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Inledning 
 

Sven Hartman
 

 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 5-7. 

 
 

Den amerikanske filosofen John Dewey (1859–1952) betraktades av sin 
samtid som en av de stora tänkarna. I hans hemland ansågs inte någon 
debatt vara avslutad innan han hade yttrat sig i frågan, nästan vad saken 
än gällde. Också på det internationella fältet hade han stort inflytande. 
Flertalet av 1900-talets utbildningsreformer runt om i världen har på 
något sätt förhållit sig till det pedagogiska program som förknippats 
med Dewey; antingen inspirerades man av hans idéer eller också marke-
rade man ett avstånd till dem. Det är fortfarande så att varje utbild-
ningsdebattör som vill uppfattas som seriös måste relatera sig till De-
weys sätt att se på utbildning. Också långt efter sin död har han fått stå 
som företrädare för idéer och arbetssätt som varit djupt förhatliga för 
konservativa debattörer. Å andra sidan har han setts som en förebild 
och föregångsman för många grupperingar inom progressiv pedagogik. 
Under vissa perioder har hans skrifter betraktats som hopplöst föråldra-
de eller rent av oläsbara, under andra har de betraktats som omistliga. 
De senaste femton åren har man tydligt kunnat se hur det internationella 
intresset för Dewey har ökat på nytt. Denna intressevåg har också nått 
till Sverige.  

Deweys tänkande formades av 1800-talets vetenskapliga debatt där 
utvecklingsbegreppet var centralt inom såväl humaniora som naturve-
tenskap. Från Hegel känner man igen Deweys förkärlek att tänka och 
skriva i dialektiska begrepp: demokrati och uppfostran, barnet och läro-
planen, 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. Deweys pedagogiska teorier betecknades 
länge just som biologisk pedagogik. 
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Detta var nu inte ett publicistiskt knep. Dewey menade att kontras-
terna mellan religion, vetenskap, konst och etik kunde betraktas som 
skenbara. I grund och botten var allt ett uttryck för människans strävan 
att förstå världen. 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 betraktare i en position som innehåller flera betydelsefulla gemen-
samma element.  

Hos Dewey möter läsaren en tänkare som anser att skolan och socia-
la institutioner är viktiga instrument för en gynnsam utveckling för indi-
vid och samhälle och att en god utveckling av samhället förutsätter att 
varje enskild individ får möjlighet till en optimal utveckling. Han respek-
terar 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 utbildning bör vara i ett demokratiskt samhälle, på 
vad sätt demokratin kan vitalisera utbildningen och hur utbildning kan 
bidra till samhällets demokratiska utveckling.  

Deweys tänkande är holistiskt. I sina texter tar han sig an stora pro-
blemsjok inom filosofins huvudområden och dit räknas då även peda-
gogik. Han undersöker helheter, organiska samband och dynamiska 
förlopp. Arvet efter Hegel märks genom att han gärna betraktar världen 
i termer av dialektiska relationer.  

Med tanke på den holistiska ansatsen och den gigantiska omfattning-
en i Deweys produktion är det begripligt att olika generationer och 
grupperingar av Deweyläsare givit upp inför textflödet och inmutat små 
fyndorter åt sig, än här och än där. Man intresserar sig för Deweys tan-
kar om barncentrerad pedagogik eller för han läroplansteori, för hans 
syn på utbildning som ett medel för samhällsutveckling eller för hans 
moralteori. Han har ju skrivit om allt, men läsaren förmår bara ta till sig 
somligt. Detta gör att John Deweys filosofi kan bli en spännande ut-
gångspunkt för en forskarutbildningskurs. Olika deltagare fördjupar sig i 
olika delar av hans stora produktion efter att de har fått en allmän intro-
duktion om hans liv och verk. De presenterar sina fynd under en semi-
narieserie och berättar om vad de funnit.  
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En sådan kurs genomfördes 2004 på lärarhögskolan i Stockholm un-
der rubriken John Dewey läst idag. Denna rapport är en sammanställning 
av deltagarnas reviderade seminarieuppgifter. Innehållsförteckningen 
visar att texterna varierar mycket när det gäller problemområde och am-
bitionsnivå. Kursdeltagarna har i allmänhet valt att utgå från sina egna 
forskningsintressen och sökt efter sådana texter hos Dewey som har 
relevans för deras problemområden. På så sätt kan man säga att delta-
garna upprättat en dialog mellan det egna projektet och någon eller någ-
ra delar av Deweys stora produktion. Inom seminariets ram uppstod på 
så sätt också ett växelspel mellan olika läsarter i den svenska Deweyre-
ceptionen. Enligt min mening är detta något som står i samklang med 
Deweys eget förhållningssätt. 

Kursledningen och flera av deltagarna var vid kurstillfället engagera-
de i forskningsprojektet Gemensamma värden? (GEM). Därför publice-
ras denna kursrapport inom ramen för GEM-projektets rapportserie. 
Andra texter om John Dewey som publicerats i anslutning till GEM-
projektet finns i följande arbeten: 

 
Sven Hartman, Klas Roth & Niclas Rönnström (2003) John Dewey – 

om reflektivt lärande i skola och samhälle. Stockholm Library of Curricu-
lum Studies 12. HLS Förlag. ISSN 1403-4972 

 
John Dewey: Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. 

Urval, inlednig och kommentarer av Sven Hartman, Ulf P Lundgren 
och Ros Mari Hartman. 2004. Natur och Kultur. 
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Fostransuppdraget  
i spänningsfältet mellan  
individens frihet och social kontroll 
Sara Irisdotter 

 
 
 
 

I ett samtal jag nyligen haft med lärare i en forskningscirkel jag arbetat 
med, talade vi om varifrån våra normer och värderingar kommer. Tonen 
i samtalet skiftade från en ganska hoppfull till en mer uppgiven sådan, 
då man kom att tala om all typ av påverkan som inte ansågs önskvärd. 
Det talades om nyhetsrapporteringar om personer på höga befattningar 
som, istället för att vara moraliska föredömen begår oegentligheter som 
blåses upp i media. Det talades om den syn på kvinnan och människan 
som visas i televisionens populära, spektakulära ”dokusåpor”, och man 
jämförde, något uppgivet, sitt eget ”prat om värdegrund, värderingsöv-
ningar, kärlek, respekt och gemenskap”, med den motbild som eleverna 
har med sig; nämligen en verklighet där man måste betala för sig på oli-
ka sätt, exponera sig och låta sig utnyttjas.  

Mot bakgrund av ovanstående beskrevs lärarrollen som komplice-
rad. Vad ska prioriteras, och framför allt, hur ska man som lärare kunna 
fostra och hjälpa eleverna att hantera den omvärld som man själv upp-
fattar som alltmer kaotisk? Men ska man då betrakta skolan som ensam 
representant för god påverkan och fostran? Jag ställde frågan hur man 
ser på den fostransgärning som man delar med hemmen varifrån elever-
na kommer. Min fråga var ställd utifrån den förförståelse jag har dels 
från min egen tid som lärare, och dels från de övriga samtal jag hittills 
haft med olika grupper av lärare, som säger mig att hemmet inte odelat 
omtalas som en resurs och samarbetspartner, utan ibland också som det 
motsatta. Som svar på min fråga beskrevs de föräldragrupper som inte 
arbetar med skolan i fostransuppdraget, utan snarare överlämnar det helt 
till skolan, eller arbetar i motsatt riktning.  

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 9 - 34. 
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I denna text vill jag diskutera frågor som berör individens rätt till fri-
het och autonomi i ett samhälle där av staten styrda aktörer har som 
uppdrag att fostra i en viss riktning. Utgångspunkten är lärares utsagor 
om fostransuppdraget, föräldrarelationer, samhällets ansvar och den 
egna rollen. Jag inleder därför nedan med exempel från datamaterial från 
forskningscirklarna, med hjälp av vilket jag presenterar situationen som 
mina informanter ser den, samt den problemställning jag formulerar 
utifrån dessa beskrivningar. Därefter vill jag se vad den välkände peda-
gogen, filosofen och samhällsdebattören John Dewey kan bidra med i 
dessa frågor. Mitt första intressefokus är att undersöka hur Deweys tex-
ter, skrivna för i runda slängar hundra år sedan, kan jämföras med, och 
förstås i relation till dagens hem- och skoladiskussion. Vad har Dewey 
sagt om detta förhållande? Vad kan Deweys bidrag vara i dessa frågor? 
En jämförelse och en tankelek där Dewey fått resa i tiden och framföra 
sina synpunkter, ser jag som både en smula roande, men också intres-
sant och relevant för det som följer. Efter detta vill jag nämligen med 
hjälp av Deweys teorier diskutera de mer övergripande frågeställningar-
na kring individens frihet, samhällsutveckling och social kontroll. Denna 
arbetsgång menar jag stämmer väl överens med en ”deweyansk” sådan, 
där filosofi och reflexion har som syfte att lösa eller kasta ljus över pro-
blem i vardagen. Dewey kritiserade den filosofi som inte är livserfaren-
heten behjälplig, och därför inte tjänar någon nytta. Niclas Rönnström 
refererar till Dewey i sin artikel ”Moralisk pluralism och demokratisk 
livsstil”, och skriver att:  

 
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 konsi-
stent, och gör vårt handlande med den mer fruktbart?1  

 
Med stöd i Deweys egen syn på filosofins, eller det teoretiska resone-
mangets uppgift, söker jag alltså tillslut att prova hans teori kring förhål-

                                                
1 Rönnström, ”Moralisk pluralism och demokratisk livsstil- Deweys reflektiva 

moral som pedagogik” I: Hartman, Roth, Rönnström (2003) Om reflektivt 
lärande i skola och samhälle. Stockholm Library of Education, HLS förlag, s 37 
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landet mellan individens frihet och social kontroll, på det ”problem” 
som formulerats utifrån min tolkning av mina lärarinformanters utsagor.  

 

Problemställning utifrån empiriskt material 
När jag nu ska presentera den problembild som mina informanter be-
skriver inom området för hem, skola och fostran, gör jag det i fem olika 
steg. Först beskrivs ”eleven”, och de problem som återfinns hos elever 
som påverkats i felaktig riktning. Därefter beskrivs den påverkan som 
kommer från en bristande hemmiljö, varefter jag refererar till utsagor 
där informanterna konstaterar att dagens avsaknad av moraliska auktori-
teter, får oönskade konsekvenser. Därefter presenteras idéer kring sam-
hälleliga insatser i syfte att åtgärda de brister man ovan beskrivit, och 
slutligen den konflikt man ser mellan samhällelig kontroll, och individers 
rättigheter.  

Eleven beskrivs på flera olika sätt, i både positiva och negativa orda-
lag. De typer av elever som utgör direkta problem för skolverksamhe-
ten, beskrivs som ”tomma” elever, som saknar drivkraft, lust, initiativ-
förmåga och vilja, eller ”lustbarn” som följer minsta motståndets lag. 
Den typ av elev som kanske är vanligast förekommande när mina in-
formanter talar om problemelever, är dock eleven utan gränser, som 
saboterar, svarar emot och tilltalar vuxna respektlöst.  

Elevens icke önskvärda beteende ges flera olika förklaringar. Förut-
om påverkan i hemmiljö ges flera exempel på inflytanden utanför skolan 
som står i konflikt med de värderingar informanterna själva står för. 
Informanterna ger uttryck för att alla de olämpliga och svårhanterliga 
påverkansfaktorer som finns runt barnet idag, gör god fostrans och 
goda vuxenförebilder ännu viktigare för de uppväxande, varför diskus-
sionerna återkommande handlar om hemmets betydelse och problemen 
med vad man uppfattar som bristfälliga hem.  

Föräldern som bidrar till ”lustbarnet”, är föräldern som förmedlar 
till sina barn att skolan ska vara underhållande. De elever som beskrivs 
som ”tomma” anses inte kunna få stöd och kraft hemifrån, eftersom 
föräldrarna aldrig själva haft erfarenheten av att behöva kämpa, och 
därför inte kan inspirera eller stötta sina barn. Dessa kategorier av för-
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äldrar har det gemensamt att de endast ser det som skolans ansvar att 
fostra. Man uttalar sig vidare om en generation föräldrar som själva inte 
har normer att förmedla:  

 
De har ju inga normer att ge, eftersom de inte har några normer 
själv. De är ju de föräldrarna vi funderar på om vi behöver fostra. 

 
De brister som informanterna ser i hemmiljöer, handlar dels om en all-
män uppfattning om att alla drabbas av förändrat samhällstempo och 
förändrade samhällsattityder, och dels om mer specifika brister hos vissa 
föräldragrupper.  

De värdekonflikter som beskrivs av informanterna, beskrivs delvis 
som en effekt av att vi idag saknar givna auktoriteter. Dessa auktoriteter 
har tidigare utgjorts av kyrkan, folkrörelser och inte minst av skolan och 
”skolläraren”. Vissa utsagor tyder på att det inte anses konstigt, att allt 
fler tycks brista i sina fostransinsatser, givet det samhälle vi har idag. 
Konsumtionssamhället där ”vi har så mycket att motstå och så lite rättesnören” 
beskrivs som svårhanterligt. Samtidigt konstateras att människor i da-
gens samhälle inte accepterar att lyda strikt under auktoriteter. Att reli-
gionen förlorat mark ses enligt flera utsagor som en stor del i detta. 

Ett återkommande tema i samtalen, är jämförelsen mellan förr och 
nu. Skolan har, liksom kyrkan, förlorat status, och läraren är inte längre 
en auktoritet. Det skapar frågetecken kring vad skolan står för i dagens 
komplexa samhälle. Vad är skolans funktion, att avspegla samhället och 
bejaka det som sker även om man som enskild lärare misstycker, att 
motarbeta icke önskvärda värderingar, eller att ligga steget före i sam-
hällsutvecklingen? Ett komplext samhälle med olika påverkansfaktorer 
gör också, enligt vissa utsagor, att de självklara normer och värderingar 
som förr förmedlades i både hem och skola, inte längre är självklara. Ett 
heterogent samhälle utan av en auktoritet givna normer, försvårar såle-
des både uppfostranssituationen och relationen mellan hem och skola. 

Det som mot ovan beskrivna bakgrund klassas som ett mora-
liskt/etiskt bristfälligt samhälle, kräver, enligt mina informanter, någon 
form av åtgärder. Åtgärderna har detta gemensamt, att de utgår från ett 
tänkande om en auktoritet som har möjlighet och mandat att dra riktlin-
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jer och i viss mån svara för att dessa följs. Antingen är denna auktoritet 
skolan, i egenskap av uppdragstagare under staten, eller så åsyftas en ej 
definierad auktoritet som oftast benämns som ”samhället”. Vil-
ka/vem/vad som åsyftas är oklart, men det finns i utsagorna, menar jag, 
en implicit tilltro till några/något som, trots det bristfälliga samhället i 
stort, är i position och har kompetens att initiera och genomföra dessa 
åtgärder. ”Vem ska ta det här då och vem som…och jag tror att det måste till 
något större liksom. Det är samhället liksom” Mer konkret talar man om sin 
roll som fostrare i skolan, samt diskuterar om det på något sätt skulle 
vara genomförbart att som ett obligatorium rusta blivande föräldrar 
inför föräldraskapet.  

Frågor om värdekriser och åtgärder diskuteras stundvis helt opro-
blematiserat, och stundvis i relation till individens rätt till autonomi. En 
sådan fråga kan vara, om man som vuxen lärare fullt ut kan förstå och 
därmed respektera vad som är viktigt för eleverna, i deras värld. Infor-
manterna har gett exempel på fall där den egna moraliska föreställnings-
världen måste omprövas i mötet med en elev som har andra erfarenhe-
ter och värderingar än dem själva. Det fostrande uppdraget måste knytas 
an till elevernas verklighet och situation, och i viss mån uttrycks en oro 
för att inte förmå detta, och därmed kränka individen. 

Det förekommer även sporadiska uttalanden om föräldrars rätt till 
att ha och fostra enligt egna fostransideal. Bland dessa uttalanden finns 
både de som uttrycker uppfattningen om föräldrars självklara rätt till 
självbestämmande och respekt, samt mer missnöjt konstaterande att 
man som lärare inte längre har samma typ av auktoritet att diktera rätt 
och fel i fostransfrågor.  

 

Deweys tankar om hem och skola 
Jag vill nu trots cirka 100 års tidsskillnad ställa Deweys ståndpunkter om 
hem- och skolarelationen bredvid mina informanters synpunkter och 
frågor kring densamma. Detta dels för att se om Deweys tankar kring 
detta kan bidra till mina informanters problemställningar, och dels för 
att se om de övergripande frågor och problem som genereras av mina 
informanters utsagor, även blir aktuella utifrån Deweys uttalanden.  
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Dewey propagerar för att skolan ska vara ett samhällsliv i miniatyr, 
där läraren bestämmer vad som ska tas in i detta samhällsliv. I en ut-
läggning om vad som ska tas in, och i vilken ordning, förespråkar De-
wey att knyta an till det liv barnet redan känner till och är förtroget med; 
hemlivet. Detta beskrivs som en nödvändighet, eftersom hemmet är den 
plats där barnet ”…fått sin näring och där det fått sin moraliska uppfostran”.2 
Vidare menar han att ”det är skolans uppgift att fördjupa och vidga barnets 
känsla för de värden som grundlagts i barnets hemliv”3 Här förutsätter Dewey 
att hemmen erbjuder näring och moralisk fostran, samt att de värden 
denna fostran består av, är värden som skolan inte har anledning att 
ifrågasätta eller förhålla sig till på annat sätt än att ta vid, fördjupa och 
vidga. Det är dock denna fostran i hemmet, från vilken läraren kan ta 
vid och bygga vidare, som mina informanter tycker sig sakna, alternativt, 
inte tycker sig kunna bygga vidare på, då skolans fostran och hemmets 
fostran inte överensstämmer. Är detta ett uttryck för en pluralism okänd 
för Dewey, eller ett samhälle som sedan Deweys tid har förlorat en gi-
ven fostranstanke kring vilken vuxna kan enas? Eller skulle Dewey istäl-
let hävda att de lärare som uttrycker oro och frustration kring ”bristande 
hem”, själva brister i sin förmåga att samverka med hemmen?  

Vad Dewey skulle ha sagt, sutto han vid bordet med mina informan-
ter, är svårt att spekulera i. Dock är han inte obekant med situationen 
när föräldrar skyller barns dåliga vanor på lärare, och lärare svarar med 
samma mynt genom att skylla på dåligt inflytande från hemmet. Förklar-
ingen som ges, är dock bristande samarbete mellan hem och skola. Han 
ser mycket positivt på försöken att bryta isolering mellan hem och skola, 
då detta bland annat får lärare att känna mer ansvar att lära känna varje 
elevs hemliv (mer om detta nedan). Ett konkret försök att minska klyf-
tan mellan hem och skola, är framväxten av ”Domestic Arts”, hemkun-
skap. Denna aktivitet hjälper barnen att känna just den anknytning som 
skolan skall ha till hemmet, då de får lära sig utföra sysslor som även gör 
dem nyttiga i hemmet.4 Att diskutera hemkunskapsämnet som bron som 
                                                
2 Dewey, (1980/1897), Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s 42 
3 Dewey, (1980/1897), Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s 42 
4 Dewey, Later Works (1925-1953) Vol 7, Essays, Educational Lecturers before 

Brigham Young Academy. 2. “Social Aspects of Education”, s 234 
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överbygger glappet mellan hem- och skola idag, kanske är att missförstå 
den poäng Dewey här vill göra. (Kommer dagens elever hem med ett 
nytt recept på ärtsoppa, kanske detta i sig inte tjänar något direkt syfte 
att öka hemmens förtroende för och välvilja till skolan). Dock kan man 
utifrån våra förhållanden fundera över om skolan skulle kunna bidra 
med något som blir direkt värdefullt för hemmet, eller om detta är en 
helt föråldrad tanke, då den bygger på idén om läraren som auktoritet 
inte bara för eleven, utan även för familjen. Tanken verkar ändå värde-
full, då det i förlängningen handlar om att ”samhället utanför skolan”, 
föräldrar och andra, ska kunna tycka att den verksamhet skolan bedriver 
har relevans för eleverna såväl i hem- som i fritidsmiljö.  

Dewey framhåller även samarbetet mellan lärare och föräldrar som 
ett medel där målet är att låta skolan knyta an till det som intresserar och 
engagerar barnen. Med föräldrars hjälp tänker sig Dewey att skolan kan 
använda sig av de intressen barnen ägnar sig åt i hemmet, och poängte-
rar att skolan då inte skall ta hemmets plats, men däremot harmoniera 
med det som sker utanför skolan.5 Även här tänker sig Dewey ett hem 
där det finns positiva, utvecklande aktiviteter, som skolan oproblema-
tiskt kan ta vid. En stor källa till oro bland mina informanter, är just de 
fritidssysselsättningar som elever ägnar sig åt med tillåtelse i hemmet, 
som skolan snarare borde motarbeta än att uppmuntra och använda sig 
av. Men även om mina informanter beskriver fritidssysselsättningar som 
de själva som pedagoger och fostrare inte vill rekommendera, är de inte 
alltid främmande för att låta dessa aktiviteter (dokusåpor, TV-spel, chatt, 
Internetsurfing mm) utgöra ett slags utgångspunkt för det man gör i 
skolan. Då handlar det dock mer om att hjälpa eleverna att inta ett kri-
tiskt perspektiv, vilket inte alls torde vara Dewey poäng då han vill 
framhålla denna koppling mellan fritid och skoltid. Då Dewey talar om 
harmoni och uppmuntran, talar således mina informanter om konflikt 
och motvikt. 

Trots att Dewey värnar om familjen i fostransfrågor, ges ändå lära-
ren ett kontrollerande ansvar. Dewey menar, och hänvisar till storleken 

                                                
5 Dewey, Middle Works (1903-1906) Vol 3, Essays, Significance of the School of 

Education 1, s 284 
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på de distrikt en lärare svarar för, att det inte är för mycket att kräva av 
läraren, att denne skall ha insyn i varje elevs hemförhållanden. Om dessa 
visar sig vara bristfälliga har läraren ett givet ansvar att tillrättavisa famil-
jen: ”If bad conditions are due to ignorance or poverty, the teacher finds out what can 
be done to remedy them, and sees to it that the family learn how they can better them-
selves.”6 Trots att familjen hålls som viktig och beskrivs som en (åtmin-
stone vanligtvis) oproblematisk samarbetspartner i fostransuppdraget, 
ges alltså läraren ett övergripande ansvar och en icke ifrågasatt rätt till 
insyn i familjeangelägenheter. Ställt i relation till de utsagor mina infor-
manter ger, menar jag att det är intressant att här poängtera, hur infor-
manterna talar om skolan och skolläraren ”förr i tiden” som en given 
auktoritet, till vilken man vände sig med allehanda frågor och behov av 
vägledning. I vissa avseenden verkar man mena att denna status var nå-
got positivt, eller något som förenklade lärarens position, medan man är 
klar över att denna position inte längre är gångbar. 

Om än Dewey skrivit fram föräldraansvaret som det yttersta i fost-
ransfrågor, är skolans funktion och status avgörande i anslutning till 
frågan om social kontroll och individuell frihet. Mina lärarinformanter 
har vid några tillfällen snuddat vid frågan med tvekan inför sitt uppdrag 
och vilket förhållningssätt skolan skall ha i fostransfrågor. Flera alterna-
tiv finns. Ur ett kritiskt perspektiv kan skolans roll kanske ses som en 
instans för frigörelse och fritänkande, där traditionella och kulturella 
ramar fritt får ifrågasättas och eleverna utvecklas till självständiga tänka-
re. Ett annat perspektiv är att skolan skall förmedla och spegla rådande 
värderingar, och lära eleverna hantera och utöva dem. I ett konventio-
nellt perspektiv, skall skolan lära ut, och förespråka traditionella värden, 
sådant som ”bör råda”. I ett mer pragmatiskt perspektiv kan skolan tän-
kas vara en funktion i samhällets tjänst, och verka för samhällets och 
individernas goda utveckling, vilket i sig, enligt Dewey, inte inkluderar 
någon motsättning, utan på sin höjd problem som kan överbyggas i 
kommunikation. Det är inom detta sistnämnda perspektiv jag menar att 
vi finner Deweys tankar om skolan.  

                                                
6 Dewey, (1915) The Middle Works, vol 8, Essays, German Philosophy and Politics, 

Schools of Tomorrow, 7. “The Relation of the School to the Community, s 337 
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Dewey anger att skolan har en fostrande och socialiserande funk-
tion. I konceptet utbildning ingår fostran, kultivering och inlemmande i 
ett samhälle som ofrånkomliga ingredienser. Det är också genom detta 
fostrande av nya samhällsmedlemmar som ett samhälle bevaras, och 
förnyas. Utbildning har således en rekonstruerande funktion i ett sam-
hälle som är komplext och vars rötter och ursprung inte alltid är uppen-
bara eller synliga. I sådana komplexa samhällen ger Dewey institutionen 
skolan en alldeles särskild uppgift, nämligen att hjälpa de uppväxande 
hantera de komponenter samhället består av. I Democracy and Education 
formulerar Dewey tre huvuduppgifter för skolan. Den första är att hjäl-
pa eleverna sortera, och därför presentera en förenklad, begripbar ver-
sion av samhället. Till denna uppgift hör även att sortera bort vad som 
inte är önskvärt i en uppväxandemiljö. Ett upplyst samhälle vet nämli-
gen att inte föra allt man uppnått och skapat vidare till kommande gene-
rationer. Den tredje huvuduppgiften för skolan, är att bredda individens 
möjligheter, det vill säga, bredda individens perspektiv på ett sådant sätt 
att den ges möjlighet att även gå utanför de begränsningar som hem- 
och uppväxtmiljön bjuder. Då varje sammanhang, varje miljö, har sina 
egna koder och beteendemönster, utsätts vi för risken att själva bli 
splittrade och anpassa oss i alltför hög grad. Skolan har därför som upp-
gift att vara en plats där integrering är möjlig.7 Vidare menar Dewey att 
utbildningens uppgift är att dirigera uppväxande individers naturliga 
impulser, till att passa in i sociala sammanhang. Den förståelse som är 
resultatet av detta, är vad han kallar ”essensen av social kontroll”.8 Det 
enda idealsamhälle Dewey kan formulera är ett demokratiskt sådant, där 
allas deltagande på lika villkor främjas. För att sådana samhällen skall bli 
möjliga, krävs en utbildning som främjar de beteenden och attityder som 
gör oss måna om sociala relationer, och förmögna till social utveckling 
utan att detta leder till kaos.9 Jag skall senare återkomma till Deweys 
tankar om individuell frihet och samhällsutveckling. 

                                                
7 Dewey, Democracy and Education, kap. 2 
8 Dewey, Democracy and Education, kap. 3 
9 Dewey, Democracy and Education, kap. 7 
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Dewey varnar för att låta externa mål prackas på både lärare och ele-
ver. Om målen går emot de berörda individernas egna sunda förnuft 
och intressen, är de till skada.10 Men att inom utbildnings- och skolfrå-
gor tala om en konflikt mellan individuell frihet och social kontroll, är 
enligt Dewey enbart en effekt av att man i sina reflektioner inte räknar 
med en social atmosfär.11 Jag återkommer senare till Deweys syn på att 
låta abstrakta formuleringar bli till grund för något man påstår vara 
praktiska problem. Att skolan och läraren har ett yttersta ansvar att inte 
bara ta vid hemmets värderingar, utan även sålla bland dem och erbjuda 
andra perspektiv, står klart i Deweys formuleringar om skolans uppgift 
och förhållningssätt. Institutionen skolan har ett särskilt ansvar, både att 
tillgodose individens intressen, och gentemot samhället i vilket den har 
en rekonstruerande, utvecklande, framtidssäkrande funktion. Här kan 
inte annat sägas än att läraren har en central roll i samhället, där jag me-
nar att frågor om relation mellan hem och skola fortfarande kan tyckas 
obesvarade. 

 

Individens frihet och samhällets auktoritet  
– Deweys teorier tillämpade på problemområdet 
Som synes ovan, har mina lärarinformanter i viss mån formulerat en 
önskan om att samhället ska kunna gå in som auktoritet i vissa 
fostransfrågor. Samhället representerar i dessa utsagor olika institutioner 
eller grupper, och då ofta av staten styrda institutioner, som till exempel 
skolan. Samtidigt uttrycks respekten för familjers rätt till egna idéer om 
fostran och ett gott liv, och en ovilja att skapa avstånd mellan elever och 
deras föräldrar. Individens rätt och autonomi ställs, om ej så ofta uttalat, 
ändå mot utsagor om behovet av social kontroll. Som synes ovan disku-
terar även Dewey detta, men utan att beskriva bilderna som motsägelse-
fulla; bilden av lärarens självklara status som rådgivare, kontrollant och 
tillrättavisare, läggs bredvid bilden av den viktiga familjen, som beskrivs 
som en god, central resurs i skolarbetet. Så långt finns, menar jag, ännu 

                                                
10 Dewey, Democracy and Education, kap. 8 
11 Dewey, Democracy and Education, kap. 22 
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inga givna klara besked från Dewey. Det verkar snarare förhålla sig så, 
att det mina informanter, om än något trevande, formulerar som ett 
etiskt dilemma, inte ens faller Dewey in att betrakta som ett sådant. De-
weys skola ägde den auktoritet mina informanter inte tycker sig ha, vil-
ket troligen gör att hans behandling av hem- och skolarelationen inte 
faller under samma problematik som mina informanter beskriver. Där-
emot ställer jag mig frågan, om Deweys teorier om det individuella och 
vars och ens rätt till frihet i ett demokratiskt samhälle, kan leda oss i 
frågan.  

Min aktiva roll i detta blir således följande: Att utifrån den problem-
ställning jag benämner som ”fostransuppdraget i spänningsfältet mellan 
individens frihet och social kontroll”, se om Deweys teorier om indivi-
dens frihet och samhällets behov av social kontroll för demokratisk fort-
levnad, kan ge oss något slags klarhet i det problem Dewey själv inte 
tycktes se, men som mina informanter, 100 år senare formulerar. Det är 
detta försök som följer nedan. 

Dewey menar att en vilja till demokrati måste komma inifrån indivi-
den, men att goda strömningar från omgivande samhälle bidrar till den-
na utveckling. Direktiv som ges, om än från en aldrig så god auktoritet, 
måste appellera till något i individen själv, till dess personlighet. Den 
formella lag vi alla lyder under, blir då ett objektivt uttryck för person-
ligheter; något som inte begränsar individens frihet, utan korrelerar med 
den.12 Åter igen är således Deweys utgångspunkt en positiv sådan; han 
förutsätter harmoni och samspel. Auktoriteter beskrivs följaktligen som 
något naturligt och oundvikligt, då auktoriteten inom en institution är 
ett uttryck för gemensamma idéer och önskningar. Enligt Dewey har alla 
institutioner så som familjen, skolan, grannskapet osv., sin egen auktori-
tet. De är dock inte isolerade från varandra, utan varje mindre institution 
står i relation till en större, vilken står i relation till ytterligare en större, 
osv. En individ kan heller aldrig ses som isolerad, utan ingår i ett större 
sammanhang, och lyder därav under auktoriteter. De mindre institutio-
nernas lagar eller rättesnören måste vara i harmoni med det större sam-

                                                
12 Dewey, Early Works (1882-1898) vol 1. Early Essays. Leibniz´s New Essays 

Concerning the Human Understanding. “The Ethics of Democracy”, s. 243-245 
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manhanget. Dess rättigheter måste kunna betraktas som en del av en 
större tillfredställelse och ett större mål.13 Utan de mindre enheterna och 
institutionerna skulle det Dewey benämner som ”mänsklighet” (humani-
ty) bli ett tomt och meningslöst abstrakt begrepp. De lagar, rättigheter, 
regler och rättesnören som utgör våra samhälleliga system, blir således 
innehållet i det vi här kallar ”mänsklighet”. Familjen, skolan, den lokala 
kyrkan och staten, anges vara sådana institutioner som ska harmoniera 
med varandra, och genom vilkas rättigheter det uppväxande barnet kan 
växa i mänsklig frihet. Ingen institution, och följaktligen ingen individ 
finns till enbart för sin egen skull, utan existerar oundvikligen som en 
del av det större. Här talar Dewey om det allmänna bästa, ”the common 
good”, till vilket alla institution måste bidra.14  

Att formulera målet för institutionerna som ”allmänhetens bästa” 
kan betraktas som något vagt. Anger då Dewey närmare vad är det 
övergripande sammanhanget är, med vilket alla de stora och mindre 
institutionerna ska harmoniera? Och hur klarar sig Dewey, som inte ville 
kännas vid de traditionella moralfilosofiernas normativa principer15, un-
dan att formulera just sådana principer, i samma stund som han formu-
lerar sig kring institutionernas samverkan mot detta… högre mål? Det 
han anger, som kan tolkas som mål eller riktlinje är just ”mänsklighe-
ten”. Det förefaller som om Dewey definierar ”humanity” som mänsk-
lighetens samlade, gemensamma viljor, förmågor och intressen, och att 
detta i sin tur kan betraktas som det vi bör ta i beaktan när vi reflekterar 
över våra värderingar och formar våra så kallade ”institutioner”: ”Only 
humanity or the organized of all the wants, powers and interests common to men, can 

                                                
13 Dewey, (1891) Early Works, vol 3, Outlines of a Critical Theory of Ethics. Part 

Twp: The Ethical Worlds. LV “The Aspects of a Moral Institution” s. 347-
348 

14 Dewey, (1891) The Early Works, vol 3, Outlines of a Critical Theory of Ethics. 
Part Two: The Ethical Worlds. LV “The Aspects of a Moral Institution”. s. 
348-349 

15 Rönnström, ”Moralisk pluralism och demokratisk livsstil- Deweys reflektiva 
moral som pedagogik” I: Hartman, Roth, Rönnström (2003) Om reflektivt 
lärande i skola och samhälle. Stockholm Library of Education , HLS Förlag, s 40 
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have absolute souvereignty, laws and rights”16. Jag kan dock inte påstå att jag 
blir helt klar över, vad Dewey menar då han använder ”humanity” i det-
ta sammanhang. Han verkar syfta på något gemensamt mänskligt, som 
är det enda som kan ligga till grund för hur vi konstruerar våra samhäl-
len och värderingar, men som samtidigt inte talar för en universell moral 
eller normativa principer. Professor Sven Hartman benämner Dewey 
som värderelativist, då man hos honom ”…inte möter några fasta värden, 
men en väl tydlig uppmaning till kontinuerlig värdering, till övervägande och omprö-
vande samtal i etiska frågor”17. Man kan kanske tänka sig att Deweys 
”mänsklighet” är den utgångspunkt från vilken detta övervägande och 
omprövande samtal oundvikligen måste utgå, från vilken de kan ta alla 
möjliga vägar i olika kontexter. Även om Dewey inte antar universella 
etiska principer, verkar han ändå räkna med en gemensam riktning18 hos 
människor som verkar inom samma kontext, under samma förutsätt-
ningar. 

