Dewey, John: D:o.
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I The Logic of Judgements of Practise70 framför Dewey en teori om hur
vi konstruerar fakta och värden. Dewey noterar ingen större skillnad mellan
procedurer för normativa omdömen och deskriptiva omdömen, förutom att
de förra behandlar något som ska göras eller värderas.71 Båda omdömena
utgår från villkorssatser eller hypoteser (Om A, så B). Alla fakta- och vär-
deomdömen beror av procedurer för pragmatisk verifikation, och vi måste,
enligt Dewey, veta hur och varför något råder för att ha kunskap om att
något råder. Dewey menar att värden kan förstås som analoga med fakta,
och precis som fakta måste värden konstrueras genom reflektion, och ej
endast intuition. Vi får inte sammanblanda direkta erfarenheter med reflek-
terade, eller åsikter med fakta, eller gillanden med riktiga värden. Våra åsik-
ter kan bli fakta, och våra gillanden kan bli värden, när hypoteser konstrue-
ras genom reflektion. När hypoteser om våra direkta erfarenheter har testats
kan vi tala om fakta eller värden tills dess att de revideras i ljuset av nya
erfarenheter och konfirmerade hypoteser.72 I samband med moraliska över-
väganden inför Dewey en reflektiv simuleringsprocess, eller en övervägan-
deprocess, som syftar till att aktörer i förväg kan granska möjliga handling-
ar som kan komma att bli aktuella i syfte att fullborda situationen. Dewey
benämner denna process ’Dramatic Rehearsal’.73 Den innebär att i tanken
ge sig iväg i olika handlingsriktningar, och då uppträder olika handlingsal-
ternativ och deras möjliga konsekvenser kan förutses. I Ethics skriver De-
wey:

Deliberation is actually an imaginative rehearsal of various courses
of conduct. We give away, in our mind, to some impulse; we try, in
our mind, some plan. Following its career through various steps, we
find ourselves in imagination in the presence of the consequences that
would follow.74

70 Dewey, John: The Middle Works vol. 8 1915: Essays, German Philosophy and
Schools of Tomorrow, 1979.

71 Dewey, John: D:o.
72 Dewey, John: D:o.
73 Ordet ’dramatisk’ är träffande därför att det antyder ett avgörande val som på-

verkar ens karaktär. Ett kreativt och emotivt innehåll antyds vilket gör att trivia-
la handlingsalternativ inte aktualiseras. Det är inget kyligt kalkylerande Dewey
avser utan intressen att fullborda eller inte. ’Rehearsal’ antyder också att aktörer
ges möjlighet att pröva i fantasin, eller repetera, innan de utför det som komma
skall.

74 Dewey, John: The Later Works Vol.7 1932: Ethics, s.  275.
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I den här processen kommer vi inte fram till slutgiltiga omdömen utan vi
vägleds av fantasi och simulering, andra värden och normer, fakta och kän-
da relationer, i huvudsak enligt mönstret: Om X (tes, handling, värde, norm),
så Y (empiriska konsekvenser). Olika moralfilosofiska imperativ, dogmer,
sociala normer, rättigheter och skyldigheter, mål och dygder används i pro-
cessen beroende på relevans. De används som hjälpande principer för att
utreda vad som bör göras i den partikulära situationen. Olika relevanta fak-
ta beaktas, konsekvenser förutses, samt hur dessa konsekvenser påverkar
omgivningen och våra karaktärer. Vi tänker inte bara på vad vi skall göra,
utan också på vilka vi vill bli. Vi bör beakta om alternativen bidrar till
harmoni, flexibilitet (öppenhet för revision), stabilitet eller generellt välbe-
finnande. Vi kan beakta andras intressen, sätta oss in i andras situation och
pröva deras ståndpunkter, och allra helst, kommunicera med de berörda. Vi
testar våra handlingsalternativ mot olika för situationen relevanta scenarion
med avsikten att reflekterat bestämma bästa handling.75 ”Dramatic Rehear-
sal” leder aldrig fram till intrinsikalt goda värden och handlingar, utan me-
toden kan användas till två syften. Den kan klargöra mest värdefulla medel
eller instrument i relation till våra redan bestämda mål, men den är också
användbar i obestämda situationer, hävdar Dewey. I moraliska situationer
vet vi ju inte vad vi vill och därför använder vi denna process.

Dewey vill avfärda alla försök att oprövat förutbestämma värden för alla
situationer, men han vill samtidigt ge beprövade teorier status som värde-
fulla verktyg i moralisk reflektion, t.ex. utilitaristernas riktighetskriterium76.
I Deweys reflektiva moral är förhållandet mellan mål och medel ömsesi-
digt, dels därför att utveckling (growth) trots allt är det enda riktiga målet,
men också därför att procedur och mål, undersökningsmetod och kunskap,
samt mål-i-sikte och satisfierande handling, inte kan särskiljas. Jennifer
Welchman stödjer min tolkning av Dewey:

 …ones knowledge of values or valuable ends of action is knowledge
of the operations by which those valued ends can be constructed. To
believe… that human beings evolved from lower animal species is
not to know that they did so, unless one also knows of some mecha-
nism that can have brought the change about. … to believe that a
certain possible goal or objective is a value…, is not to know this is
the case, unless or until one also knows of means adequate to bring
that end about.77

75 Dewey, John: D:o.
76 Dewey, John: D:o.
77 Welchman, Jennifer: D:o, s. 198f.
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I vår situation kan reflektivt underbyggda handlingsalternativ konstituera
mål, och medel eller handlingar kan inte bara förstås som instrument för att
förverkliga redan identifierade mål. När vi har olika handlingsalternativ
framför oss i en deliberativ process kan målen formas under denna process
av medlen, och därmed suddas återigen gränsen mellan mål och medel ut.
Vi kan inte alltid säga att målen kommer först när ett konkretiserat mål
också samtidigt är medel i en konkret handlingsplan. Enligt Dewey är ett
verkligt värde något som tjänar långsiktiga mål med goda konsekvenser,
och som står i logiskt och empiriskt hållbara relationer till andra fakta och
värden. Värdeomdömet är namnet på den handling som beaktar, och har-
monierar med, dessa relationer, kriterier, värden och fakta. Som jag förstår
Dewey så kan vi använda det etiska idealet ’Du skall inte ljuga’ som ett
traditionellt värde för vägledning i en situation, men värdeomdömet i situa-
tionen blir ’Jag säger sanningen till min kollega efter lunchrasten’. Värden
kan ses som ideal, generella och abstrakta, men värdeomdömen måste ses
som konkretiserade handlingsplaner som besvarar frågan: Vad bör göras i
denna situation? Deweys syn på värdeomdömen följer av hans pragmatiska
meningsteori som innebär att värdetermers innebörd bestäms av deras an-
vändning i olika situationer med avseende på empiriska konsekvenser. Den-
na relation mellan verkliga värden och värdeomdömen kan också översät-
tas till samhälleliga och institutionella frågor. Om vi vill organisera sam-
hällets institutioner, t.ex. skolan, så att allas delaktighet får praktisk bety-
delse, så blir värdeomdömet namnet på den organisation, eller de konkreta
planer, som skall satisfiera värdet att alla är delaktiga i någon för situatio-
nen relevant betydelse.

Deweys teori om moralisk och praktisk reflektion, eller deliberation,
”Dramatic Rehearsal”, har hittills beskrivits som om den avser enskilda
aktörers reflektioner och överväganden. Deweys procedurer bör dock för-
stås som vägledande för hur moraliska samtal kan gå till om de skall klara
av reflektionskraven. Dewey var övertygad om att förbättrade kommunika-
tionsvillkor i samhället skulle leda till såväl bättre samhälle som ökad indi-
viduell reflektionsförmåga, och därmed ökad moralisk vishet. Kommuni-
kationen, givandet och tagandet av varandras erfarenheter, var samhällets
livsnerv för Dewey. Med ökad reflektionsförmåga, ökad rationell och sym-
patisk kommunikation, kunde vi möjligen rekonstruera hela samhället, men
det krävdes samtidigt en samhällsorganisation som gynnade denna utveck-
ling, menade Dewey. Moralteorin fick dubbla aspekter i minst två avseen-
den. Den ska vägleda personlig reflektion, men också påvisa hur vi kan
förbättra samhälleliga kommunikationsvillkor. De moraliskt visa skall kun-
na förändra samhället, men samhället skall också utvecklas så att det bidrar
till medborgarnas moraliska vishet. I The Public and it´s Problems betonar



NICLAS RÖNNSTRÖM 67

Dewey behovet av reflektiva kommunikativa vanor för en kvalificerad med-
borgerlig samverkan i frågor med moralisk signifikans:

The essential need, in other words, is the improvement of the met-
hods and conditions of debate, discussion and persuasion. That is the
public and its problem.78

F. Demokrati som livsstil och social intelligens

När Dewey beskriver den reflektiva moralens sociala aspekter gör han det i
termer av social intelligens, eller demokrati.79 Dewey menade att moralens
ursprung kan spåras till etablerandet av samhällen och i synnerhet vid det
skede då sociala relationer inom ett samhälle förblev någorlunda stabila
över tid. I ett sådant samhälle fungerar konventionell moral. De flesta tar
den för given och moraliska problem handlar då nästan uteslutande om att
människor skall anpassas till de rådande konventionerna. Reflektiv mora-
lisk hållning och kulturell kritik förekommer knappast i ett sådant samhäl-
le. Konventionell moral uppfattas som självklar, och dygder anses goda
just därför att de är konventionella. Samhällets olika institutioner lever obe-
hindrat vidare utan något större motstånd, och kritiker uppfattas som omo-
raliska snarare än kritiska enligt den konventionella måttstocken. När den
sociala världen rubbas förändras också moralen. Kritik blir accepterat, för-
virring råder, relationer omprövas och samhällsinstitutioner anses inte längre
självklara. Först när samhället stabiliseras igen kan en intersubjektiv sub-
stantiell moraluppfattning ta form och fäste.

Enligt Dewey befann sig det amerikanska samhället i kraftig förändring
och den traditionella moralen var inte längre funktionell. Dewey ville med
sin reflektiva moral erbjuda alternativet: moral byggd på reflekterande va-
nor, men då måste också samhället uppmuntra, understödja och berika dessa
nya vanor.80 Sociala moralaspekter måste därför, hävdade Dewey, kom-
plettera personlig moral. Det var ett faktum att omfattande nätverk av rela-
tioner innefattade och omslöt människor som aldrig förr. Alla människor i
moderna kapitalistiska samhällen stod i såväl direkta som perifera relatio-
ner till andra människor, påpekade Dewey. Genom krig, handel, politik och
kommunikationer, påverkade människor varandra mer globalt än någonsin.
Samvete fick en annan innebörd när feodala och nationella sociala konstel-
lationer vittrade sönder och internationalism växte fram. Moderna männis-

78 Dewey, John: The Public and Its Problems (1 ed. 1927), 1997, s. 218.
79 Gouinlock, James: D:o.
80 Dewey, John: The Later Works vol. 7 1932: Ethics, 1985.
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kor måste ställa sig helt nya sympatiska och sociala frågor som Dewey såg
det: Vilket skall mitt förhållningssätt vara i frågor där främlingars hand-
lingar tillsammans med mina kommer att bestämma våra gemensamma livs-
villkor? Hur skall vi organisera samhället i enlighet med dessa nya krav?81

Med avseende på den reflektiva moralens sociala aspekter blir åtminsto-
ne tre frågeställningar viktiga, och dessa kommer att behandlas under de tre
närmaste underrubrikerna. I Deweys socialfunktionalistiska teori blir allt
socialt handlande funktioner av individens samspel med omgivningen. Vi
människor är enligt Dewey dömda till att vara moraliska. Vi måste alltid
förhålla oss till de tre moraliska faktorerna även om deras partikulära ut-
tolkning varierar med kontext. Våra mer eller mindre reflektiva vanor be-
stämmer handlingsorientering i samspel med en socialt meningsfull om-
värld som påverkar vilka vi blir och vad vi gör. I relation till detta blir de tre
frågeställningarna: Är Deweys moraliska jag, som inte är annat än nätverk
av vanor, förenligt med frihet och ansvar? Vilka generella kriterier bör väg-
leda oss när vi organiserar samhället och dess olika institutioner så att vi
etablerar goda reflektiva vanor? Hur kan samhällens moraliska värde bedö-
mas när Dewey samtidigt hävdar att det rådande samhällets organisation
och sociala omständigheter utgör viktiga faktorer i det moraliska rättfärdi-
gandet?

Erövrandet av frihet och ansvar

 I inledningen till Human Nature and Conduct skriver Dewey:

In short, there are two schools of social reform. One bases itself upon
the notion of a morality which springs from an inner freedom, some-
thing mysteriously cooped up within personality. It asserts that the
only way to change institutions is for men to purify their own hearts,
and that when this has been accomplished, change of institutions will
follow of itself. The other school denies the existence of any such
inner power, and in so doing conceives that it has denied all moral
freedom. It says that men are made what they are by the forces of the
environment, that human nature is purely malleable, and that till in-
stitutions are changed, nothing can be done. Clearly this leaves the
outcome as hopeless as does an appeal to inner rectitude and benevo-
lence. For it provides no leverage for change of environment. It th-
rows us back upon accident, usually disguised as a necessary law of
history or evolution, and trusts to some violent change, symbolised

81 Dewey, John: D:o.
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by civil war, to usher in an abrupt millennium. There is an alternati-
ve… We can recognize that all human conduct is interaction between
elements of human nature and the environment, natural and social.82

Deweys transaktionistiska grundprincip användes i syfte att upplösa det
klassiska frihetsproblemet i en av naturvetenskapen mer eller mindre deter-
minerad värld. Såväl den moderna fysikens lagbundenheter, Darwins evo-
lutionsmekanismer, som den klassiska filosofins eviga och absoluta idéer,
eller former, medförde problem för fri vilja och frivilliga val. Om vi dessut-
om föds in i en primärt social omgivning, som till stor del bestämmer språk,
kultur, vanor, och moral, så tycks ’personligt ansvar’ och ’fritt val’ bli ur-
holkat på meningsfullt innehåll. Dewey ansåg att ett rent förnuft, en inre
röst, eller en god vilja, fri från omgivningens påverkan utgjorde rena fanta-
sier, eller metafysiskt spekulativa drömmar som hindrade klarsyn. För De-
wey var detta uttryck för en desperat flykt från den deterministiska proble-
matiken. Det helt autonoma subjektet, och den ensidigt determinerande
miljön, upphävs när Deweys funktionalism inte bara bygger på interaktion
utan transaktion.

Enligt Dewey är vi skapade av samhället, men vi konstituerar och skapar
vårt samhälle i socialt handlande, och detta, menar Dewey, utgör den prag-
matiska friheten vilken måste skiljas från liberala eller deterministiska upp-
fattningar. Vi kan kontrollera samhällsformering genom att experimentera
och överväga vad som är vårt gemensamma bästa, men då behöver vi också
en ny reflektiv moral. Om vi ser den reflekterande moralen som en vana
som kan hjälpa oss att pröva andra vanor så blir vi inte längre hjälplösa
subjekt i en determinerad moralisk och social värld. I Deweys pragmatism
är frihet detsamma som att kunna reflektera och handla utifrån god reflektiv
förmåga, som till exempel ”Dramatic Rehearsal”.83 Genom reflektionsba-
serat handlande skall vi kunna frigöra oss från konventionella förhållanden
till det goda, det rätta och det dygdiga. Utan reflekterande moral kan vi inte
tala meningsfullt om personligt ansvar eller moraliska val i en social värld
sammanhållen av traditioner och vanans makt. Ansvar förutsätter frihet och
därmed reflektionsförmåga. Vägen till att förändra oss själva och andra är
därför att tillsammans förändra samhället genom att skapa miljöer där vi lär
oss att reflektera. Fria blir vi, menar Dewey, i en social värld som tillåter
oss praktisera reflekterande moral, och som utvecklar institutioner och re-
lationer som kan understödja och berika denna vanornas meta-vana. Fria
blir vi också genom att kommunicera.

82 Dewey, John: The Middle Works vol. 14 1922: Human Nature and Conduct,
1983, s. 9.

83 Dewey, John: The Later Works vol. 1: Experience and Nature, 1981.
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Vanorna påverkar det perspektiv varifrån vi betraktar världen, och riktig
frihet och utveckling kräver att vi delger varandra våra unika erfarenheter
så att våra världsbilder och därigenom reflektionsverktyg vidgas. Kommu-
nikation och öppenhet blir därför centrala begrepp i Deweys filosofi. Ett
exempel kan belysa Deweys kommunikativa resonemang. Vi kan tänka oss
två grupper av människor, fotgängare och bilister. Genom deras respektive
vanor kommer deras språk, världsbilder och intressen att formas, och vice
versa. Fotgängare talar om vikten av bra trottoarer och bilister önskar bre-
dare vägar, deras vokabulär och referensramar blir olika eftersom fotgäng-
arnas erfarenheter ofta beskrivs med satser som ’en skön promenad’, ’en
rask promenad’, eller ’det är för långt till Södertälje’. Bilisternas erfarenhe-
ter formuleras i annan vokabulär med andra referensramar, till exempel ’det
rullade på bra’ eller ’Södertälje, det är ju bara 20 minuter!’. Dewey upp-
märksammade att vanornas selektiva och perspektivberoende karaktär kun-
de medföra slutenhet, fördomar och förtryck, och han refererar till social
intelligens, eller demokrati, i syfte att åstadkomma det gemensamma erfa-
renhetsutbyte som enligt honom krävdes för att vi skulle kunna nå verklig
frihet, gemensam välfärd, samt social och personlig utveckling. Enskilt
övervägande är nödvändigt i en reflektiv moral, men långt ifrån tillräckligt.
Därför bör samhället organiseras så att genuint öppet erfarenhetsutbyte
mellan olika grupper av människor uppmuntras, och att samhällets konsti-
tution och institutioner gör dem fria och delaktiga i rekonstruktionen av
samhället.84 Dewey menade att reflektiv moral och demokrati var två sidor
av samma grundläggande pragmatiska hållning; att låta oreflekterade erfa-
renheter vägledas av reflekterade. Demokrati var för Dewey något som ge-
nomsyrar och vägleder personligt liv och samhällsliv som vi snart skall se.