Hur ska man då förstå Deweys idé om harmonierande institutioner, 
som säkrar utvecklingen mot det allmännas bästa? Då Dewey talat sig 
varm för pluralism, kontextualitet och etiskt prövande19, bör vi kunna 
anta att det finns utrymme för kulturella skillnader och särarter i hans 
reflexiva moral. Hur skall då denna förgrening från den allra mest över-
gripande institutionen ner till familjer och enskilda individer, se ut? Vilka 
mindre enheter och institutioner skall ingå i vilka större, vilka skall har-

                                                
16 Dewey, (1891) Early Works, vol 3, Outlines of a Critical Theory of Ethics. Part 

Two: The Ethical Worlds. LV “The Aspects of a Moral Institution. s. 348 
17 Hartman, S. “Läraren från Oil City- inför det nyväckta intresset för John 

Dewey”, I: Hartman, Roths, Rönntröm, (2003) Om reflektivt lärande i skola och 
samhälle , Stockholms Library of Education, HLS förlag, s 27 

18 Jag uttrycker mig vagt i min användning av ordet ”riktning”, vilket jag dock 
menar kan betraktas som ett ”deweyanskt” sätt att uttrycka sig. Jag blir inte 
helt klar över vad Dewey menar när han formulerar sig om ”Common 
Good” eller gemensamma mål. Min tolkning är att det rör sig om gemen-
samma behov och önskningar, samt en grundläggande vilja att leva i harmo-
ni.  

19 Rönnström, ”Moralisk pluralism och demokratisk livsstil- Deweys reflektiva 
moral som pedagogik” I: Hartman, Roth, Rönnström (2003) Om reflektivt 
lärande i skola och samhälle. Stockholm Library of Education. HLS Förlag 
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moniera med vilka, om nu inte världen nödvändigtvis skall lyda under 
en gemensam universell etik? En ledtråd ges, menar jag, när Dewey de-
finierar vad han menar med ”samhälle”: ”Ett samhälle utgörs av ett antal 
människor som hålls samman därför att de arbetar utifrån samma idéer, i gemensam 
anda och för gemensamma mål”.20 Här betonas således åter igen en idé om 
något gemensamt, inom vilket de minde enheterna kan harmoniera och 
sträva mot detta övergripande, ”slutmål”. Individens eller de mindre 
institutionernas frihet inskränks naturligtvis inte av de överordnade auk-
toriteterna, så länge denna harmoni baseras på gemensamma idéer, 
gemensam anda och gemensamma mål. Men kan man inte tänka sig 
samhällen, ja, till och med städer, orter, byar och skolområden där man 
hålls samman av andra orsaker än den harmoni Dewey förespråkar och i 
detta sista citat tycks förutsätta? Kan man tänka sig att samhällen måste 
fungera ändå, även om individens frihet och självbestämmande inte 
oproblematiskt, harmoniskt passar in i det auktoriteten anger som vägen 
till det allmänna bästa? Dewey skulle troligen inte godkänna min fråge-
ställning av orsaker som följer nedan: 

För det första förnekar Dewey att individen skulle vara i konflikt 
med det sociala, med samhället som sådant. Denna dualism bygger på 
abstraktioner som inte existerar, och man bör istället konkret diskutera 
olika mänskliga relationer, som Dewey såklart medger, inte alltid är 
okomplicerade.21 Härav tolkar jag det som att Dewey värjer sig emot 
den ibland retoriskt snyggt uppställda frågan, om individen kontra sam-
hället. För det andra vill Dewey inte heller gå med på att ställa frihet 
(som i det här fallet handlar om individens frihet) mot auktoritet. Pro-
blemet i sig har uppstått utifrån att man separerat dessa, och låter det 
förra stå för förändring och det senare för stabilitet. Dessa två måste 
låtas förenas, så att den individuella friheten kan backas upp och ledas 
av ”…social organized intelligent control.” Förändringsarbeten behöver back-
as upp och styras, och i Deweys sätt att se på saken, kan och bör frihet 
och auktoritet inte separeras. Dock- vill man ändå prompt göra detta, 
                                                
20 Dewey, (1980/1897) ”Skolan och samhället”, I: Individ skola och samhälle. 

Natur och Kultur, s 56 
21 Dewey, (1938-1939) Later Works, vol 13, Essays, Experience and Education. 

“Freedom and Culture, and Theory of Valuation Freedom and Culture” s 86 
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påpekar Dewey att mänskligheten genom historien tenderat att föredra 
auktoritet och stabilitet.22 Individuella krafter ses således av Dewey som 
något gott, som för samhällsutveckling framåt. Mer om det följer snart, 
då jag presenterar det jag tolkar som Deweys långsiktiga vision för att 
reducera illusionen av individ-samhälle-konflikten. Först vill jag dock 
referera till Deweys syn på sitt eget samhälle, för cirka 100 år sedan, där 
han även tar konflikter mellan individer och grupper i beaktan. 

Dewey konstaterar i början av 1900-talet att han lever i ett samhälle 
som rör sig bort från dogmatism och strikt auktoritet. Detta betraktar 
han som en rörelse i rätt riktning, men menar också att upplösande av 
social och religiös auktoritet är något som oroar. Med tiden förlitar De-
wey sig på att vår förmåga till att ta ansvar kommer att kompensera och 
finna bättre ersättning för det som gått förlorat, men han förnekar inte 
att man, innan detta utvecklats, lider av en tillfällig brist.23 Dewey be-
skriver denna tillfälliga, men dock oroväckande brist, genom att peka på 
hur föräldrar har mindre auktoritet över sina barn än tidigare, och hur 
kyrkan och andra agenter som fostrar mänskligheten moraliskt, förlorar 
auktoritet. Det är företrädelsevis de agenter som vilar på seder, traditio-
ner och ej ifrågasatt accepterande, som inte längre har samma makt över 
människor. Detta förhållande kan samhället (vilket i detta fall är odefini-
erat av Dewey själv) ej blott vara åskådare till. Åtgärder behöver sättas 
in, och dessa åtgärder bör inte bara omfatta de uppväxande, utan även 
den vuxna befolkningen: 

 
It is impossible for society to remain purely a passive spectator in 
the midst if such scene. It must search for other agencies with 
which it may repair the loss, and which may produce the results 
which the former methods are failing to secure. Here, too, it is 
not enough for society to confine it to work to children. How-

                                                
22 Dewey, (1935) Later Works, vol 11, Essays, Liberalism and Social Action. 

“Authority and Social Change”. s 131-136 
23 Dewey, (1902-1903) The Middle Works, vol 2. Essays, The Child and the Cur-

riculum, Studies in Logic Theory. “The School as Social Centre”. s 86 
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ever much they may need the disciplinary training of a widened 
and enlightened education, the older generation needs it also.24 

 
Här är det uppenbart att Dewey delar många av de bekymmer mina 
lärarinformanter beskriver 100 år senare. Värdekrisen i samhället bör 
åtgärdas med allmän upprustning i en av ”samhället” utförd insats. Auk-
toriteter har förlorat mark, vilket visserligen är bra, men samtidigt verkar 
få förödande konsekvenser. Vad göra? Mina informanter har formulerat 
några vaga idéer om tänkbara åtgärder. I citatet ovan efterlyser även 
Dewey sådana, här odefinierade åtgärder, och nämner, likt mina infor-
manter att åtgärderna borde omfatta även den vuxna befolkningen. Nå-
gon måste ta sitt ansvar, och i denna fråga tycks mina informanter något 
mer bekymrade över att i sina åtgärder kränka eller begränsa individens 
rätt till frihet, än vad Dewey verkar vara. Är detta ett tecken på mina 
informanters tendens till dualism och bristande dialektiska förmåga? 
Eller anar man här en tendens hos Dewey att något naivt förlita sig till 
ett framtida samhälle i harmoni, som vi i väntan på kan tillåtas ägna oss 
åt tillfällig social ingenjörskonst för att stävja en ännu inte ”fullmogen” 
eller tillräckligt insiktsfull folkskara? Här finner jag det intressant att 
fundera över Deweys förhållande och inställning till auktoriteter. Å ena 
sidan vill han i sina texter tydligt ta avstånd från religiös dogmatism som 
leder till förtryck. Å andra sidan gör Deweys egen resa från religiös 
människa, till att bli en humanismens förespråkare som ändå behåller en 
religiös språkdräkt, det intressant att ställa frågan hur präglad han ändå 
är av ett starkt auktoritetstänkande. Är Deweys (något utopiska?) före-
ställning om ett i framtiden harmoniskt mänskligt samhälle, hans sentida 
föreställning om ett kommande himmelrike, och hans uttryckta behov 
av tillfälliga auktoriteter ett nytt rättesnöre (när kyrkans rättesnören spe-
lat ut sin roll) den helgelseprocess som skall leda oss fram till målet? När 
Dewey sedan talar om individuell frihet och tillfredsställelse som möjlig 
enbart genom det allmännas bästa25, behöver inte steget vara särskilt 

                                                
24 Dewey, (1902-1903) The Middle Works, vol 2. Essays, The Child and the Cur-

riculum, Studies in Logic Theory. “The School as Social Centre”. s 86 
25 Dewey, (1891) Early Works, vol 3, Outlines of a Critical Theory of Ethics. Part 

Two: The Ethical Worlds. LV “The Aspects of a Moral Institution. s. 348 
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långt till den kristna tanken om ”frihet genom Kristus/Sanningen” och 
ett helgat liv.26 Jag ska inte fördjupa mig mer i den jämförelsen, utan 
istället återvända till det Dewey skrivit fram om det dialektiska förhål-
landet mellan individens skaparkraft och samhället som kontrollerande 
instans. Vi lämnar således frågan om Deweys ”tillfälliga lösning i en 
tillfällig värdekris” därhän för tillfället, för att senare beröra det något i 
relation till skolans uppdrag i ett föränderligt samhälle. 

Dewey skriver om individuella fria krafter, i ett samhälle som leds 
och backas upp av auktoritet. Det förhållande jag nu vill presentera ut-
ifrån min tolkning av Dewey, representerar den optimistiska långsiktiga 
tilltro Dewey hade till mänsklighetens förmåga att ersätta det tomrum 
dogmer, och auktoritära traditionsbärare lämnat efter sig, med något 
bättre. (Det som jag i stycket ovan trevande beskrev som ”Deweys nya 
himmelrike”). Denna vision tolkar jag även som Deweys definitiva svar 
till/försvar mot de röster som hävdar motsättning mellan individens 
frihet och social kontroll/auktoritet/det allmänna bästa. Resonemanget 
inleds med att Dewey definierar vad som orsakar problem i en grupp 
eller i ett samhälle. Problem uppstår vid kollision mellan en auktoritet 
och privata intressen på individ- /gruppnivå, vid kollision mellan ord-
ning och utveckling, samt mellan vanor och reformer. I detta samman-
hang definierar Dewey att individualism uppträder när individen ej vill 
lyda under auktoritetens riktlinjer, då de strider mot det egna intresset. 
Detta kan inträffa på alla nivåer, inom alla institutioner i samhället, i 
familjer, industrier och stater. Effekten, om samhället så tillåter, blir en 
omdaning av dessa institutioner, så att verksamheten eller samvaron 
därefter sker på mer frivillig basis. I en nyordning krävs av individen att i 
sin nyvunna frihet acceptera de nya villkoren med ansvar, och styra över 
sitt handlande med förnuft. Målet ska vara rättvisa och vänlighet (justice 

                                                
26 ”Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det som höll oss 

bundna, och kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte på det gamla, 
efter bokstaven”. (Rom 7:16) ” Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara 
inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.” (Gal. 
5:13) ”Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, 
utan var tjänare åt Gud.” (1 Pet. 2:16) 
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and kindness) lika väl som egen lycka. I denna ”frihet under ansvaran-
da” kan en person anses vara moralisk, och tillägnar sig således värdig-
het i denna nya kontext. Då vi kan se att vi rör oss alltmer mot ett indi-
vidinriktat samhälle är det av stor vikt att individbegreppet rekonstrue-
ras, menar Dewey. Om inte utvecklingen ska gå mot en sämre moral, 
måste vi lära oss tänka individuellt och socialt samtidigt, vilket skulle 
betyda att de individuella känslorna ständigt vägs mot vad som är gott i 
ett socialt sammanhang27: 

 
While, then, the general movement is on the whole a movement 
of individualism, it demands just as necessarily, if there is to be a 
moral progress, a reconstructed individual- a person who is individual 
in choice, in feeling, in responsibility, and at the same time social 
in what he regards as good, in his sympathies, and in his pur-
poses.28 

 
Denna rekonstruerade individ tolkar jag som ett steg i Deweys långsikti-
ga vision. Vidare menar Dewey att ett mer komplext samhälle både ger 
mer frihet och mer ansvar till individerna. Dewey poängterar korre-
spondensen mellan rättighet och skyldighet, och menar att ju mer val-
möjligheter individer har, desto mer möjligheter får var och en att förut-
se konsekvenserna av sina handlingar. Detta, i sin tur, leder till att indi-
viden får ett större ansvar i ett mer utvecklat samhälle.29 Resonemanget 
menar jag visar hur Dewey bygger hela sin idé om samhällsutveckling på 
individens utökade frihet och dess förmåga till självkontroll och verkan-
de för det allmänna bästa, vilket gör ett dualistiskt förhållningssätt mel-
lan individ och samhälle ohållbart, ja, faktiskt omöjligt. Denna utveck-
ling illustreras av Dewey då han jämför familjen med ett politiskt sam-

                                                
27 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 5 Ethics, Part 1, The Beginnings and 

Growth of Morality. 5. “From Custom to Conscience; from Group Morality 
to Personal Morality”. s 74-76 

28 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 5 Ethics, Part 1, the Beginnings and 
Growth of Morality. 5. “From Custom to Conscience; from Group Morality 
to Personal Morality”. s 76 

29 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 5, Ethics Part III, “The World of Ac-
tion.” 20. Social Organisation and the Individual. s 391-394 
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hälle, där det råder ständig anpassning mellan ordning och utveckling, 
mellan kontroll och frihet. I utvecklingen ersätts de tidigare banden till 
traditionen undan för undan med en moralisk ordning som vilar på fri-
villighet.30 Dewey fortsätter detta resonemang med att diskutera familje-
förhållanden där motsättningarna är svåra. Med detta som bakgrund 
fortsätter han att göra upp med föreställningen om individen i konflikt 
med samhället. Han menar att det inte går att finna någon regel för varje 
enskilt fall, utan den enda lösningen står att finna i den utveckling som 
både gäller individen och samhället i stort. Individens utveckling består i 
att socialiseras, och samhället skall utvecklas på så sätt att det kan 
respektera och ge större frihet åt dem som tillhör det.31 Mot bakgrund 
av det ovanstående tolkar jag det som att samhället ständigt förändras 
och utvecklas dialektiskt genom individers revolt mot auktoriteter, som 
får omdaning av samhällsordning till följd, varefter människor återan-
passas, socialiseras i den nya ordningen, som därigenom stabiliseras.  

Hur ska då utveckling i den ovan beskrivna riktningen av samhället 
gå till? I denna fråga talar Dewey om sann individualism, som är ett re-
sultat av att man nått ett mer avslappnat förhållande till traditionens och 
sedernas auktoritet. Ett mer traditionsstyrt samhälle, trycker nämligen 
ner de individuella yttringar som uppkommer. Dewey refererar till ett 
epistemologiskt problem, som vilat på antagandet att en individs menta-
la förmåga fungerar isolerat från omvärlden. Detta har i sin tur skapat 
ett märkligt synsätt på relationen mellan individ och värld, och kanske 
också förstärkt dualismen mellan individens frihet och den sociala kon-
trollen. Frihet är visserligen ett slags attityd och inte en impuls utifrån, 
men det är samtidigt orimligt att tro, att frihet kan utvecklas som mental 
kvalité utan att den får prövas och upptäckas i världen/verkligheten. I 
ett progressivt samhälle betraktas därav inte individuella idéer och varia-
tioner som något främmande och hotfullt, utan som en effekt av och ett 

                                                
30 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 5, Ethics, Part III “The World of Ac-

tion”. 26. The Family. s 525 
31 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 5, Ethics, Part III ”The World of Ac-

tion”. 26. The Family. s 538 
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tecken på samhällsutveckling.32 Samma sak gäller i skolan, då en elev 
invänder mot något eller kommer med ett eget uppslag. Detta skall inte 
ses som en isolerad företeelse, utan som ett resultat av de sammanhang 
som eleven finns inom. Lärarens skall då diskutera uppslaget med ele-
ven, som i sin tur utvecklar sin individuella förmåga, och tillägnar sig 
individuell frihet. Dewey påpekar i sammanhanget att förmåga till frihet 
inte är en medfödd gåva, utan något man tillägnar sig.33 Mot bakgrund 
av detta kan vi börja förstå Deweys ovilja att se denna frihet som ett hot 
mot samhällsordningen. Om friheten är ett resultat av fostran och upp-
täckandet av den egna individualiteten genom socialisationen i samhället, 
är tanken förståeligt motbjudande, att dessa aspekter som när varandra, 
skulle konkurrera och blir varandras motsatser. Dock kvarstår vissa 
konkreta frågeställningar och problem, vilka inte blir direkt hjälpta av 
Deweys beskrivning av de bästa av världar.  

Låt oss då vända oss till Dewey när han inte beskriver de bästa av 
världar. Jag utlovade ovan att återkomma till skolans roll i ett samhälle 
som befinner sig i en värdekris, och återvänder således här till den tid då 
Dewey själv förfasade sig över en ”mellanperiod”, där auktoriteter ej 
förmådde hålla kvar den kontroll som individen ännu ej var redo att 
klara sig utan. Här ger Dewey skolan mandat att vara den auktoritet som 
behövs: ”This means that the school must take some account of what the home and 
neighbourhood are letting go, while they may correspondingly relax their attention to 
matters that are falling more within the scope of out-of-school experience”34 Vidare 
“erkänner” Dewey att en mångfald av olika religiösa, kulturella, ekono-
miska traditioner, samt olika moraltraditioner, inte är en okomplicerad 
situation att hantera i ett komplext, demokratiskt samhälle. Denna bör-
da, som Dewey faktiskt kallar den, faller tyngst på skolan.35 Även denna 

                                                
32 Dewey, (1916) vol 9, Democracy and Education. 22. “The Individual and the 

World”. s 313-315 
33 Dewey, (1927) The Later Works, vol 2, Essays, The Public and its Problems. 

Individuality and Experience. s 60-61 
34 Dewey, (1910) The Middle Works, vol 6. Essays. How we think. Contribution to 

a Cyclopedia of Education. s 428 
35 Dewey, (1910) The Middle Works, vol 6. Essays. How we think. Contribution to 

a Cyclopedia of Education. s 429 
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börda lär, enligt Deweys framtidsutsikter, kunna hanteras allt bättre ju 
mer berörda individer socialiseras in i ett demokratiskt tänkande, vilket i 
sin tur gör att samhället tillåter mer individuell frihet. 

Tänker sig då Dewey ett samhälle som hanterar pluralism så till vida 
att olika värderingar och föreställningar kan finnas sida vid sida, eller 
representerar ”den goda samhällsutvecklingen” här en mer homogen 
utveckling? Deweys övergripande tal om demokrati och frihet talar tyd-
ligt för den förra tolkningen, medan hans definition av ett samhälle där 
alla arbetar mot samma mål i gemensam anda, ändå lämnar oklarheter. 
Allt är givetvis avhängigt vad man menar med gemensamt mål. Här bör 
nämnas att Dewey kommenterar sitt användande av ”det allmännas bäs-
ta” (the Common Good), och menar att detta måste användas med för-
siktighet, då både samhällens och personlig utveckling förändras och det 
därför inte går att slå fast innebörden av detta ”allmännas bästa”. Åter 
poängterar Dewey vikten av det individuella, och att det är det unika 
som bidrar till samhället som helhet. Dewey styrs uppenbarligen av en 
okuvlig tro på en god samhällsutveckling, de rådande så kallade ”värde-
kriserna” till trots: ”Sharing a good or value in a way that makes it social in 
quality is (…) something active, something which engages the desires and aims of each 
contributing member”36  

 

Sammanfattande diskussion 
Dewey är, menar jag, konsekvent i jämförelsen mellan vad han säger 
konkret om hem- och skolarelationen, och i den mer övergripande dis-
kussionen om individ och samhälle. I det förra fallet nämner han knappt 
några svårigheter. I det senare fallet erkänner han visserligen flera rätt 
komplexa problem, men hävdar att det långsiktigt inte föreligger några 
egentliga sådana. Det vore dock meningslöst och orättvist att stanna vid 
denna ytterst förenklade beskrivning av min Deweyläsning. Jag har i 
denna text föresatt mig att se om Dewey kan tillföra något i diskussio-
nen kring den problembild mina informanter formulerat, och då särskilt 

                                                
36 Dewey, (1908) The Middle Works, vol 7, Ethics. Part III, The World of Ac-

tion. Moral of the Political Order. s 345 
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frågor rörande individens frihet och social kontroll. Mot bakgrund av 
ovanstående diskussioner vill jag därför här försöka sammanfatta och 
dra vissa slutsatser genom att återvända till den ovan beskrivna ”pro-
blemställningen utifrån empiriskt material”.  

Eleven som orsakar problem, beskrevs ovan antingen som ett ”lust-
barn”, ”tomt barn”, eller som ett barn utan gränser. Ur detta konstate-
rande följer sedan den diskussion mina informanter fört. Även om jag i 
denna studie inte ämnat fördjupa mig i Deweys tankar om barnet, vill 
jag ändå stanna något vid beskrivningen av ”problembarnet”, utifrån de 
av Deweys tankegångar jag här tagit del av. Utifrån dessa tankegångar 
kan vi, menar jag, anta att Dewey skulle motsätta sig en ensidig beskriv-
ning av dessa barn. Att beskriva dem som just ”lustbarn”, ”tomma 
barn” eller barn utan gränser, vore att beskriva dem i för ensidiga och 
dualistiska termer. Ensidiga, då de enbart ses som just detta, och där lus-
ten, tomheten och det frispråkiga/egenmäktiga agerandet uteslutande 
ses som något negativt som hindrar lärandet. Dualistiska, då barnet ses 
som bärare av dessa egenskaper, oberoende av skolmiljön. Skulle man 
istället kunna se lusten som en tillgång, något man som lärare kan möta, 
dra nytta av och lyfta fram? Kan man se ”tomheten” som en indikation 
på att skolan måste bemöda sig att möta barnets behov istället för att 
enbart låta traditioner eller kursplan styra?37 Och kan barnet utan grän-
ser förstås inom ramen för Deweys teorier om individualitet som ett 
naturligt inslag i samhällens och institutioners omdaning och utveckling? 
Ovanstående frågeställningar exemplifierar hur Dewey skulle ha kunnat 
kommentera mina informanters beskrivningar av problembarnet. Utan 
att göra anspråk på att ha en god översikt över Deweys omfattande pro-
duktion, ställer jag mig dock tveksam till om Deweys får bukt med pro-
blematiken kring ”barn utan gränser”; barn som agerar på sätt som mina 
informanter beskriver som moraliskt förkastliga, snarare än som uttryck 
för kreativitet, nytänkande och bidrag till utveckling.  

                                                
37 Denna fråga, som kan beskrivas som en prioriteringsfråga mellan ”barnet 

och läroplanen”- har även avhandlats av Dewey och är högst intressant ut-
ifrån mina informanters utsagor om fostransuppdraget kontra kravet på att 
få alla elever godkända i respektive ämnen. Detta har ibland beskrivits som 
en svår prioritering. 
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Nästa steg i mina framskrivningar av ”problembilden” handlade om 
den negativa påverkan problembarnen får i sina hemmiljöer. Jag sökte först väg-
ledning hos Dewey i det han konkret skrivit om relationen mellan hem 
och skola. Utifrån detta menar jag att det för Dewey fanns två möjliga 
scenarion: 1) Familjen som en god resurs för skolan att samarbeta med 
2) Familjen som svag och bristfällig, och i behov av skolans råd och 
stöd. Det senare scenariot problematiseras dock inte av Dewey, som ser 
det som självklart att läraren har på sitt ansvar att ha insyn i elevernas 
hemförhållanden, och bidra på de sätt som krävs. Mina informanters 
beskrivningar av maktlöshet i dylika situationer, känns således inte igen 
hos Dewey. Går vi vidare till det steg när informanterna beskriver pro-
blembilden i termer av att som statligt anställd inte kränka individers rätt 
till egna idéer och ideal, finner vi heller inte hos Dewey någon direkt 
problematisering kring skolans legitimitet som fostransauktoritet. Istället 
kan vi utgå ifrån Deweys mer övergripande tankar om individen och 
samhället, enligt vilka det torde vara fullt möjligt att tillgodose individers 
och samhällets behov samtidigt, inom ramen för aktuell institution (som 
exempelvis familj, skola, by, förening). Här kan det också vara värt att 
påpeka hur Dewey såg på skolan som absolut nödvändig i ett upplyst, 
progressivt samhälle, där samhällets fortlevnad och förnyelse beror av 
den rekonstruerande funktion skolan kan fylla i samhället. Att då denna 
viktiga skola strävar efter en god kommunikation med hemmen med 
målet att genom gemensam reflektion lösa eventuella konflikter, verkar 
vara ett vettigt förhållningssätt i deweyansk anda. Vad detta skulle bety-
da konkret för mina informanter som tycker sig brottas med värdekon-
flikter mellan hem och skola, står dock inte klart. 

När mina informanter beskriver de förlorade auktoriteterna, som lämnat 
efter sig ett tomrum vad gäller etiska riktlinjer, uttrycker de sig på ett sätt 
som ligger fascinerande nära Deweys sätt att uttrycka sig om samhällets 
värdekris och förlorade auktoriteter. Har cirkeln gått runt ett varv, så vi 
åter kan förlita oss till Deweys försäkran om långsiktliga lösningar på 
värdekrisen? Eller ska man istället tolka det så, att vi människor lever i 
en ständig känsla av värdekris, i vilken vi ständigt måste reflektera över 
vilka moraliska insatser vi gör, och bör göra? Kanske skulle Dewey be-
skriva det så, att den värdekris han tyckte sig befinna sig i under tidigt 
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1900-tal, har helt andra orsaker än den kris mina lärarinformanter be-
skriver. Den tidigare krisen bestod av uppgörelser med moralisk dogma-
tism och den traditionella moralens fall i relation till ett nytt samhälle, 
men den kris mina informanter refererar till skulle kunna bero av andra 
faktorer som kräver helt andra analyser. Oavsett hur vi tolkar detta, ver-
kar Dewey likt mina informanter, inte ha några uppenbara problem med 
att låta ”samhället” (vad/vem det nu vara må) och mer konkret, skolan, 
fungera som auktoritet i fostransfrågor (om än tillfällig sådan) i tider av 
värdekris. När mina informanter talar om moralisk ”upprustning” som en 
samhällelig insats, är detta något som ligger i linje med vissa av Deweys 
uttalanden i vissa tider. Men kan då inte den moraliska auktoriteten ses 
som exempel på otillbörlig social kontroll över individers eller gruppers 
rätt till egna ideal för, och sätt att fostra? Jag tolkar det som att Dewey i 
det närmaste vägrar att låta social kontroll och individuell frihet stå som 
motsatspar. Detta blir synligt då Dewey på ett förenligt sätt uttalar sig 
om möjligheten att låta skolan gå in och ta över vissa fostransinsatser ”i 
mån av behov”, och samtidigt hävdar att utveckling sker genom indivi-
ders möjlighet till frihet och nytänkande. I relation den hävdade värde-
krisen (som både Dewey och mina informanter uppfattar sig leva i) me-
nar jag dock att man kan och bör ifrågasätta skolans legitimitet som 
auktoritet i fostransfrågor. Dessa tankegångar kan säkerligen leda dis-
kussionen bland mina lärarinformanter vidare, ge dem nytt bränsle och 
kanske till och med visa på en väg ur det som tyckts vara dualistiska 
återvändsgränder. Jag tycker mig därav inte ha lyckats lösa någon gåta 
med hjälp av Dewey, men däremot fått belyst att problemställningar 
byggda på dualistiska abstraktioner är föga fruktbara. Här finns till och 
med orsak att ifrågasätta Deweys egen framskivning av ”the teacher”, 
”the school” och ”the family” som fixerade sociala fenomen med gene-
rella egenskaper. Vidare noterar jag att hemkunskapens en gång djärva 
sociala bidrag i form av nya recept på ärtsoppa kanske utgjorde den auk-
toritativa grunden för hem- och skolasamverkan en gång i tiden men 
inte längre. Så något slags samhällsutveckling verkar ha ägt rum, sedan 



  33 

Dewey förespråkade att låta hemkunskapen vinna föräldrarnas förtro-
ende38.  

 

Litteratur 
Dewey, J. The Early Works (1882-1898) vol 1. Early Essays. Leibniz´s 

New Essays Concerning the Human Understanding. “The Ethics of 
Democracy”. 1969. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. (1891) The Early Works, vol 3, Outlines of a Critical Theory 
of Ethics. Part Two: The Ethical Worlds. LV “The Aspects of a 
Moral Institution”. 1969. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. (1902-1903) The Middle Works, vol 2. Essays, The Child and 
the Curriculum, Studies in Logic Theory. “The School as Social Cen-
tre”. 1983. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. The Middle Works (1903-1906) Vol 3, Essays, Significance of 
the School of Education. 1983. Southern Illinois University Press  

Dewey, J. (1908) The Middle Works, vol 5 Ethics. 1983. Southern Illi-
nois University Press 

Dewey, J. (1910) The Middle Works, vol 6. Essays. How we think. Con-
tribution to a Cyclopedia of Education. 1985. Southern Illinois Uni-
versity Press 

Dewey, J. (1915) The Middle Works, vol 8, Essays, German Philosophy 
and Politics, Schools of Tomorrow, 7. “The Relation of the School 
to the Community. 1985. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. (1916) The Middle Works, vol 9. Democracy and Education. 
1980. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. The Later Works (1925-1953) Vol 7, Essays, Educational Lec-
turers before Brigham Young Academy. 2. “Social Aspects of Educa-
tion”. 1985. Southern Illinois University Press 

Dewey, J. (1927) The Later Works, vol 2, Essays, The Public and its 
Problems. Individuality and Experience. 1984. Southern Illinois Uni-
versity Press 

                                                
38 Ärtsoppan som länken mellan hem och skola får här stå som symbol för att 

läraren ej längre är en given auktoritet med mandat att tipsa, råda och kon-
trollera livets alla områden, i samma utsträckning som förr.  
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Religiöst tänkande under utveckling –  
Om John Deweys religiösa tänkande 
Gunnar J. Gunnarsson 

 
 
 
 

Religion och religiös tro är en betydande del av den amerikanske filoso-
fens John Deweys (1859-1952) tänkande och texter. Det har sannolikt 
sin förklaring i hans bakgrund från hans uppväxttid i småstaden Burling-
ton i Vermont i USA. När man läser Deweys texter ser man hur hans 
religiösa tänkande utvecklas från den tid han studerar filosofi på John 
Hopkins University i Baltimore i början av 1880-talet tills han skriver 
den omstridda boken A Common Faith femti år senare. Eftersom utveck-
lingsbegreppet är ett betydande begrepp i Deweys tänkande är det in-
tressant att se närmare på hur hans eget religiösa tänkande har utvecklat 
sig.  