Demokrati som livsstil och social intelligens

För Dewey var social intelligens detsamma som demokrati, och dess värsta
sociala fiende var moralisk absolutism eller okritisk konventionalism i alla
dess former. Dewey trodde inte att den reflekterande moralen och demo-
kratin skulle kunna erbjuda ett evigt harmoniskt samhälle utan det var snara-
re så att Dewey erkände att konflikter mellan individer och grupper i sam-
hället, eller mellan samhällen, var oundvikliga. Demokratin kunde däremot,
som Dewey uppfattade den, synliggöra konflikter mellan olika intressen
och deras olika anspråk. Genom demokratins metod och värden skulle in-
tressekonflikter göras offentliga och bedömas genom att alla berörda in-
tressen beaktas i kommunikationsprocesser. Den reflekterande moralens
sociala aspekter reducerades därför inte till en privat angelägenhet där man
84 Gouinlock, James: D:o.
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endast beaktar andras intressen såsom man själv uppfattar dem utifrån ens
eget perspektiv vilket formats av ens vanor. Det sociala kriteriet för mora-
liskt handlande pekar också på öppen kommunikation mellan olika sam-
hällsintressen där aktörer ger och tar av varandras erfarenheter.

Intolerans, dehumanisering, förtryck av oliktänkande, och rasism, var
enligt Dewey spärrar för riktig kommunikation och därmed också för de-
mokrati. Frihet att uttrycka sig, att formulera och pröva värden, att ha avvi-
kande åsikter, att påverka, och att reflektera, kvävs av hat, misstänksamhet
och rädsla, och dessa hämmande faktorer såg Dewey som minst lika allvar-
liga för demokratin som öppet förtryck i totalitära stater. Hopp om fred och
samförstånd knöt Dewey till möjligheten att hantera konflikter och menings-
skiljaktigheter i samverkan där alla berörda kan göra sina röster hörda och
förstådda under aktiv tolerans. Att människor från olika grupper med olika
intressen samverkar är inte bara ett uttryck för deras rätt att vara olika eller
avvikande. Dewey ser dessutom kommunikativ samverkan som ett viktigt
medel för att utvidga människors livserfarenhet vilket i sin tur är ett villkor
för såväl demokrati, frihet och moral byggd på förståelse och kunskap sna-
rare än snäva perspektiv och fördomar.85

Deweys förslag till hur vi kan skapa normer och institutioner som samti-
digt tål revision när vi prövar dem i kommunikation och handlande var den
experimentella andan. Med detta menade inte Dewey att vi skulle kopiera
naturvetenskapernas laboratoriepraktik i sociala och moraliska frågor utan
han avsåg snarare att utvidga proceduralismen:

First, that those concepts, general principles, theories and dialectical
movements which are indispensable to any systematic knowledge be
shaped and tested as tools of inquiry. Secondly, that policies and pro-
posals for social action be treated as working hypotheses… They will
be experimental in the sense that they will be entertained subject to
constant and well-equipped observation of the consequences they
entail when acted upon, and subject to ready and flexible revision in
the light of observed consequences…86

Det finns alltså inte utrymme för några fasta allmängiltiga lösningar i frå-
gor som rör samhällsorganisation, och demokratin kan snarare ses som en
reflektiv livsstil i Deweys filosofi som inbegriper en reflekterande hållning
till alla typer av problem av typen: vad bör jag göra, vem vill jag bli, hur
ska vi leva och hur ska vi organisera oss?:

85 Gouinlock, James: D:o.
86 Gouinlock, James: D:o, s. 259.
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The keynote of democracy as a way of life may be expressed it seems
to me, as the necessity for the participation of every mature human
being in formation of the values that regulate the way of men together:
which is necessary from the standpoint of both the general social wel-
fare and the full development of human beings as individuals.87

Dewey likställde alltså inte demokratin med en politisk form eller ett sty-
relseskick utan  detta, inklusive samtliga samhällets institutioner, var sna-
rare medel för att förverkliga demokratin som livsstil, och därmed också
den reflekterande moralen. Måttstocken för att bedöma samhällsinstitutio-
ner kan i Deweys termer formuleras som: Bidrar de till en demokratisk
livsstil, och därigenom generell välfärd och individuell utveckling efter var
och ens förmåga?88 Vad kan då detta innebära för Dewey?

För det första påpekar Dewey vikten av alla individers deltagande i for-
merandet av det goda för sig själva, och för samhället. Att utesluta någon
från detta innebär för Dewey en form av förtryck, oavsett hur väl och rätt-
vist någon grupp fördelar samhällets goda frukter till passiva medmännis-
kor. Deltagande måste betraktas som både rättighet och plikt. Exklusion
ger inte människor möjlighet till reflektion eller frihet, och de ges därmed
inte tillfällen att utveckla de vanor Dewey ansåg nödvändiga för det demo-
kratiska samhället. Samhället förlorar också reflektiv potential i stort om
exklusion förekommer och kommunikativ, och politisk, passivitet sprider
sig bland medborgarna.

Deltagande i sig är dock inte tillräckligt utan människor måste också, för
det andra, samverka och delge på så sätt att allas erfarenheter kommunice-
ras i samhället så att alltför snäva perspektiv och vanor inte kan cementeras.
Delad livserfarenhet är ytterligare ett villkor för en god reflekterande mo-
ral, och därmed frihet och utveckling, enligt Dewey. Hans tilltro till den
reflekterande människan och demokratin blir alltså en motpol till beskriv-
ningar av samhället som allas kamp mot alla89. Deweys ideal grundar sig på
allas samverkan med alla, och detta var ett ideal som Dewey ansåg möjligt
att förverkliga då han inte såg några logiska eller empiriska skäl som talade
för demokratiseringens omöjlighet.

Jämlikhet för Dewey är av kvalitativ art, och utgör ett tredje demokra-
tiskt värde. Alla människor bör få möjlighet att förverkliga just deras unika
potential, och formella hinder, samt, ras- köns-, och klassdiskriminering,

87 “Democracy and Educational Administration” i Dewey, John: The Later Works
vol. 11 1935-1937: Essays and Liberalism and Social Action, 1987, s. 217.

88 Gouinlock, James: D:o,  och Campbell, James: Understanding John Dewey, 1995.
89 Jag tänker närmast på Hobbes analys i Leviathan, 1651, av människans livsvill-

kor som en allas kamp mot alla därför att våra intressen sammanfaller.
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skall undanröjas med avseende på möjligheter för medborgarna att delta i
samhällets gemensamma angelägenheter:

…faith in equality is the faith that each individual shall have the chan-
ce and opportunity to contribute whatever he is capable of contribu-
ting and that the value of this contribution be decided by its place and
function in the organized total of similar contribution, not on the ba-
sis of prior status of any kind whatever90.

När Dewey själv förenar moral och demokrati skriver han:

For to get rid of the habit of thinking of democracy as something
institutional and external and to aquire the habit of treating it as a way
of personal life is to realize that democracy is a moral ideal…91

Det räcker inte med att försvara demokrati som statskick genom att upprätt-
hålla formella demokratiska procedurer och institutioner, eller försvara lan-
dets gränser mot icke-demokratiska nationer, eller nationella antidemokra-
tiska krafter. Demokratin måste utvidgas så att den blir var och ens livsstil,
och den personliga demokratin som livsstil är detsamma som en reflekte-
rande och kommunikativ moral. De samhälleliga institutionerna måste un-
derstödja, berika, och utveckla demokratiska och moraliska ideal på så sätt
att skolor, arbetsplatser, myndigheter, och organisationer omfattar demo-
kratins sociala och individuella utvecklingsmål och värden. Dewey gör ock-
så en holistisk och expansiv deklaration när han ser hela sitt filosofiska
projekt, och utbildning, som uttryck för demokrati och reflekterande moral,
och han kopplar demokrati och lärande till de pragmatiska utgångspunkter-
na jag nämnde under rubrik A:

I state briefly the democratic faith in the formal terms of a philo-
sophic position. So stated, democracy is belief in the ability of human
experience to generate the aims and methods by which further expe-
rience will grow in ordered richness. Every other form of moral and
social faith rests upon the idea that experience must be subjected at
some point or other to some form of external control; to some “autho-
rity” alleged to exist outside the processes of experience. Democracy
is the faith that the process of experience is more important than any
special result attained, so that special results achieved are of ultimate
value only as they are used to enrich and order the ongoing process.

90 Gouinlock, James: D:o, 266-267.
91 Gouinlock, James:D:o, s. 270.
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Since the process of experience is capable of being educative, faith in
democracy is all at one with faith in experience and education… If
one ask what is meant with experience in this connection, my reply is
that it is that free interaction of individual human beings with sur-
rounding [human] conditions… which develops and satisfies need and
desire as they are. Knowledge of conditions as they are is the only
solid ground for communication and sharing; all other communica-
tion means the subjection of some persons to the personal opinions of
other persons.92

Dewey sammanflätar filosofi, demokrati, moral, kunskap, frihet och utbild-
ning. Vi befinner oss i en mångdimensionell utvecklingsprocess där värden
och kunskap bör ses som medel för att göra den fortsatta processen rikare
på pragmatiskt verifierad mening genom att våra direkta erfarenheter ut-
sätts för reflektion, eller genom att våra reflekterande vanor opererar på
våra vanor. All kunskap93, moral, social ordning, demokrati och utbildning,
är egentligen olika aspekter av samma aktivitet: reflektion, där vi beaktar
konsistens, identitet, konsekvenser, stabilitet, flexiblitet, och sociala aspek-
ter. Frihet är förmågan att reflektera och den måste erövras och tränas; filo-
sofin kan påvisa metoder, klargörande generaliseringar och teoretiska grun-
der, normer, och principer, för att underlätta operationer på vår livserfaren-
het; fakta konstrueras av åsikter och oreflekterad erfarenhet; värden kon-
strueras av omedelbara impulser och preferenser; utbildning och utveck-
ling är att orientera sig i världen med felbar kunskap i en kontinuerlig re-
flektiv process; social ordning är en arbetshypotes i processen som bedöms
av i vilken utsträckning den bidrar till frihet, utveckling och allmän välfärd;
demokrati innefattar reflektiv och kommunikativ prövning av moral, kun-
skap, frihet, social ordning, och utveckling. Demokrati är i många avseen-
den detsamma som pragmatism, och samhällets olika institutioner måste
formas med utgångspunkt från demokratins värden vilket leder oss fram till
den sista frågan: Hur kan vi bedöma ett helt samhälles moraliska värde, och
inte bara det sociala handlandets värde inom ett samhälle?

92 ”Creative Democracy – The Task Before Us” i Dewey, John: The Later Works
vol. 14 1939: Essays, s. 229.

93 För Dewey var även kunskap underkastad liknande kriterier som moral, t.ex.
stabilitet i form av att det som ännu inte förkastas genom ny evidens räknas,
koherens i och med att en hypotes beror av annan kunskap, flexibilitet i och med
reviderbarhet, och sociala aspekter kring legitimitet och användning.
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Det moraliskt goda samhället

Likheterna i Deweys resonemang mellan det sociala och personliga är slå-
ende, och han företar sig uppgiften att konstruera ett generellt moraliskt
samhällskriterium. Dewey tror sig ha evidens för att postulera ett formellt
kriterium men kanske inte ett substantiellt kriterium. Kriteriet måste inne-
hålla generaliseringar från tidigare erfarenheter vilka bör formuleras så att
de kan möta framtida revision, och på så sätt uppnår Dewey stabilitet och
flexibilitet i det moraliska samhällskriteriet. Det skall fungera som ett intel-
lektuellt redskap och inte som dogm, och det skall bidra till utveckling hell-
re än stagnation och på så sätt vara konsistent med Deweys transaktionella
naturvetenskapligt grundade men samtidigt hegelianskt inspirerade världs-
bild. De formella aspekterna är desamma som de jag nämnt tidigare, men
Dewey går längre än så. Dewey menar att personliga handlingar och dispo-
sitioner, värdet av social förändring och samhällsmoral, bör bedömas efter
”the effect of acts upon the common welfare”, eller ”… common good”
eller ”the general well being”94 Dewey postulerar alltså ett inte bara ett for-
mellt kritierium utan också ett konsekventialistiskt svagt substantiellt mo-
raliskt kriterium med vilket vi kan avgöra moraliskt värde både individuellt
och samhälleligt.

Dewey är mycket noga med hur begreppet ’generell välfärd’ bör tolkas,
och därför tillför han ett par restriktioner. För det första kan vi inte bestäm-
ma innebörden i begrepp som ’general welfare’, ’common good’ eller ’ge-
neral well being’ en gång för alla. För det andra får inte termerna ’general’
och ’common’ tolkas så att de implicerar förtryck eller restriktioner för
individens utveckling. Ett kriterium som hindrar individers fulla utveckling
av deras unika resurser är ett undermåligt kriterium, enligt Dewey. Han
ville själv att kriteriet skulle tolkas i vad han ansåg vara en positiv bemär-
kelse, och denna tolkning medförde att ’general’ eller ’common’ skulle för-
stås utifrån hans eget demokratiska ideal: givande och tagande i öppen kom-
munikation, jämlikhet och aktivt deltagande i legitimeringen och gestalt-
ningen av gemensamma värden. Det nu formella och substantiella kriteriets
innehåll utformas sedan i relation till moralens två aspekter. Den individu-
ella aspekten kräver att samhället skall utveckla människors fulla individu-
alitet, och den samhälleliga aspekten avkräver frihet, öppen kommunika-
tion, samverkan och delaktighet av ett moraliskt berömvärt samhälle:

…for democracy signifies, on the one side, that every individual is to
share in the duties and rights belonging to control of social affairs,
and, on the other side, that social arrangements are to eliminate those

94 Dewey, John: The Later Works vol. 7 1932: Ethics, s. 344.
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external arrangements of status, birth, wealth, sex, etc., which restrict
the opportunity of each individual for full development of himself.
On the individual side, it takes the criterion of social organization and
of law and government release of the potentialities of individuals. On
the social side, it demands cooperation in place of coercion, volun-
tary sharing in process of voluntary give and take, instead of authori-
ty imposed from above.95

I kriteriet betonar Dewey aktivitet och frihet, och vänder sig mot passivt
mottagande av positiva sanktioner. Dewey kan, till skillnad från en hedo-
nistisk utilitarist som också strävar efter generell välfärd eller lycka, inte
acceptera att en elit distribuerar medel för välfärd till en passivt mottagande
befolkning. För Dewey är aktivt deltagande i formerandet av det gemen-
samma goda ett nödvändigt villkor för att något skall vara gemensamt, och
att luta sig tillbaka i famnen hos en välvillig elit såg Dewey som ett hot mot
demokratins fortbestånd. Om man gör en alltför enkel konsensustolkning
av Deweys filosofi med avseende på rättfärdigande i moralfrågor så gör
man sig skyldig till ett misstag. Det är inte det att alla håller något som ett
verkligt värde som garanterar kunskap om värden, utan Dewey kräver re-
flektiv kritisk konsensus av medborgare som frågar sig: var, hur, för vem,
och varför, anser vi att X är bra, och kan det finnas bättre alternativ än X för
oss i vår kontext?

Låt mig sammanfatta några av de mest centrala aspekterna i Deweys
moralfilosofi innan den placeras i en mer dagsaktuell kontext i del 2. Den
röda tråden i Deweys pragmatism var fortlöpande prövning och revision av
erfarenheter med individuell och social utveckling som ständigt rörliga mål.
Moralteorin ansågs vara i behov av rekonstruktion då traditionell moral och
moralteori inte längre kunde leva upp till reflektiva, sociala, experimentella
och pluralistiska krav. Moralrekonstruktionen byggde på tre nödvändiga
moraliska faktorer utifrån Deweys antaganden om hur moral uppstår som
en naturlig del i människans sociala utveckling. Människor har alltid att
förhålla sig till något gott, något rätt och något dygdigt, och allt handlande
kan betraktas från ett moraliskt perspektiv. Då idéer och begrepp förstås
som handlingsdispositioner kan vi inte längre särskilja moral från kunskap
och samhällsorganisation. Stabila samhällen med någorlunda varaktiga so-
ciala relationer kan utveckla intersubjektivt antagna moraluppfattningar
vilka måste kunna revideras i ljuset av samhällsförändringar och ny reflek-
tiv erfarenhet. Detta är ett gemensamt arbete där ingen enskild grupp män-
niskor kan sägas ha företräde i kraft av position, tradition eller börd. Mora-

95 Dewey, John: D:o, s 349
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liska vanor och samhällsförhållanden kan kontrolleras av fria, dvs. reflek-
tionsförmögna och jämlika, medborgare. Deweys lösning på den hotfulla
sociala determinismen består i reflektivt handlande aktörers kritiska kreati-
vitet, samt experimentella och kommunikativa aktivitet.  Samhället är inget
utöver socialt handlande och dess hypotetiska resultat, och samhällens mo-
raliska värde bedöms utifrån dess inverkan på individers utveckling och
dess sociala intelligens, demokratin.