I 1800-talets vetenskapliga debatt var utvecklingsbegreppet centralt 
inom humaniora och naturvetenskap. Deweys tänkande formades av 
den debatten men blev särskilt han påverkad av den tyska filosofen Ge-
org Friedrich Hegel och den engelske naturforskaren Charles Darwin. 
Från den hegelianske traditionen kommer Deweys sätt att betrakta och 
beskriva tillvaron i dialektiska relationer och begrepp som har en mot-
svarighet i religionernas värld. När han beskriver och diskuterar olika 
saker, till exempel religionens och den religiösa erfarenhetens roll och 
betydelse undviker han att polarisera sina och andras ståndpunkter. 
Istället söker han det som är gemensamt i erfarenhetsgrunden (Hartman 
2003, s. 14-15). Enligt detta förhållningssätt är det helt naturligt att De-
wey inte hade några speciella problem med att förena Darwins evolu-
tionsteori och religion. Dessutom föreställer hegeliansk filosofi sitt uni-
versum som en dynamisk växtprocess och hade länge för harmoniserad 
kristendomen med en teori om kosmisk och historisk utveckling (Rock-
efeller 1991, s. 136-139).  

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 35 - 55. 

GEM rapport 3
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Det framgår också av Deweys texter, bl.a. en essä från 1930, att han 
tidigt blev påverkad av den franske positivisten Auguste Comte (1798-
1857) (Dewey 1984/1930, s. 154). Utvecklingsbegreppet är också cent-
ralt hos Comte och han utförde grundliga studier av vetenskapens natur 
och historiska utvecklingsgång. Resultatet föreligger i hans stora verk 
Cours de philosophie positive. Comte ville påvisa att det mänskliga tänkandet 
passerar tre huvudstadier. Det första kallar han det teologiska, när natur-
företeelserna tolkades och förklarades med hänvisning till religiösa va-
relser eller väsen, gudar eller gud. Det andra stadiet i utvecklingen kallar 
Comte det metafysiska. I stället för konkreta väsen med mänskliga drag 
träder abstrakta begrepp in, vilka uppfattas som realiteter bakom de 
sinnliga tingen. Förändringar i naturen förklaras genom krafter som 
nödvändigtvis frambringar vissa verkningar men samtidigt försöker man 
med en mångfald av teorier att svara på frågan vad tingen är och om 
verklighetens sanna beskaffenhet. Så småningom kommer man till insikt 
om att dessa metafysiska frågor är olösliga. Vi kan endast vinna kunskap 
om de fakta som är tillgängliga för vår iakttagelse. Det för oss till det 
tredje stadiet som Comte kallar det positiva. Det innebär att det blir ve-
tenskapens uppgift att klargöra det lagbundna sammanhanget mellan de 
olika fakta och därigenom förutse framtida händelseförlopp. Genom 
sina förutsägelser kan vetenskapen ge anvisningar om det bästa sättet att 
handla i givna situationer. Den sysslar inte med det absoluta utan med 
relationerna mellan de givna fenomenen och försöker att ge vetenskapli-
ga förklaringar (Aspelin 1991, s. 248-250). Comte menar att allt vårt 
tänkande, såväl inom en individ som inom hela släktet, måste passera 
dessa tre på varandra följande stadier (Comte 1979/1844, s. 9).  

Dewey kände till Comtes teori om de tre stadierna (Se härtill till ex-
empel Dewey 1977/1904, s. 56). Det som intresserar mig är att se hur 
Deweys religiösa tänkande utvecklar sig från det som vi kan kalla det 
religiösa stadiet i hans tänkande, via det metafysiska till det positiva. Det 
blir inte möjligt att göra någon uttömmande undersökning av Deweys 
texter. Jag har därför valt att se på tre texter från två olika skeden i hans 
liv. Först går jag i genom två föredrag som han höll under sin tid på 
Universitetet i Michigan. Det är inte den del av hans livstid som har fått 
mest uppmärksamhet, men jag ser på den som betydelsefull för hans 
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religiösa tänkande eftersom det är den tid när han börjar att skriva ifrån 
sig sin religiösa fostran i hemmet och som visar vägen mot en ännu mer 
radikal uppfattning av kristendomen. Sedan redogör jag för hans bok A 
Common Faith från 1934 i vilken hans religiösa tänkande och idé om reli-
giös erfarenhet har uppnått en klar helhetsbild.  

 

Från ett religiöst stadium till ett metafysiskt 
För att förstå Deweys religiösa tänkandes utveckling är det av betydelse 
att se på hans bakgrund och uppväxttid i Vermont. Congregationalist-
kyrkan var det största kyrkosamfundet i Vermont och universitetet var 
förbundet med congregationalistiska religiösa traditioner och religionen 
var en betydelsefull sak i Vermont. Men demokratisk självstyrelse var 
också en betydande sak för invånarna i Vermont. Dewey växte därför 
upp i en interaktion med demokratisk och kristen kultur som han blev 
påverkad av. 

Deweys far var en handlare, men när civilkriget började och presi-
dent Lincoln kallade efter volontärer till sin armé, sålde han sin affär och 
gick in i armén. Det blev därför Lucina, Deweys mor, som mest hade 
med hans uppfostran att göra de första åren. Hon engagerade sig i cong-
regationalistkyrkans arbete, undervisade i söndagsskolan och blev presi-
dent i Women’s Home Mission Society. Hon uppfostrade sina söner i den 
kristna tron och läran, lärde dem att be, läste för dem ur Bibeln och tog 
dem med till kyrkan. Och när pojkarna blev äldre passade hon på dem 
så att de inte gick vilse och uppfyllde därvid sina moraliska och andliga 
pliktelser. Men hon inriktade sig inte bara på sina söner utan också på 
deras skolkamrater, vilket kunde bli pinsamt för sönerna. (Rockefeller 
a.a., s. 31-38; Hartman a.a., s. 14).  

Femton år gammal började Dewey på universitetet i Vermont. Trots 
att han under sina år på universitetet fick möjligheter att möta nya filo-
sofiska och religiösa strömmar, särskilt genom att läsa Immanuel Kant, 
Samuel T. Coleridge och James Marsh, så var universitetets moraliska 
och religiösa värden huvudsakligen överensstämmande med congrega-
tionalist-kyrkans. Rockefeller (a.a., s. 41) påpekar i sin Deweybiografi att 
han från sin barndom och genom sina college-år var Dewey under ett 
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starkt moraliskt och religiöst inflytande som omfattar ett spektrum från 
sentimental evangelisk pietism till mer liberal gren av New England kal-
vinism. Man kan därför definiera Deweys uppväxttid som det religiösa 
stadiet i hans liv.  

Deweys religiösa tänkande började tidigt att utvecklas i mot något 
som kan definieras som metafysiskt steg. Rockefeller (a.a, s. 71-73) kon-
staterar att i början av 1880-talet, när Dewey hade bestämt sig för att 
studera filosofi på John Hopkins University, hade han för några år strä-
vat efter att bibehålla en tro på intelligens tillsammans med tro på Gud 
och Kristus genom att rationalisera kristendomen. Deweys tro på intelli-
gens var inte bara tro på mänskligt förnuft utan också tro på Gud som 
”the Divine reason” och grunden till meningsfullhet för all existens. 
Man kan därför hävda att vid denna tidpunkt karakteriseras Deweys 
tänkande av att han både vill bygga på förnuft och religiös tro som ock-
så är ett visst kännetecken på Comtes skildring av det metafysiska stadiet 
i utveckling av det mänskliga tänkandet. Att se på Gud som ”the Divine 
reason” är också ett sätt att använda ett abstrakt begrepp om Gud som i 
sin tur är ett av det metafysiska stadiets kriterium. 

I detta sammanhang är det intressant att se på ett föredrag som De-
wey höll för The Students’ Christian Association vid Universitetet i Michigan 
i 1884. När han kom till Michigan engagerade han sig strax i det religiösa 
livet och anslöt sig bl.a. till The First Congregational Church of Ann Arbor 
och blev aktiv medlem i The Students’ Christian Association (Williams 
1998, s. 8, Rockefeller a.a., s. 130-133). Den religiösa situationen som 
Dewey hade mött på John Hopkins University var på ett visst sätt mer 
fri och avslappnande än den som han kände till från universitetet i Ver-
mont. Det var också där som han bl. a. blev introducerad i Hegels filo-
sofi. På 1880-talet var Deweys tänkande påverkad av neo-hegeliansk 
metafysik och teologi och han försöker att utarbeta en syntes mellan 
hegelian rationalism och vetenskaplig experimentalism. 

 

The Obligation to Knowledge of God 

Föredraget för studenterna i Michigan hösten 1884 benämnde Dewey 
The Obligation to Knowledge of God, men det hänvisar till ett återkommande 
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tema i Hegels filosofi. Rockefeller (a.a., s. 131) påpekar att det verkar 
som Dewey var inspirerad av bestämda avsnitt hos Hegel när han skrev 
föredraget dessutom som han för sitt resonemang på ett dialektiskt sätt. 
Dewey börjar med att ta upp frågan om skepticism och hur den är be-
handlad i Skriften: 

 
There is an obligation to know God, and to fail to meet this obli-
gation is not to err intellectually, but to sin morally. Belief is not a 
privilege, but a duty, ”whatsoever is not of faith is sin.” [...] To 
fail to get knowledge in these matters is not an intellectual, but a 
moral defect (Dewey 1969/1884, s. 61).  

 
Dewey erkänner att detta är ett hårt yttrande för sin generation. Men 
han hävdar att det är grund till att tro att det finns både djupare och mer 
adekvat kunskap om människan i detta uttalande än i vår moderna upp-
fattning. Den moderna åsikten är ett resultat av en falsk teori om kun-
skapens ursprung och natur eftersom vi har skilt den från viljan och 
isolerat sanningen från plikten. Det finns ingen kunskap utan att den 
berör hela vår moraliska benägenhet. I sitt resonemang påpekar Dewey 
två faktum: 

 
...that knowledge does not become real knowledge until the 
commands which it lays upon the will have been executed, and 
that knowledge cannot arise except as our feelings and desires are 
involved that enable us to grasp the Biblical statements as sober 
facts, hard as they seem (Dewey a.a., s. 61-62). 

 
I enlighet med detta konstaterar Dewey att enbart intellektuellt liv är ett 
ensidigt och ohälsosamt liv. All kunskap är en och från Gud. Om man 
betraktar fakta som något i sig själv, utan någon relation till Gud och 
Guds skapelse är det ingen kunskap: 

 
The whole world of nature and history is worthless except as it is 
brought into relation with man’s nature and activities; and that 
science or philosophy is worthless which does not ultimately 
bring every fact into guiding relation with the living activity of 



40 

man, and the end of all his striving – approach to God. He that 
does the Will, alone has real knowledge (Dewey a.a., s. 62). 

 
Deweys slutsats i föredraget är att människans kunskap är helt och hållet 
beroende på viljans och längtans ursprungliga hållning till Gud. 

Williams (a.a., s. 8) påpekar att detta föredrag, och flera som Dewey 
höll för studentorganisationen i Michigan, är typisk för den traditionella 
teologin som bildade grund till hans filosofi. Föredraget är ett exempel 
på hur Dewey försöker att förena sin tro på Gud med tron på intelli-
gens. Man kan se på föredraget som början av en utveckling mot ”ett 
metafysiskt stadium” med hegeliansk filosofi som instrument, men ännu 
är ”gudsfruktan kunskapens begynnelse” (jfr. Ordspr. 1:7) i hans tän-
kande och filosofi och vetenskap är värdelös tills deras betydelse i rela-
tion till det ultimata, dvs. förverkligandet av Guds vilja, är uppfattad och 
utövad. 

Under de följande tio åren (1884-1894) höll Dewey ett flertal före-
drag för The Students’ Christian Association vid Universitetet i Michi-
gan och i andra kyrkliga sammanhang, och han var ansvarig för några 
kurser om Bibeln och kristendomens historia och skrev recensioner och 
artiklar. Hans texter från denna period ger en god bild av hur han tänkte 
och undervisade om olika samtida kritiska frågor kring teologins meto-
der, kristendomens väsen, den historiska Jesus, evolutionen, kyrkans 
roll, och ”the Social Gospel.” Dewey framträder här som religiös liberal 
som tar vissa sidor av sin kristna tro mycket allvarligt och följaktligen 
försökte att integrera dem i sin filosofi. Han strävar efter att förlika den 
kristna tron med förnuft och demokratisk social reform (Rockefeller 
a.a., s. 128-130). 

 

Christianity and Democracy 
Som ett exempel på detta är Deweys föredrag Christianity and Democracy 
från 1892. Han börjar med en sociologisk förklaring till religionens ur-
sprung och väsen: 

 
It is shown that every religion has it source in the social and intel-
lectual life of a community or race. Every religion is an expres-
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sion of the social relations of the community; its rites, its cult, are 
a recognition of the sacred and divine significance of these rela-
tionships. [...] Its ideas, its dogmas and mysteries are recognitions, 
in symbolic form, of the poetic, social and intellectual value of 
the surroundings (Dewey, 1971/1893, s. 3). 

 
Dewey anser att så länge som religiös dyrkan och lära uttrycker de exi-
sterande sociala, estetiska och intellektuella värden, återstår religionen 
som livsviktig, men när det förändras skiljs den gamla religionen med 
sina symboler, dogmer och riter från livet och börjar lösas upp och dö. 
När sociala och intellektuella förändringar inträffar blir problemet att 
hitta nya former och yttranden som mer lämpliga för nya värden.  

Dewey går vidare med att hävda att av alla religioner skulle kristen-
domen bli den sista som uppfattades som religion, dvs. som ett rotfast 
system av dogmer och riter eftersom kristendomens innersta natur är en 
pågående process varigenom sanningen är avslöjad och realiserad i prak-
tik:  

 
Jesus had no cult or rite to impose; no specific forms of worship, 
no specific acts named religion. He was clear to the other side. 
He proclaimed this very setting up of special acts and institutions 
as part of the imperfections of life (Dewey a.a., s. 4). 

 
Dewey argumenterar med att citera Jesu ord i Johannesevangeliets fjärde 
kapitel när han samtalar med den samariska kvinnan om judarnas och 
samariernas olika syn på, på vilken plats Gud skulle tillbes och när Jesus 
säger: ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstill-
bedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning” (v. 23). Dewey tolkar 
dessa ord således att det är tiden då tillbedjan helt enkelt skall bli männi-
skans fria och sannfärdiga yttrande i dess handling. Han hänvisar också 
till Jesu ord om sanningen i Johannesevangeliets åttonde kapitel om 
sanningen: ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göre er 
fria” (v.32). Sedan säger Dewey:  

 
The only truth Jesus knew off as religious was Truth. There were 
no special religious truths which He came to teach; on the con-



42 

trary, his doctrine was that Truth, however named and however 
divided by man, is one as God is one; that getting hold of truth 
and living by it is religion (Dewey a.a., s. 4). 

 
Enligt Deweys tolkning är kärnan i Jesu lära det att sträva efter och 
handla och leva i överensstämmelse med sanningen. Han lägger vikt vid 
att det enda krav kristendomen kan ställa är att Gud är sanningen och 
att som sanningen är han kärlek och uppenbarar sig fullständigt för 
människan, att sanningen inte är så mycket uppenbarad för människan 
som i den. Människan är sanningens inkarnation och genom att tillägna 
sig den är människan fri, fri från synd, fri till att leva och uttrycka sig. 
Kristendomens väsen är därför en process med pågående uppenbarelse, 
som kontinuerligt utvecklas och aldrig upphör att finna livets mening. 
Som uppenbarelse måste kristendomen uppenbara.  

I den senare delen av föredraget försöker Dewey att identifiera kris-
tendomens pågående uppenbarelseprocess och inkarnation av sanningen 
med demokrati. Här ser man hur Deweys uppväxtmiljö med religionen 
och demokratin som betydande frågor har påverkat hans tänkande. 
Rockefeller (a.a., s. 194) påpekar att Dewey erkänner att hans identifie-
ring av kristendomen med demokrati, som innebär fri kommunikation 
och utbildning av allmänheten, strider mot traditionell tolkning av kris-
tendomen. Dewey pekar på att under tidigare historiska perioder var det 
omöjligt för folk att begripa den klara och naturliga tanken i Jesu lära 
om frihet eller att förstå kristendomens sanna väsen som pågående up-
penbarelses och inkarnation av sanningen. Människorna var inte fria och 
tillgången till sanningen var begränsad. Men framväxten av demokratisk 
organisering av samhället har förändrat situationen som gör det möjligt 
för människor att förstå Jesu rena lära och kristendomens riktiga me-
ning. Det har sin grund i att en person bara kan förstå den frigörande 
sanningen i handling, som innebär delaktighet i ett samhälle där denna 
sanning kommer konkret till uttryck i vanor och institutioner: 

 
Man’s action is found in his social relationships – the way in 
which he connects with his fellows. It is man’s social organiza-
tion, the state in which he is expressing himself, which always has 
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and always must set the form and sound key-note to the under-
standing of Christianity (Dewey a.a., s.7). 

 
I Christianity and Democracy skildrar Dewey först och främst demokrati 
som ett andligt faktum och som frihet. Han ser på demokratin som vä-
gen för uppenbarelse och inkarnationen av sanningen eftersom den in-
nebär frihet: 

 
If God is, as Christ taught, at the root of life, incarnate in man, 
then democracy has a spiritual meaning which it behooves us not 
to pass by. Democracy is freedom. If truth is at the bottom of 
things, freedom means giving this truth a change to show itself, a 
chance to Well up from the depths. Democracy, as freedom, 
means loosening of bonds, the wearing away of restrictions, the 
breaking down of barriers, of middle walls, of partions. [...] De-
mocracy is, as freedom, the freeing of truth. Truth makes free, 
but it has been the work of history to free the truth – to break 
down the walls of isolation and of class interest which held it in 
and under (Dewey a.a., s. 8). 

 
Deweys vision är det som han kallar ”the community of truth” som skall 
leda till ett andligt enande av mänskligheten, realisering av ”the brother-
hood of man” eller det som Kristus kallade Gudsrike och som enligt 
Deweys tolkning är ett ytterligare uttryck av sanningens frihet. Och det 
är demokratin som kan realisera det: 

 
Democracy thus appears as the means by which the revelation of 
truth is carried on. It is in democracy, the community of ideas 
and interest through community of action, that the incarnation of 
God in man (man, that is to say, as organ of universal truth) be-
comes a living, present thing, having its ordinary and natural 
sense. This truth is brought down to life; its segregation removed; 
it is made a common truth enacted in all departments of action, 
not in one isolated sphere called religious (Dewey a.a., s. 9). 

 
Deweys uppfattning av demokratin som vägen för den pågående kristna 
uppenbarelsen innebär sammanfattande att kristen moral och religiöst 
liv vill finna sin uppfyllelse i demokratin tillsammans med ett experi-
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mentalt sökande efter sanningen för det är den vägen som ger ett löfte 
om mänsklighetens frigörelse och förening (Rockefeller, a.a., s. 195-
196). 

I Christianity and Democracy och andra texter av Dewey i början av 
1890-talet kan man se hur Deweys religiösa tänkande utvecklas små-
ningom i allt mer rationell och radikal riktning. Han diskuterar centrala 
teologiska begrepp, som uppenbarelse, inkarnation, sanning och frihet, 
men ger dem ett nytt innehåll, ny mening, jämfört med traditionell kris-
ten tolkning, men i linje med ett hegeliansk tänkesätt. Utan att förneka 
Guds uppenbarelse flyttar han fokus från den mot en pågående uppen-
barelse i genom människors handling i ett socialt sammanhang. På 
samma sätt är hans syn på Guds inkarnation inte bara bunden vid Jesus 
Kristus utan han sätter Guds inkarnation i mänskligheten i fokus. Gud 
är sanningen, människan är sanningens inkarnation. Inkarnationen är 
Guds närvaro i alla personer och i samhället. Gudsriket är därför inte 
bara något som tillhör framtiden eller en annan värld, dess sanning och 
frihet kan förverkligas här och nu i ett demokratiskt samhälle. Om man 
försöker att sätta detta i samanhang med Comtes metafysiska stadium 
kan man säga att mot slutet av Deweys tid i Michigan innebär hans 
gudsbegrepp att han har förkastat traditionella föreställningar om Gud 
och Guds uppenbarelse. Han hänvisar inte till Gud som en person utan 
snarare som den absoluta sanningen som är immanent i den fria männi-
skans handlande. Hans tolkning av Nya testamentets framställning av 
Guds inkarnation i Jesus som ett slags metafor för att Gud är immanent 
generellt i mänsklighetens liv, präglas av neo-hegeliansk metafysik och 
teologi. Men Dewey var inte färdig med Gud och hans religiösa tänkan-
de utvecklades mot en ännu mer radikal riktning. 

 

A Common Faith 
Dewey fortsatte att skriva om religion under sin arbetstid i Chicago 
(1894-1904) och på Columbia University i New York (1905-1930). Trots 
att hans allmänna religiösa hållning inte förändrades mycket under den 
här tiden utvecklade han vidare innebörden i sitt religiösa tänkande och 
det börjar att lösgöras från det hegelianska metafysiska tänkesättet 
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(Rockefeller a.a., s. 198; 224). Som exempel på hur religionen och reli-
giösa begrepp präglar hans sätt att tänka och skriva är det intressant, inte 
minst med hänvisning till hans syn på demokratin och Gudsriket i Chris-
tianity and Democracy, att se hur han avslutar My Pedagogic Creed genom att 
tala om läraren som ”the prophet of the true God and the usherer in of 
the true kingdom of God” (Dewey 1972/1897, s. 92). Man kan också 
nämna hans essä Religion and our Schools från 1908 och andra texter om 
social filosofi där Dewey argumenterar för att kommunikationens kraf-
ter, gemensam erfarenhet och moralisk tro innebär religiös mening och 
värde i den utsträckning som de skapar känsla för samhörighet med en 
helhet, och i Human Nature and Conduct skildrar Dewey religion som 
”sense of community and one’s place in it” (Rockefeller a.a., s. 468-469).  

Deweys strävan efter att förena sin tro på Gud och tro på intelligens 
och vetenskap utvecklades vidare genom åren i hans dialektiska diskus-
sion med sin omgivning. Det ser ut som att han inte helt kan förneka sin 
religiösa bakgrund från uppväxttiden samtidigt som hans religiösa tän-
kande utvecklas allt mer från det, som Rockefeller (a.a., s. 216) skildrar 
som neo-hegeliansk panteism och social mysticism, mot humanism och 
naturalism som förnekar det övernaturliga. Det är inte så underligt att 
Rockefeller ser på Dewey som någon slags amerikansk Feuerbach. 

Som en följd av den ekonomiska krisen i 1929 blev det amerikanska 
folket inkastad i en period av förvirring och andligt sökande och debatt 
kring grundläggande hållning och värderingar. En stor mängd böcker 
och artiklar om moraliska värden, gott och ont i människans natur, 
gudsidéen, och religionens roll, kom ut. Olika teologiska och filosofiska 
strömningar kämpade med varandra, såsom fundamentalism, religiös 
konservativism, religiös liberalism, postliberal teologi, sekulär humanism 
och ateism (se översikt i Rockefeller a.a., s. 452-466).  

Dewey deltog i debatten och var säker på att en evolutionell natura-
lism och demokratisk humanism var det som det amerikanska folket 
behövde i den situationen. Men han blev också övertygad om att det 
inte var möjligt att förena folkets sinne och hjärta kring en konstruktiv 
filosofi utan att dess religiösa känslor och förpliktelser var engagerade. 
Bara en färsk religiös tro på allmänt gemensamma ideal kunde enligt 
hans mening framkalla den reform som behövdes. Detta resulterade att 
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Dewey, mot slutet av 1920-talet och i början av 30-talet, utvecklade vi-
dare sin filosofiska vision genom att klargöra och fördjupa sin naturalis-
tiska nytolkning av den religiösa dimensionen av livet. I Gifford-
föreläsningarna som han höll i Edinburgh i Scotland och som utkom i 
1929 med titeln The Quest for Certanity börjar han att utveckla en mer 
sammanhängande teori om religion och religiös erfarenhet. Men hans 
idé om erfarenhetens religiösa kvalitéer (”the religious quality of experi-
ence”) är inte klart formulerad förrän han skriver sin bok A Common 
Faith i 1934 (Rockfeller a.a., s. 446). I den boken kulminerar Deweys 
religiösa tänkande och hans framställning av en naturalistisk religiös 
humanism. Man kan också säga att här framställer han sin ändliga syntes 
enligt hegelianskt dialektiskt tänkande och att hans religiösa tänkande 
har utvecklats till ett positivt eller vetenskapligt stadium, enligt Comte, 
där som hans ”allmänneliga tro” kan skildras som naturalistisk eller ve-
tenskaplig. 

 

Religion eller religiositet 

A Common Faith bygger på tre föreläsningar som Dewey höll vid Yale 
University och delas boken i tre kapitel. I det första kapitlet, Religion 
Versus the Religious, börjar Dewey på sitt hegelianska sätt genom att dra 
fram två motsatta ståndpunkter, på den ena sidan en fundamentalistisk 
hållning, som framhåller nödvändigheten av ”Supernatural Being”, dvs. 
accepterar det övernaturliga i religionen, och på den andra sidan en ve-
tenskaplig hållning som förnekar det övernaturliga och där med alla reli-
gioner och endast erkänner vetenskapliga fakta som argument. Dewey 
förkastar båda dessa ståndpunkter och vill i sin diskussion utveckla en 
ny uppfattning om erfarenhetens religiösa dimensioner som frigör den 
från det övernaturliga och de religiösa traditionerna som har skapats 
kring dem (Dewey 1934, s. 1-2). Han fortsätter med att omformulera 
begreppet religion genom att göra en skillnad mellan religion och religi-
ositet (religion and religious). I sina resonemang hänvisar han till religio-
nernas mångfald och deras historiska och kulturella sammanhang. Varje 
religion innefattar egna trossatser, riter och institutioner och varje religi-
on skildrar religiös erfarenhet på sitt sätt. Om vi nu skall välja vilken 
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skildring som är den bästa är vi på en väg utan ände, menar Dewey (a.a., 
s. 3-9).  

Det är därför viktigt att göra skillnad mellan religion och religiositet 
för att frigöra religiositeten från all historisk belastning, dvs. de etablera-
de religiösa traditionerna, men också på grund av att han förnekar den 
hållning att det finns en bestämd erfarenhet som är religiös i sig själv, 
isolerad från individens andra erfarenheter. Deweys ståndpunkt är att 
varje erfarenhet kan vara religiös, inte i kraft av dess innehåll, men på 
grund av dess effekt: 

 
If this function were rescued through emancipation from de-
pendence upon specific types of beliefs and practices, from those 
elements that constitute a religion, many individuals would find 
that experiences having force of bringing about a better, deeper 
and enduring adjustment in life are not so rare and infrequent as 
they are commonly supposed to be (Dewey a.a., s. 14). 

 
Dewey diskuterar vidare i senare delen av kapitlet vad som gör en erfa-
renhet religiös och det som han kallar ”the religious quality of experien-
ce”. Han vänder blicken mot moralen och tar upp frågan när den kan bli 
en religiös erfarenhet. I det sammanhanget behöver han klargöra hur 
han förstår trosbegreppet (faith) och hänvisar till Hebreerbrevets skild-
ring av tro som ”en övertygelse om ting som man icke ser” (11:1) och 
sedan till John Lockes definition som han tar ståndpunkt från. Enligt 
Dewey har tron med moralisk övertygelse att göra.  

 
Conviction in the moral sense signifies being conquered, vanqui-
shed, in our active nature by an ideal end; it signifies acknow-
ledgment of its rightful claim over our desires and purposes. Such 
acknowledgment is practical, not primarily intellectual. It goes 
beyond evidence that can be presented to any possible observer. 
[...] The authority if an ideal over choice and conduct is the 
authority of an ideal, not of a fact, of a truth guaranteed to intel-
lect, not of the status of the one who propounds the truth (De-
wey a.a., s. 20-21). 

 



48 

Rockefeller (a.a., s. 478) sammanfattar det så att enligt Dewey ”moral 
faith involves being posessed by an imaginative vision of ideal possibili-
ties”. Men Dewey antar inte att all ”moral faith in ideal ends” har reli-
giös egenskap. Den måste väcka känslor som både är intensiva och satt i 
rörelse av mål som ”unify the self”: 

 
The religious is ”morality touched by emotion” only when the 
ends of moral conviction arouse emotions that are not only in-
tense but are actuated and supported by ends so inclusive that 
they unify the self. The inclusiveness of the end in relation to 
both self and the ”universe” to which an inclusive self is related is 
indispensable (Dewey a.a., s. 22-23). 

 
Dewey hävdar att trots att de ideala målen (ideal ends) som sätter käns-
lorna i rörelse är osynliga, gör det dem inte övernaturliga. Men idealen 
kan överta rollen som osynlig makt och på det sättet få en ny betydelse. 
Det osynliga motiverar alla, artisten, vetenskapsmannen, medborgaren, 
föräldrar, så länge som de är drivna av sitt kall är de under kontroll av 
det osynliga. Därför har all aktivitet, för att uppnå tilltänkta men samti-
digt osynliga mål, religiösa kvalitéer. Deweys uppfattning är att religio-
nernas krav på monopol på ideal med hänvisning till det övernaturliga, 
står i vägen för ”the realization of distinctively religious values inherent 
in natural experience” (Dewey a.a., s. 28). Därför är befrielsen av dessa 
religiösa värden viktig för honom, att upplösa deras identifiering med 
religionernas ”creeds and cults”. 
 

Trons objekt 
Man kan säga att i bokens första kapitel omformulerar Dewey religions- 
och trosbegreppet, som är viktigt för honom för att kunna skilja det från 
religionernas etablerade traditioner. Konsekvent fortsätter han i bokens 
andra kapitel, Faith and Its Object, med att omformulera gudsbegreppet. 
Han pekar på vetenskapens framsteg i olika områden, och dess betydel-
se för människans sökande efter sanningen genom vetenskaplig metod. 
Vetenskapen är en metod, inte en mängd trossatser. Om man skall fri-
göra erfarenhetens religiösa kvalitéer måste det göras genom att över-



  49 

lämna hela den föreställningen om särskilda sanningar som av naturen är 
religiösa, samt idén om säregna vägar till tillgång till dylika sanningar. 
Han hävdar att det är omöjligt att försvara delningen av erfarenheter i 
två kategorier, en som är subjekt för vetenskapliga metoder och en an-
nan som inte är det (Dewey a.a., s. 29-35).  

I detta sammanhang tar han som exempel det som kallas mystiska 
upplevelser (mystical experiences). Det är anmärkningsvärt på grund av 
att han hade sin egen mystikupplevelse när han var lärare i Oil City i 
1879-1881 (se Rockefeller a.a., s. 67-68 och Hartman a.a., s. 16-20). De-
wey ser alltså ingen grund till att förneka att en mystisk upplevelse finns, 
tvärtom, men utifrån hans synpunkt skall deras förekomst leda till en 
vetenskaplig undersökning av deras orsak. Men med detta exempel vill 
han förneka den dualism mellan det naturliga och det övernaturliga som 
ofta förekommer när en mystisk upplevelse tolkas i avsikt att stadfästa 
en bestämd tro eller åsikt (Dewey a.a., s. 35-40). 