Deweys förskjutning från tradition till reflektion innebar dessutom en
uppluckring av traditionella gränsdragningar med avseende på samhällen.
Moderna samhällen sammanflätades med varandra i större internationella
samhällen och det medförde nya krav på moraliskt handlande. Grupper som
tidigare betecknades som ’vi’ var inte längre klart avgränsade och avsevärt
större än förr. Dewey hänvisade till människans universella förmågor vilka
antogs vara möjliga att utveckla kvalitativt och utvidga i omfattning, även
om de alltid samtidigt förblev kontextuellt bundna. Med hjälp av tre univer-
sella förmågor kan vi påverka samhällen och individer i riktning mot den
reflektiva moralens och demokratins ideal samtidigt som vi tolerant sam-
existerar i pluralism och konflikt. Vi kan känna sympati vilket binder oss
samman emotionellt samt får oss att vilja andra väl och visa generositet. Vi
kan reflektera, experimentera, överväga och formulera mål-i-sikte vilket
gör att vi kan frigöra oss från omedelbara impulser, vanor och konventio-
ner. Reflektionsförmågan binder oss samman intellektuellt eller rationellt.
Vi kan dessutom kommunicera vilket gör att vi kan dela erfarenheter med
andra människor. På så sätt kan vi skapa och utöka sociokulturell gemen-
skap, demokratisk livsstil men också utvidgad sympati och reflektionsför-
måga. Dewey knöt sitt sociala, moraliska och politiska hopp till dessa ut-
vecklingsbara förmågor.
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2: Deweys reflektiva moral och dess aktualitet
idag

Kenneth Baynes, James Bohman och Thomas McCarthy gav 1987 ut anto-
login After Philosophy: End or Transformation, och det kan vara värdefullt
i detta sammanhang att relatera den filosofiska kris som författarna gran-
skar i 1900-talets slut till den kris Dewey försökte rekonstruera sig ur ett
sekel tidigare. I slutet av 1900-talet stod den språkliga vändningen högt upp
på dagordningen för filosofisk debatt, och frågan var vad som kunde tänkas
följa av den. De båda kristillstånden liknar varandra såtillvida att det före-
kom röster i debatten som förespråkade filosofins död och dess kunskaps-
teoretiska övermod, men också andra röster som förespråkade att ta samti-
da kritik på allvar och rikta kraften mot filosofisk rekonstruktion i beaktan-
de av kritiken. Det fanns också viktiga skillnader att beakta vilket följande
citat från den senare debatten antyder, där den seglivade subjektsfilosofin
Dewey själv kritiserade döms ut:

The rise of the modern sciences of nature removed – forever, it seems
– vast domains from the authority of philosophical reflection. The
ensuing turn to the subject, the “mirror of nature”, appears now to
have been only a temporary stopgap, which could remain effective
only until the human sciences and the arts grew strong enough to claim
their proper domains from philosophy as well. Since that began to
happen in the last century, there has been a more menacing ring to the
repeated announcements of the end of philosophy… The most recent
refuge of philosophy, language, is proving no safer a haven from this
onslaught.96

Den vetenskapliga specialiseringen och frigörandet från filosofin hade på
Deweys tid ännu inte utvecklats till den grad vi ser idag. Detta kan ses som
ett hot mot den filosofiska reflektionens värde och framförallt mot den kant-
ianska filosofiska traditionens anspråk på att vara kulturell och vetenskap-
lig överdomare. Att detta skulle leda till filosofins död och minskade värde
stod dock inte alls klart. Habermas argumenterade för att filosofin hade en
viktig uppgift att fylla då den systematiska reflektionen hade splittrats i allt
fler specialvetenskaper. Han betonade att filosofin bör ge upp sin kantian-
ska överordnade självbild och ställning i relation till vetenskaperna och sam-
hället utan att för den skull ge upp anspråket på rationalitet och helhetssyn

96 Baynes, K, Bohman, J och McCarthy, T: After Philosophy – End or Transfor-
mation?, 1996, s. 1.
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i reflektioner över våra alltmer differentierade och fragmenterade världs-
bilder.97 När den logiska positivismens postulat om enhetsvetenskap och ett
bättre empiriskt språk dessutom vittrat sönder i postmodern kritik, så fram-
hölls dessutom den filosofiska reflektionen återigen som relevant och in-
timt förknippad med vetenskaperna, och i synnerhet samhällsvetenskape-
rna.98 I dagens filosofiska debatt, som bland annat kännetecknas av icke-
fundamentism och rationalitetskritik, kan Dewey åter aktualiseras genom
sin holistiska hållning och filosofiska rekonstruktivism.

Dewey gjorde aldrig den språkliga vändning som under 1900-talets för-
sta hälft alltmer kom att handla om språkets relation till den objektiva värl-
den genom sin breda och kontextualistiska naturalism. När enhetsveten-
skapspostulatet föll träffade detta aldrig Dewey då han framhöll relevanta
skillnader mellan natur- och samhällsvetenskap. När Dewey aldrig antog
en meningsteori byggd på deskriptiv referens i generella termer utan fram-
höll att mening bestäms av handlingar i kontexter föll han inte offer för den
språkliga vändningens deskriptiva ensidighet. Deweys kontextualism var
dessutom fallibilistisk, och likt många postmoderna teoretiker framhöll
Dewey rationalitet och vetenskaplighet som något historiskt socialt situe-
rat. Trots viktiga skillnader i utgångspunkter, kan Deweys rekonstruktiva
ansats att utveckla systematisk och holistisk reflektion baserat på ett revi-
derat erfarenhetsbegrepp jämföras med Habermas systematiska och holis-
tiska rekonstruktion utifrån en flerdimensionell kommunikativ rationalitet.
Larry Hickman argumenterar för denna jämförelse, och lyfter också fram
andra likheter mellan Dewey och Habermas:

… Germany is fortunate to have in Jürgen Habermas a deeply enga-
ged public philosopher. Since the 1960s he has been a social critic of
undisputed stature who has brought to numerous public debates a
profound understanding of the past and prospects of philosophy in
particular, and of the human sciences, in general. Some would argue
that the United States has lacked a public philosopher of comparable
stature since the death of John Dewey in 1952.99

97 Habermas, Jürgen: ”Filosofin som vikarie och interpret” i Habermas: Kommu-
nikativt handlande – texter om språk, rationalitet och handlande, 1995.

98 Se Habermas: D:o, Bohman, J, Hiley D och Schusterman (ed): The Interpretive
Turn – Philosophy, Science and Culture, 1991, Grice, Paul: “The Logic of Con-
versation” I Martinich A P: The Philosophy of Language (3 ed), 1996 och Alves-
son och Sköldberg: Tolkning och reflection – Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ
metod, 1994.

99 Hickman, Larry A: “Habermas’s Unresolved Dualism: Zweckrationalität as Idee
Fixe”, s. 501 i Hahn, Lewis E: Perspectives on Habermas, 2000.
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Det finns likheter mellan Habermas och Dewey, idéer om vad som är filo-
sofins uppgift, men också i deras engagemang som samhällsdebattörer. Det
finns förstås också viktiga skillnader, då Habermas utvecklat sina teorier
om kommunikation, samhälle, etik och demokrati utifrån en annan kontext
och med större differentiering och precision utifrån våra förhållanden. Se-
nare års återupptäckt av Dewey, och den ökade floran av Deweyinspirerade
verk vittnar dock om hans aktualitet i etiska, sociala och politiska frågor.100

Om vi skall ta Dewey på allvar, och inte låta oss vilseledas i en dogma-
tisk Deweytolkning, kan vi inte bara acceptera Deweys reflektiva moral
som riktig och tillämpbar under våra förhållanden. Teman som social kom-
plexitet, kommunikation, sympati (empati), moralisk pluralism, kulturell
mångfald, demokrati, deliberation, reflektion samt kontextualism och natu-
ralism, är aktuella i dagens moraliska och politiska debatt. Vi bör ändå akta
oss för att sammanblanda svar på frågor från förra sekelskiftets amerikan-
ska tid och rum med frågor i vår tid och våra rum och deras eventuella svar.
Givet Deweys processorienterade och transaktionistiska pragmatism kan vi
inte begära att Dewey ska ge oss specifika och innehållsliga svar, men låt
oss också komma ihåg att det inte var Deweys avsikt. Han ville rekonstru-
era filosofins proceduriska och generella inslag så att den var relevant och
vägledande i flera kontexter, och vi kan väl också ana att Dewey ville att
människor i framtiden skulle revidera hans egen rekonstruktion i ljuset av
ny erfarenhet och nya relationer, teoretiska som sociala. Deweys nytta som
uppdaterad samhällsdebattör under våra förhållanden får därför kanske be-
gränsas till hans generella och holistiska sociala, politiska och moraliska
analyser, och upplösningar av dualismer.

Richard Rorty hävdar, kanske något förenklat, Deweys aktualitet som
analytiker och kulturell kritiker i samhällsvetenskapliga frågor i en jämfö-
relse med Foucault. Han betonar också en skillnad dem emellan i det att
Dewey drar andra och mer hoppfulla slutsatser än Foucault med avseende
på mänsklig autonomi och utveckling:

100 Se t.ex. Festenstein, Matthew: Pragmatism and Political Theory, 1997, Rorty,
Richard: Consequences of Pragmatism, 1982, Stuhr, John J: Genealogical Prag-
matism, 1997, Gunn, Giles: Beyond Solidarity: Pragmatism and Difference in a
Globalized World, 2001, Welchman, Jennifer; Deweys Ethical Thought, 1995,
Edel, Abraham: Ethical Theory and Social Change, 2001, Haskins, C and Sei-
ple, D I: Dewey Reconfigured: essays on deweyan pragmatism, 1999, Shook,
John R: Deweys Empirical Theory of Knowledge and Reality, 2001 och Jackson,
Philip: Dewey and the Philosophers Task, 2002. Se även Thomas Englunds för-
ord till den svenska översättningen av Democracy and Education, Demokrati
och Utbildning, 1997 och tidskriften Utbildning och Demokrati nr 3,  2000.
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Dewey and Foucault make exactly the same criticism of the tradition.
They agree, right down the line, about the need to abandon traditional
notions of rationality, objectivity, method and truth. They are both, so
to speak, “beyond method”… But Dewey emphasizes that this move
“beyond method” gives mankind an opportunity grow up, to be free
to make itself, rather than seeking direction from some imagined out-
side source… His experimentalism asks us to see knowledge-claims
as proposals about what actions to try out next.101

John Stuhr ser också likheter mellan Deweys kulturellt kritiska och självre-
flexiva pragmatism och Foucaults postmoderna kritik av tradition, veten-
skap och förnuft när han inför begreppet ’genealogisk pragmatism’102. De-
weys pragmatism var, enligt Stuhr, kritisk och genealogisk och vi har i del
1 sett exempel på flera kritiska frågor som Dewey rekommenderade att ställa
om vår samtid för att bättre förstå nuets historia. I Experience and Nature
stärker Dewey sin självreflexiva och kulturellt kritiska hållning:

Selective emphasis, choice, is inevitable whenever reflection occurs.
This is not an evil. Deception comes only when the presence and ope-
ration of choice is concealed, disguised, denied… An empirical phi-
losophy is in any case a kind of intellectual disrobing. We cannot
permanently divest ourselves of the intellectual habits we take on and
wear when we assimilate the culture of our time and place. But intel-
ligent furthering of culture demands that vi take some of them off,
that we inspect them critically to see what they are made of and what
wearing them does to us.103

Med hjälp av Rorty och Stuhr kan vi anta att Dewey har samhällsveten-
skaplig och samhällskritisk relevans i vår tid utifrån kritiskt reflektiva och
generellt proceduriska antaganden snarare än substantiella påståenden. De-
weys konsekventa anti-dualistiska hällning i sociala och moraliska frågor
kan fortfarande ses som en viktig teoretisk utgångspunkt i relation till frå-
gor där vi vanligen polariserar individ och samhälle, mål och medel, pro-
cesser och resultat, känslor och förnuft, kontextuellt och universellt, tanke
och handling, subjekt och objekt, frihet och determinism, gott och ont eller
fakta och värden. Deweys holistiska hållning i moraliska frågor kan också
tjäna som en påminnelse att undersöka huruvida våra moraliska uppfatt-

101 Rorty, Richard: “Method, Social Science, Social Hope” i Consequences of
Pragmatism, 1982, s. 204.

102 Stuhr, John L: Genealogical Pragmatism: Philosophy, Experience and Com-
muntiy, 1997.

103 Dewey, John: The later Works vol. 1 1925: Experience and Nature, 1981, s..
33, 40.
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ningar är förenliga med sådant vi håller för trovärdigt eller värdefullt med
avseende på livsplaner, samhälle, människosyn, kulturell kritik, demokrati
och utveckling. Under de tre närmaste rubrikerna vill jag mycket kort men
något mer konkret exemplifiera moraliskt relevanta områden inom vilka
Dewey fortfarande kan ses som aktuell. Genom att anamma Deweys själv-
kritiska hållning vill jag också påvisa några problem som kan uppstå i De-
weys moralteori. De mer specifika ämnesområden jag väljer att behandla
här är moralteoretiska aspekter, kommunikation och kunskap samt demo-
krati och utbildning.

Normativ etik och värdeteori

Även om litteraturen inom den praktiska filosofin fortfarande till stor del
uppehåller sig vid utilitaristiska, kantianska och aristoteliska teman, så for-
muleras dessa i nya skepnader med reviderat innehåll. Samtidigt har envi-
ronmentalism, feministisk etik, pragmatisk etik och kommunikativ etik ut-
vecklats och framförts som utmanare till de mer traditionella temana. Envi-
ronmentalister avgränsar inte moral med människan. De menar att vi inte
längre har skäl att utesluta andra livsformer som moraliska subjekt utan
snarare goda skäl att inkludera dem104. Feministiska etiker har bland annat
argumenterat för att den traditionella etiken byggs på vissa exkluderande
manliga utgångspunkter med avseende på autonomins karaktär, relationen
mellan emotioner och rationalitet, samt distinktionen mellan offentligt och
privat.105 Den kommunikativa etiken och diskursetiken lägger tonvikten vid
hur argumentation i moralfrågor faktiskt sker och bör ske, vilket knyter an
till Deweys procedurtänkande i mer språkliga termer106. Kommunikativ etik
utgår generellt från allas lika möjlighet till, och jämlikhet i, mer eller min-
dre normativt reglerad moralisk argumentation. Den utgår också från anta-
gandet att preferenser är formbara och underkastade åtminstone minimal
rationell begränsning, och att vi i princip kan ena oss i moralfrågor. De-
weys teori om vanornas perspektivberoende kan kännas igen i den kommu-
nikativa etikens tes om att ett decentrerat situerat förnuft inte tillåter mora-
liskt rättfärdigande grundat på monologisk eller elitistisk proceduralism.

104 Se till exempel Singer, Peter: Animal Liberation, 1990 och Taylor, P W: The
Ethics of Respect for Nature i Sterba, J P (ed.): Ethics: The Big Questions, 1998.

105 Se till exempel Noddings, Nel: Philosophy of Education, 1995, Benhabib,
Seyla: Autonomi och Gemenskap, 1992, samt Held, Virginia: Feminist Trans-
formation of Moral Theory i Sterba, J P (ed.): Ethics: The Big Questions, 1998.

106 Gutmann och Thompsson: Democracy and Disagreement, 1996, Habermas, Jür-
gen: Moral Consciousness and Communicative Action, 1996, Apel, Karl Otto: Etik
och Kommunikation, 1994, samt Benhabib, Seyla: Autonomi och Gemenskap, 1992.
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Jag vill ge fyra skäl till att Deweys moralrekonstruktion har relevans i
dagsaktuell normativ etisk teori förutom teoretiska styrkor i form av anti-
dualism och holism. För det första medför Deweys pluralistiska utgångs-
punkt en mer fullständig moralteori än den traditionella sekulariserade upp-
delningen i konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Förutom att Deweys
teori kan hjälpa oss att förstå moralkonflikter och moralens förhållande till
samhället, kan den också ses som ett fruktbart försök att förklara hur de tre
faktorerna det goda, det rätta och det dygdiga samspelar utan att kunna
reduceras till någon enda av dem. Istället för att strida om vilken av dessa
aspekter som är den moraliskt signifikanta kan vi med Deweys hjälp pröva
faktorernas sociala nödvändighet, reciprocitet och autonomi. Att moralisk
pluralism idag anses som önskvärd men alltför sällan elaborerad framhålls
av James Rachels i The Elements of Moral Philosophy:

 ”we might try to improve Utilitarianism, Kantianism, and the like by
adding to them a better account of moral character… and if this sounds
sensible, and if such a project could be carried out successfully, there
would obviously be much to be said in its favor.”107

För det andra, och i anslutning till Rachels önskan om fullständighet, kan
Deweys reflektiva moral ses som en föregångare till den kommunikativa
etiken. Deweys proceduriska pluralism kan ses som en fruktbar rekonstruk-
tion av formella villkor och vägledande idéer för reflektion och kommuni-
kation i relation till samtliga tre faktorer och samhällets demokratisering.
Deweys moraliska tänkande kan både komplettera och till viss del innebära
sympatisk kritik till Habermas och Apels diskursetik. Deweys irreducibla
interaktiva pluralism kan ses som ett argument för att explicit och formellt
beakta fler eller andra aspekter av moralisk kommunikation och reflektion
än dagens diskursetiker hittills gjort. Deweys teorier om kommunikation
och etik har utvecklats på senare år, och de har även framförts som kritik av
Habermas teori om kommunikativt handlande och därmed diskursetiken.108

För det tredje kan Deweys reflektiva moral understödja feministisk kri-
tik mot traditionell moral även om könsperspektiv och kvinnliga erfarenhe-
ter oftast lyser med frånvaro i Deweys erfarenhetsfilosofi. Nel Noddings
menar att Virginia Held kan ha rätt i sin kritik mot Dewey när hon påstår att

107 Rachels, James: The Elements of Moral Philosophy, 1999, s. 189.
108 Langsdorf, Lenore and Smith, Andrew R (ed): Recovering Pragmatism’s Voi-

ce: The Classical Tradition, Rorty and The Philosophy of Communication, 1995
och Hickman, Larry A: Habermas Unresolved Dualism I Hahn, Lewis E: Per-
spectives on Habermas, 2000.
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Dewey lägger alltför liten vikt vid moraliska känslor109. Noddings påståen-
de kan dock kritiseras såsom jag lagt fram Deweys moralteori. Dewey med-
ger i Experience and Nature att hans teori är en pragmatisk förlängning av
Humes naturalism där förnuftet hävdas vara underkastat känslorna. Detta
gör att Richard Rorty jämför Deweys naturalism med Annette Baiers, en
feministisk filosof som tar Hume som utgångspunkt.110 Dewey hävdar att
ingen sann moralisk karaktär saknar sympati, och Thomas Alexander jäm-
för Deweys sympatibegrepp med vår tids omsorgsbegrepp.111 Deweys teori
medför också att känslor spelar avgörande roll i konstruktionen av värden
och moraliskt handlande, och han ser dem som nödvändiga men inte till-
räckliga vilket får Dewey att förena förnuft och moraliska känslor. Reflek-
tiv moral är rationellt förhållande till känslor och begär. Han ber oss inte se
bort från känslolivet utan snarare reflektera över det och dess förankring i
omgivningen. Deweys trefaktorteori kan också ses som ett stöd för feminis-
ternas kritik av det rättas hegemoni i moraliska frågor. Till sist, och för det
fjärde, kan det faktum att Deweys texter ges en central roll i samtida prag-
matisk etik ses som ett skäl för Deweys relevans i dagens politiska och
moraliska debatt.

Även om Deweys reflektiva moral kan ges livsrum idag så anser jag den
vara behäftad med problem. Den normativa etiken försöker vägleda oss i
frågor om hur vi bör leva och vad som skiljer riktigt från oriktigt handlan-
de, och vi kan ifrågasätta om Dewey ger tillfredställande svar på dessa frå-
gor utifrån den reflektiva moralen. Det är oklart om vi kan betrakta Deweys
teori som praktisk. Det deskriptiva inslaget kan underlätta vår förståelse för
moralens villkor i det att Dewey teoretiserar om hur värden och moral upp-
står, och hur värdering och moraliskt handlande går till. När Dewey också
holistiskt understödjer teorin med pragmatisk filosofi, vetenskaplig teori
och aktuella sociala förutsättningar kan vi också se detta som stöd för teorins
tillämpbarhet. Men hur skall vi förstå den normativa kraften i teorin?

Dewey hävdade att en reflektiv moral var nödvändig men vi måste fråga
oss vari denna nödvändighet består. Om Dewey menar att hans moral är
konsistent med nya världsbilder och pragmatism kan vi fråga om dessa är
nödvändiga. Dewey kan inte heller stötta sitt resonemang med en predesti-
nerad evolutionsteleologi och samtidigt vara öppen för revision och fallibi-
lism. Han kan inte heller säga att det aktuella samhället är nödvändigt då vi
till viss grad kan kontrollera det och förändra det. Om den reflektiva mora-

109 Noddings, Nel: Philosophy of Education, 1995.
110 Rorty, Richard: Philosophy and Social Hope, 1999.
111 Thomas Alexander: John Dewey and the Rots of Democratic Imagination i

Langsdorf, Lenore: Recovering Pragmatism’s Voice: The Classical Tradition,
Rorty and The Philosophy of Communication, 1995.
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len följer från deskriptiva premisser och därmed bryter Humes lag, dvs. att
inga normativa slutsatser följer av uteslutande deskriptiva premisser, så gör
han sig skyldig till ett logiskt misstag. Dewey kan i bästa fall rekommende-
ra en reflektiv moral men detta kan anses vara otillräckligt i relation till
såväl Deweys och Apels tal om nödvändighet. Det är inte klart vad i teorin
som skall binda oss moraliskt att reflektera i moralfrågor.

Teorin kan också anses vara alltför omfattande och generell för att kun-
na generera legitima kontextuella moraliska innehåll då den inte tydligare
specificerar vad i reflektionsproceduren som kan generera lokalt innehåll.
Allt Dewey gör är att hänvisa till fakta, relationer, karaktärsutveckling, prag-
matisk verifikation och konsekvenser generellt. Det är därför något oklart
vad i Deweys reflektiva moral som förvandlar ’kan’ till ’bör’ med avseende
på reflektion i moraliska konfliktsituationer. Det är också något oklart vad
i reflektionsproceduren som kan generera normer och legitim samhällsför-
ändring. Det är också något oklart vad som skall binda oss till lokalt mora-
liskt innehåll när vi generellt uppmuntras att reflektera och experimentera.
Deweys moral kan också bli bekymmersamt kontrafaktisk eftersom den
förutsätter ett samhälle som inte finns vilket i sin tur endast kan skapas av
medborgare som omfattar den reflektiva moralen. Vi har skäl att kritisera
Dewey för bristande moralisk rättfärdigandeteori och opraktiskhet i kon-
kreta situationer. Att det finns brister i Deweys rättfärdigande av den re-
flektiva moralen behöver inte vara alarmerande om vi tror Richard Rorty.
Han hävdar att moralisk grundläggning är missriktad därför att det inte är
pragmatiskt och hittills i alla kända fall misslyckat.112

Även om vi antar Rortys icke-fundamentism så blir nog Deweys konse-
kvensialism trots allt alarmerande för den som önskar en praktisk moralte-
ori. Det är förstås inget bra argument mot Dewey att hävda att vi inte kan
kontrollera konsekvenser fullständigt före eller efter handlande. Att vi inte
kan vara perfekt rationella och helt förutseende är inget argument mot att vi
trots allt kan vara tillräckligt reflektiva och förutseende för att göra mora-
lisk skillnad. Det är nog ändå så att Deweys allmänna hänvisning till rela-
tioner och konsekvensbedömning är alldeles för oklar för dem,  som kräver
en handlingsorienterad praktisk teori Deweys teori medför pluralistisk kon-
sekvensialism och holism med avseende på de moraliska faktorernas bero-
ende av andra teoretiska entiteter människor skapat genom reflektion och
kommunikation med andra. Deweys holistiska och mångdimensionella kon-
sekvensialism utgör ett praktiskt problem vilket kan utgöra argument för att
trots allt reducera moralisk signifikans till en faktor. En omfattande multi-
konsekvensialism kan vara ett praktiskt pris vi får betala för teorins full-
ständighet trots att detta har fördelar i andra avseenden.
112 Rorty, Richard: Truth and Progress: Philosophical Papers, 1998.
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Deweys värdeteori kan bli problematisk även om Dewey delvis kan få
stöd av Gauthier som också framhåller att värden är önskningar som klarar
reflektionskrav113. Michael Smith formulerar motexempel som bygger på
att vi kan värdera något utan att vi känner för det, och han drar slutsatsen att
en god värdeteori måste kunna förklara detta:

The problem with any view according to which valuing is even just a
mode of desiring, then, is that it will only account for the fact that we
may desire to do things without thinking that our doing those things is
rationally justified. It will rule out of court the very possibility of
thinking ourselves rationally justified in acting in a certain ways wit-
hout having corresponding desires. But given that such cases are evi-
dently possible it follows that we should reject the view that valuing
is even just a mode of desiring.114

En revision av Deweys värdeteori kan förbättra hans egen position när han
vill förklara hur någon kan anta och motiveras av partikulära uppfattningar
av det rätta trots att personen inte känner för dem. Hans egen teori om hur
det rätta kan motivera till handling även om man inte har korresponderande
känslor blir svår att förena med den värdeteori han själv lägger fram inom
ramen för humeansk psykologi där tro och önskningar är distinkta entiteter.115

Kunskap och kommunikation

Deweys kunskapsteori har varit föremål för åtskillig kritik men det finns
också sådant som tyder på att Dewey även i dessa sammanhang kan aktua-
liseras. Deweys funktionalism och pragmatism medför ett aktivt subjekt
som konstruerar reflektiva entiteter till skillnad från en passiv åskådare av
något givet, men också att vi inte kan särskilja rättfärdigande från procedu-
rer för rättfärdigande och deras kontextuella och sociala villkor. Bertrand
Russell riktade skarp kritik mot Dewey när han utifrån sin korrespondens-
teori för sanning menade att Deweys teori fick absurda konsekvenser.116

113 Gauthier, David: Morals by Agreement, 1986.
114 Smith, Michael: D:o, s. 142.
115 I Human Nature and Conduct hävdar Dewey att hans egen filosofi är en för-

längning av Humes utom i ett avseende. Jag anser att den rimligaste tolkningen
av detta är att Dewey inte accepterar Humes alltför subjektiva erfarenhetsbe-
grepp. Deweys värdeteoretiska resonemang tyder på att han accepterar Humes
psykologiska distinktion även om Dewey inte acceptera att känslolivet isoleras
från förnuftet.

116 Russell, Bertrand: A History of Western Philosophy, 1972.
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Russell menade, om än något missriktat, att Deweys teori medförde att fors-
kare inte tar reda på hur världen faktiskt ser ut utan att de snarare anpassar
världen så att den passar deras, eller samhällets, syften och intressen. Rus-
sells kritik utmynnar i åsikten att Dewey ekvivalerar sanning och nytta,
men när den logiska empirimens korrespondensteoretiska fundamentism
på senare år förlorat status undergrävs Russells kritik. Kunskapssociologi,
ett alltmer påtagligt intresse för pragmatism och konstruktivism kan däre-
mot ses som stöd för Deweys syn på kunskap.

Dewey har ofta kritiserats för att blanda ihop undersökningsprocedurer
och forskningsmetodik med kunskapsteori117, men vid noggrannare läsning
av Dewey inser vi att hans poäng var att visa att det inte finns någon speci-
ell vetandehandling bortom eller utöver våra kontextuellt tillämpade under-
sökningsprocesser och reflektiva vanor. Dewey har också anklagats för att
genom sin pragmatiska menings- och kunskapsteori blanda ihop tillämp-
ning av kunskap med att ha kunskap, men även här kan Dewey svara för
sig. För Dewey är det ju ingen större skillnad på de båda. Att ha kunskap är
ju detsamma som att vara beredd att handla. Intresset för Deweys kunskaps-
teori har ändå varit ganska svalt en längre tid inom den akademiska filoso-
fin trots att hans epistemologi har uppmärksammats igen i början av 2000-
talet118. Rorty ger skäl för detta ointresse. När de övriga filosoferna alltmer
började undersöka språkets relation till världen, och till språket självt, så
uppehöll sig Dewey vid sitt centrala och, enligt Rorty, problematiska erfa-
renhetsbegrepp. Idag diskuterar filosofer begrepp som ’satser’, ’yttranden’
och ’propositionella attityder’ och mycket sällan ’erfarenheter’ Enligt Ror-
ty borde Dewey ha övergett erfarenhetsbegreppet snarare än att rekonstru-
era det därför att det knappast innebar någon förbättring av en redan rejält
skadeskjuten empirism. Dewey uppehöll sig, som Rorty ser det, alltför ofta
i en onödigt central återvändsgränd mitt i en annars fruktbar filosofi om
kunskap och språk.119

Jag vill ändå nämna två inslag i Deweys filosofi som jag finner an-
märkningsvärt aktuella i samtida epistemologi. Susan Haack medger i Evi-
dence and Inquiry – Towards Reconstruction in Epistemology att Deweys
beskrivning av trosföreställningar som ”Mr Facing-both-ways” överens-
stämmer med hennes egen uppmärksammade teori ”Foundherentism”120.

Detta kan förstås som att trosföreställningar har två relevanta känneteck-
en i det att någon är i ett specifikt tanke-tillstånd med ett specifikt tanke-

117 Dancy, Jonathan och Sosa, Ernest: A Companion to Epistemology, 1993.
118 Se Shook, John R: Deweys Empirical Theory of Knowledge and Reality, 2001.
119 Rorty, Richard: D:o.
120 Haack, Susan: Evidence and Inqiury: Towards Reconstruction in Epistemolo-

gy, 1994.
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innehåll vilket delvis påminner om Deweys dubbla erfarenhetsbegrepp. Vi
kan också, som jag ser det, ana en prototyp till dagens epistemologiska
externalism hos Dewey där ”Facing-both-ways” kan förstås som kunskap-
ers dubbla beroende av en grupp språkanvändare och referens till en objek-
tiv värld. Det andra inslaget är att Dewey långt före Wittgenstein och Aus-
tin beskrev språklig mening i termer av beteende och användning i social
praktik. Rorty berömmer Deweys tidiga insikter om kunskap och språk.
När den analytiska filosofins meningsteoretiska och epistemologiska slag-
skepp med Russell som kapten grundstötte, seglade Dewey vidare under
pragmatisk flagg i samma vatten som sedan Wittgenstein, Quine och Da-
vidson kom att färdas i.121 Quine instämde när han menade att Deweys språk-
behaviorism var en icke-uppmärksammad variant på Wittgensteins kritik
mot privata språk och en kraftfull kritik mot den empiristiska meningsteo-
rin i vilken språk korresponderar mot idéer.122

Trots Rortys, Haacks och Quines beröm har vi nog anledning att revide-
ra Deweys syn på kommunikativ språkanvändning123. Kommunikation inne-
bar för Dewey en kooperativ aktivitet mellan minst två talare inom en språk-
gemenskap. Människor lär sig språklig mening genom andras språkliga
beteenden därför att de uppfattar deras avsikter att kommunicera något till
dem. Kommunikationens ”Mr Facing-both-ways” innebär en samverkande
relation mellan talare, och talarnas relation till objekt. Språk är verktyg att
använda i olika praktiker och genom detta användande får begreppen me-
ning, men Dewey nöjer sig inte med detta. Han antyder att objekten, eller
det vi refererar till, får samma innebörd för talarna därför att de delar sam-
ma erfarenhet. Vi kan se detta som ett exempel på hur Deweys erfarenhets-
begrepp gör kommunikationsteorin väl optimistisk och empiristisk:

… Föremålet [lik]som ordet får samma innebörd… [för talare A som
B] eftersom de används i samband med en erfarenhet som är gemen-
sam för båda. Garantin för att de används på samma sätt ligger i det
faktum att föremålet och ljudet först används i en gemensam aktivi-
tet… Samma … meningar uppstår eftersom båda deltar i en handling
där båda påverkas av vad den andra gör…. Att förstå varandra inne-
bär att objekten, inklusive språkljuden, har samma innebörd för de
inblandade…124

121 Rorty, Richard: Truth and Progress, 1998.
122 Murphy, John P: D:o.
123 I min studie av Deweys kommunikationsteori har jag utgått från: Dewey, John:

Demokrati och Utbildning, Dewey, John: Experience and Nature, Alexander,
Thomas: ”John Dewey and the Roots of Democratic Imagination” i  Langsdorf,
Lenore and Smith, Andrew R (ed): D:o samt Murphy, John P: D:o.

124 Dewey, John: Demokrati och Utbildning, s. 50.
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Vi kan nog inte godta Deweys idé om kommunikation därför att den garanti
som Dewey är ute efter inte kan ges.125 Vi kan inte garantera att objekten
har samma innebörd som begreppen genom att utgå från omdömen som
fälls i vissa objekts närvaro eller frånvaro, och att förutsätta att erfarenheter
och aktiviteter är gemensamma i kommunikation är helt enkelt för starkt.
Mening är alltid underbestämd eftersom vi inte kan gå bortom yttranden för
vår meningsevidens, och obestämd därför att den måste tolkas kontextuellt
och holistiskt. När Dewey dessutom utgår från delad erfarenhet har vi skäl
att tro att han inte helt och hållet lämnat empiristernas idé om det givna och
otolkade, och jag anar en övertro på det empiristiska språkbruket generellt
och i synnerhet i moraliska frågor. Om vi översätter moraliskt språk till
empiristiskt språk kan vi enligt Dewey referera klart och tydligt till en ob-
jektiv värld, men vi kan ifrågasätta om detta räcker för att skapa enighet,
eller ens reflekterad förståelse, i moralfrågor eftersom moralisk oenighet
knappast kan reduceras till frågor om språklig precision. I vilken omfatt-
ning, och i vilka avseenden, kommunikation skall förstås som kooperativ är
också ingalunda klart. Trots denna kommunikativa invändning finner vi
ändå stöd för Deweys kommunikativa hoppfullhet i dagens politiska teori,
och i Lenore Langdorfs pragmatiska kommunikationsfilosofi framstår De-
wey som en central gestalt.126

Demokrati och utbildning

Under de två senaste decennierna har den politiska teorin och i synnerhet
demokratiteorin tagit en deliberativ vändning som Dryzek, Bohman och
Rehg bland annat spårar till Dewey demokratiska livsstil.127 Demokratisk
legitimitet har alltmer kommit att förstås som medborgares förmåga och
möjlighet att delta i kvalificerad och politiskt effektiv deliberation. Kollek-
tivt bindande beslut måste kunna rättfärdigas genom att de som berörs av
dem efter kvalificerad reflektion kan acceptera dem och deras implikatio-
ner. Det reflektiva inslaget är centralt i deliberativ demokratisk teori efter-
som den gör anspråk på att vara postkonventionalistisk samtidigt som den
avviker från liberal preferensirrationalism genom att anta att önskningar

125 Se Quines meningsteori om radikal översättning, eller Davidsons radikala tolk-
ning, för argument som stödjer meningens obestämdhet och underbestämdhet.
(Murphy, John P: D:o)

126 Se Langsdorf, Lenore: “Reconstructing the fourth dimension: a Deweyan cri-
tique of Habermas conception of communicative action” i Aboulafia, Michel
(ed): Habermas and Pragmatism, 2002 och i synnerhet Langsdorf and Smith: D:o.