Dewey argumenterar här för att den erfarenhet som kan kallas mys-
tisk blir emanciperad från en tolkning som kombinerar den med religio-
nernas dualism på samma sätt som han vill befria erfarenhetens religiösa 
kvalitéer från den dualism som delar upp dem i speciell religiös erfaren-
het och annan erfarenhet. Och därmed har han kommit fram till om-
formuleringen av gudsbegreppet. Dewey erkänner att Gud förblir trons 
objekt och vill diskutera den mening som begreppet ”Gud” har fått och 
han vill ge begreppet nytt innehåll, ny mening. Det gör han genom att 
identifiera Gud och de ideal, som sätter våra emotioner och handlingar i 
rörelse. Gud blir då ”the unity of all ideal ends arousing us to desire and 
actions” (Dewey a.a., s. 42). Och de idealen är inte illusioner. Deras 
verklighet är bekräftad genom deras kraft i handling och det finns kraf-
ter i samhället och naturen som framkallar och stödjer idealen (Dewey 
a.a., s. 43-51, jfr. Konvitz 1986, s. xvi-xvii).  

Deweys gudsbegrepp är alltså inte längre personifierat, det är heller 
inte ett abstract begrepp utan ett aktivt, pragmatiskt, begrepp som står 
för den aktiva relationen mellan det ideala och aktuella. Den relationen 
är inte mystisk eller något som är förutsatt, den är både naturlig och 
moralisk, enligt Dewey. Och det är utifrån hans synpunkt, ett behov för 
en sådan gudsidé: 
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In a distracted age, the need for such an idea is urgent. It can unify 
interests and energies now dispersed; it can direct action and genera-
te the heat of emotion and the light of intelligence. Whether one gi-
ves the name ”God” to this union, operative in thought and action, 
is a matter for individual decision. But the function of such a working 
union of the ideal and actual seems to me to be identical with the 
force that has in fact been attached to the conception of God in all 
the religions that have a spiritual content; and a clear idea of the 
function seems to me urgently needed at present time (Dewey a.a., s. 
52). 
 

Här kan man fråga varför Dewey fortsätter att använda begreppet 
”Gud”. Behövs det längre? Har han inte äntligen skrivet sig i från både 
tanken om Gud och religiös tro och kommit fram till en livsåskådning 
som kan skildras som naturalistisk humanism? Svaret finns hos Dewey 
själv. Här, som ofta, undviker han att polarisera de två motsatta stånd-
punkterna som fanns i samtidens traditionella supernaturalism och i den 
aggressiva ateismen. Han förnekar båda när han skriver: 

 
One reason why personally I think it fitting to use the word 
”God” to denote that uniting of the ideal and actual which has 
been spoken of, lies in the fact that aggressive atheism seems to 
me to have something in common with traditional supernatural-
ism. I do not mean merely that the former is mainly so negative 
that it fails to give positive direction to thought, though that fact 
is pertinent. What I have in mind especially is the exclusive pre-
occupation of both militant atheism and supernaturalism with 
man in isolation. [...] A religious attitude, however, needs the 
sense of a connection of man, in the way of both dependence 
and support, with the enveloping world that the imagination feels 
is a universe. Use of the words ”God” or ”divine” to convey the 
union of actual with ideal may protect man from a sense of isola-
tion and from consequent despair or defiance (Dewey a.a., s. 52-
53). 

 
Dewey försöker att frigöra begreppen ”Gud” och ”devine” från all 
övernaturlighet. Hans ”allmänneliga tro” kan därför skildras som en 
humanistisk religion. Men varför religion? Varför inte bara en humanis-
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tisk livsåskådning? Svaret på den frågan finns i bokens sista kapitel, The 
Human Abode of the religious function.  
 

Varför religion? 
Dewey börjar med att diskutera de stora sociala förändringarna och den 
sekularisering som har inträffats. Han pekar på hur radikalt religionens 
sociala funktion har förändrats och hans åsikt är att dessa förändringar 
är de största som religionerna har mött igenom hela historien. De har 
också ändrat de religiösa institutionernas ställning i samhället. Medlem-
skapet är nu frivilligt, man föds inte längre in i ett bestämt religiöst 
sammanhang. Trots att den intellektuella konflikten mellan vetenskapen 
och teologin har fått mer uppmärksamhet vill menar Dewey att de so-
ciala förändringarna kommer att få mycket stora konsekvenser för reli-
gionen och kyrkan. Religiös ställning blir allt mer flytande och oberoen-
de av religiösa institutioner. Olika icke-religiösa organisationer och före-
ningar har tagit över kyrkans roll som forum för individernas sociala 
engagemang och kyrkan specialiserar sig allt mer på bestämda områden 
(Dewey a.a., s. 59-70).  

Dewey ser inte någon hjälp i 1900-talets rörelse för naturreligion ef-
tersom den förnekade inte det övernaturliga. Det samma gäller om libe-
ral-teologin som framhåller att det finns två värdesystem, det naturliga 
och det övernaturliga. Dewey ser på liberal-religionen som ett mellan-
steg (det andra steget) i den historiska utvecklingen och nu är tiden mo-
gen för det tredje steget: 

 
The third stage would realize that in fact the values prized in 
those religions that have ideal elements are idealizations of things 
characteristic of natural associations (Dewey a.a., s. 73). 

 
Det är anmärkningsvärt att Dewey talar om tre steg i utvecklingen. Om 
man jämför dem med August Comtes tre steg kan man se likheter. De-
wey talar om en utveckling från det steg, när mänskliga relationer ansågs 
vara så smittade av människans syndiga, fördärvade natur att det kräver 
en extern och övernaturlig återlösning (första steget), till det andra steget 
när det som är betydelsefullt i mänskliga relationer är ansett som besläk-
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tat med värden som är betraktade som speciellt religiösa. Dewey vill gå 
vidare till det tredje steget för att undvika den dualism som känneteck-
nar de föregående stegen. Man kan övervinna dualismen genom att an-
vända intelligensen för att lösa människans sociala problem genom att 
undersöka orsakerna och inte bara se på symtomen. Kravet på att hänvi-
sa till det övernaturliga står som ett hinder för att vi söker fram till en 
verklig förståelse av sociala relationer. En stor förändring ville inträffa 
om man använder naturliga medel och metoder genom att undersöka 
sociala fenomen. Dewey argumenterar för intelligensens metod: 

 
The method if used would not only accomplish something to-
ward social health but it would accomplish a greater thing; it 
would forward the development of social intelligence so that it 
could act with greater hardihood and on a larger scale (Dewey 
a.a., s. 77) 

 
Dewey har här kommit fram till ett vetenskapligt eller naturalistiskt steg 
i sitt religiösa tänkande. Man kan fråga varför han fortfarande väljer att 
tala om ”religion”. Orsaken är att han inte ser någon motsättning mellan 
intelligens och emotion och att det som behövs är ”passionate intelli-
gence” som hämtar sitt engagemang i religiositeten: 

 
One of the few experiments in the attachment of emotion to 
ends that mankind has not tried is that of devotion, so intense as 
to be religious, to intelligence as a force in social action (Dewey 
a.a., s. 79). 

 
Det är den religiösa hängivenheten som är viktig för Dewey och därför 
talar han fortfarande om religion. 

Deweys aspekt är att det bara finns två alternativ: Antingen är vi av-
hängiga av det övernaturliga eller vi använder naturliga metoder. Det 
betyder inte att vi behöver lägga ned kyrkorna. Där kan det bli firande 
och förstärkning av mänskliga värden. Kyrkorna kan ta bestämda stånd-
punkter vidrörande frågor om krig och fred, ekonomisk orättfärdighet, 
politisk korruption, och på det sättet främja Gudsrikets tillkomst på 
jorden (Dewey a.a., s. 80-83). 
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Det som Dewey kommit fram till i sin avslutning av boken är att för-
neka både tron på det övernaturliga och ateism. Han förnekar även ag-
nosticism och skepticism (jfr.Konvitz a.a., s. xx). Det som behövs är ”a 
common faith”. Det är en tro på de ideal som finns immanenta i erfa-
renhetens religiösa dimensioner. Det viktiga är att frigöra den tro från de 
övernaturliga och metafysiska ramarna inom vilka den uppstått (jfr. 
Hartman a.a., s. 24). Dewey avslutar sin bok genom att sammanfatta: 

 
We who now live are parts of a humanity that has interacted with 
nature. The things in civilization we most prize are not of our 
selves. They exist by grace of the doings and sufferings of the 
continuous human community in which we are link. Ours is the 
responsibility of conserving, transmitting, rectifying and expand-
ing the heritage of values we have received that those who come 
after us may received it more solid and secure, more widely ac-
cessible 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 faith has always been implic-
itly the common faith of mankind. It remains to make it explicit 
and militant (Dewey a.a., s. 87). 

 

Avslutning 
Deweys religiösa tänkande har med boken A Common Faith utvecklats 
från en konservativ, evangelisk kristendom som präglade hans uppväxt-
tid (jfr. Comtes första eller teologiska stadium), via ett metafysiskt stadi-
um, bl.a. under påverkan av Hegels teologi, som kännetecknar den tid 
när han börjar att skriva sig ifrån den typ av religion som han blev for-
mad av i sin barn och ungdomstid (jfr. Comtes andra stadium), till det 
som kan skildras som en naturalistisk-humanistisk tro som bygger på 
intelligensens eller vetenskapens metoder (jfr. Comtes tredje eller positi-
va stadium). Man kan också säga att Deweys religiösa tänkande har ut-
vecklats i överensstämmelse med hans egen teori om tre steg i historiens 
utveckling (jfr. Dewey a.a., s. 72-73). Rockefeller (a.a., s. 18-26) väljer i 
prologen till sin Deweybiografi att tala om sex skeenden eller steg i ut-
vecklingen av Deweys religiösa tänkande, varav de fyra första tillhör 
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hans tidiga år och de två senaste den tid han flyttar till Chicago och 
framöver. Men Rockefeller gör ingen koppling mellan sin indelning av 
Deweys religiösa tänkande i olika skeenden och Comtes teori att det 
mänskliga tänkandet passerar tre huvudstadier, det teologiska, metafy-
siska och det positiva/vetenskapliga stadiet. Min slutsats är däremot att 
man kan använda Comtes teori till att analysera utvecklingen av Deweys 
religiösa tänkande för att få bättre förståelse av hur den utvecklingen 
skedde och vad den innebar. Trots att Dewey förnekar det övernaturliga 
och har kommit fram till att idén om Gud som en allsmäktig varelse är 
en illusion och att han inte kan acceptera religionernas dogmer, förnekar 
han inte att det finns en religiös mening och värde som kan förverkligas 
i livet. Det gudomliga uppfattas som visionen om det ideala och de na-
turliga, sociala och kulturella krafter som kan realisera det ideala. Det är 
hans syntes mellan tron på det övernaturliga och ateism. Det är hans 
naturalistisk-humanistiska tro. 
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Betydelsen av Deweys syn på kunskap 
och lärande för teknikämnet i skolan 
Eva Blomdahl 
 

 
 
 

Inledning 
Under de 30 år jag arbetat med undervisning i grundskolan har teknik-
ämnet ändrat karaktär. Pendeln har svängt i takt med den tekniska ut-
vecklingen, från att ha varit ett rent verkstadstekniskt tillvalsämne på 
högstadiet under 1960- och 1970-talen, blev teknikämnet under 1980-
talet någon form av tillämpad naturvetenskap, obligatorisk för alla. Först 
i och med nuvarande läroplan, Lpo 94, har ämnet fått egen kursplan. Nu 
gällande kursplan innebär ytterligare en förskjutning. Ämnet har alltså än 
en gång ändrat karaktär, det är nytt och det saknar identitet.  

Inledningsvis kan det vara värt att notera hur teknikämnets syfte och 
roll beskrivs i kursplanen för teknik:  

 
… utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med 
teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen av hur produktions-
förhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livs-
villkor förändras.  
 

Ett annat syfte är ”att så långt som möjligt göra vardagstekniken begrip-
lig och synlig”, ytterligare ett annat ”att alla ges tillfälle till ett medvetet 
och allsidigt kunskapssökande i utbildningen” (Kursplanen i teknik, s. 
1/4). 

Den filosof som mest djupgående diskuterat just frågan om tekni-
kens väsen är Martin Heidegger. Det är med anledning av hans tänkande 
kring tekniken som Heidegger är av betydelse för ett försök att utarbeta 
riktlinjer för teknikundervisningen. Heidegger understryker vikten av att 
förstå tekniska ting, deras plats och sammanhang, och han varnar för 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 56 - 69. 
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det ensidigt teknologiska synsätt som i hans ögon idag dominerar det 
allmänna medvetandet. Teknik är mer än tillämpad naturvetenskap, mer 
än metoder för exploatering av naturen. För att verkligen förstå tekni-
ken krävs det som Heidegger kallar ”besinning”, ett kritiskt och reflekte-
rande tänkande över teknikens förutsättningar. 

Heideggers diskussion av teknikens väsen syftar till att ge en förståel-
se av den teknik som omger oss och därigenom även en förståelse av 
den värld vi lever i. Han intresserar sig för hur människan genom denna 
förståelse utvecklar sin förmåga att tänka självständigt och på så sätt kan 
ta ställning till teknikens påverkan på hennes förståelse av sig själv, sam-
hället och naturen. Heidegger har inte alls relaterat till skolan eller till 
teknik som skolämne, men likväl finns det något fruktbart i hans tän-
kande ur ett skolperspektiv, eftersom en central målsättning där är att 
eleverna just ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och för-
hållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ. Ytterligare en 
uppgift som skolan har är att hjälpa eleverna att orientera sig i en kom-
plex verklighet med snabb förändringstakt genom att ge överblick och 
sammanhang. Men för att förståelsen av den teknik som omger oss och 
tänkandet kring den verklighet vi lever i ska kunna appliceras på och 
formas till skolans värld, blir det intressant att vända sig till filosofen 
John Dewey. Dewey ger oss alltså möjligheten att arbeta med Heideg-
gers idéer utifrån ett skolperspektiv. 

Denna besinning som Heidegger beskriver påminner om det som 
John Dewey kallar ett ”reflekterande tänkande” (reflective thinking) och 
som denne författare utnämner till det tänkande som mer än något an-
nat förmår utveckla vårt intellekt. Ska skolan kunna fostra elever i detta 
reflekterande tänkande, måste de unga dras in i ständigt pågående pro-
cesser av problemlösning. Men – och detta är ett viktigt men – proble-
men måste vara hämtade från elevernas erfarenhetsvärld. Det betyder 
emellertid inte att läraren tillsammans med eleverna ska stanna i denna 
värld, utan den utgör en utgångspunkt från vilken man kan ta avstamp 
och gå vidare. Skolan och de vuxna som är verksamma där måste an-
stränga sig för att kontinuerligt vidga elevernas erfarenheter och låta 
dem komma i kontakt med allt fler av mänsklighetens samlade erfaren-
heter.  



58 

John Dewey finner sin egen linje som filosof. En filosofisk experi-
mentalism där olika samhällsföreteelser kan göras till föremål för reflek-
tion. Det handlar om att försöka formulera problemet, pröva tänkbara 
lösningar, gärna i handling. Målet för denna filosofi är ”intelligent ac-
tion” (Hardtman m fl 2003, s. 12). Deweys filosofiska experimentalism 
är även tillämpbar på tekniken. Larry A. Hickman (1990) inför metafo-
ren ”responsible technology” om Deweys konstruktion av en ansvarsta-
gande betraktelse av tekniken som innehåller förmågor hos medborgar-
na att analysera, reflektera och moraliskt handla i problematiska situa-
tioner. ”Responsible technology” handlar om erfarenheten där tekniska 
aktiviteter och produkter är delar som ständigt omprövas. 

 

Technology is instead the sum of concrete activities and products 
of men and women who engage in inquiry in its manifold forms: 
in the sciences, in the fine and useful arts, in business, in engi-
neering, and in the arts we call political. 

Where technology fails to be responsible, it is not because 
technology as method has failed, but because inquiry and testing 
have been misdirected, subsumed to nontechnological ends, or 
aborted. Ends have been dissociated from means. Fixed religios 
or political ideologies have taken place of legitimate, testable in-
quiry. Economic and class interests have intervened where ex-
perimentation would have been appropriate (a.a. s. 202) 

 
I denna uppsats kommer jag inte vidare ta upp Deweys syn på tekniken 
utan jag inriktar mig på att försöka analysera och förstå John Deweys 
syn på vad kunskap är och hur lärande sker. Jag tänker att en sådan teo-
retisk grund senare skulle kunna vara ett stöd och en riktningsvisare för 
val av teknikämnets innehåll och formen för dess undervisning. Avslut-
ningsvis gör jag också ett försök att sammanföra Deweys filosofi knutet 
till undervisning och lärande och Heideggers filosofi kring teknik och 
vilken betydelse dessa filosofer skulle få för inriktningen av teknikämnet 
i skolan. 
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John Deweys syn på vad kunskap är  
och hur lärande sker 
Uppfostran och undervisning är de processer genom vilken kulturen 
återskapas från en generation till nästa, eller för att citera John Dewey:  

 

Samhällets fortbestånd är precis som det biologiska livet beroen-
de av att en ständig överföring pågår. Den sker genom att vårt 
sätt att handla, tänka och känna förmedlas från de äldre till de 
yngre. Utan denna överföring av ideal, hopp, förväntningar, nor-
mer och uppfattningar från de samhällsmedlemmar som är på väg 
ut ur gruppens liv till dem som är på väg in, kan det sociala livet 
inte fortsätta. (Dewey 1997, s. 37) 

 

Enligt Dewey bör inte utbildning betraktas som en isolerad företeelse 
utan som ett socialt fenomen, som en integrerad del av samhället. Som 
framgår av ovanstående citat betonar han det sociala livets karaktär av 
överföring av grundläggande värderingar och uppfattningar mellan sam-
hällets medlemmar. När även skolan betraktas utifrån ett samhälleligt 
perspektiv blir denna överföringsprocess en viktig utgångspunkt för 
utbildningen. Livet självt blir med andra ord kunskapens främsta före-
mål. I Demokrati och Utbildning (1997) lyfter han framförallt fram frågor 
som berör skolan som samhällets främsta socialiseringsinstrument och 
skolans betydelse för demokratins utveckling. 

Precis som Heidegger uttalar sig Dewey om förståelse och tänkande, 
men hans projekt är ett annat och perspektivet är riktat mot elevens 
lärande och skolan som miljö för lärande. 

 

Förståelse 

En tanke som Dewey förde fram i början av förra seklet är att den värld 
barn och ungdomar lever i blir alltmer osynlig och att skolans uppgift är 
att göra denna osynliga värld synlig. Denna tankegång är än mer aktuell 
nu. Den otroliga tekniska utvecklingen på kommunikationens område, 
uppkomsten av tekniska hjälpmedel som ger oss kännedom om histo-
riska händelser och platser, utvecklingen av tekniska uppfinningar som 
underlättar spridning av information, osv., har gett oss enorma mängder 
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av kunskapsstoff. För varje dag kommer ny kunskap, och med lite över-
drift skulle man kunna säga att det som gällde igår inte gäller idag. Den-
na kunskapsexplosion gör att idag är mängden av information så stor att 
det är omöjligt att greppa allt. Dewey, som var verksam under den första 
delen av förra århundradet, skriver redan då om en enorm kunskaps-
mängd som överhopar eleverna i skolan, och som inte är kopplad till 
elevernas erfarenheter eller förmågor. Faran i detta är att eleverna i sko-
lan konfronteras med en främmande värld, som är frikopplad från deras 
egen värld, den som de har personlig kännedom om. Elevernas uppgift 
blir då att lära för skolans skull, för prov, förhör och betyg, vilket De-
wey kallar för denna skolvärlds hörnstenar (a.a. s.233). Risken är att 
kunskap blir en summa av fakta och sanningar som andra har fastställt, i 
stället för något som varje elev själv bidrar till att utforma. Dewey vill 
omorganisera undervisningen så att lärandet blir meningsfullt, och me-
nar att om detta ska lyckas måste undervisningen vara erfarenhetsbase-
rad och erfarenhetsskapande, för att på så sätt göra en i annat fall främ-
mande och avlägsen värld begriplig för eleven. 

I Demokrati och utbildning försöker Dewey visa att lärandets mål måste 
vara att lära om vår värld som vi upplever den. Både teori och praktik är 
komponenter i den processen. Lärandets mål är inte rätt och slätt att 
söka rätt svar på givna problem, utan att ge eleverna möjligheten att 
förstå och använda sig av sina erfarenheter. Detta blir möjligt när eleverna 
får utveckla de reflektiva tankeprocesser med vilka de kan granska sina upp-
levelser. Genom reflektion kan erfarenheterna generaliseras och använ-
das i nya situationer. 

Lärandets själva process, dvs. hur eleven lär sig, är lika viktig som lä-
randets innehåll, och som redan antytts menar Dewey att erfarenheten 
är det centrala i den processen. Han tänker sig att vår erfarenhet kan 
uppdelas i primära och sekundära erfarenheter, och ansluter sig därmed 
till en tämligen traditionell filosofisk idé om skillnaden mellan sinnlighet 
och förnuft, eller med andra ord mellan varseblivning och tänkande. Det 
bör dock påpekas att Dewey inte identifierar varseblivning med senso-
riska retningar eller något liknande; tvärtom kritiserar han distinktionen 
mellan rena, begreppslösa förnimmelser (av ting) å ena sidan och om-
dömen (rörande relationer och sammanhang) å andra sidan (a.a. s. 187). 
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Av den anledningen menar Dewey att erfarenhet i egentlig mening med 
nödvändighet innehåller ett element av tänkande.  

De primära upplevelserna sägs utgöras av våra varseblivningar, dvs. 
av vår relativt direkta eller omedelbara sinnliga erfarenhet av verklighe-
ten. Dessa upplevelser tänks inte i sig inbegripa någon kunskap i egentlig 
mening, däremot utgör de utgångspunkten för de sekundära upplevel-
serna genom att förse dem med stoff eller föremål. För medan de förra 
inskränker sig till att omfatta en förståelse av att saker förhåller sig på ett 
visst sätt, inbegriper de senare en insikt i hur eller varför förhållandet ser 
ut som det gör (a.a. ss. 189-190). De sekundära upplevelserna utmärks 
följaktligen av sin reflekterande karaktär, där reflektionens syfte är att 
ordna och förklara de primära erfarenheterna. På så sätt låter de oss 
förstå våra sinneserfarenheter på en högre, reflekterad och begrepps-
liggjord nivå. 

Erfarenheten inbegriper både ett passivt och ett aktivt element som 
kombineras. Den aktiva delen består i att man gör något, försöker och 
prövar, medan den passiva delen handlar om att utstå eller genomlida 
följderna av den aktiva fasen. Hur värdefull erfarenheten är beror av 
sambandet mellan dessa två faser: 

 

När vi genomför en aktivitet och utstår följderna och när den 
förändring handlingen orsakar reflekteras i en förändring inom 
oss blir själva omvandlingen laddad med betydelse. Vi lär oss nå-
got. (a.a. s. 183) 

 

Lärande kan alltså inte förstås endast i termer av experiment, utan det är 
först när den passiva fasen läggs till, dvs. när vi utsätts för konsekven-
serna av experimentet, som en verklig erfarenhet kommer till stånd. För 
värdet av erfarenheten ligger i den kunskap om sammanhang och rela-
tioner som den leder till, dvs. när den låter oss se inte bara att något sker 
till följd av något annat, utan varför det sker. Detta är en av de mest 
centrala idéerna i Deweys utbildningsfilosofi. 

I varje erfarenhet är intresset drivkraften; det undervisningen handlar 
om måste väcka nyfikenhet och engagemang.  
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I believe that interests are the signs and symptoms of growing 
power. I believe that they represent dawning capacities. Accord-
ingly the constant and careful observation of interests is of the 
utmost importance for the educator. I believe that these interests 
are to be observed as showing the state of development which 
the child has reached. (Dewey 1897/1959, s. 29)  

 

Elevernas intresse är av vikt därför att verkligt lärande förutsätter att 
eleverna kan ge respons som deltagare, i stället för att bara vara observa-
törer av fakta. Eleverna måste se en mening med undervisningen. De 
måste uppleva att aktiviteterna och konsekvenserna av dessa har rele-
vans för deras verklighet och liv. Därför tänker sig Dewey att intresse 
kan väckas endast genom att lärostoffets problem och frågor knyts till 
elevernas faktiska förmågor och deras konkreta situation. Precis som 
Heidegger framhäver Dewey att olika miljöer ger olika erfarenheter, och 
det är undervisarens uppgift och ansvar att inte bara vara uppmärksam 
på att omgivningen rent generellt är av betydelse för vilka erfarenheter 
som är möjliga, utan också att konkret känna igen vilka omgivningar 
som gynnar elevernas utveckling. Detta hänger samman med Deweys 
idé att kunskap endast kan förmedlas indirekt, via en påverkan av mil-
jön. Lärarens uppgift är därför att ge förutsättningarna för lärande ge-
nom att just förmedla en gynnsam miljö till eleven, men kunskapen som 
sådan måste eleven själv åstadkomma genom aktivt deltagande (Dewey 
1997, ss. 46ff). 

Dewey diskuterar även betydelsen av att som lärare se det aktiva 
barnet med en förmåga, en egen kraft till växande. Vi behöver inte 
framkalla en aktivitet hos barnet, den finns där redan. I texten The School 
and Society (1899/1959) skriver Dewey om barnets fyra instinkter: intres-
set för att samtala och kommunicera, att undersöka och förstå saker, att 
tillverka eller konstruera samt att uttrycka sig konstnärligt. Dessa in-
stinkter är barnets naturliga tillgångar, och barnets aktiva utveckling 
beror på hur dessa används och ”tränas”. Uppgiften för skolan och lära-
ren är att genom vägledning stödja barnet till växande. ”Aktiva vanor 
omfattar tanke, uppfinningsförmåga och initiativ att tillämpa färdigheter 
för nya syften. De står mot rutinen, som hindrar växandet.” (Dewey 
1997, s. 91). 
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Intelligens ska enligt Dewey inte ses som något man antingen har el-
ler inte har, utan måste förstås i termer av intelligenta aktiviteter, eller 
som han formulerar det: ”intelligent styrda händelseförlopp där mål och 
resultat deltar i skeendet och medel väljs ut som bidrar till att målen 
nås” (a.a. s. 175). Det handlar alltså om en syn på barnet som kompe-
tent, med vilja att lära sig om och söka mening i den värld vi lever i. Ett 
kraftfullt barn som redan från födseln är kompetent. Barnens intressen 
och egna aktiviteter bör alltså vara utgångspunkten för lärarens arbete 
med att stimulera, bredda och fördjupa deras kunskaper. 

Som vi har sett betonar Dewey omgivningens betydelse för barnets 
utveckling. Här spelar interaktionen med andra människor en avgörande 
roll. Kraften ligger i ömsesidigheten mellan det sociala och det individu-
ella, där samspelet mellan dessa påverkar barnets tänkande, samtidigt 
som barnet i sin tur påverkar det sammanhang eller den miljö det befin-
ner sig i. Processen att leva tillsammans är bildande. Och som redan 
nämnts framhåller Dewey det meningsfulla sammanhanget, där en av 
hans huvudsakliga poänger är att kunskap inte kan förstås lösryckt från 
detta sammanhang. 

 
Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunika-
tion, utan all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) 
är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att 
man får en förändrad och utvidgad erfarenhet. (a.a. s. 39) 

 

I enlighet med sin övertygelse att lärandet måste betraktas som en för-
änderlig process definierar Dewey lärandet som ”konstant omorganisa-
tion eller rekonstruktion av erfarenheten” (a.a. s. 116). Denna process är 
i princip utan slut. Med andra ord är det inte möjligt att bli fullärd efter-
som lärande i bemärkelsen förändring och omkonstruering av erfaren-
heten inte är något som endast hör till utbildning i snäv bemärkelse, 
utan utgör en väsentlig del av livet själv. Detta har ju också redan an-
tytts, när Deweys sociala perspektiv på utbildning introducerades. Lite 
förenklat kan man säga att han vill att skolans pedagogik ska följa livets 
eget lärande, och alltså bevara den typ av erfarenhetssituation som redan 
finns där, i stället för att tvinga på eleverna ett konstlat sätt att lära. Av 
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den anledningen bör lärandet inte heller endast ses som ett medel för ett 
yttre, senare mål; det utgör ett mål i sig. Eller som Dewey själv formule-
rar det: ”lärandets mål och belöning är fortsatt förmåga att växa” (a.a. 
s.141). Utbildning handlar alltså inte så mycket om en förberedelse för 
framtiden som om något pågående. 

 

I believe finally, that education must be conceived as a continuing 
reconstruction of experience; that the process and the goal of 
education are one and the same thing. (Dewey 1897/1959, s. 27) 
 

Ett reflekterande tänkande 
Som tidigare nämnts tänker sig Dewey att vår erfarenhet utgör en aktiv-
passiv enhet, då den både omfattar en handling av något slag och iaktta-
gandet av handlingens konsekvenser. Utifrån detta perspektiv ses tän-
kande som det medvetna försöket att förstå nämnda samband mellan 
handlingen och dess resultat. Detta är vad som menas med reflektion 
eller reflekterande tänkande (Dewey 1997, ss. 189ff). 

Allt tänkande i denna bemärkelse tar sin utgångspunkt i något som 
pågår och som ännu inte är avslutat. Det innebär att tänkandet alltid rör 
något ovisst eller problematiskt. Målet med tänkandet blir då att nå fram 
till en – hypotetisk – slutsats genom att ta avstamp i något som redan är 
känt. Dewey skriver: 

 
… tankar är ofullständiga så länge de bara är tankar. I bästa fall är 
de hypotetiska uppslag och indikationer. De är utgångspunkter 
och metoder för att hantera erfarenhetssituationer. Tills de till-
lämpas i dessa situationer saknar de skärpa och verklighetsprägel. 
Det är i tillämpningen de prövas och bara genom att prövas får 
de en fullständig innebörd och verklighetsanknytning, (a.a. s. 206) 

 

Dewey beskriver det reflekterande tänkandet som ett handlingsförlopp 
som omfattar problemsituation, problemidentifiering, sökande efter 
idéer som kan vägleda handlandet, val av bästa idé, testande och prö-
vande (a.a. ss. 195-196, Dewey 1910/1997 ss. 68-78). Kunskapsutveck-
ling innebär att aktivt söka klarhet utifrån upptäckten av något man inte 
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förstår. Den värld vi lever i är inte statisk utan föränderlig, därför måste 
den enskilde individen lära sig handskas med framtida situationer och 
kunna lösa hitintills okända problem. Att då som är vanligt i skolan pre-
sentera lärostoffet som ett avslutat helt befrämjar inte elevernas tänkan-
de enligt Dewey utan förvandlar dem snarare till registreringsapparater, 
för att tänka innebär att fundera över händelsers betydelse för det som 
ska ske men som ännu inte har skett (a.a. s. 191). 

 

Den bildande erfarenhetens metod 
Dewey betonar vikten av att i undervisningsprocessen koncentrera sig 
på att åstadkomma goda tankevanor, och skriver att tänkande är ”den 
bildande erfarenhetens metod” eller ”tankemetoden”, som han vid ett 
tillfälle kallar den (a.a. s. 208). För att förbättra metoderna för undervis-
ning måste vi alltså enligt Dewey uppmärksamma vad som gynnar och 
utmanar tänkandet, vad som kan sätta tänkandet i rörelse genom att 
uppmuntra det (a.a. ss. 197ff). 

Det ska med en gång sägas att Dewey inte delar ut något recept eller 
modell som ska följas steg för steg i undervisningen, vilket enligt honom 
vore förkastligt eftersom det leder till en stereotyp rutin som inte ger 
utrymme för den kreativitet som enligt honom är en nödvändig förut-
sättning för allt sant lärande. Dewey skriver att lärare tenderar att hålla 
fast vid metoder som om de slagits fast en gång för alla, på grund av 
fostran och tro att de kan utlova snabba, mätbara och korrekta resultat. 
I stället ska flexibilitet och egna initiativ styra undervisningsprocessen. 

Med metod menar Dewey ”hur stoffet kan utvecklas så effektivt och 
fruktbart som möjligt i erfarenheten” (a.a. s. 224). Syftet med metoden 
är att frambringa en så produktiv eller insiktsfull erfarenhet som möjligt 
genom att möjliggöra just det reflekterande tänkande som beskrivits 
ovan och som följaktligen måste omfatta både stoff och metod, både 
innehållet i undervisningen samt sättet på vilket detta lärs ut (a.a. ss. 
209ff). Metoden delar alltså många av sina särdrag med reflektionen och 
kan beskrivas på följande sätt (a.a. ss.197ff). 