127 Dryzek: Deliberative Democracy and Beyond, 2000 och Bohman och Rehg
(ed): Deliberative Democracy- Essays On Reason and Politics, 1997.
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inte är givna utan kan påverkas genom reflektion. Kvalificerad reflektion
och kommunikativt grundad legitimitet, förstått i termer av de berördas fri-
het och möjlighet till politiskt deltagande och reflekterad acceptans, anses
idag vara svårt att realisera men samtidigt nödvändigt att implementera.
Pluralism erkänns som socialt faktum och dagens demokratiteoretiker rik-
tar kraften mot hur vi kan leva med moraliskt komplex oenighet och samti-
digt inspirera till politiskt aktivt medborgarskap.128

Vi kan inte undgå att känna igen delar av Deweys demokratiteori i den
deliberativa demokratin, och Habermas erkänner också Dewey som en skarp
kritiker av majoritetsprincipens brister och som en tidig påskyndare av en
deliberativ vändning.129 Matthew Festenstein bygger sin ”Pragmatism and
Political Theory” på Deweys reflektiva demokrati som livsstil och klassifi-
cerar Deweys position i den aktuella debatten som en kommunitär pragma-
tiker vars antidualistiska hållning fortfarande kan ses som meningsfull:

For Dewey, it is an aspect of my achieving individuality… that I par-
ticipate in shaping those social and political contexts which are signi-
ficant in my life: individuality is only possible in a canonical social
order which incorporates self government. This supports a concep-
tion of democracy as ideally a community of collective rational deli-
beration… which aims through communication to arrive at a practical
judgement which all participants accept.130

För att betona den postkonventionelle Dewey kan vi lägga till Deweys krav
på reflektiv konsensus för att något skall kunna räknas som verklig konsen-
sus i sökandet efter det gemensamma goda. Precis som Habermas diskurs-
etik kan ses som en testprocedur i moraliska och demokratiska frågor, kan
vi också använda Deweys kriterier som testredskap i dessa avseenden. I
dagens demokratiska deliberativa vändning kan vi därför använda Deweys
reflektiva moral och sociala intelligens. Deweys demokratiska holism är
fortfarande intressant som en analys av vilka värden, individuella förmågor
och sociala arrangemang, som behövs för att iscensätta demokrati som nå-
got mer än medborgares passiva roll som väljare på en marknad av elitisti-
ska politiska säljare.

Som vi sett var demokrati, pragmatism, moral och utveckling (growth)
intimt sammanflätat i Deweys pragmatiska filosofi och moralteori. Jennifer

128 Gutmann, Amy och Thompson, Dennis: Democracy and Disagreement, 2000,
Bohman, James: Public Deliberation, 1996 och Habermas, Jürgen: Moral Con-
sciousness and Communicative Action, 1996.

129 Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms, 1996.
130 Festenstein, Matthew: Pragmatism and Political Theory, 1997, s. 7.
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Welchman menar att Deweys ”Demokrati och utbildning” lika gärna skulle
ha kunnat heta ”Demokrati som utbildning”.131 Thomas Englund påpekar
också den intima kopplingen mellan demokrati och utbildning:

Genom att inte begränsa sig till utbildning som en dekontextualiserad
företeelse eller se utbildningen som en beroende variabel till en nöd-
vändig samhällsutveckling utan konsekvent relatera utbildningens sätt
att fungera till demokratin som livsform, … så anger Dewey med kraft
ett av flera tänkbara sätt att ge sammanhang för en institutionaliserad
utbildning, nämligen att ständigt erövra, stödja, upprätthålla och ut-
veckla demokratin.132

Jag hoppas det framgått att Deweys pragmatism är en lärandets filosofi i
olika avseenden men med en gemensam utgångspunkt i människans reflek-
tiva och experimentella möjlighet att låta erfarenheter vägleda i social och
individuell utveckling. För den holistiske Dewey handlar demokrati, mo-
ral, frihet, kommunikation, reflektionsförmåga, sympati och samhällsför-
ändring, till stor del om individuellt och kollektivt lärande. Vi lär av våra
erfarenheter i en fortlöpande läroprocess med kontinuerlig utveckling som
mål, och allt som kan antas utgöra hinder i denna process bör undvikas som
t†ex absolutism, konventionalism, orättvisor, våld, segregering, exklusion
och olika dualismer. Dewey kan därför sägas vara en utbildningsfilosof i
begreppets allra vidaste mening, och Sven Hartman och Ulf P. Lundgren
betonar Deweys aktualitet i 1980-talets utbildnings- och skoldebatter långt
efter hans död:

Utbudet av olika slags debattböcker är stort. De flesta tar sin utgångs-
punkt i skolans misslyckande och ger uttryck för ett desperat sökande
efter nya friska grepp. För den som stiftat bekantskap med Dewey ter
sig dock flertalet idéer i denna debatt välbekanta. De framfördes i
allmänhet redan för 75 år sedan, men med den skillnaden att det då
skedde med en bättre teoretisk underbyggnad och med en större ana-
lytisk skärpa.133

I ett avseende har hela den här uppsatsen handlat om Deweys syn på ut-
veckling och lärande i frågor som handlar om demokrati, frihet, social or-

131 Welchman, Jennifer: D:o, s. 191.
132 Englund, Thomas: ”Om John Dewey och Demokrati och utbildning”, förord

till Dewey, John: Demokrati och Utbildning, 1997, s. 27f.
133 Hartman, Sven G och Lundgren, Ulf P: Individ, skola och samhälle: Pedago-

giska texter av John Dewey, 1980, s. 37.
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ganisation, kommunikation, värden, plikter, rättigheter, dygder, kunskap,
språk, reflektionsprocesser och sympati och hur dessa olika, enligt Dewey,
naturliga pedagogiskt relevanta begrepp och funktioner beror av varandra.
Deweys reflektiva moral kan därför sägas vara pedagogisk rakt igenom.
Den är tänkt att vägleda människor med hjälp av kriterier, rekommendatio-
ner och analyser, och den syftar till att utveckla våra moraliska förmågor.

 Även om Dewey inte förmår vägleda oss med analytisk precision inför
vår tids pedagogiska och moraliska utmaningar, som tex. globalisering, IT-
utveckling eller genetik, så stakar Dewey ändå ut en handlingsriktning värd
att beakta. Med Deweys hjälp kan vi testa och utveckla pedagogisk praktik
holistiskt så att inte moral, kunskap, social organisation, lärandeprocesser
och demokrati särskiljs.

Vi kan fortfarande använda oss av Dewey som generell vägledning i
skolans demokratisering då hans holism pekar på sambandet mellan social
organisation, demokrati och reflektiv förmåga. Vi kan pröva om skolors
organisation utgör kontextuellt giltiga exempel på jämlikhet, samverkan,
kommunikativt delgivande, sympatiskt bemötande, reflektiv hållning och
aktivt deltagande i skolans gemensamma mål och värden. Med Deweys
hjälp kan vi kritiskt pröva skolans mål och metoder för att se om de fostrar
slutna, dogmatiska och oreflekterade snarare än öppna, prövande och re-
flektiva vanor. Vi kan också undersöka i vilken utsträckning skolans aktö-
rer okritiskt anpassar sig till traditioner och konventioner eller om dessa
överförs och prövas reflektivt och experimentellt.

Om vi tar Deweys reflektiva moral på allvar är det inte bara filosofen
som tar på sig uppgiften att holistiskt beakta och utveckla våra reflektiva,
demokratiska, kommunikativa, moraliskt praktiska och sympatiska vanor.
Skolan och pedagogerna axlar en nyckelroll i det arbetet i Deweys demo-
kratiska samhälle där utbildning till stor del måste ses som ett moraliskt
uppdrag.
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John Deweys
holistiska experimentalism

Vilken innebörd har utbildning för upprätthållande av social ordning, och
för främjandet av autonomi och emancipation i en demokratisk gemenskap?
Detta var en väsentlig fråga för Dewey, och han formulerade ett svar jag
valt att benämna: holistisk experimentalism. Mitt övergripande syfte är att
visa att den innebär att problem kan (upp)lösas i handling med hjälp av
teorier eller idéer. Dessa betraktade han som verktyg. Detta innebär bland
annat att centrala begrepp som ’erfarandet’ och ’erfarenheten’ kontinuer-
ligt kan rekonstrueras i kommunikation mellan människor.

För att förstå Deweys positiva projekt – holistisk experimentalism – är
det väsentligt att förstå även hans negativa projekt. Det handlar om det han
var motståndare till och argumenterade mot. Jag börjar med att säga något
om detta. Därefter redogör jag för teman i hans positiva projekt.

1. Deweys negativa projekt

John Dewey var motståndare till dualistiska, idealistiska och realistiska in-
tellektuella strömningar såväl inom skola och utbildning som i det övriga
samhällslivet.1 Han ville förändra samhället, skolan och utbildningen. De
nämnda tankeströmningarna var, enligt honom, inget annat än naiva mänsk-
liga försök att postulera teoretiskt oföränderliga föreställningar om värl-
den, samhället, människan och naturen. Det människor erfar, enligt Dewey,
är en värld i ständig förändring. Detta kan vara frustrerande och det är för-
ståeligt att de söker visshet, enligt honom. Han hävdar dock att vi inte kan
uppnå denna visshet med hjälp av nämnda tankeströmningar. Det finns,
enligt Dewey, inte något fundament, inga bakomliggande strukturer eller
något dolt vi kan hänvisa till och med vars hjälp vilket vi kan redogöra för
den föränderliga världen.2

Människor är alltså kastade in i en i erfarandet ständigt föränderlig värld.
Vi har därmed ingen annan möjlighet än att försöka upplösa störningar och
uppnå kontroll i det egna och gemensamma erfarandet av världen samt i de

Klas Roth

1 Dewey (1916), s. 333-345.
2 Dewey (1984).
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mänskliga relationerna i samspel med varandra. Dewey menar att vi män-
niskor inte kan överskrida erfarandet och erfarenheten i en stark mening. Vi
kan dock använda oss av erfarenheter genom att göra oss medvetna om
dem och deras förutsättningar t.ex. då vi försöker lösa problem. De kan
även användas i syfte att kontrollera andra individer t.ex. via utbildning och
undervisning. Men då är de inte demokratiska, enligt Dewey.3

Ett problem kan troligen lösas om det kan definieras. Men lösningen kan
inte anses säkrare än den nytta den har för ett specifikt problem i den eller
de specifika situationerna där problemet uppstår och definieras (Jag åter-
kommer till frågan om Dewey menade att problemen löses eller upplöses i
del 2.3). En lösning, som kan uttryckas i en teori, kan, enligt honom, inte
anses vara evig och kan inte generaliseras gälla för allt och i alla tider. Det
finns bara temporära och kontextbundna lösningar till kontextbundna pro-
blem.4 Det är med hjälp av vetenskaplig hypotetisk-deduktiv metod i expe-
rimentella situationer man kan finna en (upp) lösning av problem.5 Idéer
och föreställningar vare sig de är filosofiska eller vetenskapliga uppfattas
av Dewey enbart såsom instrument till för att lösa (förhoppningsvis) välde-
finierade problem i experimentella situationer och inte något som avbildar
en faktiskt existerande verklighet eller struktur.

Dewey argumenterar alltså mot dualistiska ståndpunkter vilka skiljer
mellan teori och praktik, mellan utbildning och samhälle, mellan individ
och samhälle osv. Han förespråkar istället en holistisk uppfattning om och
experimentell hållning till kunskap. Detta innebär bland annat att utbild-
ning i huvudsak inte består i att lära sig något som en förberedelse för något
som ska komma, utan i att lära sig hantera och lösa aktuella och möjliga
problem och på så sätt uppnå en handlingsberedskap inför aktuella och fram-
tida problem. Han menar att teori och praktik är oupplösligt förenade med
varandra. Individ och samhälle är inte heller två disparata objekt, utan två
sidor av samma mynt, enligt honom.

Kunskap är för Dewey inte något man tillägnar sig genom att försöka
skåda in i en objektiv idévärld (idealism) eller genom att tänka om verklig-
heten och försöka finna det sätt på vilket den är faktiskt strukturerad (rea-
lism).6

Han menar att kunskap är ett resultat av ett ständigt omprövande av idéer
och praktiker i verkliga situationer. Kunskap är därmed något tillfälligt och
kontextbundet och inte något man finner beständigt och evigt. Idéer och
strukturer prövas och utvärderas i relation till deras konsekvenser och inte i

3 Dewey (1916), s. 81-99.
4 Dewey (1981), (1916), s. 340.
5 Dewey (1998a).
6 Dewey (1916), s. 333-345.



KLAS ROTH 97

relation till deras (möjliga) överensstämmelse med en objektiv verklighet
av något slag. Det är genom att tillämpa sig av experimentell metod man
kan tillägna sig kunskap:

…we have no right to call anything knowledge except where our ac-
tivity has actually produced certain physical changes in things, which
agree with and confirm the conception entertained. Short of such spe-
cific changes, our beliefs are only hypotheses, theories, suggestions,
guesses, and are to be entertained tentatively and to be utilized as
indications of experiments to be tried.7

Det är alltså väsentligt att kunskap ska kunna prövas experimentellt. Detta
förutsätter att människan är medveten om vad som ska prövas, på vilket sätt
det ska prövas samt att hon är fri i förhållande till det som ska prövas. Expe-
rimenterandet möjliggör ett friare förhållande till erfarandet och erfarenhe-
terna, enligt Dewey.

Dewey menar att vanan kan störa att man uppnår ett sådant fritt förhål-
lande. Det är därför väsentligt att reflektera över vanans möjligt negativa
inverkan på förhållandet till erfarandet, erfarenheten och experimenteran-
det. Reflektion kan innebära att man lär sig förstå villkoren för specifika
vanor och tänkandet kan generera möjliga alternativ till negativa vanor.
Kan vi förstå vilka samband det finns till de vanor vi upprättat samt reflek-
tera och kritisera dem så kan vi också bättre förstå och vad som kan göras.
Riktig kunskap uppstår alltså när vi kan omforma och anpassa omgivning-
en till att passa våra intressen och behov, och när vi kan dekonstruera och
rekonstruera våra mål och begär så att de passar till de kontexter inom vilka
vi verkar. För att detta ska vara möjligt förutsätts insikt om och förståelse
av de historiskt utformade situationer och sammanhang som vi påverkas
av. Kunskap är alltså något som kan uppstå i den medvetna kritiska reflek-
terande interaktionen mellan individer och omgivning där erfarandet och
erfarenheterna dekonstrueras och rekonstrueras i kommunikation mellan
människor.

2. Deweys positiva projekt

Jag ska nu övergå till att säga något om Deweys positiva bidrag till pedago-
gik i allmänhet och pedagogisk filosofi i synnerhet för att försöka förstå hur
han ser på utbildningens funktion och betydelse för upprätthållande av so-
cial ordning och för främjandet av autonomi och emancipation i en demo-
kratisk gemenskap.

För detta ändamål kommer jag att diskutera sju teman. Jag börjar med att

7 Dewey (1916), s. 338.
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diskutera Deweys påstående att utbildning är nödvändigt för socialt liv. I
del 2.2 diskuterar jag idén om att individens erfarande och erfarenheter av
verkligheten kan dekonstrueras och rekonstrueras. I del 2.3 tolkar jag De-
weys holistiska experimentalism ytterligare som innebär att människors
(livs) problem inte löses eller upplöses utan aktiv medveten och kritiskt
reflekterande interaktion med omgivningen och andra individer. I del 2.4
återkommer jag till hans holistiska tes om att individ och samhälle inte är
två skiljbara objekt, utan två intimt förbundna perspektiv på (de/re) kon-
struerandet av erfarandet och erfarenheterna. I del 2.5 visar jag att demo-
krati, enligt Dewey, utgör en förutsättning för en experimenterande och
holistisk syn på utbildning. I del 2.6 diskuterar jag Deweys idé att kvalifice-
rad utbildning är något mer än övning och fastställande av vanor. Till sist
diskuterar jag hans tankar om att skolan ska främja individens autonomi
och emancipation samt demokratisk ordning.

2.1 Den nödvändiga utbildningen

I Democracy and Education (1916) hävdar Dewey att utbildning är nöd-
vändigt för socialt liv, och att specifika intressen, ideal och förhoppningar
överförs i kommunikation mellan individer.8 Sociala grupper överför och
återskapar, enligt honom: ”beliefs, ideals, hopes, happiness, misery and
practices”9 via utbildning, och individer initieras ”into the interests, purpo-
ses, information, skill, and practices of the mature members: otherwise the
group will cease its characteristic life.”10 Individer initieras alltså till och
återskapar vad tidigare generationer åstadkommit.

Dewey var medveten om att reproduktion eller överförande av socialt
liv inte alltid är oproblematiskt. Han var väl förtrogen med att det uppstår
”brott” mellan generationer, sociala grupper och individer i relation till in-
tressen, ideal och förhoppningar. Ett skäl därtill är att äldre generationers,
andras och egna traditioner och vanor kan vara förtryckande. Ett annat att
relationer kan karaktäriseras av makt, vilken kan vara förtryckande och häm-
mande. Den sociala kontrollen utövas i interaktionen mellan individer, och
mellan individer och omgivning i en ständig kamp om hur erfarandet och
erfarenheterna bör reproduceras och rekonstrueras.

Deweys förhållandevis okomplicerade och hoppfulla tro på människans
strävan till överlevnad innebär dock en optimistisk uppfattning om utbild-
ning och dess verkningar. Dewey var också påverkad av utbildningsopti-

8 Dewey (1916), s. 1-22.
9 Dewey (1916), s. 2.
10 Dewey (1916), s. 3.
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mismen och reformpedagogiska ivranden under tidigt 1900-tal, vilka strä-
vade efter att förbättra världen och människorna i den.

2.2 Verkligheten och individens erfarande av den

Det man erfar och erfarenheter av ”verkligheten” är för Dewey föränderligt
och inte stabilt och oföränderligt. Verkligheten om man nu kan tala om den
som något annat än det man erfar och de erfarenheter individer och sociala
grupper gör i interagerandet med den, består inte heller av en objektiv idé-
värld i en platonsk mening. Det finns ingen objektiv verklighet oberoende
av erfarandet av den s.k. verkligheten. Utbildning består därför, enligt De-
wey, inte i att försöka skaffa sig erfarenheter av verkligheten så som den är
med våra sinnen eller att försöka skåda den i en idévärld med hjälp av för-
nuftet. Utbildning består istället i att lära sig hantera en i erfarandet förän-
derlig värld genom att t.ex. fokusera på problem och uppfatta teorier och
idéer som verktyg med vars hjälp vi kan (upp)lösa våra mänskliga situa-
tionsbundna livsproblem. Eftersom erfarandet och erfarenheterna av verk-
ligheten ständigt förändras så måste människan genom medvetet reflektivt
och kritiskt tänkande och experimentellt handlande försöka lösa de ständigt
nya problemsituationer som uppstår. Erfarandet sker i förhållande till om-
givning och erfarenheter görs i interaktion med den. Dewey menar att det vi
kan göra är att bli medvetna om vad vi erfar och det sätt på vilket vi gör det
samt lösa de problem som uppstår i samband med erfarandet och erfarenhe-
terna i samspel med varandra.11

Själva begreppet ’experience’ som är så centralt för Dewey översätter
jag med begreppen ’erfarande’ och ’erfarenhet’. Begreppet kan förstås som
det som individen lär sig, och som individen har lärt sig genom interageran-
det med omgivningen och andra individer. Ibland talar Dewey nämligen
om ’experience’ som ett verb och ibland som ett substantiverat verb. Han
säger att ”experience is trying”12 och att ”experience is primarily and acti-
ve-passive affair; it is not primarily cognitive.”13 Det sist nämnda antyder
att ’experience’ också kan vara ett substantiverat verb. ’Experience’ före-
faller därmed betyda både erfarande och erfarenhet, dvs. något man gör och
de vanor man skaffar sig då man erfar samt attityder och förväntningar.

Dewey förkastar, som vi ser, metafysiska storheter och hävdar att inga
eller inget fundament finns för vårt erfarande eller våra erfarenheter. Kun-
skaper och erfarenheter ska inte, enligt honom uppfattas som något objek-
tivt och absolut, utan som något tillfälligt och relativt. Vad vi erfar och de

11 Dewey (1981), s. 16.
12 Dewey (1916), s. 139.
13 Dewey (1916), s. 140.
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erfarenheter vi gör är rekonstruktioner och inga avbilder av ”verkligheten”.
Detta, menar han, är något utbildningen måste uppmärksamma just för att
fokus på uppkomsten och (upp) lösningar av livsproblem är väsentligt och
för att utbildning ska bli och vara meningsfull för individer och samhälle.

2.3 Människors livsproblem: löses eller upplöses de?

Det genuina tänkandet aktiveras då erfarandet och erfarenheten störs. Upp-
står en störning så kan ett genuint problem ha uppstått. Detta behöver tas på
allvar, enligt Dewey. Det mänskliga varats kreativa intelligens aktiveras i
sina försök att lösa eller snarare upplösa erfarandet och erfarenhetens stör-
ningar. Det är därför viktigt att försöka lösa eller upplösa störningen i varje
enskild situation. Störningen kan innebära att individen inte till fullo förstår
vad han erfar eller att konflikt har uppstått i överensstämmelsen mellan
individers erfarande och erfarenheter. Detta kan, enligt Dewey, leda till att
individen aktivt söker klarhet genom det medvetna reflektiva och kritiska
tänkandet och handlandet och det är på det sättet människan lär sig överle-
va i sin miljö.

Det är inte alltid ordning eller harmoni mellan människors erfarande och
erfarenheter eller ens hos enskilda individers erfarande och erfarenheter.
Vad som störs i erfarandet och erfarenheten är en viss ordning samt konsis-
tens. Ordningen och konsistensen hos erfarandet och erfarenheterna kan bli
störda dels hos enskilda personer, t.ex. i det att erfarandet eller erfarenhe-
terna inte överensstämmer med tidigare erfarenheter. Vad som kan bli eller
vara stört kan också vara ordningen eller överensstämmelsen mellan indi-
viders gemensamma erfarande och erfarenheter. Det skulle också kunna
vara så att även om enskilda personer för tillfället har ostörda egna erfaren-
heter och ostört erfarande av omgivningen så skulle det gemensamma soci-
ala livets erfarande och erfarenheter kunna ge upphov till störningar i en
framtid.

Individer kan lära sig erfarenheter tillkomna i interaktion med männis-
kor och världen. Vill och kan individer lära sig så behöver de bland annat
förstå samt reflektera över och kritisera vanans inverkan och kraft på indi-
viders handlingar och tänkande. Dewey menar att människors handlingar
och tänkande påverkas av tidigare erfarenheter och tidigare tänkande (vil-
ket är uppenbart och okontroversiellt). Vad människor behöver uppmärk-
samma är att erfarandet av världen förändras och att vi inte alltid kan agera
och tänka i och om världen så som vi tidigare har gjort. Vi behöver istället
dekonstruera och rekonstruera våra enskilda och gemensamma erfarande
och erfarenheter och anpassa oss till nya. Vanan kan förhindra denna an-
passning om den inte uppmärksammas och om vi inte reflekterar över den.
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Vana ska dock inte bara uppfattas som något begränsat såsom rutin eller
upprepning utan som något vidare som en disposition att möta nya situatio-
ner eller problem. Sådan disposition inkluderar inte bara sätt att bete sig på
och tänka, utan också vissa förväntningar och förhoppningar om resultat av
det egna och/eller gemensamma handlandet och tänkandet.

Vad människan kan och behöver göra, enligt Dewey, är att reflektera
över eget och andras handlande och tänkande. Finner människan en lösning
på ett livsproblem genom det reflektiva tänkandet så kan hon inte omedel-
bart utgå från att lösningen eller tillvägagångssättet kan generaliseras till att
gälla andra problemsituationer. Det är ett förhållandevis vanligt (filosofiskt)
misstag att tro att det går att generalisera och att det finns allmängiltiga
sanningar.14 Enligt Dewey finns inte heller några objektiva kriterier för hur
problem bör lösas.15 Det finns därför inga bestämda sätt att lösa problem på.
Det som återstår är enbart experiment och reflektion. Men eftersom det inte
finns något eller några säkra sätt att lösa eller finna lösningar på så kan väl
inte rimligen heller reflekterandet och experimenterandet utgöra säkra och
tillförlitliga grunder för att lösa livsproblem. Men frågan är om han själv
skulle anse även dessa kriterier som otillförlitliga, eller är de säkra eller
mer säkra än något eller några andra kriterier. Det är lätt att få intrycket att
han ansåg dem mer säkra än andra tillvägagångssätt.

Det mänskliga varat ska alltså inte ägna sig åt abstrakta övningar från-
skilda erfarandet och upplevandet. Vi ska inte heller försöka hitta a priori
lösningar på olika praktiska eller ens s.k. teoretiska problem, emedan det är
omöjligt. Människan ska i stället försöka lära sig bemästra sina mänskliga
problem i en värld som är i ständig förändring och rörelse.

Det finns, som nämnts tidigare, inga absoluter i världen eller ens utanför
den, enligt Dewey. Erfarandet av världen är i ständig förändring och män-
niskan har att försöka finna nya sätt att anpassa sig och harmoniera med de
ständiga förändringarna i vårt enskilda och gemensamma erfarande av värl-
den. Därför kan vi kanske inte tala om lösningar av de (livs)problem vi står
eller ställs inför eftersom själva begreppet ’lösning’ lätt associerar till be-
greppen ’absolut’ och ’slutgiltig’. Vi bör istället tala om upplösning av (livs)
problem eftersom de lösningar vi finner inte alltid kan generaliseras att gäl-
la för alla andra problem, utan bara möjligen ett begränsat antal problem.
Upplösning innebär istället att teoretiska problem inte längre existerar när
de väl upplösts, att det som utgjorde eller förorsakade ett sådant problem
inte längre är aktuellt eller problematiskt. Om detta är en rimlig läsning av
Deweys hantering av s.k. (livs)problem så skulle man därmed kunna säga
att hans experimentalism är terapeutisk.

14 Detta är också en postmodern kritik av det modernismen och Dewey kan i detta
avseende ses som en föregångare till postmodernt tänkande.

15 Dewey (1984).
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På teoretiska problem behövs inte bara teoretiska lösningar, utan också
praktiska sådana. Vi kan reflektera över våra idéer och praktiskt pröva dem
för att sedan värdera deras betydelse, nytta och funktion. Idéer är alltså
instrument vi kan använda och pröva i praktiken genom att experimentera
med dem utan att på förhand ha redan givna förväntningar på resultat. Ett
aktivt reflekterande och kritiskt tänkande är därför viktigt, enligt Dewey. I
How we think (1998a) formulerar Dewey hur det reflektiva tänkandet akti-
veras och hur man kan gå tillväga för att lösa praktiska problem eller s.k.
livsproblem. För att det reflektiva tänkandet ska aktiveras till fullo måste
individen bli medveten om en problematisk situation i vilken ett eller flera
problem uppstått. Därefter definierar man problemet genom att urskilja vad
som är nytt till skillnad från tidigare i en slags allmän mening. Fortsätt-
ningsvis preciseras problemet genom att det, dess element och dess möjliga
orsaker undersöks. I det följande steget påbörjas själva hypotesformuleran-
det, vilket innebär att individen börjar formulera ett antal hypoteser som
ska prövas experimentellt. Till sist testas eller prövas själva hypoteserna i
experimentella situationer.

Hur problem (upp) löses är av central natur eftersom världen eller snara-
re erfarandet/upplevandet av världen är i ständig förändring så kan man inte
förvänta sig att finna en slutgiltig lösning på riktiga livsproblem. Man kan
inte heller förvänta sig finna den enda metoden för att försöka lösa livspro-
blem. Dewey hävdar att varje mänskligt problem kan upplösas i de situatio-
ner och sammanhang där de uppstår och ingen annanstans.

2.4 Individ och samhälle

Men vilken relation har då individen till det organiserade samhället? Ten-
derar det organiserade samhället att destabiliseras om individen ska pröva
sina idéer och ständigt ompröva sitt handlande? Kan individen bli allt för
osjälvständig och uppslukad av mer eller mindre rigida och givna ordning-
ar i samhället? Det finns en risk att nämnda situationer kan aktualiseras. För
att förhindra eller begränsa detta måste det finnas en balans mellan indivi-
ders omprövande och rekonstruerande av erfarandet och erfarenheterna för
att kunna emancipera sig och därmed bli autonom och upprätthållandet av
ordning genom överförandet och vidhållandet av ideal, önskningar, förhopp-
ningar och praktiker. Denna balans kan, enligt Dewey16, bara upprätthållas
och främjas i en demokratiskt samhällelig gemenskap.

Blir den samhälleliga gemenskapande ordningen allt för rigid så förhin-
dras den enskilda individen att bli självständig i tanke och handling och
därmed kan denne inte heller fritt få pröva sig själv och sina idéer i prakti-
16 Dewey (1916), s. 81-99.
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ken för att lösa sina och möjligen kanske också andras livsproblem. Sådana
exempel på samhälleliga odemokratiska organisationer är de fascistiska och
nazistiska. Men en samhällsform där allt är tillåtet för individen är inte hel-
ler acceptabelt såsom t.ex. den anarkistiska. Det måste finnas en grundläg-
gande respekt för andras livsstilar och självbestämmanderätt, enligt De-
wey. Den grundläggande rättigheten att experimentera fritt får inte ske på
bekostnad av det allmänna bästa.

Samhällsperspektivet betonar gemenskapen, folket och den enskilda in-
dividens roll i samhörigheten. Det är det gemensammas bästa som betonas
och den enskildes roll och betydelse sätts i samband med detta. Utformande
av en gemenskap underordnas principer för det gemensamma bästa. An-
svaret tolkas i termer av hur väl målet om det gemensamma bästa uppnås.
Individperspektivet å andra sidan sätter som namnet antyder individen i
centrum. Det är individen som tar ansvar för sitt öde, ett öde som är under-
ordnat den enskildes frihet och möjligheter att i enlighet med individcentre-
rade principer leva ett gott liv som t.ex. att öka lycka och lust. Gemenska-
pen underordnas i detta perspektiv individcentrerade principer och ansvaret
tolkas i termer av hur väl medlen leder till t.ex. genererandet av lust mer än
olust. Ser man dessa perspektiv som en skala där de utgör inte bara olika
betoningar på samhälle och individ, utan också ytterligheter mellan vilka
det kan finnas olika alternativ, så kan den ena ytterligheten leda till en tota-
litär regim i vilken den enskilda individen underkastar sig makten som ib-
land säger sig agera för de individer som inordnas i en vision om det ge-
mensamma bästa. Historien visar oss dock att individer som inte underord-
nar sig förtrycks, misshandlas, dödas eller ges skulden för de integrerades
missförhållanden. Den andra ytterligheten kan leda till anarki och inte bara
en fruktan för total brist på gemensamma normer utan också ett faktiskt
tillstånd av fullständig frånvaro av gemenskapande aktiviteter. Anarkisten
menar att varje stats kollektiva makt inkräktar inte bara på individens frihet
utan också på hennes självständighet samt att kollektivt beslutsfattande ock-
så är av sekundär betydelse. Anarkisten menar att ett samhälle inte nödvän-
digtvis behöver organiseras i enlighet med principer om kollektivt besluts-
fattande där beslut tas som är bindande för alla berörda. Varje samhälle
fungerar istället bäst enligt självförvaltningens princip, vilket innebär att
ingen stat får inskränka individens frihet eftersom individens frihet är minst
inskränkt i nämnda samhällsform, enligt anarkisten. Det mest primära är
individens frihet.

Garanteras friheten bäst i det anarkistiska samhället eller i det demokra-
tiska? Det finns en risk i det anarkistiska samhället att enskilda individers
maktbegär får råda oinskränkt, att hennes dunkla drifter kan få fritt utlopp
om inte friheten garanteras under gemensamma former. Det går inte att
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skydda enskilda individer mot frihetsberövanden bättre än i en demokrati,
hävdar demokraten. Det behövs en stat för att skydda och ta tillvara på
individens frihet. Argumentet är ett s.k. konsekvensargument och har en
”negativ” innebörd i så motto att staten står som garant för att hindra frihet-
sinskränkning och att medborgarna själva godtagit restriktioner för deras
handlanden i god demokratisk ordning. Men restriktionerna har inte bara en
negativ innebörd utan också en positiv sådan, nämligen att de innebär en
respekt för andra människors egendomar och liv. Staten uppfattas som en
rättsstat i dess minimalistiska betydelse.

Demokraten hävdar att demokratin både som praktik och ideal utgör en
balans mellan de båda nämnda ytterligheterna. Idén om alla människors
lika värde utgör inte bara en inom demokratin accepterad värdegrund utan
också ett skydd mot totalitära krafters inflytande och förtryck samt totalt
normupplösande. Idén om jämlikhet i relation till inflytande och rättigheter
som också är en del av värdegrunden utgör också ett skydd mot repressivt
maktutövande och total likgiltighet. Idén om rättvisa gällande yttrandefri-
het, åsiktsskydd, rätt till utbildning och personlig utveckling är också ett
skydd mot individinskränkande rättigheter, social otrygghet, inskränkning-
ar i möjligheterna att delta och påverka i t.ex. öppna och fria diskussioner.