Den första fasen innebär att eleven försätts i vad Dewey kallar en 
sann erfarenhetssituation (a.a. s. 208). Det ska vara en situation som eleven 
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är intresserad av för dess egen skull. Ur denna situation utvecklas ett 
problem som stimulerar elevens tänkande. Konsten som lärare ligger i 
att ge problem som är svåra nog för att utmana tänkandet, utan att ele-
ven för den sakens skull förlorar sin egen utgångspunkt, det som han 
eller hon är förtrogen med (a.a. s. 202). Den traditionella undervisningen 
börjar ofta med fakta och sanningar som ligger utanför elevernas erfa-
renhetsområde. Därför får eleverna problem med att införliva dessa 
fakta i sin egen erfarenhetsvärld.  

 

I believe that we violate the child’s nature and render difficult the 
best ethical results, by introducing the child too abruptly to a 
number of special studies, of reading, writing, geography, etc., out 
of relation to this social life. I believe, therefore, that the true cen-
ter of correlation on the school subjects is not science, nor litera-
ture, nor history, nor geography, but the child’s own social activi-
ties. (Dewey 1897/1959, s. 25) 

 

Den andra fasen handlar om ett sökande efter kunskaper och genomfö-
rande av observationer i syfte att kunna handskas med och lösa proble-
met. Man måste helt enkelt skaffa sig underlag för att kunna tänka effek-
tivt. Mer precist så skriver Dewey att effektivt tänkande kräver tillgång 
till andra erfarenheter, som en resurs för handskandet med det problem 
som ligger framför en. (Dewey 1997, ss. 201ff) Läraren har här en viktig 
roll som handledare i sökandet, bearbetningen och analyserandet av 
information från olika källor och olika typer av hjälpmedel. 

Den tredje fasen är till skillnad från den förra en osäker fas. Att dra 
slutsatser innebär ett språng från det som redan är känt till något som 
ännu är okänt. Där måste uppfinningsrikedom och påhittighet till. Den 
information som man redan har ger visserligen antydningar om hur 
sambandet mellan ett visst slags problem och dess lösning ser ut, men 
för att eleverna ska kunna lösa just det specifika problem som de ställts 
inför, måste de gå utöver sina tidigare erfarenheter. Detta språng in i det 
nya och okända är enligt Dewey det sant kreativa elementet i tänkandet 
eftersom det fordrar uppfinningsförmåga (a.a. s. 203). Eleverna prövar 
alltså sina idéer genom att omsätta dem i praktiken. Här kan man jämfö-
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ra med uppfinnaren som genom att använda kända kunskaper på ett 
nytt sätt eller i ett nytt sammanhang skapar nya artefakter. 

Den fjärde fasen innebär att eleverna ges möjlighet och tillfälle att 
testa och pröva sina nyvunna erfarenheter. Genom att tillämpa dem 
upptäcker de själva värdet av dessa erfarenheter. 

Metodens generella faser är tänkta att underlätta och rikta undervis-
ningen för läraren, sedan är det lärarens egen personlighet, egna sätt att 
hantera situationer och eleverna som tillsammans formar undervis-
ningsprocessen. Denna varierar alltså med lärare och elever samt med 
det samhälle som undervisningen sker i. För elevens del handlar det om 
en hållning som utmärks av, som Dewey uttrycker det, ”intellektuell 
grundlighet”, vilket innebär att ”genomskåda” (a.a. s. 224). En attityd av 
att vilja lära, en tro på situationens möjligheter, en målmedvetenhet samt 
ett ansvarstagande för den egna aktiviteten. Här kan man klart se en 
förskjutning från en lärosituation där läraren förmedlade ett färdigt 
stoff, till ett aktivt deltagande från lärarens sida. Dewey skriver att i en 
sådan gemensam aktivitet är läraren elev och eleven lärare på en och 
samma gång (a.a. s. 205).  

 

Inriktning på grundskolans teknikundervisning  
utifrån Heidegger och Dewey 
Heidegger och Dewey ger som jag ser det ett tydligt stöd åt en teknik-
undervisning som ska inriktas mot förståelse och reflektion. Det handlar 
alltså inte om att utbilda elever till tekniker utan om att eleverna ska 
kunna förstå och värdera teknik, få insikt i den tekniska kulturens tradi-
tion och utveckling, bedöma och värdera konsekvenserna av hur teknik 
påverkar människan, samhället och miljön. Utifrån Heidegger blir skill-
naden mellan dessa två perspektiv särskilt tydlig; det är en sak att utbilda 
elever i tekniskt kunnande och hantverk, en annan att ge dem förmågan 
att reflektera över teknikens roll och funktion i vårt nutida samhälle. Det 
senare innebär också att eleverna själva ska skapa kunskaper och attity-
der för att kunna leva ett rikt, aktivt och ansvarstagande liv i samhället. 
Individer med förmåga att uppskatta och kritiskt granska den teknik 
som de har kontakt med.  
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I läroplanen beskrivs att målsättningen och uppgiften för grundsko-
lan är att den ”ska förbereda för vardagsliv och samhällsliv, ge en med-
borgerlig allmänbildning samt en grund för vidare studier” (Lpo 94). För 
teknikämnets del innebär denna uppgift som jag ser det att man ska ge 
eleverna en teknisk allmänbildning som bidrar till att eleverna utvecklas 
till individer som kan delta i vårt demokratiska samhälle på ett självstän-
digt och reflekterande sätt.  

Heidegger tar i och för sig avstånd från bildningsbegreppet, efter-
som han förknippar det med idén om en förebild, det som i förväg är 
angivet. I Heideggers ögon utmärks bildningen av att den ställer upp en 
förebild för människan i enlighet med vilken hon utbildar sig och inför 
som tidigare redogjorts för begreppet ”besinning”. Istället utgörs bild-
ning av eftertanke och kritisk reflektion och beroende på erfarenhet, 
kontext och tid kommer bildningen, eller för att använda Heideggers 
ord, besinningen att se olika ut. Det gäller att förstå det faktiska och 
konkreta i den vanliga värld vi lever i. Heidegger framhäver förvisso att 
denna besinning inte är ett bildande, dvs ett produktivt tänkande. Men 
likväl kan man ta hjälp av hans idé om besinning för att utveckla ett 
begrepp om bildning som tar fasta på den betydelse av skapande och 
formande som ligger i verbet ”bilda”, från vilket ordet ”bildning” här-
stammar. Ett sådant bildningsbegrepp är nära knutet till processen där 
eleverna just skapar eller formar sin egen världsbild genom en ständigt 
pågående omgestaltning av erfarenheter. Dewey skriver om vikten av att 
utgå från barnets erfarenhet i denna process. 

 
Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att 
det bara är i erfarenheten som teorin har en bestämd och kontrol-
lerbar betydelse. En erfarenhet, även en mycket blygsam erfaren-
het, kan generera och bära hur mycket teori (eller intellektuellt 
innehåll) som helst, men en teori utan erfarenhet kan inte begri-
pas fullt ut ens som teori. (Dewey 1997, s.188) 

 
Genom att konsekvent arbeta med den bildande erfarenhetens metod 
utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta med problemlösning, d v s 
identifiera, tolka och lösa autentiska problem såväl enskilt som i grupp. 
Men vilka delar av det komplexa tekniska landskapet som eleven lär 
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känna och förstå på ett mer nyanserat sätt kommer att variera beroende 
på erfarenhet och kontext. De erfarenheter eleven utvecklar vidgar hen-
nes förståelse av den tekniska verklighet hon lever i. 
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Dewey läst idag  
– i ett didaktiskt perspektiv 
Ylva Wibaeus 

 
 
 
 

Inledning och bakgrund 
Mitt syfte med att läsa Dewey har varit att försöka spåra och uttolka 
något av det som Dewey formulerar om skolans uppgifter och om den 
undervisning som äger rum där. Det är utifrån didaktikens perspektiv 
jag närmar mig några av hans texter. I fokus för mitt intresse finns föl-
jande frågor: 

– Hur ser Dewey på skolans uppgifter och vad är enligt honom vä-
sentliga kunskaper i en skolkontext? 

– Vad formulerar Dewey om undervisning och hur ser han på läran-
de och den lärande? 

Det är bl.a. utifrån några av didaktikens frågor jag prövar hur Dewey 
kan tänkas ha resonerat kring dessa. 

 

Dewey – en praktisk teoretiker  
Deweys idéer och teorier om utbildning, skola och undervisning tar ofta 
sin utgångspunkt i och står i nära relation till skolorna och lärarna, till 
praktiken. Det är utifrån hans experimentskolor och erfarenheterna från 
dessa som hans teorier växer fram. Han beskriver hur ”det nya” genom 
försök och experiment implementeras, prövas och får växa fram succes-
sivt: 

 
It has been popularly assumed that I am the author of these ready 
– made ideas and principles which were to go into execution. I 
take this opportunity to say that the educational conduct of the 
school, as well as its administration, the selection of subject – 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 70 - 97. 

GEM rapport 3
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matter, and the working out of the course of study, as well as ac-
tual instruction of children, have been almost entirely in the 
hands of the teachers of the school; and that there has been a 
gradual development of the educational principles and methods 
involved, not a fixed equipment. The teachers started with ques-
tion marks, rather than with fixed rules, and if any answers have 
been reached, it is the teachers in the school who have supplied 
them. 1 

 

Det finns ett mycket sympatiskt drag över hur Dewey kommer fram till 
vad som bör göras för att förändra skolan utifrån andra och nya grund-
valar. Hans antaganden sker utifrån en beprövad empiri med stor ly-
hördhet för lärarna och deras erfarenheter. Det är inga fixa, färdiga idéer 
eller teorier som ska omsättas i praktisk handling enligt något grundre-
cept. Det hela sker genom att han i samråd med lärare och skolledning 
ställer de frågor som de tillsammans vill utforska och pröva i praktiken 
samt reflekterar över vilka möjligheter och hinder som finns. En fråga 
av mer övergripande slag (som genomsyrar många av frågeställningarna) 
är den som handlar om på vilket sätt skolan kan bli någonting betydelse-
fullt för var och en som går där. Exempel på några av de frågor som 
ställs ges från University Elementary School: 

 
We started upon the whole with four such questions, or pro-
blems: 
1) What can be done, and how can it be done, to bring the school 
into closer relation with the home and neighbourhood – life – in-
stead of having the school a place where the child comes solely to 
learn certain lessons? ….. 
2) What can be done in the way of introducing subject – matter 
in history and science and art, that shall have a positive value and 
real significance in the child´s own life;…. 
3) How can instruction in these formal, symbolic branches – the 
mastering of the ability to read, write, and use figures intelligently 
– be carried on with everyday experience and occupation….2.  

                                                
1 Dewey, J. Volume I(1899 –1901), The school and the society; Three years of the 

university elementary school, s.58. 
2 A. a. s.59 -60 



72 

Dewey – en stark kritiker av dåtidens skola  

Det är kännetecknande för Dewey att han lägger ned stor energi på att 
motivera och förklara behoven av ett nytt skoltänkande genom att 
framhålla det gamla skoltänkandet som otillräckligt och otidsenligt. Ar-
gumenten för det nya byggs upp med kritiken som grund.  

När Dewey kritiserar dåtidens skola lyfter han också fram sin vision 
av en helt annan skola. Dewey ber oss tänka på hur det ser ut i ett van-
ligt klassrum där fula bänkar i geometriska rader trängs bredvid varandra 
som förhindrar aktivitet och rörelse, där det finns få bilder på de annars 
kala väggarna där allt verkar ordnat på ett sådant sätt att endast passivt 
lyssnande är möjligt.3 Deweys kritik av dåtidens skola handlar mycket 
om att skolan blivit en förlegad institution som vilar på en medeltida 
bildningsfilosofi. Skolans barlast utgörs av den traditionella och förhärs-
kande synen på arbetet uppdelat i två separata delar, teori och praktik. 
Dewey menar att detta har fått till följd att man tagit bort allt det prak-
tiska från skolans domän. Det finns en stor risk, menar Dewey, att vi 
övervärderar skolinlärning på vardagslärandets bekostnad. För att kunna 
råda bot på detta måste vi studera hur barn spontant lär sig saker därför 
att det är nödvändigt för dem. Vi måste ”studera barnets erfarenheter 
och lärande och inte skolpraktikens försök till lärande”4 .  

 
 Det som på lång sikt är så skadligt med överlastade kursplaner, 
svårtillgängligt lärostoff och dryga hemläxor är inte oron, den 
nervösa spänningen och den ytliga kunskap som blir följden ( hur 
allvarligt detta än är ) utan oförmågan att känna igen sann kun-
skap och göra insikter och övertygelser till sina egna. 5 

 

                                                
3 Dewey, J., The School and Society, I: M S Dworkin, Dewey on Education (1899) 

s.50 
4 Dewey, J & E, Schools of To-morrow (1915) s. 3 
5 Dewey, J., Demokrati och utbildning, Daidalos (1997)  s.224. 
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Dewey – om skolans uppgift  
Skolan – en plats för socialisation och fostran 

Dewey menar att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barns 
begåvningar stimuleras av de krav som ställs i de sociala situationer där 
de befinner sig. Utbildning menar han är både av psykologisk och social 
karaktär och båda bör ses som lika viktiga. Skolans övergripande utbild-
ningsmål är enligt Dewey att socialisera in eleven i samhället så att 
han/hon kan delta i en demokrati, se värdet i demokrati som styrelse-
form, i dialog med andra och därigenom bidra till att utveckla samhället 
i demokratisk riktning. Skolans uppgift blir i detta sammanhang att fost-
ra på ett sätt som möjliggör för eleven att han/hon får tillgång till hela 
sin begåvning och kapacitet och därigenom kan verka som en fri, social 
och demokratisk människa. Dewey ser alltså demokrati som något mer 
än en styrelseform och utvecklar demokrati som ”en form av liv i före-
ning med andra, av gemensam och delad erfarenhet”. 6 

Denna anpassning (som Dewey kallar det) är endast möjlig med psy-
kologiska insikter i var barnet befinner sig när det gäller begåvning, 
smak och intresse: 

 
Om inte lärarens ansträngningar anknyter till någon aktivitet som 
barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir utbildning 
något som pressas på utifrån. Om man väljer att bortse från den 
sociala faktorn hos barnet innebär det att det bara blir abstraktio-
ner kvar. Och bortser man från den individuella faktorns betydel-
se för samhället så kommer samhället enbart att bestå av en ”trög 
och livlös massa.7  

 
Lärarens uppgift handlar om att med psykologisk insikt om elevens ka-
pacitet, intressen och vanor, tolka dessa och styra mot utbildningens mål 
med hänsyn taget till detta. 

När Dewey talar om betydelsen av skolans fostrande roll utgår han 
från ett antagande om att de medfödda (naturliga) impulserna hos unga 
                                                
6 A.a. s. 28, (I Thomas Englunds förord till boken) 
7 Dewey, J., Individ, skola och samhälle, Pedagogiska texter, Natur och Kultur, 

(1998) s.39  
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inte stämmer överens med levnadsvanorna i den grupp som de föds in i. 
Av det följer, menar Dewey, att eleverna måste styras eller ledas. Men 
detta är inte synonymt med fysiskt tvång (här nämner Dewey ordergiv-
ning, förbud och uppskattning som exempel på tvång) utan måste inne-
bära en metod som har mer beständig och effektiv verkan: 

 
Den grundläggande påverkan beror på vilken typ av situationer 
som de unga deltar i. I sociala situationer måste de unga jämföra 
sitt sätt att agera med andras och få det att stämma överens. Det-
ta styr deras handlande mot ett gemensamt resultat och ger delta-
garna en gemensam förståelse. För alla menar samma sak även när 
man uppträder olika. Denna gemensamma förståelse av handling-
ars mening och resultat är essensen av social ledning. 8  

 

Skolan – en form av samhällsliv 
Dewey ser skolan som i första hand en social institution och utbildning 
som en social process. Utbildning är med Deweys egna ord ”en lev-
nadsprocess och inte en förberedelse för kommande liv”.9 Just detta att 
skolan fokuserar på förberedelser för något som komma skall och där 
värdet av det som lärs ligger bortom elevens horisont är en av Deweys 
förklaringar till varför dåtidens ( dagens! ) undervisning inte fungerar. 
Det är då läraren måste ta till andra medel för att åstadkomma uppmärk-
samhet på anvisade uppgifter ( som t ex. hot om straff eller lockbeten av 
olika slag ). Enligt Dewey har man bortsett från skolan som en form av 
samhällsliv. Skolan borde istället försöka spegla det verkliga livet som 
det levs i hemmet eller på lekplatsen eller någon annan social plats ute i 
samhället som eleven känner. Enlig Dewey ska skolan vara en plats där 
saker, precis som i hemmet, brukas socialt. Genom att utgå från var-
dagssysslor och vardagsföremål som utgångspunkt i skolans undervis-
ning, kan en genuin och därmed mer effektiv kunskapsinhämtning kun-
na ske. 

                                                
8 Dewey, J., Utbildning och demokrati, Daidalos (1997) s. 76 
9 A.a. s.41  
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Dewey menar att eftersom samhället är så komplext är det lätt att bli 
förvirrad, distraherad och splittrad när man som elev ska försöka att 
begripa hur det ser ut och fungerar. Därför är det enligt Dewey efter-
strävansvärt att skolan förenklar det existerande samhällslivet: 

 
Det första sociala uppdrag vi ger skolan är att erbjuda en förenklad 
miljö. Skolan väljer ut de egenskaper som är tämligen grund-
läggande och möjliga att reagera på för de unga. Sedan skapar den 
ett progressivt system där den använder de först uppnådda fakto-
rerna som redskap för att vinna insikter i det som är mer kompli-
cerat. 10 

 

Dewey lyfter ofta fram hemmet som viktig utgångspunkt för valet av 
aktiviteter som skolan gör. Det är viktigt menar han att bygga på de er-
farenheter och sociala referenspunkter som eleven redan är förtrogen 
med. Det är i ljuset av dessa tidigare erfarenheter som man i skolan kan 
utveckla nya idéer och nya kunskaper. Förutom att förenkla bör skolan 
också rensa bort sådant som är oönskat och motverka dess inflytande på 
den vanliga sociala miljön. Skolan bör i det sammanhanget visa på det 
önskvärda, det som är till gagn för ett framtida samhälle. 

Lärarens uppgift blir att som medlem av gruppen välja vad som skall 
påverka barnen och hjälpa dem att på ett lämpligt sätt svara på denna 
påverkan. Disciplinen i skolan ska växa fram ur livet i skolan och inte 
från läraren. 

Dewey framhåller ofta vikten av skolans socialiserande uppgift; att 
skolan bör vara en social mötesplats där olika människor med olika bak-
grund möts. Genom dessa möten kan skolan skapa möjligheter för att vi 
ska kunna se på världen med öppnare ögon och utifrån en vidare hori-
sont:  

 
När unga av olika raser, religioner och med skilda vanor blandas i 
skolan skapas en ny och öppnare miljö för alla. Gemensamma 
ämnen innebär att alla vänjer sig vid ett gemensamt perspektiv 

                                                
10 A.a. s.55 
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och en vidare horisont än den som är synlig för medlemmarna i 
en isolerad grupp. 
(några rader längre fram) 
När en person rör sig från den ena miljön till den andra dras han 
åt olika håll, och han riskerar att splittras till en varelse som har 
olika normer för omdömen och känslor vid olika tillfällen. Denna 
fara ålägger skolan en utjämnande och integrerande uppgift.11 

  

Skolan – en plats som befriar  
Dewey delade kritiken av den traditionella skolan med andra reformpe-
dagoger i synen på skolan som både långtråkig och själsmördande för 
sina elever. En skola som mekaniskt drillade sina elever både själsligt 
och kroppsligt var skadligt för barnets utveckling och den var hindran-
de. Från detta auktoritära tvång måste barnet, eleven, befrias. Men för 
att verkligen kunna bli en fri människa måste skolan utbilda genom en 
frihetsbefordrande fostran. Målet är en självständig, aktiv och självstän-
digt tänkande människa. Enligt Rousseaus princip om det som är det 
naturliga för barnet så skulle också barnet bli befriad både sinnligt och 
kroppsligt. Skolan skulle, som en konsekvens av detta, se till hela barnet, 
(eleven) både till kropp och själ. Därför fanns det också en strävan hos 
många reformpedagoger och inte minst hos Dewey att ändra på det 
fysiska skolrummet. I det sammanhanget kritiserar Dewey bl.a. utfor-
mandet av skolans lektionssalar: 

 
Den genomsnittliga lektionssalens fysiska utrustning och arran-
gemang är diametralt motsatta verkliga erfarenhetssituationer. 
Vad finns det där som liknar vardagslivets villkor och som kan 
generera intressanta problem? Nästan allt vittnar om att lyssnan-
de, läsning och upprepning av det som sägs och läses premieras.12 

 
Det gällde att befria barnet från den krampaktiga hållning som stela 
bänkar och lärarledda lektioner innebar. Eleverna skulle både kunna röra 

                                                
11 Dewey, J. Demokrati och utbildning, Daidalos, (1997), s.57 
12 Dewey, J., Individ, skola och samhälle, Pedagogiska texter, Natur och Kultur, 

(1998) s. 200 
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sig mera fritt i sina klassrum, välja hur de ville sitta och de skulle också 
få tala med varandra under arbetets gång.  

 

Skolan – en gemenskap, full av liv  
Ett av Deweys viktigaste mål med skolan var att få till en skola som var 
levande både inåt och utåt mot det omgivande samhället. Skolans äm-
nen och aktiviteter skulle innefatta alla skolans aktörer men även männi-
skor utanför skolan. Skola och samhälle behövde ömsesidigt varandra 
och därför skulle skolan vara en gemenskap, full av liv.  

Skolan skulle enligt Dewey kunna utgöra en resurs för det omgivande 
samhället genom att de projekt och arbeten som gjordes där även var till 
gagn för andra än eleverna. I vissa fattigområden kunde det handla om 
att hjälpa upp och förbättra förhållanden i vissa kvarter eller områden 
genom olika reparationsarbeten (det stärkte också ansvarskänslan för 
den egna boendemiljön mm.). Förutom denna mer direkta påverkan 
fanns också en mer indirekt påverkan i det att eleverna i skolan blev 
bärare av demokratiska tankar och ideal som kom att överföras på andra 
i hemmet eller grannskapet. Föräldrars förtroende för skolan växte ock-
så genom att det anordnades kvällskurser för föräldrar i skolans verkstä-
der och lokaler.  

Lärarens roll i den nya skolan blev som en konsekvens av detta en 
helt annan än i den traditionella skolan. I den traditionella skolan fram-
stod läraren som den som ensam intog scenen, som i kraft av sitt ämbe-
te och ämnesauktoritet krävde en (passiv) lyssnarskara som svalde det 
läraren postulerade. I Deweys skola däremot, var läraren icke-auktoritär 
och skulle ses som en aktiv medlem av hela den gemenskap som skolan 
utgör, som en i gruppen, ett slags mentor: 

 
The teacher is not in the school to impose certain ideas or to 
form certain habits in the child, but is there as a member of the 
community to select the influences which shall affect the child to 
assist him in properly responding to these influences…I believe 
that the teacher´s business is simply to determine on the basis of 
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larger experience and riper wisdom, how the discipline of life 
shall come to the child.13  
 

Dewey om skolans innehåll  
Ämnesintegration  

Dewey avvisade både den ”gamla” skolan, med sin betoning på traditio-
nella skolämnen med eleven som en passiv mottagare av objektiva fakta, 
och den ”nya” som helt och hållet fokuserade på den enskilda individen 
som utgångspunkt och som ett mål i sig. Dewey valde en tredje väg. 
Den vägen bestod i att: 

 
…han dels laborerade med en helt ny typ av innehålls – organisa-
tion och dels införde barns ”erfarenhet” som ett nyckelbegrepp 
och ”learning by doing” som didaktisk princip. Han satte således 
åter – kanske som ett korrektiv för andra – lärandet på en central 
plats.14 
 

Dewey menade att uppdelningen i olika skolämnen, separerade från 
varandra, var en onaturlig och konstruerad ordning, skapad av skolan 
och som inte motsvarar tingens ordning så de gestaltar sig för eleven i 
den egna upplevda verkligheten. I den verkliga världen, den som vi lever 
i, möter människan fenomen och frågor som integrerade och samman-
flätade med varandra. Det vi möter i naturen och i det omgivande sam-
hället uppvisar oftast olika aspekter samtidigt, naturvetenskapliga, kultu-
rella, språkliga och etiska. Att då isolera ett ämnesinnehåll som enbart 
naturvetenskapligt eller kulturellt snarare försvårar än underlättar läran-
de, speciellt i unga år. Skolans innehåll ska därför inte utgå från någon 
bestämd studiekurs med vissa ämnen i någon förutbestämd ordning. 

                                                
13 Dewey, J., My Pedagogic Creed I: M S Dworkin, Dewey on Education (1897), 

s.24 
14 Arfwedson, Gerd., Reformpedagogik och Samhälle. En komparativ studie av pedago-

giska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890 – talet till 1930-talet. Doktor-
savgandling i Pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. HLS Förlag 
(2000).s.74  
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Det är i de ungas liv och utifrån de erfarenheter de gjort och gör som 
frågor och ämnen ska behandlas.  

Läroplanens alla ämnen representerade enligt Dewey alla de erfaren-
heter inom olika livsområden som mänskligheten hittills hade gjort. Men 
de hade abstraherats, generaliserats och presenterades på ett logiskt sätt 
som var helt främmande för eleven. Dewey menade att det som är äm-
nenas innehåll skulle återföras till: 

 
 ..the immediate and individual experiencing within which it has 
its origin and significance. 15 

 

Detta innebar att skolans kunskapsinnehåll behövde organiseras efter en 
ny princip som kan sammanfattas som ”problemlösning” eller problem-
baserat lärande och att man likställde vetenskapligt och barns tänkande. 
Allt lärande var för Dewey detsamma som experiment i syfte att finna 
lösningar på problem som visade sig för erfarenheten. 16 För Dewey var 
ett ämne som hemkunskap egentligen samma typ av aktivitet som den 
som ägde rum i ett laboratorium. (Av det skälet fick också matlagning en 
central position på schemat i Deweys laboratorieskola.) 

  

Problemlösning och reflektion  

Skolans innehåll borde enligt Dewey fokusera på att presentera lämpliga 
vetenskapliga problem, anpassade till elevens förmåga. Läraren skulle 
guida eleven via hennes egna erfarenheter så att det ledde fram till 
”growth”; en intellektuell, social och fysisk tillväxt eller mognad. I sin 
bok ”How we think” kommer han tillbaka tanken om att barns tänkande 
är synonymt med vetenskapligt tänkande: 

 
But thinking itself remains just what it has been all the time: a 
matter of following up and testing the conclusions suggested by 

                                                
15 Dewey, J. The Child and the Curriculum.I : M S Dworkin, Dewey on Educa-

tion,( 1902/1956), s.104  
16 Det var främst genom W.H. Kilpatrik (som både var elev och senare kollega 

till Dewey)omorganiseringen av traditionella ämnesläroplaner till mer pro-
jektmetodbaserade kom att få stort genomslag.  
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the facts and events of life. Thinking begins as soon as the baby 
who has lost the ball that he is playing with begins to foresee the 
possibility of something not yet existing – its recovery; and begins 
to forecast steps towards the realization of this possibility, and, 
by experimentation, to guide his acts by his ideas and thereby also 
test the ideas. 17 

 

Det som skiljer är graden inte arten. Här slår Dewey emellertid fast att 
barns tänkande måste kultiveras i flera steg för att kunna nå fram till det 
ideala stadiet i det mänskliga tänkandets utveckling, det han kallar ”re-
flective thinking”.18 ”Reflective thinking”, menar Dewey är själva grun-
den för all problemlösning. Som jag tolkar Dewey handlar det om att 
stegvis utveckla förmågan: att identifiera och formulera ett problem, 
kunna se orsaker, samband och konsekvenser, kunna anlägga olika per-
spektiv samt komma fram till möjliga och alternativa lösningar. Genom 
att eleven redan tidigt i skolåren tränas i dessa steg och förmågor och 
genom att hon lägger tidigare erfarenheter till nya utvecklas hennes tän-
kande mot det ideala; det reflekterande tänkandet. 

 

Arbeta med huvud och händer 

Deweys idealskola hade ett innehåll där det manuella arbetet och det 
prövande experimentella hade en framskjuten plats. Hans skola var ut-
rustad med, förutom bibliotek och trädgård, verkstäder, kök och labora-
torier mm. Barnen i Deweyskolan, ”The Laboratory school” laborerade 
med praktiska problem som utgångspunkt för sina studier:  

 
För Dewey var experiment av detta slag väsentligt mycket mer än 
en intressant manuell aktivitet; de är aktiva centra för vetenskap-
liga insikter. Deweys beskrivningar är närmast en ämnesintegra-
tionens Höga Visa – allt kan integreras med utgångspunkt från 
handarbete.19  

 

                                                
17 Dewey, J. How we think, Prometheus Books, New York (1991), s.66 
18 A. a. s. 7 – 14. 
19 Arfwedson (2000), s.94 
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Det var enligt Dewey viktigt att få kännedom om och känsla för olika 
typer av hantverk, deras material och arbetssätt oberoende om man 
tänkte sig syssla med detta i det kommande yrkeslivet. Dewey såg på 
västvärldens uppdelning av verksamheter i teori och praktik, mellan 
intellektuella och praktiska verksamheter, mellan kropp och själ, i både 
samhället och skolan, som djupt olycklig. Han ville skapa en skola där 
man utvecklade elevens förmåga till intelligent teoretisk och praktisk 
handling, med ett socialt samvete och känsla för det sköna i livet – kort 
sagt en ”hel” människa. Detta var bara möjligt om eleven fick arbeta 
med huvud och händer. 

 

Koppla innehåll till elevens intresse  
och individuella läggning 

Om eleverna skulle vara fria men ändå sysselsatta i skolan så var det 
viktigt att innehållet anknöt till sådant som intresserade dem. Läraren 
fick här inte betrakta eleverna som grupp utan det var viktigt att läraren 
tog hänsyn till varje elevs individuella läggning och intressen. Genom 
noggranna observationer av varje elev kunde läraren anpassa och åstad-
komma aktiviteter och material så att det passade var och en: 

 
 A truly scientific education can never develop so long as children 
are treated in the lump, merely as a class. Each child has a strong 
individuality, and any science must take stock of all the facts in its 
material. Every pupil must have a chance to show what he truly 
is, so that the teacher can find out what he needs to make him a 
complete human being. 20 

 
Enligt Dewey var det också viktigt vilken typ av aktiviteter det handlade 
om. Han betonade vikten av sådant som stimulerade barnets fria intel-
lektuella verksamhet och kritiserade i det sammanhanget Montessorisko-
lorna. Han menade att barnen i dessa skolor visserligen var fysiskt friare 
än i andra skolor men mer låsta intellektuellt genom att de mest arbetade 
med material som var färdigställt och som ensidigt bara tränade vissa 

                                                
20 J & E Dewey (1915), s.137 
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sinnen. Dessutom menade Dewey att dessa aktiviteter sällan hade något 
med socialt liv att göra. 21  

Någonting annat som just Dewey förordade när det gällde att väcka 
elevernas intresse var att skolan tog tillvara elevernas egna aktiviteter 
och erfarenheter utanför skolan. Det var viktigt att man som lärare i sin 
undervisning förde in och relaterade till sådant som eleverna upplevde 
och gjorde utanför skolan.  