I Mitt pedagogiska credo (1998b) framhåller Dewey utbildningens psy-
kologiska och sociologiska sidor, dvs. individ- och samhällsperspektivet på
utbildning. Den psykologiska innebär att man utgår från elevens förutsätt-
ningar såsom kapacitet, förmåga, erfarenheter, upplevelser och livsvärld i
utbildningen och undervisningen. Individen kan och bör lära sig tänka och
reflektera och ges tillfälle och möjlighet till detta genom att tillåtas att ex-
perimentera. Genom att lära sig hantera sina aktuella livsproblem och för-
stå sig själv och sin samtid genom att lära sig ständigt förändra och anpassa
sig till en ständigt föränderlig verklighet så kan hon lära sig möta och be-
möta framtida problem och situationer. Den sociologiska innebär att socia-
la villkor samt sociala förutsättningar för utbildning och undervisningen
kan och bör ledsaga läraren i ledandet av eleverna in i framtiden genom att
medvetandegöra handlingars och idéers konsekvenser och låta eleverna få
pröva dem experimentellt i skolan. Individer kan och bör bli delaktiga i
sociala och samhälleliga angelägenheter under demokratiskt ordnade for-
mer just för att förhindra slagsida åt antingen det psyklogiska och individ-
centrerade eller det sociologiska och samhällscentrerade. Dualistiska ten-
denser i samhället och samhällslivet måste, enligt Dewey, förhindras, då de
främjar isolation och främlingskap plus att de inte främjar integration och
ömsesidiga relationer och prövningar av idéer och handlingar.

Till skillnad från Rousseau17 som framhöll tre källor till utbildning, näm-

17 Rousseau (1979).
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ligen 1) naturen, 2) mänskliga varelser och 3) tingen som skilda från varan-
dra så menar Dewey att de måste uppfattas som interrelaterade till varandra
och omöjliga att kvalitativt skilja från varandra. En konsekvens av Rous-
seaus uppfattning var att individen (barnet) skulle skiljas från omgivningen
och utbildas ”naturligt” under dess tidiga år. Dewey hävdade motsatsen och
menade att barnet inte skulle skiljas från sin omgivning. Det finns alltid i
någon omgivning, i någon situation. Individen ska i stället interrelatera till
omgivningen, inkluderat relationen till naturen, mänskliga varelser och ting-
en. Tänkandet om dessa kan inte skiljas från dem utan måste utgå från dem.
Individens tänkande kopplades samman av Dewey med de sociala proces-
serna. Rousseaus uppfattning om människan och utbildningen av henne
ansågs av Dewey som ett utslag av romantisk sentimentalitet.

Utbildningen måste främja integreringen och den ömsesidiga kommuni-
kationen mellan individer och inte hindra eller hämma dem. Det är inte bara
skillnaderna utan också likheterna mellan olika sociala gruppers intressen
som ska skärskådas och kritiseras. De olika särintressena kan främja fient-
lighet och fiendskap om de inte hanteras respektfullt och kritiskt. Hante-
ringen av särintressena kan också leda till att antagonismen inte tilltar utan
snarare minskar. Den ömsesidiga kommunikationen kan och bör främja
öppenhet och frihet, men också respekt och ansvar och på så sätt kan en
positiv balans mellan individ och samhälle skapas och upprätthållas.

2.5 Utbildning och demokrati

Demokratibegreppet har funnits och tillämpats under två förhållandevis
korta tidsperioder i politiskt filosofiska sammanhang under hela mänsklig-
hetens livstid. I pedagogiska sammanhang har demokratibegreppet tilläm-
pats egentligen först under modern tid. Den första perioden inträffade un-
der antiken på grekiska småstater och den andra under vår tid, med start
under den franska revolutionen år 1789. Tiden där emellan var det få om
ens någon som förespråkade demokrati i praktiken eller ens som ideal. Un-
der mellanperioden, som vi kan kalla för den odemokratiska perioden, råd-
de i stället olika autokratiska, oligarkiska eller oklokratiska styrelseformer
såsom plutokrati, patriarki, teokrati och aristokrati.

Demokratin har alltid haft och har fortfarande motståndare i olika auto-
kratiska, oligarkiska och oklokratiska läger. Oklokrati som motståndare
innebär pöbelvälde, där medelmåttighet, okunskap och osaklig och hetsan-
de agitation är utmärkande drag. Det plutokratiska motståndet innebär ett
samhälle där makt och rätt att styra enbart är knuten till förmögenhet och
egendom. Det patriarkaliska innebär ett styrelseskick där företrädelsevis
män har rätt och makt att styra. Det teokratiska innebär ett samhälle där
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religiösa ledare styr och härleder sin makt i egenskap av att vara rättmätiga
uttolkare av Guds vilja. Det aristokratiska innebär att adeln eller överklas-
sen härskar. Meritokratin som styrelseskick utgör idag ytterligare ännu en
motståndare till demokratin. Meritokrati innebär att de bästa, i betydelsen
de mest lärda, de mest begåvade och intellektuellt överlägsna ska ha makt
och styra i ett samhälle.

Demokratin, en statsform där makten ligger inte hos en enskild individ,
några eller ens alla utan fördelas till många, har i och med upplysningens
tidevarv innefattat ett ideal om upplysta medborgare för att motverka osak-
lighet och pöbelvälde. Den har i och med de ekonomiska revolutionerna
under senare århundraden främjat styre inte under förmögenhetsflagg utan
under jämlikhetsflagg. Varje enskild medborgare oavsett egendom har rätt
att delta i demokratiska processer. Detta anses vara ett minimum av demo-
krati. Demokratin har, sedan frigörelsen från de religiösa auktoriteternas
makt att tolka världen och vad det goda livet är i västvärlden, gett utrymme
för enskilda individer att själva, via lagstadgade rättigheter, tänka och ut-
trycka sig fritt. Det manliga väldet har dock fortfarande stort inflytande i
västvärlden, men utmanas alltjämnt av feministiska rörelser i kampen om
makten. Det är inte längre lika självklart att kön, i betydelsen socialt kön
(genus) ska avgöra rätten till makten. Egenskapen att vara man idag är, i
likhet med förmögenhet, religiöst ledarskap, demagogi, eller tillhörighet
till en viss klass, en viss grupp vare sig den är etnisk, adlig eller ekonomisk,
ingen självklar princip eller ens ett självklart kriterium för innehav av makt
och styre i en demokrati. Inte ens det aristokratiska styrelseidealet framstår
idag som något hot mot demokratin då klassbegreppen i västvärlden mer
eller mindre håller på att suddas ut i termer av adliga och ekonomiska klas-
ser. Det kan därmed sägas att klasstillhörighet i nämnda betydelser inte är
ett självklart kriterium för tillhörighet bland de styrande. Däremot har kan-
ske nya skillnader uppstått mellan högutbildade och lågutbildade, där de
först nämnda oftast förknippas med den styrande klassen.

Utvecklingen av demokratibegreppet har under de senaste århundradena
inneburit en kamp mot ovan nämnda hierarkiska och strukturella maktför-
hållanden och under de senaste årtiondena har även skolan kommit att allt
mer inordnas under demokratisk flagg och i demokratiserande färdriktning.
Det är först i och med att det sakrala väldet över människan bryts i den
moderna tidens begynnelse som demokratiska principer i politiskt filoso-
fiska sammanhang bereds mark. Och det är först i och med att det världsli-
ga feodala väldet störtas som demokrati överhuvudtaget blir etablerat inte
bara i teorin utan också i praktiken. Den franska revolutionen ses som start-
punkten för den demokratiska processen i modern tid, där de berömda or-
den: frihet, jämlikhet och broderskap blev vägledande för hur ett samhälle
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skulle organiseras. Men än så länge handlade det bara om samhällets orga-
nisation och styre. Utbildningen och undervisningen var än så länge bara
till för ett fåtal och de var inte demokratiska. Demokratin bereddes dock
inte vägen bara genom de politiskt filosofiska revolutionerna i bland annat
Frankrike. Den tekniska revolutionen och det med den intimt sammankopp-
lade uppsvinget inom industrin samt önskan och behovet att upplysa folket,
öppnade också vägen för folkets inflytande i styret av samhället. Men det
var inte bara i en negativ betydelse som demokratin bereddes plats, dvs. att
det sakrala väldet bröts som dominerande uppfattning om rationalitet i ter-
mer av Gudomlig inspiration och insikt. Den bereddes plats också i en po-
sitiv betydelse, nämligen genom att rationalitetsbegreppet ändrade inne-
håll. Det kom att tolkas i termer av vetenskaplig rationalitet, dvs. empiri
och förnuft i konstruktivt samarbete. Människan inte bara individualisera-
des, dvs. fick i sina egna händer möjligheter att på egen hand avgöra via
sinnena och det rena tänkandet vad som är sant och falskt, rätt och fel,
vackert och fult, livet sekulariserades också, staten och samhället, skola
och undervisning skulle inte längre styras av religiösa principer utan av
vetenskapliga.

Det har alltid hävdats mot den demokratiska utvecklingen att individer
allt för mycket idealiserats vara aktiva, ansvartagande, informerade, ratio-
nella, intresserade och engagerade. I stället har framhävts av olika schatte-
ringar i olika hög grad att människor är passiva, oansvariga, ointresserade,
egoistiska, irrationella och oengagerade varelser vilka bäst hanteras om de
styrs av någon härskande klass eller elit med mer eller mindre oinskränkt
makt utan möjlighet att fråntas makten annat än med våld. Demokratin är
dock idag det ända fungerande politiskt principiella styrelseskick som inne-
fattar avsättande av styrande utan våld.

Utvecklingen av demokratin har också inneburit en kamp mot ödesbe-
stämda och deterministiska yttringar inom olika läger, samt naturrättsliga
ordningar vilka ansetts stå över och utanför tiden och rummet och som of-
tast iklätts olika religiösa gestaltningar. Inte ens kriteriebestämda status-
tyngda rättigheter knutna till sociala institutioner såsom familjen och släk-
ten har fått stått oberörda av den demokratiska kritiken om autonomi, fri-
het, jämlikhet och rättvisa. Det enda som tycks ha haft viss framgång, men
som idag igen ifrågasätts, av bland annat kommunitarister, är individualise-
ringen av människan, dvs. överförandet av rättigheter och friheter på män-
niskan från olika institutioner, naturrättsliga principer samt teocentriskt ontolo-
giska antaganden om människan vare sig de tagit form av religiösa, filoso-
fiska eller vetenskapliga doktriner, där det hävdats, av olika uttolkare, att
de insett, har kunskap om kosmos, världens och människans egentliga natur.

De viktigaste skälen till att demokratin ska vara representativ har sedan
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1700-talet varit praktiska och handlat om mänsklig förmåga. Det hävdades
i den franska såväl den amerikanska konstitutionen att folkets suveränitet
inte var oförenlig med idén om representativitet i beslutsfattandet. Av prak-
tiska skäl kunde inte folket, i betydelsen alla medborgare, delta i direkt
demokratiskt styre av ett samhälle, därför skulle olika intresseinriktningar
representeras av individer vilka skulle förespråka och hävda dessa i de be-
slutsfattande sammanhangen. Ett annat skäl vilket har framhållits av både
liberaler och konservativa är och har varit farhågor om majoritetsstyre, vil-
ket skulle kunna leda till pöbelvälde, farhågor vilka framhållits av såväl
Platon som Aristoteles. Ett annat argument som haft tyngd under hela den
mänskliga historien och som ännu idag tillämpas inom utbildningen är att
folket skulle vara oförmöget att styra sig självt, att bestämma om innehål-
let, val av innehållet och på vilket sätt innehållet ska hanteras inte bara i de
beslutsfattande sammanhangen utan också i de verkställande och dömande
sammanhangen. Den representativa tolkningen av demokrati hade direkt
släktskap med idén om folkets oförmåga och representanternas bättre skick-
ade förmåga att avgöra vad som var bra för folket. Den meritokratiska tra-
ditionen lever vidare, men nu i annan klädedräkt till skillnad från det aristo-
teliska eller platonska meritokratiska idealet. Dewey var motståndare till
meritokratiska ideal inom utbildning och demokrati. Han menade att dessa
ideal uppmuntrade dualistiska uppfattningar och absolutistiska ideal. Demo-
kratin däremot förhindrar och motarbetar sådana uppfattningar och ideal,
enligt honom.

Dewey hävdar i Democracy and Education (1916) att demokratin eta-
blerar och anger riktningen inom vilken utbildningen kan äga rum genom
att ge förutsättningar för eleverna att experimentera och pröva sina hypote-
ser i en vetenskaplig anda. Men demokratin inte bara utgör den politiska
förutsättningen för prövandet, experimenterandet, utan också för ompröv-
ningen av aktuella praktiker och idéer. Det är också något som kan och bör
stärkas genom och i utbildningen av individer, enligt Dewey. Utbildningen
äger inte bara rum på den individuella nivån, vilket vi sett tidigare, utan
också på den samhälleliga genom fostrandet av individernas tankar, vanor
och erfarenheter. Detta kan ske i en demokratisk anda, enligt Dewey. Han
hävdar att vanor och traditioner medvetandegörs, prövas och omprövas i
demokratiskt utbildning.

Vad individerna kan och bör lära sig är, som vi sett tidigare, inte huvud-
sakligen nya teorier om världen, naturen, människan och samhället eller
nya sätt att organisera samhället, utan snarare ett öppet och kritiskt reflekte-
rande förhållningssätt till naturen, människan och samhället. Detta förhåll-
ningssätt kan och bör utmärkas av medvetet förnuftigt och moraliskt age-
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rande i ett öppet demokratiskt samhälle i vilka idéer i en poperiansk18 me-
ning ständigt kan falsifieras inte för att man därmed närmar sig sanningen
utan för att just felaktiga föreställningar och ohållbara praktiker förkastas
eller omprövas i en i erfarandet ständigt föränderlig värld. Ett demokratiskt
samhälle och demokratisk skola bör vara fria från absoluter, dvs. falska
föreställningar om t.ex. världen, samhället och människan vilka bygger på
illusoriska ontologiska och metafysiska postulat.

Människors samhällen och de sociala grupperna i dem griper in i varan-
dra med ofta otydliga gränsdragningar dem emellan, enligt Dewey. Detta
får konsekvenser för utbildningen och kommunikationen mellan individer-
na i de olika samhällena och de olika sociala grupperna. Rigida samhällen
med totalitära styren tenderar att förhindra fri kommunikation av livsstilar.
Anarkistiska samhällen tenderar också att förhindra eller hämma självbe-
stämmandet och det fria kritiska prövandet, då de är odemokratiska. Det enda
styret vilket tillåter fritt utbyte och fri kommunikation mellan olika livssti-
lar är det demokratiska, enligt Dewey. Ett levande samhälle är ett sådant
som har en levande diskussion mellan olika individer och olika livsstilar,
dvs. ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Diskussionen kan t.ex. handla
om de sociala gruppernas olika intressen, ideal och värderingar. Motsatsen
till diskussion, nämligen isolation leder till rigiditet och fruktan för kom-
munikation med andra som inte har liknande värderingar. Fruktan kan leda
till hat vilket i sin tur kan leda till förgörelse av den andra eller de andra.

Det demokratiska idealet innebär att olika individer och olika sociala
grupper kan och bör ingå i dialog med varandra, för att kritiskt reflektera
över vanor, praktiker och annat som berör och engagerar. I ett demokratiskt
samhälle och i en demokratisk utbildning bör det inte finnas någon eller
några oantastliga auktoriteter eller något som utgör hinder för det kritiskt
reflektiva och kreativa tänkandet. Varje individ bör fritt få tänka och handla
experimentellt, men naturligtvis med respekt och hänsyn till andra, enligt
Dewey. Demokrati handlar dock inte så mycket om ett styrelsesätt, enligt
honom, utan snarare om sätt att leva tillsammans i samhällen.

Efter att ha definierat förutsättningen, för ett harmoniskt samhälle vars
individer strävar efter att överleva biologiskt och socialt, i ideala demokra-
tiska termer så diskuterar Dewey tre varianter av pedagogiska filosofier
vilka alla är begränsade till omfång och karaktär i Democracy and Educa-
tion (1916). Den första är det platonska idealet. Det andra är det individua-
listiska under upplysningens era. Det tredje är det nationella. Platon t.ex.
var mot demokratin bland annat för att, som han menade, det fanns en up-
penbar risk för majoritetstyranni. Det bästa, enligt Platon, vore i stället om
de visaste kunde styra staten – väktarstaten, dvs. de som fått insikt i det

18 Se Popper (1992).
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goda, det sanna och det sköna i en objektiv betydelse. Majoriteten, dvs. de
i den grekiska statsformen integrerade människorna (vilka enbart var en
begränsad elit), kunde inte alla utan en rättmätig erforderlig filosofisk upp-
fostran styra staten på bästa sätt. En obildad, i platonsk mening, massa, kan
omöjligen styra en stat enligt principerna för väktarstaten styre. Demokra-
tiskt styre kan, enligt Platon, per definition bara upprätthålla de obildades
och oförmögnas ideal och leverne.