Att låta eleverna få välja aktivitet (av hänsyn till deras eget intresse 
och individuella läggning) kunde ibland innebära en slags laissez-faire-
pedagogik (vilket också ofta anfördes som kritik mot reformpedagoger-
na). Men detta vände sig Dewey emot och varnade för:  

 
Ty ett barn är inte försett med en uppsättning syften och intres-
sen, som ska odlas precis som de är. Intressen måste, enligt De-
wey, förstås som attityder gentemot möjliga erfarenheter. Ett 
barns intressen är således ingenting en gång för alla uppnått (vil-
ket en del lärare tycktes tro). Aktiviteter som tycks utgå från ett 
intresse ska inte tolkas som prestationer – deras värde ligger i det 
inflytande de utövar.22 

 

Dewey och några av didaktikens frågor  
Didaktik – ett mångtydigt begrepp 

Begreppet didaktik är mångtydigt och ordet härstammat etymologiskt 
från det grekiska uttrycket didaskein techne, som betyder konsten att 
undervisa eller konsten att lära ut. Comenius definierade redan på 1600 
– talet didaktik som läran om val och behandling av undervisningens 
innehåll.23 

                                                
21 J & E Dewey (1915) s. 159  
22 Arfwedson, G.(2000), s.74 
23 I Sverige fick begreppet en renässans i mitten av 1980-talet och introducera-

des i lärarutbildningen. Det behövdes ett samlande namn på undervisning 
och inlärning. Kortfattat kan man säga att begreppet didaktik kom att fylla 
ett vakuum som många lärare sedan länge upplevt mellan olika ämnesdisci-
pliner och pedagogikämnet. Att det dröjde ända till 1980 – talet innan be-
greppet lanserades åter kan delvis bero på att det var den psykologiska tradi-
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Didaktiken handlar idag om: ”den praktikanknutna vetenskapen om 
alla de faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll”. 24 
För att undervisningen ska kunna genomföras, måste läraren ha funde-
rat och beslutat kring vad som ska tas upp och varför, vilka perspektiv 
som ska dominera mm. Förutom att göra ett urval måste det finnas tan-
kar om en struktur av innehållet; hur innehållet ska möta och interagera 
med eleverna samt vilka metoder, hjälpmedel och arbetssätt som är rele-
vanta. I den didaktiska analysen ingår även tankar om hur det hela ska 
utvärderas. Kortfattat handlar didaktiska frågor bl.a. om: 

- varför ett visst ämne/ämnesområde ska behandlas (legitimitet) 
- vilka frågor ett ämne/ämnesområde ska ge svar på (identitet och 

perspektiv) 
- vad som utifrån ovanstående är att betrakta som viktig och vär-

defull kunskap (urvalsprinciper) 
- hur eleverna ska tillägna sig det avsedda innehållet? (metoder och 

arbetssätt) 25 
 

De här frågorna menar jag, utgör några av de mest centrala didaktiska 
frågor en lärare står inför när han/hon ska planera, genomföra och ut-
värdera sin undervisning. För en undervisande lärare hänger frågorna 
intimt samman med varandra och frågorna påverkar varandra ömsesi-
digt. Det finns även andra didaktiska perspektiv som kan läggas till listan 
över didaktiska frågeställningar men jag lämnar dem därhän då det 
främst är dessa jag har utgått ifrån vid min läsning av Dewey.26  

                                                                                                             
tionen som kom att gå segrande ur den pedagogiska striden i början av 1900 
– talet.  

24 Arfwedson, Gerd & Gerhard., Didaktik för lärare, HLS Förlag (1994).s.16 
25 Här handlar det dels om hur ett innehåll kan kommuniceras till eleverna och 

rör sådant som arbetsformer och arbetssätt mm. dels om hur kommunika-
tionen sker i klassrummet, som monologisk eller dialogisk? Och hur ett lä-
romedel, en text kan möta sin läsare, eleven. 

26 Michael Uljens och Staffan Selander har lämnat ytterligare bidrag i det sam-
manhanget. 
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Jag har i nedanstående rubriker, med utgångspunkt i några av didak-
tikens frågor, varför – vad och hur, försökt vaska fram några svar ut-
ifrån Deweys sätt att resonera.  

 

Varför ska ett visst ämne/ämnesområde tas upp  
i undervisning? (legitimitet) 
Enligt Dewey sätt att resonera, kan den frågan få sitt svar genom att 
man som lärare ständigt frågar sig vad som är nyttig kunskap. Vad är det 
som främjar elevens växande och utveckling till en demokratisk sam-
hällsmedborgare?  

När det gäller varför ett visst ämne eller ämnesområde skall behand-
las utgår Dewey från en grundinställning som innebär att det som ska 
läras i skolan ska bära en idé om det som fostrar och skapar en social, 
fredlig och demokratisk samhällsmedborgare. För att kunna nå detta mål 
måste läraren ständigt observera och hålla ett öga på vad det är som 
intresserar eleverna. Svaret på varför vi ska studera och lära något om t 
ex historia, geografi eller naturkunskap är att detta alltihop är olika 
aspekter av mänskligt liv i tid och rum. Och eftersom all utbildning 
handlar om liv är det därför detta ska studeras i skolan. Det viktiga är 
dock att det hela utgår från ett intresse som Dewey menar alltid är 
sprunget ur den egna erfarenheten, det egna sociala livet. Nya frågor och 
nya infallsvinklar (när eleven visar intresse) på dessa äm-
nen/ämnesområden byggs ut och utvecklas i samband med att eleven 
själv erfar, gradvis, den komplexitet som är naturens och det omgivande 
samhällets.  

 

Vilka frågor ska ett ämne ge svar på?  
(Legitimitet och Identitet) 
Som jag tolkar Dewey kan ett ämne som historia få både sin legitimitet 
och sin identitet om historieämnet tar sin utgångspunkt i, t ex elevens 
egen historia, dvs. i det sammanhang ur vilket eleven och hans familj är 
sprungen. På samma sätt kan det lokala när-samhället utgöra en slags 
startpunkt och ram för studiet av hur man hamnat just där man är. Hur 
lever och arbetar människor där man själv bor och lever sitt liv? Genom 
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att eleven får studera den egna familjens och det lokala samhällets histo-
ria kan han/hon koppla och relatera detta till något han redan har kun-
skap om (och därför antagligen är nyfiken på). På så sätt blir startpunk-
ten för historieundervisningen, det egna livet, det som är mest angeläget 
och mest naturligt för den yngre. Genom att jämföra med det egna livet, 
det som eleven känner till kan han sen göra jämförelser och analysera 
skillnader och likheter med det samhälle han uppfattar idag. Genom att 
börja i den ”lilla historien” kan man som elev få syn på och erfara såda-
na fenomen och händelser som bidragit till eller bromsat samhällsut-
vecklingen just i den miljö eleven känner som sin. Så småningom kan 
man (när eleven blivit äldre och har erfarit mer) koppla dessa erfarenhe-
ter till den ”stora historien” i vilken olika teorier om vad som t ex utgör 
historiens drivkrafter kan studeras. Genom att eleverna får göra inter-
vjuer, samtala med och besöka lokala arkiv, (hembygds-)museer, stads-
planekontor mm ute i det lokala samhället blir också det omgivande 
samhället och dess invånare på olika sätt delaktiga och intresserade i 
skolans göranden. Skolan och utbildningen blir därmed integrerad i öv-
rigt samhällsliv på ett naturligt och ömsesidigt sätt. Spörsmål som angår 
föräldrarna och kommunens politiker är också skolans spörsmål och 
viceversa.  

 

Vad är värdefull och viktig kunskap  
i ett lärandesammanhang? (urvalsprinciper)  
Dewey ser lärande (inlärning är den term Dewey använder) som en pro-
cess som alltid äger rum i relation till ett innehåll. Det finns alltså en 
stark koppling mellan vad som ska läras och hur det ska ske.27 

Det är enligt Dewey av utomordentlig betydelse att i undervisning 
hitta det material som engagerar eleven i en specifik verksamhet. Det 
måste finnas ett mål och syfte som är av betydelse eller intresse för ele-
ven och ”som inte behandlar saker och ting som intellektuella gymnas-
tikredskap…”.28 Det som förtjänas att studera måste ingå i ett samman-
hang av aktiva intressen. 

                                                
27 Dewey, J. Demokrati och Utbildning (1997), s.209ff. 
28 A.a.s.175 
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Det faktum att läraren har kunskap om idéer som uppstått i det för-
flutna till följd av aktiviteter gör att läraren kan erbjuda de stimuli som 
behövs för att styra innehållet så att det sätts in i ett meningsfullt sam-
manhang. Ju mer läraren vet om ett ämnesområde desto fler variationer 
och möjligheter kan läraren presentera när det gäller att skapa mening 
för eleverna. Ett lärostoff kan aldrig betraktas utifrån samma utgångs-
punkt när det gäller elever och lärare. Ett färdigt material, ett ämne, är 
redan systematiserat och kan ingå i lärarens aktivitet men inte i elevens. 
Eleven har ingen (eller samma) erfarenhet av detta som läraren har: 

 
 När man använder texter och andra uttryck för befintlig kun-
skap, inser man ofta inte att stoffet ser olika ut beroende på den 
position det betraktas från, alltså från lärarens eller elevens.29  
 

Eftersom läraren redan kan det som eleven håller på att lära sig så inne-
bär det att det som läraren framställer endast kan ses som möjligheter 
för eleven. Dewey betonar vikten av att läraren har goda ämneskunska-
per eller som Dewey uttrycker det, att han behärskar stoffet till fullo. 
Det innebär att läraren istället för att fokusera stoffet kan fokusera på 
elevens attityder och respons till det som framställs. Det är interaktionen 
mellan ett lärostoff och eleven som läraren ska förstå.  

Dewey är kritisk till hur skolan tidigt introducerar en mängd olika 
studieämnen som läsning, skrivning, geografi mm. Han menar att sättet 
på vilket detta sker är ett slags våldförelse på barnets natur då det sättet 
inte har någon naturlig anknytning till barnets sociala liv. Det medför 
också, enligt Dewey att den etiska fostran försvåras.30 Den naturliga 
utgångspunkten ska vara barnets egna sociala aktiviteter och inte skol-
ämnen som naturvetenskap, litteratur, historia eller geografi. Det är na-
turen själv med sina objekt i tid och rum som ska vara fokus och utifrån 
naturen kan sen olika ämnen/ämnesområden förgrenas. Han talar om 
en centreringsprincip som ska föregå förgreningsprincipen. Hans kritik 
av skolans uppdelning i ämnen handlar just om att förgreningsprincipen 
föregår centreringsprincipen. Dewey menar t.ex. att litteratur är en tolk-
                                                
29 A.a. s.229 
30 Dewey, J. Individ, skola och samhälle, s.43 
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ning, spegling av sociala erfarenheter som ska följa efter och inte föregå 
elevens egna erfarenheter. Litteratur, läsning av en skönlitterär bok, bör 
alltså inte vara den grund man ska utgå från och bygga kunskap på utan 
kan istället användas som en slags sammanfattning av de erfarenheter 
som eleven redan gjort och därför kan relatera till.  

På liknande sätt resonerar han när det gäller skolämnet historia. Han 
menar att historia är så viktig då den just speglar stadier i samhällets liv 
och utveckling. Men det är först när historia betraktas som en beskriv-
ning av människans sociala liv och utveckling som den blir meningsfull. 
Att förlägga historia till historien dvs. att betrakta den som enbart något 
i det förflutna innebär att den blir död och livlös. Men säger han, förut-
sättningen för att det förstnämnda ska fungera innebär att eleven får 
komma i direkt kontakt med socialt liv. Det tror Dewey enbart är möj-
ligt genom att eleven blir medveten om det sociala arvet, det som påver-
kat oss och fört oss framåt. Av det följer att all utbildning och undervis-
ning måste börja med att eleven lär sig att utföra de grundläggande verk-
samhetsformer som gjort civilisationen till vad den är idag. För skolan 
betyder det då att praktiska ämnena som matlagning, sömnad och hant-
verksämnen ges en central plats då de just representerar grundläggande 
former för sociala aktiviteter. De är med utgångspunkt i dessa aktiviteter 
och ämnen som eleven sen kan föras in på mer teoretiska resonemang. 
Studier i naturvetenskap blir pedagogiska när de innebär att eleven får 
komma i kontakt med olika material och processer som har anknytning 
till elevens eget liv och erfarenheter. Problemet med naturvetenskapen i 
skolan, menar Dewey, handlar om att materialet presenteras i rent ob-
jektiv form, som en ny och speciell erfarenhet. Hans idé handlar istället 
om att: 

 
Naturvetenskap ska presenteras, inte så mycket som ett nytt 
ämne, utan som något som visar på faktorer, som redan finns i 
tidigare erfarenheter. Den skall vara ett redskap med vars hjälp 
dessa erfarenheter kan ordnas på ett lättare och effektivare sätt.31 

 

                                                
31 Dewey, J., Individ, skola och samhälle, s. 45 
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Av detta följer enligt Dewey att han inte tror på någon förutbestämd 
studieordning i den ideala kursplanen. Med hans utgångspunkt om att 
utbildning handlar om liv så följer av detta att allt liv inte bara har en 
naturvetenskaplig aspekt utan också en konst – och kulturaspekt samt 
en kommunikationsaspekt. Att utvecklas och lära sig något i skolan in-
nebär inte att det ena ämnet ska avlösa det andra i någon förutbestämd 
ordning. Det innebär istället att utveckla nya attityder till och nytt intres-
se för erfarenheter. Utbildning ska således ses som både ett mål och en 
process. 

 

Hur ska eleverna möta ett innehåll? 

Enligt Dewey är det alltså viktigt att man ser sambandet mellan stoff 
och metod. Lärostoffet och metoden utgör en enhet:  

 
Lärostoffet blir en färdig systematisk klassificering av fakta och 
principer i naturens och människans värld. Då får metoden som 
sin uppgift att beakta hur stoffet i fråga bäst kan presenteras och 
inskärpas i medvetandet eller att beakta olika sätt för medvetan-
det att gripa sig an materialet för att göra det lättare att ta till sig 
och befästa kunskap.32 

  

Fakta utgör därmed inte lärandets utgångspunkt utan dess höjdpunkt. 
Metod innebär för Dewey att arrangera stoffet på ett sådant sätt att det 
blir användbart och kan aldrig ligga utanför materialet. Metod innebär 
att effektivt leda stoffet mot ett önskat resultat vilket kräver genomtänk-
ta handlingar utifrån lärarens perspektiv. Precis som varje konstnär be-
höver olika metoder, tekniker för sitt arbete, behöver läraren en upp-
sättning metoder för att kunna utnyttja materialet så att det angår och 
blir begripligt för sina elever. Här tar Dewey upp exemplet med pia-
nospelaren och säger:  

 
En pianospelare som har perfekt kontroll över sitt instrument 
kan inte skilja på sitt och pianots bidrag. I aktiviteter av olika slag 

                                                
32 Dewey, J., Demokrati och utbildning, s. 209 



  89 

som utförs lätt och friktionsfritt – skidåkning, konversation, att 
lyssna på musik och att njuta av landskap – är man inte medveten 
om någon separation mellan metod och stoff. När man helhjärtat 
ägnar sig åt lek och eller arbete föreligger samma fenomen.33  
 

Att separera frågorna om vad som ska studeras och hur innebär att man 
skapar en mental gräns mellan vad som ska studeras och på vilket sätt 
vilket strider mot det naturliga sättet att som människa agera i olika 
(lärande) situationer. Istället bör vi som lärare fokusera på hur erfaren-
heten utvecklas för den anger för oss vilka faktorer som måste tryggas 
eller förändras för att fortsättningen ska lyckas (bättre). Som jag förstår 
Dewey kan man studera elevens lärande precis som man kan studera hur 
olika plantor växer eller inte växer. Genom att ta reda på vad det är som 
gör att vissa plantor växer bra kan man finna de speciella förutsättningar 
som gör att just de har en bra utveckling. Här tycker jag mig ana att 
Dewey faktiskt beskriver något av vad det som lärare innebär att vara en 
reflekterande praktiker.  

Vad händer i de fall (som Dewey menar är utmärkande för det mesta 
av undervisning) där metoden skiljs från stoffet? Ett problem som ofta 
framträder är att man som lärare applicerar en metod på sina lever. Att 
utgå från att det finns en metod som passar de flesta får ofta som kon-
sekvens att många elever inte kan känna igen sig, inte relatera till materi-
alet och därför upplever det som meningslöst och tvångsmässigt. Det 
som då ofta händer (som är förkastligt) är att man som lärare ändå för-
söker att bygga upp en spänning, locka med något som kittlar eleverna 
(en film, en kul lek etc.) eller hotar med vad som kan hända om de inte 
tar sig an uppgiften (sänkt betyg, samtal med föräldrar etc.) Istället mås-
te metoderna variera med individerna eftersom varje individ har sitt sätt 
att handskas med saker och ting. Det finns inga enkla, generella recept 
eller modeller som skall följas i undervisning enligt Dewey: 

 
Metoden förblir dock den lärandes egen angelägenhet, alltså hur 
man närmar sig tingen och hur man griper sig an uppgifter, och 
ingen uppräkning kan någonsin uttömma deras mångfald av for-

                                                
33 A.a. s. 211 
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mer och nyanser. Några attityder som är centrala för en effektiv 
hantering av lärostoffet må dock nämnas. Till de viktigaste hör 
direkthet, öppenhet, hängivenhet (eller oförbehållsamhet) och an-
svar. 34  

 

Eleverna ska erbjudas möjligheter att intressera sig för innehållet i en 
lektion pga.verkliga orsaker och positiva mål och inte bara för att något 
ska läras. Det innebär, som jag tolkar Dewey, att det är utomordentligt 
viktigt att läraren medvetandegör (inte bara för sig själv) för sina elever 
på vilket sätt ett visst innehåll kan vara/bli intressant. Det innebär också 
att det som väcker elevens frågor måste få utgöra ett slags startpunkt för 
vad det är som ska gestaltas i undervisningen. 

När Dewey talar om undervisningsmetoden likställer han det ofta 
med en konstnärlig metod. Det är då fråga om något helt annat än inspi-
rerad improvisation. Varje konstnär menar han måste först skaffa sig 
ingående kännedom om material och verktyg och för att t.ex. kunna 
måla ett konstverk måste konstnären känna till olika tekniker. Det krä-
ver en uthållig och koncentrerad uppmärksamhet på objektiva föremål. 
Det blir viktigt för konstnären att studera vad som lyckas och vad som 
misslyckas. Visst, medger Dewey, finns det grundläggande, stabila och 
det man kan kalla allmänna metoder som ger goda resultat. Det är vik-
tigt att man tar del av dessa men han säger också att det alltid finns: 

 
…en fara för att dessa metoder skall bli mekaniska och rigida och 
ta makten över aktören istället för att vara faktorer som han dis-
ponerar för att nå sina egna mål. 35 

 

På samma sätt, menar Dewey, förhåller det sig med metoder i undervis-
ning. En viktig del i lärandet består i att eleven bemästrar de metoder 
som enligt andras erfarenheter visa sig vara effektiva vid arbete med 
liknande uppgifter. (Dewey menar alltså att det är dumt att låta eleven 
behöva uppfinna hjulet en gång till.) Det är dock viktigt att dessa erfa-
renheter inlemmas i elevens egen erfarenhet, att han gör dom till sina 

                                                
34 A.a. s. 218 
35 A.a. s.215 
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med hjälp av de egna tankarna och det egna omdömet. Läraren ska fo-
kusera på att erbjuda möjligheter för varje elev att använda sin egen 
förmåga i en meningsfull verksamhet och inte på att avgöra hur stor 
varje elevs förmåga är i jämförelse med någon annans: 

 
Om alla lärare insåg att det är tankeprocessernas kvalitet och inte 
produktionen av korrekta svar som är måttet på den lärandes 
växande skulle inget mindre än en undervisningsrevolution sätta 
igång.36 

 

Dewey säger att en grundläggande svaghet i undervisningsmetoderna 
ligger i att de förutsätter att eleverna har erfarenhet. Misstaget består i 
att läraren antar att vi därmed kan börja med färdiga ämnen som aritme-
tik eller geografi mm. utan att man tar hänsyn till en direkt personlig 
erfarenhet av en situation som därigenom kan illustreras. Han menar att 
vad läraren behöver göra är att åstadkomma en empirisk situation som 
ett initialskede för tänkande. Den första fasen av mötet med ett nytt 
material måste ha karaktären av ”trial and error”. Lärarens uppgift blir i 
det sammanhanget att väcka tankar till liv. Som elev måste man alltid få 
pröva på, i lek eller arbete, att göra något med materialet. Då kommer 
den egna impulsiva aktiviteten först till uttryck och sen kan man beakta 
interaktionen mellan sin egen förmåga och materialet. Här jämför De-
wey med vad som händer när det lilla barnet sätts framför några bygg-
klossar och börjar bygga. 37 

Själv drar jag parallellen till egna erfarenheter av undervisning då man 
som lärare ofta förutsätter att vissa begrepp redan finns etablerade och 
erfarna hos eleven. Jag drar mig till minnes en lektion i samhällskunskap 
där eleverna skulle förklara vad som är kännetecknande för Sahel – bäl-
tet i Afrika. De uttryckte detta ordagrant utifrån lärobokstexten: ”en 
klimatisk region inom den subtropiska zonen med extrem torka…” men 
utan att egentligen ha förstått något av värde. Det visade sig nämligen 
att de varken kunde peka ut något afrikanskt land på kartan som ligger 
inom detta område, (få elever kunde peka ut kontinenten Afrika på kar-

                                                
36 A.a. s.221 
37 A.a. s.199 
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tan) eller säga något om vilka problem som är förknippade med området 
eller vad det kan innebära för människorna som lever där. Jag tolkar det 
som att det hos eleverna inte fanns några bilder, föreställningar; erfaren-
heter hos eleverna som gjorde att de kunde se några kopplingar mellan 
det geografiska begreppet och dess rumsliga betydelse. På samma sätt 
blir det ofta både för abstrakt och sammanhangslöst när geografiläraren 
kommer släpande på lådan med bergarter och mineraler och utifrån 
denna talar om skillnaden mellan metamorfa och sedimentära bergarter, 
om molybdenglans och bauxit. Vilken elev kan med automatik relatera 
dess innehåll till något den erfarit tidigare? 

  
För varje ämne i skolan borde alltså, om man vill väcka tankar till 
liv och inte ord, den första ansatsen vara så lite skolmässig som 
möjligt. För att inse vad en erfarenhet eller empirisk situation in-
nebär, måste vi dra oss till minnes den typ av situationer som 
uppstår utanför skolan, den sort sysselsättningar och intressen 
som leder till aktivitet i det normala livet.38  

 
Detta att tänkandet ska väckas till liv menar Dewey handlar om att pre-
sentera något som något nytt, något som är ovisst och problematiskt 
men som ändå har samband med befintliga vanor. Den viktigaste frågan 
till varje undervisningssituation eller material blir därför vilken typ av 
problem den omfattar. Här framhåller Dewey vikten av att skilja mellan 
äkta eller låtsade problem. Läraren bör fråga sig följande: – Inrymmer 
det här problemet något mer än bara ett problem?, – Anknyter frågan på 
ett naturligt sätt till en vidare eller personlig erfarenhet, eller är proble-
met enbart konstruerat för att tjäna ett visst undervisningssyfte? Dewey 
betonar vikten av att frågorna som ställs har en genuin och äkta karak-
tär. 

 I det här sammanhanget tänker jag på många av de uppgifter och 
övningar som elever ofta möter i sina läroböcker, de som bara är kon-
struerade för ett visst undervisningssyfte. Elevens problem blir att ta 
reda på vad som tillfredsställer läroboken eller läraren istället för att till-

                                                
38 A.a. s. 199 
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fredsställa de frågor och funderingar som upptar eleven.39 Sådana upp-
gifter uppfattas av många elever som helt meningslösa och dötrista. Det 
är utifrån ovanstående resonemang som Dewey uttrycker följande: 

 
Ingen har någonsin förklarat vad det beror på att barn är så fulla 
av frågor utanför skolan, så att de ansätter vuxna personer om de 
uppmuntras på minsta sätt, samtidigt som frånvaron av nyfiken-
het på skollektionens ämnen är iögonfallande.40 

 

Deweys förklaring är att de problem som läraren/lärostoffet presenterar 
inte uppstått på ett naturligt sätt. Av detta följer att det inte räcker med 
att läraren förändrar sin metod eller teknik utan det måste till ett mer 
verkligt material eller stoff för att det äkta intresset och motivationen 
ska uppstå. Det allvarliga med skolans innehåll så som det presenteras är 
att det tänkande som väcks blir artificiellt ensidigt och att det knappast 
danar karaktären, (vilket Dewey menar kanske är det värsta). Det senare 
tolkar jag som att skolans metoder oftast innebär ett tänkande som inte 
frammanar ett undersökande, kreativt och kritiskt sinnelag hos eleven. 
Och det är detta som enligt Dewey är så viktiga förmågor i det framåt-
syftande att åstadkomma goda tankevanor; att fostra i och för demokra-
ti.  

Det är också viktigt, förutom att inte isolera stoffet från elevens erfa-
renheter och det sociala livet, att det skapas kopplingar mellan de olika 
skolämnena. Den minst önskvärda (lektionen) behandlar varje lektion 
som en oberoende helhet. En klok lärare menar Dewey är en som sys-
tematiskt leder eleverna till att använda elevens tidigare lektioner för att 
förstå den pågående och för att kasta ytterligare ljus över det som de 
redan lärt sig. Undervisningen ska alltså sträva efter att eleven hittar 
kontaktpunkter och ömsesidiga samband mellan de olika skolämnena.  
                                                
39 Ekendahl – Wibaeus, Genus och text – en textanalytisk studie av några läro-

bokstexter i samhällskunskap för gymnasiet, (2004) D – uppsats i pedagogik, 
LHS. En del av den genusforskning vi redovisar i uppsatsen pekar just på 
detta faktum att frågor och problem som väcks i lärobokstexter ofta är kon-
struerade problem utan relevans för eleven och då särskilt med avseende på 
kvinnliga elever. 

40 Dewey, J. Demokrati och utbildning, s. 200 ff. 
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I sin fjärde artikel i ”My Pedagogic Creed” kommer Dewey in på själva 
undervisningen. Han använder inte här begreppet undervisning utan 
talar om ”metodikens natur”.41 Den viktigaste frågan läraren bör ställa 
sig är i vilken ordning elevens intresse utvecklas. Det finns enligt Dewey 
en lag som är nedlagd i barnets egen natur och som bestämmer i vilken 
ordning elevens intresse utvecklas. Av den (lagen) följer att den aktiva 
sidan kommer före den passiva sidan i barnets utveckling; muskelut-
veckling föregår sinnesutveckling. Han menar också att medvetna till-
stånd ofta kommer till uttryck i handlingar.  

Ett av skolans problem är att man just har förbisett detta och gjort 
eleven till en passiv mottagare av ett innehåll. Eftersom man inte tagit 
hänsyn till barnets egen natur leder mycket av skolarbetet till okoncent-
ration, distraktion och onödiga konflikter som tar alldeles för mycket 
onödig tid och energi i anspråk. Att presentera ett innehåll utanför sitt 
sociala sammanhang blir därför bara en massa påtvingade och menings-
lösa idéer utifrån elevens horisont. Dewey tror därför på bilden, före-
ställningen, som det bästa hjälpmedlet i undervisningen. Det är bara de 
begrepp som eleven själv bildar sig inom ämnet i fråga som är det han 
får ut av ämnet. Istället för att lägga så mycket energi på att lära eleven 
vissa saker borde man enligt Dewey satsa mer på att försöka få eleven 
att få tillgång till och utveckla en begreppsapparat som blir elevens egen. 
Detta görs bäst genom att läraren tränar elevens förmåga att skapa sig 
föreställningar och utvecklingsbara begrepp om de olika ämnena. Detta 
kan enligt Dewey ta sin utgångspunkt i vad eleven formulerar som asso-
ciativa begrepp till en bild eller dylikt. I det sammanhanget går mina 
tankar direkt till de ”mindmaps” eller tankekartor som lärare ofta ber 
sina elever göra i ett initialskede av något man ska börja studera. Hur 
sällan de utgår från varje elevs egen föreställningsvärld och begreppsap-
parat. Istället blir det ett slags kollektiv produkt som ”förhandlas” fram 
för att bli synlig på tavlan eller white – boarden och som därefter lämnas 
därhän!  

 

                                                
41 Dewey, J., Individ, skola och samhälle, Pedagogiska texter. (1998) s.43 
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Den kunskap som kommer först till en person och som sätter sig dju-
past är kunskapen om hur man gör (går, talar, skriver, cyklar etc.). Detta 
menar Dewey är ett bevis för att görandet är intimt sammankopplat med 
hur vi erövrar kunskap. ”Insikten om det naturliga utvecklingsförloppet 
uppstår däremot alltid ur situationer som inbegriper ´learning by doing´ 

Att man lär sig genom att göra något. Färdigheter och sysselsättning 
måste utgöra basen i lärandet. Eleven lär sig vad han måste göra för att 
uppnå vissa mål. Att göra något på ett intelligent sätt innebär att man 
blir förtrogen med det, att man vet hur det ska användas och varför.” 42 
Jag tolkar detta som att eleven alltid bör få pröva och tillämpa de kun-
skaper han(hon skaffat sig på olika sätt.  

Att göra olika saker på ett ändamålsenligt sätt innebär att man har att 
göra både med människor och saker. Man tillägnar sig alltså också en 
stor mängd social kunskap, genom utbyte av varandras erfarenheter; 
man lär av varandra. I det här sammanhanget betonar Dewey vikten av 
att kunskaperna (eller vetandet som han uttrycker det) ska växa fram ur 
någon fråga som angår eleven, något som är bekant och därför kan pas-
sa in och fördjupa ett meningssammanhang. Så länge eleven uppvisar ett 
behov av att vilja veta mer (genom att kanske ställa fler och svårare frå-
gor) och så länge han kan tillämpa det på sin egen situation så finns det 
inga gränser, menar Dewey för hur mycket stoff man som lärare kan 
presentera. 

Men Dewey varnar också för hur lätt det är att vi dränker våra elever 
i det informationsflöde (som han redan då, för 100 år sedan uppmärk-
sammade som ett problem) som sköljer över oss i den moderna tidens 
expansion. Risken finns att vi överhopar eleven detta istället för att arbe-
ta in det i elevens direkta erfarenheter.  

 
Med dessa avslutande rader kan jag inte annat än förundras över hur 
framsynt Deweys tankar och resonemang förefaller om man ser till de 
pedagogiska och didaktiska utmaningar som diskuteras i dagens skola. 
Det som skiljer är att Dewey skrev om detta för hundra år sedan!  

                                                
42 A.a. s.231? 
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För mig har läsningen av Deweys visioner och teorier om skola 
och undervisning inneburit att jag insett betydelsen av dessa, ap-
plicerade på dagens skola och undervisning. Det finns visserligen 
en hel del i hans vision om skolan som stämmer överens med 
intentionerna i den utbildningsreform som sjösattes i den svenska 
grund – och gymnasieskolan 1994, i LPO-94 och LPF-94 43 men 
som enligt mitt förmenande måste utvecklas betydligt mer om vi 
ska nå reformens mål. Och det är i det arbetet jag menar att De-
wey har mycket att bidra med.  
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Skolans samverkan med arbetslivet – 
mellan retorik och verklighet 
– Dagens diskussion i ljuset av John Dewey 

Fredrik Wikström 
 
 
 
 

Inledning 
Ett huvudsakligt arbetsområde för mig under nästan tio år har handlat 
om gymnasieskolans, och i synnerhet yrkesprogrammens, utveckling. 
Det har handlat om dess funktionalitet kopplat till elevers, samhällets 
och arbetslivets förväntningar. I synnerhet har fokus legat på yrkespro-
grammens interaktion eller samverkan med arbetslivet. Arbetet vid 
Skolverket, på Myndigheten för skolutveckling och som doktorand har 
både inneburit att jag genomfört undersökningar och initierat utveck-
lingsarbete inom detta område. 

Här vill jag försöka beskriva några, som jag ser det, huvudlinjer i ut-
vecklingen inom detta område. Vidare vill jag pröva att ställa dessa, som 
jag ser det, huvudlinjer i diskussionen om gymnasieskolans kontakter 
med arbetslivet mot Deweys texter och funderingar om utbildningens 
roll i ett samhälle och lärandes olika villkor. Det kommer inte i dagsläget 
kunna bli mer än tentativa utgångspunkter.  

Det finns givetvis många begränsningar så som artikeln är skriven. 
Förhoppningsvis kan texten ändå för de intresserade bidra till inspira-
tion och för de med en vidare horisont inom området vara en källa för 
ytterligare reflektion och analys.  
 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 98 - 113. 

GEM rapport 3
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Samverkan med arbetslivet – finns motiv  
bakom retoriken? 
Betoningen av skola – arbetslivsaspekten har i läroplaner, måldokument 
av olika slag och i den pedagogiska debatten varierat över åren. Överty-
gelser om pedagogiska, samhälleliga och demokratiska vinster har för-
modligen påverkat inriktningen inom området. Men debatten har troli-
gen också sammanhängt med ekonomiska konjunkturer. I de följande 
avsnitten i artikeln kommer en del måldokument och läroplans och 
kursplanetexter lyftas fram som belyser just detta, samt även texter av 
Dewey.  

Det kan handla om elevers lärande kopplat till erfarenheter från det 
omgivande samhället och arbetslivet, yrkesutbildningens samband med 
tillväxt och hur skolan kan hantera olika gruppers intressen för att möj-
liggöra ökad delaktighet, exempelvis arbetslivets. Genom förbättringar 
inom dessa områden tycks det finnas stora förhoppningar om en gene-
rell kvalitetsökning på flera olika nivåer i utbildningssystemet. I reger-
ingsuppdrag ställt till Skolverket 1999 benämnt ”kvalitetsförbättrande insat-
ser för gymnasieskolans yrkesutbildningar mm” lyfts ett antal områden fram 
som förväntas höja den generella kvaliteten i utbildningen. Av uppdra-
gets olika insatsområden betonas särkilt samverkan med arbetslivet1. 
Under våren 2004 har regeringen också tillsatt en Yrkesutbildnings-
delegation som har ett mycket starkt fokus på att stödja yrkesprogram-
mens samverkan med arbetslivet2. Här sägs b l a följande: 

  
Utsikterna för ungdomar att få ett arbete efter avslutad utbildning 
har förbättrats i takt med den allmänna ekonomiska utvecklingen. 
Inom många sektorer på arbetsmarknaden finns dock strukturella 
problem vid övergången från skolan till arbetslivet. Skolans ut-
bildning har i olika grad anpassats till arbetslivets behov, möjlig-
heterna till färdigutbildning i arbetet varierar mellan olika bran-
scher. En viktigt uppgift är därför att finna vägar att förbättra 
möjligheterna för elever som lämnar en yrkesutbildning att eta-
blera sig på arbetsmarknaden. Det innebär bl.a. insatser som kan 

                                                
1 Bilaga till regeringsbeslut 1999-12-16, nr 39 
2 Direktiv för en Yrkesutbildningsdelegation. Kommittédirektiv Dir 2004:72  
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leda till nya och fördjupade relationer och samverkansformer 
mellan skolan och arbetslivet, relationer som kännetecknas av 
långsiktighet; stabilitet och inriktning mot kvalitetsutveckling. 
Detta innebär i sin tur att det gemensamma ansvarstagandet mås-
te öka för planering, utveckling, genomförande och uppföljning 
av yrkesutbildning. 

 
Staten och många fler aktörer tillmäter samverkan mellan skolan och 
arbetslivet en mycket stor betydelse, dock ofta utan en ordentlig analys 
vilket kan få till resultat att det uppfattas som retoriska utspel utan några 
mer genomtänkta motiv. Orsaker till en stark retorik inom området kan 
givetvis sammanhänga med olika aktörers intresse att påverka utbild-
ningen i en för dom gynnsam inriktning. Man skulle kunna beskriva 
situationen som att skolväsendet står i en slags ”korseld” av olika intres-
sen – som samtliga utifrån sin ståndpunkt kan ha rimliga krav på skolans 
innehåll och utveckling. I boken Utbildningsreformer och politisk styr-
ning beskriver också Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren denna typ av 
intressekamp3.  

 
Utbildningens och skolans historia kan förstås som en ständig 
kamp mellan olika uppfattningar om vad kunskap är, vad som är 
värt att veta och vad olika individer och grupper kan lära sig. 

 
Pedagogiska processer är angelägenheter på flera samhälleliga arenor 
och offentlig politik – vilket i sig innebär att konflikter uppstår. Det är 
många olika föreställningar och verkligheter med tillhörande värderingar 
som skall rymmas i samtalet om skolan. De samtal, samverkansproces-
ser och aktiviteter som genomförs om utbildning och lärande sker på 
olika nivåer i utbildningssystemet – i klassrummen, lärarrum, lokala sty-
relser/politiker och i centrala eller nationella sammanhang t e x då na-
tionella måldokument tas fram. I ”bataljerna” är givetvis elever och 
skolpersonal och andra utbildningsaktörer huvudpersoner, men där 
finns också föräldrar och aktörer i omvärlden som arbetslivets företrä-

                                                
3 B Lindensjö och U.P Lundgren 2000. Utbildningsreformer och politisk styr-

ning. HLS förlag. S.16. 
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dare och som här särkilt fokuseras för diskussionen. Skolan har att an-
passa sig, göra prioriteringar, starta dialoger och handla med olika par-
ters intressen för ögonen – detta vill jag mena har alltid varit en del av 
skolans vardag.  

Denna situation för skolan, eller ständiga arbetsuppgift om samver-
kan och sökande efter konsensuslösningar, förstås naturligt utifrån Lin-
densjös och Lundgrens resonemang om att utbildning som samhällelig 
reproduktion är en av de två grundläggande samhälleliga processerna för 
existens och utveckling4. Dewey 1916 beskriver också hur uppfostran 
och undervisning är nödvändiga processer i ett samhälle varigenom kun-
skaper, färdigheter, värderingar och kulturella uttryck förs vidare från en 
generation till en annan5. 

 
Samhället existerar genom en överföringsprocess på samma vis 
som biologiskt liv. I denna överföring sker genom kommunika-
tion av vanor, tänkande och känslor från de äldre till de yngre. 
Utan denna kommunikation av ideal, hopp, förväntningar, moral 
och åsikter från de medlemmar i samhället som försvinner från 
grupplivet till de som kommer in i det, skulle det sociala livet inte 
bestå. 

 
Det står förmodligen klart att ett sådant kraftfullt medel som utbildning 
utgör för existens och utveckling inte bara kan vara en angelägenhet för 
professionella i skolan eller en begränsad grupp av aktörer. Om ambi-
tionen är att hålla samman ett samhälle med inte allt för starka motsätt-
ningar finns här förmodligen både skäl och fog för att tala om att de-
mokratiska processer är nödvändiga – processer som ger upphov till 
behov av samverkan, inte minst mellan gymnasieskolans yrkesutbild-

                                                
4 B Lindensjö och U.P Lundgren 2000. Utbildningsreformer och politisk styr-

ning. HLS förlag. De två grundläggande processerna för samhällets existens 
och utveckling beskrivs vara: Samhällelig produktion och samhällelig repro-
duktion.  

5 J Dewey 1916. Education and Democracy. New York: The MacMillan Com-
pany. Översatt i B Lindensjö och U.P Lundgren 2000.  
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ningar och arbetslivet6. Men samverkan för vad, till vilken nytta och 
mening? Är samverkan i sig ett mål eller vad mer ligger bakom motiven?  

Låt oss titta lite närmare på argumenten som kan dyka upp i retorik 
och i formella måldokument, propositioner, styrdokument och läropla-
ner. Mycket grovt skulle jag vilja dela in dessa på följande sätt: 

• Samverkan med arbetslivet för ett ökat lärande och högre 
måluppfyllelse 
(Pedagogik) 

• Samverkan för ökad demokrati och en sammanhållen skola (Demokrati) 

• Samverkan för tillväxt och välfärd (Produktion/tillväxt) 
I den här artikeln kommer jag främst att beröra den första typen av ar-
gument. Avslutningsvis berör jag också den andra typen av argument för 
en samverkan, men går inte särkilt långt in i diskussionen och koppling-
en till Dewey. Den undersökningen, liksom en belysning av det tredje 
argumentet om samverkan för ökad produktivitet/tillväxt, kräver ytterli-
gare läsning och studier.  

 

Samverkan med arbetslivet för ett ökat lärande  
och högre måluppfyllelse  
En pedagogisk kvalitetsaspekt som antas uppstå i en närmare interaktion 
med arbetslivet är t.ex. att elevers lärande underlättas då kunskaper sätts 
i sitt sammanhang. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i 
gymnasieskolan (APU) ger förutsättningar att knyta ihop teori och prak-
tik och därigenom fördjupa elevers kunskaper och stödja deras fortsatta 
utvecklingsprocesser.  

I en ganska högtidlig ton talar Dewey om betydelsen om att i skolan 
ta vara på de naturliga lärprocesser som finns runtikring barnet: 

  
…vi kan inte bortse från den pedagogiska betydelsen av den nära 
och förtrogna bekantskap man själv fick med naturen, med verk-

                                                
6 Lisbeth Lundahl har beskrivit hur utbildningspolitiken har påverkats av ar-

betsmarknadens parter. Lisbeth Lundahl 1997. Efter svensk modell, LO, 
SAF och utbildningspolitiken 1944 – 90, Boréa Bokförlag. 
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liga ting och material, med de faktiska processerna som man själv 
utförde, och kunskapen om deras sociala nödvändighet och bruk. 
I allt detta fanns en fortlöpande träning i observationsförmåga, i 
påhittighet, konstruktiv fantasi, och logiskt tänkande, och i en 
verklighetsuppfattning som man tillägnade sig genom första-
handskontakt med verkligheten7.  

 
I utvärderings- och utvecklingsarbete vid Skolverket finns exempel på 
hur förutsättningarna för elevers lärande har underlättats då kontakterna 
med arbetslivet varit goda8. Resultaten visar dock att det på många håll 
inom yrkesprogrammen är svårt att upprätta en god kontakt med arbets-
livet och därigenom växla ut de förmodade vinsterna.  

Inom de mer teoretiska utbildningarna som samhällsvetenskapligt- 
och naturvetenskapligt program är kontakterna ofta mer eller mindre 
obefintliga. Utvärderingar av de teoretiska utbildningarna visar också att 
arbetssätten ofta är ganska traditionella och att konservativa värderingar 
om lärande och undervisning kan vara mer seglivade än inom andra 
utbildningar. Eleverna på dessa utbildningar är också mer missnöjda 
med sina lärare och arbetsformer i skolan än vad elever på yrkesprogram 
är9. Skolverkets utvärderingar av APU visar också att elever värdesätter 
den delen av utbildningen mycket. Som Dewey här läses hade han upp-
fattningen att teori i undervisning inte borde frånkopplas elevers egen 
erfarenhetsvärld – åtminstone om den har syftet att bli meningsfull. 

 
Att vi lär oss av andras erfarenheter, av böcker och andras syn-
punkter endast när de har ett samband med vår egen erfarenhet, 
det är inte bara ett talesätt. Men skolan har varit så avskild, så iso-
lerad från vanliga förhållanden att det ställe dit barn skickas för 

                                                
7 J Dewey 1899. The School and Society. University of Chicago Press som 

finns översatt i 1980 i Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, sid 54 
8 Skolverkets utvärderingar av gymnasiereformen: Fem gymnasieprogram un-

der omvandlingstryck 1998 Rapport nr 149, Utvärdering av fem gymnasie-
program 1998 Rapport nr 163, Utvärdering av fem gymnasieprogram 1999 
Rapport nr 182, Reformeringen av gymnasieskolan. En sammanfattande ana-
lys. 2000 Rapport 187. 

 
9 Skolverket 2004. Attityder till skolan 2003 
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att lära sig disciplin är det enda stället i världen där det är mycket 
svårt att göra några egna erfarenheter…10  

 
I detta avseende går också J Dewey och hans dotter Evelyn i polemik 
med Rousseau och vänder sig mot uppfattningen att kunskapsutveck-
lingen inte enbart börjar i tanken och genom sinnena. De argumenterar 
för hur barnets fysiska utveckling till stora delar hänger samman med 
dess mentala och kunskapsmässiga utveckling11. 

 
The current idea (and one that prevails too much even in our 
own time) was that the senses were a sort of gateway and avenue 
through which impressions traveled and then built up knowledge 
pictures of the world (s 11). 

 
Visserligen ansåg Rousseau att den fysiska aktiviteten och möjligheten 
att pröva de “kunskapsbilder” som framträder har betydelse för lärandet 
– men det är i huvudsak i sinnena det hela tar sin början12. 

 
Consequently, while he makes much of the senses and suggests 
many games for cultivating them, he never the mere training of 
the senses an object on its own account.  

 
Viktiga verktyg som staten tillhandahåller för att åstadkomma detta sam-
spel mellan skolan och livet utanför som arbetslivet är de för yrkespro-
grammen obligatoriska 15 veckornas APU. Det finns nu också en för-
söksverksamheten med lärandet i arbetslivet LIA som utökar möjlighe-
ten till kontakter med arbetslivet.  

Sedan år 2000 finns nu också en ny 100 poängskurs benämnd pro-
jektarbetet som i mångt och mycket liknar ett examensarbete vid univer-
sitet och högskolor. I måldokumenten beskrivs förhoppningar om att 
kursen ska innebära att skolan och elever få en större närhet till verklig-

                                                
10 J Dewey 1899. The School and Society. University of Chicago Press som 

finns översatt i 1980 i Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, sid 88 
11 J Dewey & E Dewey 1915 Schools of to-morrow, London and Toronto. J,M 

Dent & sons LTD, s 11. 
12 Ibid, s 12. 
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heten utanför skolan. Elevens handledare under projektarbetet kan vara 
någon annan än den ansvarige läraren, exempelvis en APU-handledare 
på ett företag. Externa handledare eller medbedömare kan hjälpa den 
ansvarige läraren med betygssättningen. Här finns således en principiellt 
intressant öppning till att dela kunskapsbedömningsprocessen med ar-
betslivet – vilket i sig kan bidra till en tätare koppling mellan skola och 
arbetsliv13. 

Den projektarbetsmetod som i den ovan nämnda nya kursen Pro-
jektarbetet 100 poäng lanseras liknar i centrala delar Deweys ideal om 
hur undervisning och lärande kan organiseras. 

 
De följde de nödvändiga arbetsprocesserna från fiber till tyg. De 
återuppfann den första ullkardan… De återuppfann den enklaste 
metoden för att spinna ull… sedan presenterades barnen för näs-
ta uppfinning i den historiska ordningen genom att de experi-
menterade sig fram till den. På så sätt insåg de dess nödvändighet 
och dess effekter, inte bara på denna speciella industri utan på 
olika typer av samhälls liv – på detta sätt fick de en överblick av 
hela processen…14.  

 
Trots dessa möjligheter med APU, LIA och Projektarbetet pekar således 
utvärderingsresultat och erfarenheter från utvecklingsarbete att det på 
många håll finns svårigheter med interaktionen och samverkan med 
arbetslivet15.  

Lite tillspetsat kan sägas att gymnasieskolan på många håll fungerar 
som ett isolat – något som Dewey redan på sin tid uppmärksammade. I 

                                                
13 SFS 2001:56) Gymnasieförordningen 7 kap. Betyg m.m. 
14 J Dewey 1899. The School and Society. University of Chicago Press som 

finns översatt i 1980 i Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, sid 60 
När kursen Projektarbetet 100p infördes i gymnasieskolan var ett av de vikti-

gaste motiven att motverka den risk för ”snuttifiering” som dagens kursut-
formade gymnasieskola innebär. Projektarbete ska kunna sammanfatta och 
spänna över olika delar av utbildningen och programmets sk programmål 
står i första hand i fokus. I propositionen om en ny gymnasieskola föreslås 
Projektarbetet utvecklas till och benämnas Examensarbete.  

15 Skolverket 2002. Samtal-samsyn-samarbete. Ett regeringsuppdrag om arbets-
sätt för kvalitetsförbättringar inom gymnasieskolans yrkesutbildningar 
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The School and Society från 1899 som finns översatt i Individ, skola 
och samhälle talar Dewey om ”slöseriet i skolan”. 

 
Ur barnets synvinkel kommer sig det stora slöseriet i skolan av att 
de inte inom skolan på ett fritt och fullständigt sätt får använda 
sig av de erfarenheter de fått utanför skolan. Medan de å andra 
sidan inte kan använda det de lärt sig i skolan i det dagliga livet. 
Det är det som är skolans isolering – dess isolering från livet. När 
barnen kommer in i klassrummet måste de sluta upp att tänka på 
en hel del av de som de funderar över, idéer, intressen och aktivi-
teter…(s 87) 

 
Även dagens läroplan för gymnasieskolan har en tydlig intention vad 

gäller gymnasieskolan koppling till arbetslivet och anger liknade motiv 
som Dewey anför16. 

 
 Kunskaper och lärande  
Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna 
kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kun-
skapsutveckling. Därvid ska skolan ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som ele-
verna har från bl. a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan 
och det arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan  
 
Den enskilda skolans utveckling  
Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är 
viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse 
för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet. 
 

Här finns motstridiga tendenser i dagens debatt om gymnasieskolans 
inriktning och grundläggande målsättningar. 

Å ena sidan handlar det om ett närmande till arbetslivet. Den nya 
propositionen om en ny gymnasieskola andas mer om färdigutbildning 
till yrken än tidigare. Möjligheterna i systemet om APU och Projektarbe-

                                                
16 Lpf 94 kap 1.2 Gemenensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna – 

Kunskaper och lärande – Den enskilda skolans utveckling. 
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te, som jag redogjort för tidigare, ska nu möjligen, efter utredning, kun-
na kompletteras med en utökad möjlighet att lägga (yrkes)utbildning på 
entreprenad samt öppna upp för en reguljär lärlingsutbildning för de 
elever som så önskar. 

Å andra sidan finns från statens sida ambitionerna att skapa så breda 
utbildningar som möjligt som inte låser fast individer i smala yrkesom-
råden – som förbereder för ett återkommande, eller för den delen ett 
livslångt lärande. Ambitionen yttrar sig i strikta övergångskrav mellan 
grundskolan och gymnasium på godkänt i kärnämnen. Detta manifeste-
ras i socialdemokratins sedan länge etablerade målsättning om att 50 
procent av en årskull ska gå vidare till högre studier. Alla elever i gymna-
sieskolan ska för att möjliggöra detta kunna ha möjlighet att uppnå sk 
allmän behörighet (till högre studier). 

Det tenderar ibland bli en fråga om antingen eller – att man måste 
välja mellan bredd eller spetsutbildning, och kanske är det i realiteten så 
då administrativa och ekonomiska realiteter styr uppläggningen av ut-
bildningen. Staten tycks försöka balansera dessa två tillsynes motstridiga 
förhållandena. Deweys inspel i denna fråga 1899 som handlar om att 
hantera ”både och” känns nästan kusligt aktuell. Det kanske är ett teck-
en på att frågan äger en viss universalitet i utbildningssammanhang – 
graden av differentiering i olika avseenden. 

 
Fastän det bör finnas ett organiskt samband mellan skolan och 
arbetslivet betyder det inte att skolan ska utbilda barnet för ett 
visst yrke, utan att det bör finnas ett naturligt samband mellan 
barnets vardagsliv och det omgivande arbetslivet. Det är skolans 
uppgift att frigöra detta samband, att göra det medvetet, inte ge-
nom att införa specialämnen, som handelsgeografi och handels-
räkning, utan genom att hålla de vanliga vardagsattityderna vid 
liv17.  

                                                
17 J Dewey 1899. The School and Society. University of Chicago Press som 

finns översatt i 1980 i Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, sid 88 
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Samverkan för ökad demokrati  
och en sammanhållen gymnasieskola 
Den andra typen av argument som brukar anföras för att samarbeta med 
arbetslivet har att göra med demokrati och möjligheten att hålla samman 
ett utbildningssystem. Dewey och hans dotter Evelyn skriver i boken 
Schools of to-morrow18: 

 
The statement that the schools exist for a democratic purpose, 
for the good of citizenship, becomes an obvious fact and not a 
formula. A community which perceives what a strong factor its 
school is in civic activities, is quick to give supportand assistance 
in return, either by extending the use of its own facilities or by 
the direct assistance of labor, money, or material when these are 
needed.  

 
Här finns vinster att hämta för såväl skolan som för samhället i sin hel-
het. Dewey och Evelyn fortsätter och menar19: 

  
This closer contact with immediate neighborhood conditions not 
only enriches school work and strengthens motive force in pupil, 
but it increases the service renderd to the community.  

 
Yrkesprogrammens legitimitet och relevans hänger på möjligheten till 
samverkan med arbetslivet. I förlängningen en fråga om tilltron på möj-
ligheten att påverka och utöva inflytande över viktiga samhällsfunktio-
ner – något som kan skjuta in ”kilar” i ett demokratiskt samhällsbyggan-
de och innebära ”grus i maskineriet” för att hålla samman en gymnasie-
skola.  

Om det inte mellan nyckelaktörer i samhället kan uppstå stor sam-
stämmighet kring mål, medel och innehåll i undervisningen finns risken 

                                                
18 J Dewey & E Dewey 1915 Schools of to-morrow, London and Toronto. J,M 

Dent & sons LTD, s 206. 
 
19 J Dewey & E Dewey 1915 Schools of to-morrow, London and Toronto. 

J,M Dent & sons LTD, s 205. 
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att tilltron för skolan devalveras och där till hörande negativa effekter. 
Varför ska vi ta emot elever från skolan och del i ett samhällsansvar för 
lärande om vi inte har fått vara med och påverka målen och skolans 
inriktning, kan en företagare möjligen resonera. Om vi nu inte kommer 
överens så låt oss då ta hand om utbildningen själva så sätter vi våra 
egna mål och metoder – så kan möjligen en ny entreprenör som startar 
fristående gymnasieskola resonera. Antalet fristående yrkesgymnasier 
har ökat de senaste åren. Även om det ofta kan vara rekryteringsargu-
ment (interkommunala ersättningar) som står i förgrunden då sk lokala 
specialutformade program startas så är floran av lokalt specialutformade 
program och kurser ett tecken på bristande förtroende för de nationellt 
utformade alternativen. Det var inte så väldigt länge sedan yrkesutbild-
ningen låg utanför den gymnasiala utbildningen och ambitionerna att nu 
hålla samman gymnasieskolans olika lärdomstraditioner, den akademiska 
teoretiska och den mer yrkesinriktade praktiska yrkesutbildningen, kan 
gå om intet i fall dialogerna och samverkan om utbildningen uteblir. 

Läroplanens viljeyttring om att gymnasieskolans aktörer ska samver-
ka med arbetslivet kan exemplifieras gen följande utdrag från Lpf 94. 

 
Den enskilda skolans utveckling  
Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är 
viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse 
för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet. 
 

Ett av kraven för att få delta i LIA försöket är att det finns ett program-
råd för utbildningen samt att samråd skett med arbetsmarknadens parter 
kring beslutet om att delta i försöksverksamheten20.  

 
Samrådsorgan 
8 § För varje program där försöksverksamhet med lärande i arbetslivet er-
bjuds skall det, för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens parter, fin-
nas ett programråd. 

                                                
20 SFS 2003:345. Förordning om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet 

inom gymnasieskolan 
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9 § I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda lokala parterna 
på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans personal och elever. Rek-
torn eller den rektorn utser skall vara ordförande i programrådet. 

 
Dessa förordningstexter om hur dialogen mellan skolan och arbetslivet 
ska se ut svarar mycket väl mot det som Dewey 1899 talar om att det 
måste finnas ett ”organiskt samband mellan skolan och arbetslivet”. 

I arbetet med frågor om arbetslivets inflytande och delaktighet finns 
på lokal nivå två viktiga verktyg. Dessa är dels organiserade programråd, 
dels handledarutbildning för personer som ska stödja elevernas lärande i 
den arbetsplatsförlagda utbildningen eller inom Projektarbetet 100p. 
Dialogen mellan olika samhällsaktörer om gemensamma mål och 
strävanden sker i olika typer av programråd. Det finns exempel på hur 
yrkesprogram lyckas organisera lokala programråd med företrädare från 
arbetslivet så att alla parter upplever att de vinner på sitt deltagande. 
Variationen i yrkesprogrammens skola-arbetslivskontakter tycks emeller-
tid vara stor och skiljer sig åt mellan olika gymnasieprogram, skolor, 
kommuner och regioner.  

En svårighet i relationerna kan vara de olika verksamheternas ratio-
nalitet och syn på mål, metoder och resultat. För skolans del kan det 
innebära att samtalen och processerna i sig är viktiga kvaliteter som ska-
par förtroende och tillit till det samhälleliga systemet som t e x utbild-
ning och dess resultat. Arbetslivet, ofta företrätt av företags eller 
branschrepresentanter har inte samma uthållighet i relationerna beroen-
de på de betingelser som de lever under. Med ett sådant utgångsläge kan 
det vara svårt att i dialog bygga långsiktiga och hållbara relationer som 
gynnar demokratiska processer. 

De olika ”logikerna” som de åtminstone vid första påseende kan te 
sig, kan stå i motsats till det som Dewey 1909 menar är kärnan i demo-
kartiska processer21: 

 
Democracy is the faith that the process of experience is more 
important than any special result attained , so the special results 

                                                
21 J Dewey. The moral training given by the school community, From Moral 

principles in Education 1909, s 343 
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achieved are of ultimate value only as they are used to enrich and 
order the on going process. 

 

Avslutning 
Det finns en stark retorik de senaste åren om betydelsen av skolans 
samverkan med arbetslivet i allmänhet och i synnerhet, kanske naturligt, 
kopplat till de gymnasiala yrkesutbildningarna. Men samverkan för vad, 
till vilken nytta och mening? Är samverkan i sig ett mål eller vad mer 
ligger bakom motiven? 

Inledningsvis anfördes att det i huvudsak fanns tre typer av motiv 
bakom argumentationen. Ett som kan benämnas som pedagogiskt, ett 
demokratiskt och ett som handlat om tillväxt/produktivitet och välfärd.  

Motiven för samverkan utifrån en demokratiska aspekter har i arti-
keln endast berörts i begränsad omfattning och skulle vidare kunna ut-
vecklas en annan gång.  

Motivet för skolans samverkan för tillväxt och välfärd har närmare 
inte alls berörts.  

I den här artikeln har främst de pedagogiska motiven för samverkan 
och interaktion med omvärlden ställts i fokus, dels med hjälp av studier 
av formella måldokument som beskriver dagens ambitioner och aktivite-
ter inom området, dels utifrån texter av Dewey som beskriver liknande 
frågeställningar. Det har handlat om betydelsen av att stödja en interak-
tion eller samverkan med arbetslivet för att därigenom möjliggöra att 
kunskaper och lärande processer kan sättas i sitt sammanhang, att inte 
bara klassrummet utan omvärlden i vid mening bildar plattform för ele-
vers lärande och fortsatta utveckling. 

Mycket mer finns givetvis att ställa under belysning i dessa frågor. 
Förhoppningen är ändå att denna artikel givit något bidrag till den vida-
re diskussionen. 
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Dagens skola skapar  
morgondagens samhälle 
Ann S Pihlgren 

 
 
 
 

När jag, år 2000, påbörjade min anställning som rektor för Freinetskolan 
Mimer, en friskola i Norrtälje, gjorde jag en genomgång av arbetssätt, 
rutiner samt av kvalitet på undervisningen i skolan. Mitt intryck som ny 
ledare för enheten var att arbetssätt och undervisning höll mycket hög 
kvalitet. På vissa områden kunde arbetssättet förstärkas och förbättras. 
Utvärderingen ledde till några olika utvecklingsprojekt för att påbörja ett 
sådant förbättringsarbete. Ett sådant utvecklingsprojekt rörde barnens 
möjlighet att utveckla sitt tänkande kring värdefrågor och etiska dilem-
man genom Sokratiska samtal som arbetsmetod1, med utgångspunkt i de 
metoder som används bl.a. i Paideiaskolor i USA. Arbetet har kommit 
att leda till att jag följer projektet i min egenskap av doktorand vid Lä-
rarhögskolan i Stockholm, som en del av arbetet med min avhandling.  

Jag förhåller mig alltså i forskningsprojektet på Freinetskolan Mimer 
till två teoretiska världar, den freinetpedagogiska och Paideiarörelsens, 
formulerad av Mortimer J Adler. Freinetpedagogiken växte fram under 
mellankrigstiden, på 1920- och 30-talet i Frankrike. Paideiagruppen gav 
ut sitt manifest i början på 1980-talet. Arbetet med de Sokratiska samta-
len inom en freinetpedagogisk ram har lett fram till en rad frågor: Är det 
möjligt att integrera en annan pedagogisk inriktning i den freinetpedago-
giska? Finns det stora skiljelinjer mellan de bakomliggande teorierna?  
Är Adlers pedagogiska idéer mer anpassade till den skola som behövs i 
ett postmodernt samhälle? Kopplingen mellan Adler och Freinet tycktes 
för mig vara John Deweys idéer. Jag kommer nedan att reflektera över 

                                                
1 Sokratiska samtal ett en typ av filosoferande samtal i barn- eller vuxengrupp. 

Gruppen filosoferar över värdefrågor utifrån en text, ett konstverk, en film 
e.dyl. Se Lars Lindström (1993) 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 114 - 140. 

GEM rapport 3
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likheter och skillnader mellan några av Deweys grundidéer om skolan, 
dess arbetssätt och mål och de idéer som Celestin Freinet och Mortimer 
J. Adler för fram som centrala. Jag har valt att göra en genomgång av 
deras syn på skolans uppdrag, lärande som företeelse, synen på läropla-
ner, lärarens roll, hur lärande sker, vikten av praktiskt arbete samt språ-
kets betydelse för lärandet2. Urvalet är gjort utifrån de områden Celestin 
Freinet betonar som de viktigaste inom freinetpedagogiken.  

 

Celestin Freinet och freinetpedagogiken 
Celestin Freinet (f. 1896) var fransman och pedagog från 20-talet fram 
till sin död 1966. Han utvecklade en pedagogisk inriktning som idag 
finns representerad i en rad länder, bl.a. i Sverige genom enskilda peda-
goger, men också genom en rad friskolor, bl.a. på Freinetskolan Mimer i 
Norrtälje. Freinetpedagogiken har klara likheter i grundantaganden med 
John Deweys idéer.  

Celestin Freinet var officer under första världskriget, men ådrog sig 
en lungskada och kom därför att starta en livsgärning som pedagog i en 
byskola på den franska landsbygden. Han kom med tiden att organisera 
en stor grupp intresserade lärare i kooperativ för att vidareutveckla pe-
dagogiken. Rörelsen är idag en internationell sammanslutning för peda-
goger3. 

Freinet skrev ett antal böcker och artiklar med fokus på praktiskt ar-
betssätt. Hans mest kända bok, ”För folkets skola” skrev han under 
andra världskriget, då han internerats som politiskt farlig av den nazist-
vänliga franska Vichy-regeringen. Han gjorde relativt få referenser till 
teorier eller teoretiker, men nämner i olika skrifter själv vissa influenser: 
Rabelais, Montaigne, Rousseau, Fichte; Ferrière, Ferrer, Piaget, Montes-
sori och 

                                                
2 Likheter i synsätt mellan samtliga finns på fler områden, t.ex. i den negativa 

inställningen till prov och betyg och till utantillinlärning.  
3 Den internationella freinetrörelsen: FIMEM, Fédéracion Internationale des 

Movements dÉcole Moderne med säte i frankrike. Den svenska rörelsen ”Fre-
inetrörelsen i Sverige, Kooperativet Arbetets Pedagogik, KAP” www.freinet.se  
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Sovjetunionens skolprogram4. Freinet var starkt inspirerad av Ovide 
Decroly5, den belgiske pedagogen, som i sin tur var starkt influerad av 
Dewey6. Maria Montessori influerades också starkt av Dewey och hans 
efterföljare under sina besök i USA7. Hon och Freinet förde en debatt, 
där det finns ömsesidig uppskattning men också polemik. 1925 besökte 
Freinet Sovjet och träffade liksom Dewey några år senare bl.a. Nadezjda 
Krupskaja som då var utbildningskommissarie8. Han lärde under besö-
ket känna det nya sovjetiska skolprogrammet, vilket var starkt influerat 
av Dewey’s idéer9. 

Men trots att influenserna är tydliga att se i efterhand och trots att 
Dewey översattes tidigt till franska, nämner inte Celestin Freinet Dewey. 
Gerd B Arfwedson konstaterar i sin avhandling10 att reformpedagogiska 
försök återfinns under perioden 1890-1930-tal i en rad olika länder och 
utformningar. Hon menar att de reformpedagogiska strömningarna var 
en allmän västerländsk och internationell företeelse. Ett utbyte av idéer 
och influenser förekom tydligt. Kanske ville Freinet inte kännas vid en 
influens från Dewey. Dewey var amerikan med tidvis ett kristet budskap 
och ett på senare tid anti-marxistiskt och anti-kommunistiskt budskap. 
Freinet var socialist och under en tidigare period medlem i det franska 
kommunistpartiet, från vilket han dock begärde utträde. Han var stark 
motståndare till den katolska kyrkan, vilken han ansåg vara både auktori-
tär, anti-demokratisk och konservativ. Dewey refererar bl.a. till Maria 
Montessori, men såvitt jag har kunnat finna inte till Freinet. 