Aristoteles kritiserade Platons väktarstat och menade att aristokraterna
och inte filosoferna i Platons betydelse skulle styra en stat. Aristoteles me-
nade att en stats bestämning inte kan göras på det sätt som Platon gjorde.
Han menade att det i och för sig kan vara en bra och stimulerande intellek-
tuell träning att enbart genom tänkandet utan hänsyn till empirin, dvs. fak-
tiska förhållanden skapa ett idealsamhälle, men som sådan finns det en risk
att den bortser från faktiska omständigheter. I Platons fall menade Aristote-
les att detta också hänt. Man ska, enligt Aristoteles, inte bara ”studera den
bästa formen av statsskick, utan också den som är genomförbar, och på
liknande sätt även den som är lättare att genomföra och mer tillgänglig för
alla stater.”19 Den bästa av alla stater är den, enligt honom, som innefattar
det statsskick som förenar den högsta formen för gemenskap med målet om
det högsta goda. Det är endast som medlem inom den samhälleliga och
sociala gemenskapen som individen kan förverkliga sitt syfte.

Aristoteles urskiljer tre goda statsformer, nämligen: monarkin, aristo-
kratin och den konstitutionella. Han menar också att det finns tre dåliga
sådana, nämligen: tyranni, oligarki och demokrati. Monarkin kunde om
makten missbrukades övergå till tyranni (som inte tillvaratar intressena och
förvaltar dem på bästa sätt i gemenskapen, utan snarare kränker och miss-
brukar dem). Den konstitutionella kunde om den missbrukades göra avkall
på hänsyn till etnicitet, minoriteter och traditioner, vilket leder till vissa
former av tyranni. Oligarkin och liknande statsformer tillvaratog bara egen-
intresset. Likaså tillvaratog bara demokratin en viss grupps egenintresse,
nämligen de fattigas, vilket skulle kunna innebära att de frestades ta de
rikas egendomar.

Aristoteles var, i likhet Platon, uppvuxen i ett samhälle som vid denna
tid hade ett slavsystem, där kroppsarbetet var något man såg ned på och där
det intellektuella arbetet var något man hyste respekt för. Det var bara aris-
tokratin, dvs. män, enligt Aristoteles, som hade tid, levde under måttfulla
förhållanden, såg till det gemensamma bästa och som hyste förkärlek för
vetenskap och konst som skulle styra samhället. Aristokraterna skulle bara
ha det gemensamma bästa för sina ögon och inte sträva efter att tillfreds-
ställa egenintresset eller förtrycka minoriteter. Staten skulle vara en ge-

19 Aristoteles (1993), s. 219.
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menskap av fria människor. Människan var enligt Aristoteles en politisk
varelse, en förnuftig sådan och i grunden social. Att hon ansågs social var
för att människan till skillnad från andra djur ägde förmågan att kunna tala
ett språk och språk var till sin natur något socialt, alltså var människan i
grunden social.

Dewey är överens med Aristoteles om att man inte bara ska ”studera den
bästa formen av statsskick, utan också den som är genomförbar…”, men till
skillnad från Aristoteles så framhöll Dewey demokrati och inte aristokrati
som idealt politiskt styre. Enligt Dewey så är det platonska idealet miss-
lyckat därför att det bygger på ohållbara premisser om att det finns en stabil
och oföränderlig idévärld i enlighet med vilken ett samhälle kan konstrue-
ras. Inom ramen för detta samhälle skulle varje individ kunna finna sin
plats och allt skulle harmoniera i det att alla hade sin givna plats i en given
stabil och evig samhällsform. Utbildningens syfte och mål skulle vara att se
till att varje enskild individ fann sin plats i denna färdiga utopi. Men, enligt
Dewey, så finns det ingen stabil och oföränderlig idévärld i enlighet med
vilket ett samhälle kan konstrueras. Det är i stället så att vi människor får
försonas med att erfarandet av världen ständigt förändras och att inga abso-
luter finns, därför kan vi inte bygga en och endast en stabil samhällsform
som skulle vara för evigt. Samhället och livsstilarna inom den förändras
och måste så få göra. Utbildning ska inte leda till att varje enskild individ
finner sin ”eviga” plats i en evig samhällsform utan leda till en handlings-
beredskap och ett förhållningssätt som innebär att individerna tränas att
möta förändringar och nya livsstilar, enligt Dewey.

Det individualistiska idealet under upplysningstiden framhävde, till skill-
nad från Platon, individens möjlighet till fri utveckling i all dess rikedom.
Idealet var inte ”idévärlden” utan ”naturen”. Människan skulle uppfostras i
enlighet med sin natur. Samhället utgjorde det som degenererade männis-
kan, alltså skulle individen helst uppfostras avskild från samhället. Indivi-
dens möjligheter och kapaciteter skulle frigöras. Inget i samhället skulle få
inverka negativt och hämmande på henne och på så sätt skulle en ny individ
växa upp, en individ kapabel att leva i harmoni med andra individer och
naturen. Utbildningen skulle leda till att varje individ skulle finna sina för-
mågor och kapaciteter och utveckla dem till fullo. Men samhället är inget
annat än det som individer skapar tillsammans, enligt Dewey. Individualis-
men bygger på en, enligt Dewey ohållbar dualistisk föreställning om män-
niskan och samhället. Vi kan inte, enligt honom, utvecklas till fullo i av-
skildhet från samhället utan i ett kritiskt reflekterande samspel/interageran-
de med det. Människans natur är inte heller något som slutgiltigt kan avgö-
ras vara ond eller god. Det skulle förutsätta någon form av absolutistisk idé
och någon sådan finns inte, enligt Dewey. Människan ska inte avskiljas
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från samhället. Hon ska ges frihet att reflektivt och experimentellt förhålla
sig till det.

Det nationalistiska idealet som blomstrade efter det individualistiska
kopplade utbildningen till att främja de inom samhället givna intressena,
idealen, förhoppningarna osv. Nationalstaten skulle byggas och varje en-
skild individ skulle ha sin givna plats inom den. Utbildningens syfte och
mål var att varje individ skulle finna sin givna plats inom nationalstaten.
Risken finns dock, enligt Dewey, att syftet med nationalstaten och verkan
av den kan ha en negativ hämmande och repressiv inverkan på individernas
möjligheter till fri utveckling och fri kommunikation inte bara inom natio-
nalstaten utan också över gränserna mellan nationalstaterna. Dewey hävdar
att det demokratiska idealet inte inskränker sig till nationsgränser, utesluter
inte dialog med ”samhället” och innefattar inte en strävan mot det slutgil-
tigt ideala samhället.

Det demokratiska samhället tillåter individer att pröva sig fram experi-
mentellt och i kritiskt reflekterande kommunikation med varandra. Målet
är balans och harmoni genom strävan efter konsensus, eller i varje fall för-
hindrandet eller upplösandet av disharmonin mellan individer, sociala grup-
per och samhällen genom det ständiga kritiskt reflekterande och kvalifice-
rade samtalet.

2.6 Utbildning och övning

Att utbilda innebär inte enbart att öva eller repetera. Att öva och repetera
innebär att individen lär sig göra eller säga vissa saker utan att nödvändigt-
vis ha förstått vad han gör eller säger i någon elaborerad betydelse. Utbild-
ningen bör, enligt Dewey, leda till att individen förstår. Ska barn och ung-
domar ha en chans att förstå olika skolämnen i någon elaborerad betydelse
så kan de inte behandlas som avskilda från kultur och samhälle. Relationen
behöver granskas. Utbildningen kan därför inte betraktas som en förbere-
delse för livet efter skolan. Den är i livet och inte enbart en förberedelse för
något som ska komma. Individernas livsvärld ska i enlighet med detta be-
handlas respektfullt och insiktsfullt som något som bör ha del i undervis-
ningen och inte något som inte ska vara tillgängligt i undervisningen. Indi-
vidernas intressen och motivation för att lära och vad de vill lära är format
av deras tidigare erfarenheter och upplevelser. Detta är något läraren bör
beakta och utgå från. Vad annars skulle läraren kunna utgå från? Det är
rimligt att utgå från individens förmåga och kapacitet i utbildning och un-
dervisning. Det skulle te sig barockt om en lärare inte skulle utgå från detta.
Om läraren t.ex. i ämnet matematik inte skulle ta hänsyn till individens
förmåga och kapacitet så skulle inte bara individen reagera genom att inte
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förstå. Lärarens agerande skulle då te sig obegripligt och kanske till och
med oförsvarligt och elakt.

Dewey menade att eleverna skulle betraktas som sociala varelser vars
erfarenheter utgör en av förutsättningarna i utbildningen och undervisning-
en av denne. Eleverna betraktas av honom som möjliga och aktuella delta-
gare i utformningen och hanteringen av undervisningens karakteristiska
kännetecken och processer och inte några som bara ska utsättas för dessa.
Utbildning bör, enligt Dewey, vara en väg för eleven att frigöra sig genom
bland annat det aktiva deltagandet i undervisningen. Eleverna bör vara fria
att utgå från sina egna erfarenheter och upplevelser, men inte på så sätt att
de uteslutande ska styra och forma undervisningen. Läraren har en bety-
dande och väsentlig uppgift genom att leda eleverna vidare i deras utveck-
ling. Läraren kan t.ex. bidra till att eleverna blir medvetna om sina egna
erfarenheter och upplevelser. Utbildningen bör därför riktas mot ett medve-
tandegörande och frigörande av elevens livsproblem.

2.7 Individ och skola

Skolan kan vara en plats där både det enskilda och det gemenskapande kan
ha utrymme samtidigt. Det kan, enligt Dewey, inte finnas någon genuin
individualitet inom ramen för gemenskapandet aktiviteter utan demokrati.
Demokratin bör ge utrymme för såväl experimenterande individer som ge-
menskapande aktiviteter. Skolan behöver också ge utrymme för enskilda
individer att kunna interrelatera till deras individualisering och socialise-
ring. Deras handlingar är påverkade av deras omgivning och/eller sociala
relationer i förhållande till vilka de agerar, prövar och experimenterar.

Vilka handlingar som är bra eller dåliga, goda eller onda beror av deras
konsekvenser i särskilda och bestämda kontexter, enligt Dewey. Det finns
inga a priori värden eller ens gudomliga sådana vilka måste gripas av män-
niskan antingen med förnuftet eller genom uppenbarelsen. Handlingars
moraliska värde och individers moraliska omdömen kan värderas utifrån de
situationer i vilket de utförs/fälls. En individ lär sig vara en moralisk varel-
se genom att dels utföra handlingar, få de prövade och kritiserade, men
också accepterade, dels fälla omdömen om t.ex. vad som är rätt och fel och
få även dem prövade under kritiskt reflekterade förhållanden i givna situa-
tioner. Individer kan tillägna sig en moral vilken kan komma att motivera
dem att utföra vissa handlingar och andra inte. Denna moral kan utvecklas
i ett prövande och experimenterande samspel med andra individer i olika
omgivningar. I Democracy and Education (1916) menar Dewey att utveck-
landet av moralen sker i ett samspel med andra och omgivningen. Skolan
behöver därför organiseras på bästa sätt för att med hjälp av utbildning kun-
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na tillgodose varje barns förmåga att relatera till omgivning och sociala
relationer på så sätt att deras omdömen tränas och skärps. I Moral Princip-
les in Education (1975) menar Dewey att olika moraliska ställningstagan-
den behöver kunna relateras till varandra för att kunna värderas, men att
skolan inte har eller kan inte ha något slutgiltigt svar på moraliska problem,
bara tillfälliga sådana prövade i sitt sammanhang.

Dewey menar att barn är naturligt motiverade att lära. Vad läraren har att
göra är att försöka fånga deras naturliga motivation och styra den så att
deras utveckling inte hindras utan stärks. Eftersom läraren ska utgå från
inte bara deras förmågor, kapacitet utan också deras erfarenheter, upplevel-
ser och livsvärldar så kan inte barnen utbildas på samma sätt eller arbeta
under samma villkor. Eftersom världen, enligt Dewey, är föränderlig och vi
ständigt måste vara beredda på att ompröva våra idéer och praktiker så kan
vi inte heller vara säkra på att det finns något enkelt och entydigt sätt att
utbilda sig eller att utforma utbildning. Vi behöver vara öppna för ett oräk-
neligt antal sätt att utbilda oss på eller att utforma utbildning genom att vara
eller försöka vara medvetna och kritiska i förhållande till olika villkor för
utbildning och metoder i densamma. Det är barn och ungdomar själva som
utför det huvudsakliga arbetet. Det är de som lär sig själva ny kunskap, men
också att lära. Det är deras inställning och sätt att närma sig problem, indi-
vider, världen, samhället, kulturen osv. som bearbetas på så sätt att de ska
lära sig att släppa ifrån och ompröva om det visar sig rimligt och inte hålla
kvar oavsett vad som sker och som visar sig ohållbart och ofruktbart. Detta
innebär dock inte, vilket nämnts tidigare, att barnet får göra vad som helst.
Det finns de som enbart uppfattat den psykologiska sidan hos utbildningen,
men inte den sociala. Den sociala sidan sätter villkoren inom vilken eleven
får agera och experimentera. Det är därför väsentligt att läraren finner en
balans mellan barnets rätt att pröva sig fram experimentellt och det faktum
att man har att ta hänsyn till omgivning och miljö samt andra individer.
Dewey argumenterade mot den barn-centrerade pedagogiken vilken han
menade var inspirerad av naiva och romantiska neorousseauenska och pro-
gressivistiska ståndpunkter.

Utbildningen bör vara aktionsorienterad i betydelsen att elever inte bara
ska lära sig förhålla sig kritiskt och reflekterande utan också prövande. Då
lär sig elever att förhålla sig olika till olika problem och kunskap. Eleverna
bör inte enbart lära sig nya kunskaper, utan också att rekonstruera sina tidi-
gare kunskaper och erfarenheter. De lär sig då att förstå historien, men ock-
så deras samtid. Dewey argumenterade för att man i skolan skulle använda
sig av elevens erfarenheter och se till att det är möjligt för elever att rekon-
struera dem. Skolan bör vara en plats där elever kan pröva förefintliga före-
ställningar och praktiker och frigöra sig från felaktiga sådana om det visar
sig rimligt, enligt Dewey.



KLAS ROTH 115

Utbildning kan i Deweys anda beskrivas som en experimentell process.
Dewey kallade också sin skola i Chicago för ”Laboratory School”. Den
experimenterande skolan möter, enligt Dewey, också ständigt föränderliga
erfarenheter i en värld stadd i ständig förändring. Deweyansk utbildning är
därför något av en upptäckande och rekonstruerande sådan. Elever lär sig
inte bara nya fakta, de lär sig också att utbildning är en process där upptäck-
ter görs men också falsifieras och att upptäckandet försiggår i ett socialt
och kulturellt sammanhang. Dewey skrev följande i The Laboratory School:

The conception underlying the school is that of a laboratory. It bears
the same relation to the work in pedagogy that a laboratory bears to
biology, physics, or chemistry. Like any such laboratory it has two
main purposes: (1) to exhibit, test, and criticize theoretical statements
and principles; and (2) to add to the sum of facts and principles in its
special time.20

Sammanfattning

Dewey argumenterade alltså mot en filosofisk dualism vilken skiljer mel-
lan teori och praktik, individ och samhälle osv. Dualismen hade en, enligt
Dewey, förkastlig inverkan på skolan och hanteringen av skolämnena i un-
dervisningen samt elevernas egna erfarenheter. Teori och praktik var för
honom inte något som kan skiljas åt. De var förenade i ett oupplösligt sam-
band med varandra och borde så vara i skolan.

I likhet med Platon så menade Dewey att de ämnen som behandlas i
skolan inte ska avskiljas från vad som behandlas i samhället, men till skill-
nad från Platon så menade Dewey att det inte finns ett sätt på vilket samhäl-
let kan organiseras och att det sätt på vilket samhället organiseras styrs av
de objektiva idéer vi skulle erinra oss via inträngandet i en objektiv idé-
värld. Någon sådan värld existerar inte enligt Dewey.

Balansen mellan upprätthållandet av ordning å ena sidan och främjandet
av autonomi och emancipation å andra sidan går inte att uppnå genom att
försöka skåda objektiva idévärldar eller att med förnuftets hjälp upptäcka i
den ständigt föränderliga världen bakomliggande struktur/er mot vilka fö-
reteelser och fenomen kan tolkas och förklaras. Det finns inte en enda ba-
lans, eller ett enda sätt att upprätthålla ordning och främja autonomi och
emancipation på. Det finns flera. Det finns inte heller endast ett sätt att vara
autonom på. Det är inte heller så att har man en gång blivit autonom så är
man därmed för alltid autonom.

En individ är, enligt Dewey, aldrig autonom i sig, utan hon är eller blir

20 Dewey (1896), s. 417-422.
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autonom i förhållande till något och någon. Individens emancipation är inte
heller en gång för alla given och evig. Individen frigör sig alltid i förhållan-
de till något eller någon. En individ måste handla för att bli autonom gång
på gång, och alltid i förhållande till något eller någon. Varje balans mellan
individer samt mellan individ och omgivning, och varje sätt att uppnå ba-
lansen på måste sökas och upplösas i specifika sammanhang. Den lösning
som erbjuds eller prövas är eller kan vara unik för det problem som är aktu-
ellt, men den kan också ha vissa likheter med andra lösningar. Men ingen
lösning kan generaliseras att tillämpas på varje problem som uppstår, enligt
Dewey. Han förefaller mena att det bara är i experimentella situationer med
en holistisk utgångspunkt vi kan upplösa teoretiska problem och därmed
praktiska sådana. Detta kan vara särskilt viktigt att beakta i vårt mångkultu-
rella och globaliserade samhälle.
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