 

                                                
4 Mats Hemberg och Lutz Kremer i ”Örnar går inte i trappor”, KRUT nr 69, 

1993 
5 Rolf Malmberg i ”En bok om arbetets pedagogik”1981 
6 Sven G Hartman och Ulf P Lundgren i Dewey, John, ”Individ, skola och 

samhälle”, 1980 
7 Sven G Hartman och Ulf P Lundgren i Dewey, John, ”Individ, skola och 

samhälle”, 1980 
8 Lars Lindström i ”Psykologi i teori och praktik”, 1975 
9 Sven G Hartman och Ulf P Lundgren i Dewey, John, ”Individ, skola och 

samhälle”, 1980 
10 Gerd B Arfwedson ”Reformpedagogik och samhälle), 2000 
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Mortimer J. Adler och Paideiaprogrammet  
”To 

Horace Mann 

John Dewey 
and 

Robert Hutchins 

who should have been our leaders 
were they alive today” 

Mortimer J Adler,  ”The Paideia Proposal”, 1982, sid. V 

 
Så inleds ”The Paideia Proposal”, där Mortimer J Adler redogör för 
Paideiagruppens pedagogiska grundidéer. Mortimer Jerome Adler (1902-
2001) var, när boken skrevs ”Director of the Institute for Philosophical 
Research” i Chicago och författare till en rad böcker och en stor mängd 
artiklar rörande filosofi, språk, litteratur, politik. Sammanlagt skrev 
Adler ett 60-tal böcker med titlar som bl.a. ”Dialectic” (1927), ”The 
Higher Learning in America” (1936), ”How to read a book” (1940), 
“How we think about War and Peace” (1943) och ”Six Great Ideas” 
(1981). Hans karriär kom framför allt att handla om pedagogiska och 
filosofiska frågor vid amerikanska pedagogiska och filosofiska forsk-
ningsinstitutioner, t.ex. vid Chicago University, the University of North 
Carolina (Chapel Hill), the Institute for Philosophical Research och the 
Aspen Institute.  

Liksom Dewey startade Adler sin filosofiska bana i ett dialektiskt 
tänkande, men kom till skillnad mot Dewey, som gradvis övergick till ett 
mer pragmatiskt synsätt11, med tiden att övergå till en filosofisk inrikt-
ning som byggde på Aristoteles och Thomas av Aquinos tänkande. Ad-
lers livslånga intresse rörde utbildning av alla medborgare i ett demokra-
tiskt perspektiv och att lärandet var livslångt. De klassiska verken, 
                                                

11 Dewey räknas som pragmatiker och ställer som sådan de traditionella filosofis-
ka frågorna om sanning och sken, ande och material o.s.v. åt sidan för att ägna 
sig åt de praktiska frågorna i dagens samhälle men på ett filosofiskt sätt, genom 
analyser och idéer. ”Intelligent action” var målet för hans filosofi, d.v.s. att 
analysera omvärlden och pröva tänkbara lösningar och därefter gärna omforma 
hållbara idéer till handling. 
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främst inom litteraturen och de stora, filosofiska idéerna (Great Books 
and Great Ideas) kom att bli viktiga hörnstenar i hans syn på undervis-
ning. Tillsammans med Robert M Hutchins12, dåvarande president för 
Chicagouniversitetet bildade Adler ”The Great Books Foundation”13 
1947, i syfte att starta bokcirklar om just klassiska verk. Idag består rö-
relsen i USA av uppåt 850 cirklar, som möts i hem, på bibliotek m.m. 
med tusentals vuxna deltagare. Man har också en verksamhet som riktar 
sig till unga, framför allt genom skolor och bibliotek, Junior Great Bo-
oks, med ett bokförlag som producerar böcker och lärarhandledningar 
för samtal och med utbildningar för pedagoger.  

1982 samlade Mortimer J Adler en grupp utbildare och intellektuella 
runt sig i Paideiagruppen. Gruppen tog som sin uppgift att formulera en 
rad principer för hur skolväsendet skulle förändras och byggas upp. 
Adler grundade 1988 the National Paideia Centre14 för att driva det 
praktiska förändringsarbetet vidare. Centret arbetar idag för att utbilda 
och sprida kunskap om hur Padeiaprinciperna ska omsättas i praktiskt 
skolarbete. Pedagogiken finns idag spridd och implementerad i ett 30-tal 
skolor i USA. Liksom för Dewey var religion något som sysselsatte Ad-
ler under stora delar av hans liv och i flera skrifter försöker han förklara 
religiösa frågor utifrån ett filosofiskt perspektiv. Han kom dock till ett 
något annorlunda resultat än Dewey15. 1984, 82 år gammal konverterade 
Adler (från judendomen eller från att ha varit en hedning, som han själv 
beskrev det) till kristendomen.  

Första kapitlet i “The Paideia Proposal” heter ”Democracy and Edu-
cation” och i detta gör Adler (självfallet!) flera referenser till John Dewey 
och hans insats för att skapa ett demokratiskt samhälle genom en de-
mokratisk skola, där alla barn får samma kvalitet på undervisningen. I 
kapitlet konstateras behovet av en reform av undervisningssystemet i 
USA 1982 i Deweys anda. Paideiagruppen menade genom Adler att vi 
inte lyckats genomföra Deweys idéer, och att vi inte kan fortgå i detta 
misslyckande, utan att det får katastrofala konsekvenser, framför allt för 
                                                

12 Robert M Hutchins, amerikansk utbildare och universitetspresident 1899-1977  
13 www.greatbooks.org 
14 www.paideia.org 
15 Alan Ryan i ”John Dewey and the High Tide of American Liberalism”, 1995 
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det demokratiska samhället. Liksom John Dewey var Adler influerad av 
idéer från den amerikanska upplysningstiden och pedagogiska idéer från 
Thomas Jefferson16 och Horace Mann17. Adler framhåller kopplingen 
som såväl Jefferson, Mann18 och Hutchins gjorde mellan en skola ”för 
alla” och demokratin. Han är också starkt influerad av Sokrates ”majev-
tik”19. 

Det verkar föga okontroversiellt att referera till Dewey i ett pedago-
giskt manifest, som vill föreslå en demokratisering av skolan. I Adlers 
fall var det dock synnerligen kontroversiellt att ta ett sådant steg. I sam-
band med Hutchins utnämning till president för University of Chicago 
knöt han Adler till sig. Meningsskiljaktigheterna mellan å ena sidan en 
yngre falang ledd av Hutchins och Adler och den filosofiska fakulteten 
på universitetet, som var stark influerad av Deweys tänkande, blev snart 
uppenbar och ledde till en hätsk strid i artiklar, föredrag och i debatter 
mellan främst Adler och Dewey20. Adler angrep framför allt Dewey för 
att denne i hans ögon hade en övertro på att all kunskap kunde experi-
menteras fram. Deweys kritik av Adler och Hutchins gällde framför allt 
att dessa sökte införa en traditionell skola, som bara hyllade de klassiska 
bildningsidealen21. I historiens ljus tycks striden framför allt rört sig om 
en serie missförstånd (eller avsiktliga missförstånd) av resp. lägers peda-
gogiska utgångspunkter22.  

                                                
16 Thomas Jefferson, 1743-1826, amerikansk politiker, president 1801-09 
17 Sven G Hartman och Ulf P Lundgren i Dewey, John, ”Individ, skola och 

samhälle”, 1980 
18 Horace Mann, amerikansk utbildningsfilosof och politiker 1796-1856 
19 Jfr Sokrates benämning på sin egen metod, ”majevtik”, förlossningskonst 
20 Adler hade stött på Dewey under studieåren och deltagit i professor Deweys 

filosofikurs. I sin självbiografi ”Philosopher at Large” beskriver Adler att han 
förpestade professorns tillvaro med att ifrågasätta de slutsatser Dewey drog 
under föreläsningarna till den grad att Dewey till slut bad honom sluta ställa 
frågor! 

21 Alan Ryan i ”John Dewey and the High Tide of American Liberalism”, 1995; 
Mortimer J Adler i “Philosopher at Large”, 1977 

22 Gerd B Arfwedson (1998) redogör för ett sätt att klassificera undervisningste-
orier utifrån deras syn på bildning, som utgår från tysk bildningsfilosofi. Man 
skiljer här på formella och materiella undervisningsteorier. I de formella teori-
erna utgår undervisningen från eleven, barnet. De formella undervisningsteori-
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En verklig skillnad på ett ur filosofisk synpunkt viktigt område kan 
dock urskiljas. Deweys (pragmatiska) ståndpunkt kan förenklat samman-
fattas så, att människorna i varje ny tidsålder måste formulera vad som 
är rätt eller fel just då. De moraliska och mänskliga värdena är relativa 
och kan endast formuleras i eftertänksamt samtal mellan individerna i 
samhället. Adlers ståndpunkt har en annan utgångspunkt men han 
kommer delvis till samma resultat. Adler ansåg (i enlighet med Platon 
och Aristoteles) att det finns en uppsättning värden, dygder som är kon-
stanta och gemensamma för mänskligheten men att dessa måste utfors-
kas i eftertänksamma samtal mellan människor.  

I sin andra självbiografi23 beskriver Adler hur hans eget tänkande 
kring filosofiska frågor utvecklats med åren men också hur han upptäckt 
att detsamma gällt för Dewey. I samband med att Paideiamanifestet 
formulerades, konstaterade Adler att Deweys pedagogiska idéer i många 
aspekter var föregångare till Paideiarörelsens. 

 

Skolans uppdrag:  
Dagens skola skapar morgondagens samhälle 
Vid genomläsning av ett urval av Deweys, Adlers och Freinets skrifter 
slås man av en rad formmässiga likheter, både i det delvis uppfordrande 

                                                                                                             
erna kan i sin tur delas upp i teori om funktionell bildning resp. om metodisk 
bildning, som ibland kan förekomma var för sig, ibland kan förekomma till-
sammans. Den funktionella linjen hävdar att den unga människan är bildad när 
hennes hela potential tagits tillvara. Den metodiska bildningen betonar istället 
att barnet ska behärska inlärningsstrategier o.s.v. Materiella undervisningsteori-
er utgår istället från stoffet som centralt. En människa anses här som bildad 
när hon tagit del av de viktigaste verken i vårt bildningsarv, den som har vad 
Arfwedson kallar ”ett encyclopediskt vetande” (sid. 84). Beskrivet i dessa ter-
men tycks en av de stora missuppfattningarna i striden ha gällt att Dewey och 
hans anhängare uppfattat Adlers och Hutchins idéer som ett utfall av den tra-
ditionella ”materiella” uppfattningen. Adler och Hutchins avsåg dock snarast 
att förena en ”formell” och ”metodisk” ansats med klassiska verk som ut-
gångspunkt i sina filosoferande samtal. Adlers kritik mot Dewey rörde snarast 
att han alltför hårt drev en ”formell” och ”funktionell” linje. 

23 Mortimer J Adler, ”A Second Look in the Rearview Mirror”, 1992 
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språket, men också i formen, hur idéerna presenteras. Dewey presente-
rar i ”My Pedagogical Creed”, först publicerad 1897, sina grundidéer i 
fem ”artiklar”. Celestin Freinet presenterar i ”Pour l’école du peuple” 
(För folkets skola) sina 30 ”konstanter”. Mortimer J Adler och Paideia-
gruppen presenterar sina grundidéer i ”The Paideia Proposal An Edu-
cational Manifesto”. Enbart vid beaktandet av titlarna (angivna med 
fetstil) ser man att alla tre avser att snarare skriva manifest än handböck-
er i praktisk pedagogik. 

Språket hos alla tre påminner också stundtals om brandtal, snarare än 
pedagogiska eller teoretiska texter. I inledningen till ”För folkets skola” 
(som Freinet f.ö. utarbetade grundtankarna till när han var internerad av 
Vichyregeringen under andra världskriget) för han fram följande grund-
satser för sin pedagogik: 

 
”Barnet ska utveckla sin personlighet så mycket som möjligt 
inom en rationell gemenskap, som det tjänar och som tjänar det. 
Det skall fullborda sitt öde och uppnå sin värdighet och styrka, så 
att det kan förbereda sig på att som vuxen människa arbeta effek-
tivt och fjärran från alla egoistiska lögner för att skapa ett samhäl-
le i harmoni och jämvikt.” 

Celestin Freinet, För folkets skola, sid. 27-28 
 

Adler definierar Paideiagruppens målsättning på följande sätt: 
 

”Our concern is double-edged. We have two fundamental goals 
in view. One is equipping all the children of this country to earn a 
good living for themselves. The other is enabling them to lead 
good human lives./--/ Achieving peace, prosperity and plenty 
could put this country on the edge of becoming an earthly para-
dise, but only a much better educational system than now exists 
can carry us across the threshold.” 

Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 73 och 79 
 

Dewey slår i “My Pedagogical Creed” fast att: 
 

”Jag tror att man i den ideala skolan finner en sammanjämkning 
av individualistiska och institutionella ideal.  
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Jag tror att samhällets plikt att utbilda därför också är dess 
högsta moraliska plikt.” 

John Dewey, Mitt pedagogiska credo i ”Individ, skola och 
samhälle”, 1980, sid. 48 

 
Alla tre tycks besjälade av ett uppdrag att bygga morgondagens samhälle 
som en verklig demokrati, d.v.s. en demokrati där medborgarna är för-
mögna att delta aktivt i skapandet av ett gott samhälle24. Uppdraget är 
mer än att presentera en pedagogisk filosofi eller metod. Det är omväl-
vande och omskapande. 

 
”Detta hopp  om livet skall vara den hemlighetsfulla ariadnetråd 
som leder oss på vår trevande vandring från den ena konstanten 
till den andra fram till vårt gemensamma mål: barnets utveckling 
till morgondagens människa.” 
Celstin Freinet, Konstant nr 30, För folkets skola, sid. 199 
 
”The innermost meaning of social equality is: substantially the 
same quality of life for all. This calls for:  The same quality of 
schooling for all./--/ There are no unteachable children. There 
are only schools and teachers and parents who fail to teach 
them.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 5-6 och 9 
 
“Jag tror att utbildning är den grundläggande metoden för sociala 
framsteg och reformer.” 
John Dewey, Mitt pedagogiska credo i ”Individ, skola och sam-
hälle”, 1980, sid. 48 

 

                                                
24 John Dewey redogör 1927 för sin syn på demokrati och medborgarnas delta-

gande i att skapa ett demokratiskt samhälle bl.a. i “The Public and its Pro-
blems”. Han framför bl.a. att demokratin måste omformuleras , omdefinieras 
utifrån tidens behov och att medborgarna därför ständigt måste föra samtal 
och kommunicera om vad som är bäst i olika lägen. 
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Lärande som företeelse: Det livslånga lärandet 
Adler framhåller, precis som Dewey, det ”livslånga lärandet”. Hos De-
wey poängteras det som ”growth”, något som ständigt pågår (även om 
växandet är störst för barn), medan det hos Adler definieras som en 
lärandeprocess, en utbildning. Hos Dewey har begreppet en koppling till 
de biologiska förutsättningarna för människan, med vissa sociala konse-
kvenser, hos Adler är det en samtidig biologisk och en social process. 

Freinet påtalar att det är viktigt att inse att pedagogiken måste för-
ändras, eftersom tiderna förändras. Därför uppmanar han pedagogerna 
att fortsätta utveckla Freinetpedagogiken och inte se de råd eller meto-
der som han förespråkar som färdiga. Freinet är inte lika tydlig i om det 
förekommer ett livslång lärande, men slår ändå fast att barnet strävar 
efter att bli vuxet och att det är utbildningens uppgift att se till att det 
vuxna livet blir gott. 

Liksom Dewey betonar Freinet både individen och den sociala grup-
pens vikt för barnets utveckling. Liksom Dewey menar Freinet att sko-
lan är en del av livet, inte en väntan och en förberedelse på något som 
ska komma. Skolan skapar morgondagens samhälle, men barnen lär sig 
också förstå sin roll i samhället genom att skolan är ett samhälle i sig 
vars processer liknar de samhälleliga processerna.  

Ställningstagandet syns också i bådas kritik av andra pedagoger. Frei-
net framhöll t.ex. Montessori som ett föredöme vad gäller synen på 
barn, men kritiserade hennes detaljerade, av vuxna fabricerade material 
och arbetsgång, liksom hennes inriktning enbart på barnets mognad, ett 
sammanhang där även Dewey förde fram kritik mot t.ex. Montessori 
och Fröbel m. fl. För Adler tycks dock kritiken av andra ”progressiva” 
pedagoger vara passé. Han konstaterar krasst att den nuvarande skolan 
har misslyckats i sina försök att utveckla individer och demokrati och 
erbjuder ett alternativt arbetssätt. 

 Freinet ansåg också att Montessoris utbildning av Montessoripeda-
goger knappast skulle leda till att ge dem pedagogisk insikt. Istället för 
att utbilda pedagogerna bör dessa organisera sig i reflekterande koopera-
tiv, som gemensamt bör söka sig fram till insikt. Att djupare insikt inte 
kan erhållas enbart genom utbildning framhåller även Adler: 
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 “No amount of schooling, as was said earlier, can produce an 
educated person. To be truly educated is a state achieved by self-
direction, usually long after schooling is completed, in the later 
years of life. ” 

Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 58 

 
Tankar hos Freinet kan alltså tolkas som en idé om att lärande är en 
livslång process, även om han inte direkt uttalar det, som Dewey och 
Adler gör.   

 

Synen på läroplaner:  
Ämnesintegrering och autenticitet 
Freinet menar att den traditionella skolan centrerats kring undervis-
ningsstoffet och kring läroplanerna som ett uttryck för detta men att 
morgondagens skola kommer att vara centrerad kring barnet som sam-
hällsmedborgare. Han ställer dessa delvis mot varandra, inte som De-
wey, som försöker integrera barnet och läroplanen, t.ex. i ”The Child 
and the Curriculum” från 1902:  

 
”På precis samma sätt som två punkter bestämmer en rak linje, så 
bestäms undervisningen av barnets aktuella nivå och ämnesstudi-
ernas fakta och sanningar. Det är en fortgående rekonstruktion 
som utgår från barnets nuvarande erfarenhet och närmar sig allt 
det som representeras av den organiserade kunskapsmängd vi kal-
lar ämnesstudier.” 
John Dewey, Barnet och läroplanen i ”Individ, skola och samhäl-
le”, 1980, sid. 105 

 
Ingen av dem uppfattar en ämnesindelning som naturlig: 
 

”Ämnesindelningen är inte något som finns i barnets erfarenhet. 
Individen upplever inte tingen i separata fack.” 
John Dewey, Barnet och läroplanen i ”Individ, skola och samhäl-
le”, 1980, sid. 102 
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Adler tycks mer eller mindre ta för givet att det knappast är av godo att 
göra en ämnesindelning. Han framhåller däremot tydligt att det är viktigt 
att låta alla barn och ungdomar få en gemensam, sammanhållen utbild-
ning, utan linjeval eller uppdelning i yrkesutbildning och akademisk ut-
bildning under åren K-1225. Adler motiverar detta med att skolan ska 
tillgodose tre områden i elevens utveckling: självutveckling (self-
improvement), skapandet goda samhällsmedborgare och skapandet en 
egen försörjning. 

 
”To achieve these three goals, basic schooling must have for all a 
quality that can be best defined, positively, by saying that it must 
be general and liberal; and negatively, by saying that it must be 
nonspecialized and nonvocational.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 18 

 
Genom att använda tre olika undervisningsformer kan målen uppnås, 
menar Adler. Han kallar dessa tre vägar ”kolumner” och menar att de är 
att betrakta som Paideiaskolornas läroplan: 

1. Genom att tillägna sig organiserad kunskap, ny kunskap 
tillförs 

2. Genom att utveckla intellektuella färdigheter genom te-
matiska projekt och färdighetsträning 

3. Genom att utöka sin förståelse, insikt och uppskattning 
av estetik, skapa själv  

Man kan här direkt spåra en idémässig koppling till Dewey: 
 

”Inlärning innehåller som tidigare sagts åtminstone tre faktorer: 
kunskap, färdigheter och karaktär. Var och en av dessa tre måste 
studeras.” 
John Dewey, Progressiv pedagogik och pedagogik som vetenskap 
i ”Individ, skola och samhälle”, 1980, sid. 139 

 

                                                
25 En tanke som f.ö. kan härledas tillbaka till Hutchins idévärld (K-12 innebär 

kindergarten, förskola t.o.m. skolår 12). 
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Arbetssättet som förespråkas av samtliga är tematiskt och ämnesintegre-
rat, inte ämnesindelat, ett arbetssätt som utgår från barnets intressen och 
består av autentiska arbetsuppgifter26. 

 

Lärarens roll: Medmänniska eller  
”The first among equals” 
För Adler får de tre delarna tydliga konsekvenser i lärarrollen. Punkt 1 
förutsätter läraren som didakt, i punkt 2 blir läraren en coach och i 
punkt tre en ”barnmorska”27, som hjälper till att förlösa elevens egna 
idéer. Freinet betonar i sina metodiska anvisningar för freinetpedagogen 
snarast punkt 2 och delvis 3 i Adlers uppdelning. Freinet menar, liksom 
Dewey i bl.a. ”My Pedagogic Creed” och i ”Experience and Education” 
att läraren ska vara en medmänniska, visserligen en mer kunnig med-
människa, men en del av den sociala gruppen i skolan. Det får i bådas 
fall konsekvenser för hur disciplin och struktur skapas i gruppen: 

 
”Läraren är inte i skolan för att förmedla vissa idéer eller forma 
vissa vanor hos barnen, utan för att, som medlem av gruppen, 
välja vad som skall påverka barnen och hjälpa dem att på ett 
lämpligt sätt svara på denna påverkan. 
   Jag tror att disciplinen i skolan skall växa fram ur livet i skolan 
som en helhet och inte komma direkt från läraren.” 
John Dewey, Mitt pedagogiska credo i ”Individ, skola och sam-
hälle”, 1980, sid. 43 
 
”Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. 
En auktoritär regim i skolan kan inte utveckla demokratiska med-
borgare” 
Celstin Freinet, Konstant nr 27 i För folkets skola, sid. 196 

                                                
26 Med autentiska uppgifter avses arbetsuppgifter och projekt, teman som barnen 

kan uppfatta som uppgifter som är ”på riktigt”, inte konstruerade övningsupp-
gifter för skolan. Att räkna genom att handla i en affär skulle kunna vara en 
autentisk uppgift, även om affären är en ”låtsasaffär” i klassrummet medan att 
räkna med klotsar inte är en autentisk arbetsuppgift, eftersom barnet har svårt 
att se parallellen till verkligheten utanför klassrummet.  

27 Jfr Sokrates benämning på sin egen metod, ”majevtik”, förlossningskonst 
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I Adlers fall har läraren den rollen främst i de Sokratiska samtalen: 
 
“The teacher’s role in discussion is to keep it going along fruitful 
lines – by moderating, guiding, correcting, leading, and arguing 
like one more student! The teacher is first among equals.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 54 

 

Hur lärande sker: Trevande försök ger erfarenhet 
I konstanterna nr 11 och 13 slår Freinet fast att: 

 
”Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iaktta-
gelser, förklaring och demonstration, som är det vanligaste i sko-
lan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturligt och uni-
versellt tillvägagångssätt. /--/ Man får inte kunskaper genom att 
studera regler och lagar, som man på sina håll tror, utan genom 
erfarenhet.” 
Celstin Freinet, För folkets skola, sid. 179, 180 

 
Erfarenheten föregår alltså kunskapen, (eller är den första, viktiga delen 
av kunskap). För Deweys del tycks det ske en utveckling av tanken om 
egna erfarenheter som den huvudsakliga källan till kunskap mellan det 
han skriver i t.ex. ”The School and Society” (1899) och i ”The Child and 
the Curriculum” (1902).  I den senare menar han snarast att läroplanen 
ska vara målstyrd, inte enbart styrd av barnens ”trevande experiment” 
eller enbart egna erfarenheter, utan en riktad, målmedveten erfarenhet 
med kvaliteter som kan föra barnet vidare i utvecklingen: 

 
”Med andra ord, vuxenvärldens systematiskt organiserade intel-
lektuella erfarenhet blir av värde för oss när vi ska tolka barnens 
liv så som det framstår i sin omedelbarhet och när vi ska gå vida-
re för att leda och styra deras aktiviteter.” 
John Dewey, Barnet och läroplanen i ”Individ, skola och samhäl-
le”, 1980, sid. 106 

 
Genom att barnens egen erfarenhet bör riktas, får också lärarens en 
annan roll. Det gäller inte längre att bara invänta barnets eget initiativ 
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eller mognad. 1928 accepterade John Dewey posten som hedersordfö-
rande I The Progressive Education Association. I sitt anförande passade 
han på att göra en del kritiska anmärkningar ang. den utveckling pro-
gressiv pedagogik tagit och en del förtydliganden av sina egna stånd-
punkter. Föreläsningen är återgiven i ”Progressive Education and the 
Science of Education”. Här förtydligar han ytterligare lärarens roll: 

 
”Dessa anmärkningar har gjorts för att visa att läraren inte bara 
har rätt utan också skyldighet att själv föreslå aktiviteter, eftersom 
han är den gruppmedlem som har de mognare och fullständigare 
erfarenheterna och den större insikten om möjligheterna till 
sammanhängande utveckling i ett givet projekt.” 
John Dewey, Progressiv pedagogik och pedagogik som vetenskap 
i ”Individ, skola och samhälle”, 1980, sid. 137 

 
Adler är den ende av de tre som berör rektors roll.  

 
“The effectiveness of even the best trained teacher will depend 
on the role played by the principal of the school in which they 
teach.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 61 

 

Vikten av praktiskt arbete:  
Handens arbete lika viktigt som intellektets  
Freinet betonar att handens arbete lika viktigt som intellektets. För Frei-
net är det en fråga om alla arbetens lika värde men också som en del av 
individens utvecklande av sig själv. Handens arbete har också en viktig 
roll i Deweys försöksskola, men av något andra skäl, nämligen som ett 
medel att ”återupptäcka” ursprunget till vår tids tekniker och vetenskap 
samt att ta tillvara barnets medfödda instinkter. Både för Freinet och 
Dewey innebär ”handens arbete” inte bara det konstnärliga uttrycken 
utan också arbetet i sig, d.v.s. arbetet med att förbättra och utsmycka 
skolan, arbetet med olika "ansvar”, t.ex. att städa klassrummet, att duka 
o.s.v. Adler resonerar som om han snarast tycks ta för givet att vi alla 
inser vikten av det praktiska arbetet. Till skillnad från Freinet tycks Ad-
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lers ståndpunkt också vara att det skapande arbetet är ett medel att för-
stå de bakomliggande värdena. I likhet med Freinet kan praktiskt arbete 
enligt Adler också handla om att förstå arbetets värde:  

 
“The best way of understanding a play is to act in it, or at least 
read it out loud. The best way to understand a piece of music is 
to sing or play it. The best way to understand a work of dance is 
to try to dance it. Participation in the creation of works of art is 
as important as viewing, listening to, and discussing them. All 
children should have such pleasurable experiences. /--/This ex-
perience might range from volunteer work in a hospital, to part-
time work in a factory, office, newspaper, or government bureau, 
to participation in Junior Achievement. What is fundamental is 
that young people come to understand through experience both 
the necessity for work and its responsibilities – the attitudes, hab-
its, constraints and satisfactions inseparable from employment.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Program, sid. 23 och 159 

 
För samtliga tre betyder inte ”handens arbete” detsamma som ett skol-
ämne som bild, musik, slöjd eller drama. Istället bör arbetet innehålla 
samtliga delar integrerade. Kanske förklaras synsättet tydligast genom 
hänvisning till Adlers 3 kolumner. Samtliga aktiviteter ska ha inslag ur 
alla tre kolumnerna, d.v.s. handens arbete blir en del av det tematiska 
projekt klassen genomför, där också färdigheten tränas (kolumn 2), men 
handens arbete kräver, liksom all annan aktivitet i undervisningen också 
tillförande av ny kunskap (kolumn 1) och en skapande, reflekterande 
dimension (kolumn 3). Samtliga måste ingå.  

 

Språkets betydelse: Fostran av individen,  
fostran av gruppen, fostran av den demokratiska 
medborgaren 
Freinet och Dewey menar att tyngdpunkten i undervisningen ska vara 
det språkliga uttrycket, d.v.s. kommunikation, språket som social aktivi-
tet. För Freinet innebär det rent pedagogiskt en betoning av den egna 
produktionen i form av skoltidning, brevvänner, tryckeri m.m. Även 
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Adler poängterar språket i form av diskussionen som ett viktigt arbets-
sätt, kanske tydligast i ”kolumn tre”. Han ser där de Sokratiska samtalen 
som den främsta arbetsformen: 

 
“It must be the Socratic mode of teaching, a mode of teaching 
called “maieutic” because it helps student bring ideas to birth. /--
/For mutual understanding and responsible debate among the 
citizens of a democratic community, and for differences in opin-
ion to be aired and resolved, citizens must be able to communi-
cate with one another in a common language.” 
Mortimer J Adler, The Paideia Proposal, sid. 29 

 
För Adler innebär samtalen dels att ge barnen en möjlighet att delta i det 
pågående stora mänskliga samtal som Hutchins talar om28, men de inne-
bär också en moralisk och etisk fostran av goda samhällsmedborgare. 
För Deweys del är samtalet och meningsutbytet demokratins själva livs-
luft29. Dewey menar att interaktion är något som sker samtidigt mellan 
individ och föremål och andra personer, en transaktion som sker samti-
digt mellan individen och vad som just då utgör hans omgivning30.  

Dewey, liksom Adler, ser moral som något som ska vägleda men 
också prövas mot livserfarenheten, bl.a. p.g.a. att verkligheten och om-
givningen förändras och att det betyder att moralen måste tolkas31. Det-
ta resonemang, liksom arbetsgången för ”intelligent action” inom filoso-
fin, som Dewey utarbetade påminner till sin karaktär om de Sokratiska 
samtalen32. Det är dock oklart om Dewey avsåg att liknande samtal bor-

                                                
28 Robert M Hutchins, amerikansk utbildare och universitetspresident 1899-1977 
29 Sven Hartman i John Dewey – om reflektivt lärande i skola och samhälle, 2003 
30 John Dewey, Erfarenhet och utbildning i ”Individ, skola och samhälle”, 2004, 

(utkast) 
31 Sven Hartman, Niclas Rönnström och Klas Roth i ”John Dewey – om reflek-

tivt lärande i skola och samhälle”, 2003  
32 Som tidigare nämnts skiljer sig dock Dewey och Adler åt vad gäller frågan om 

värden är helt relativa (Dewey) eller om det finns en uppsättning värden, dyg-
der som är konstanta och gemensamma för mänskligheten (Adler).  
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de hållas bland barn och unga eller om de enbart var den vuxna männi-
skans uppgift33.  

Freinet erbjuder ingen motsvarighet till den filosoferande reflektio-
nen i de Sokratiska samtalen. Hans praktiska lösning på moral, disciplin 
och fostran är utvärderingar/stormöten och väggtidningar, där barn och 
lärare gemensamt reder ut problem, diskuterar, kritiserar och berömmer 
varandra i arbetsgruppen. Det påminner i hög grad om Deweys förslag 
till arbetssätt i ”The School and Society” från 1899, redovisningen: 

 
”Det dominerande inslaget i redovisningen blir en anda av fri 
kommunikation, utbyte av idéer, förslag, resultat och tidigare er-
farenheter, både framgångar och motgångar.” 
John Dewey, Skolan och samhället i ”Individ, skola och samhäl-
le”, 1980, sid. 57 
 

Adler anger inget motsvarande metodiskt grepp. Istället menar han att 
rektors funktion och föräldrarnas positiva inställning till rektors möjlig-
het att hävda regler är viktiga förutsättningar för att skapa en trygg och 
sund lärandemiljö. 

För samtliga tre är således språket, kommunikationen, av allra största 
betydelse för lärandet, för skapandet av ett demokratiskt samhälle och 
för socialiseringen av eleverna till demokratiska medborgare. För Dewey 
och Freinet sker socialiseringen i förhållande till den egna kamratgrup-
pen genom fostran i utvärderingar, redovisning, klassråd inom ramen 
för klassens kooperativ34. Adlers socialisering sker i grupp men omfattar 
inte vardagsfrågorna och gruppens dagliga händelser, i alla fall inte 
                                                

33 I ”How We Think” ger Dewey en utförlig redogörelse för sin syn på hur 
tänkande går till och på vilka områden barnens tänkande bör övas av pedago-
ger. Boken ger en grundlig analys men få praktiska tips om hur läraren ska gå 
tillväga. 

34 För Deweys del sker en förskjutning i demokratibegreppet från de tidigare 
texterna, exempelvis ”The Ethics of Democracy”, skriven 1888, där han beto-
nar den kooperativa gemenskapen i nära, mindre grupper som demokratins 
kärna, till de senare, exempevis ”The Public and its Problems”, skriven 1927, 
där han poängterar att det också måste finnas en offentlig, formell politisk sfär. 
Se även Axel Honneths kapitel ”Demokrati som reflexiv samverkan. John 
Dewey och den samtida demokratiteorin”, 2003 
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primärt. Det är snarare en socialisering till att bli en del av den pågående 
humanistiska historien.   

 

Kritik mot den progressiva pedagogiken 
Gerd B Arfwedson35 menar att de reformpedagogiska försöken avkling-
ade under 1930-talet, mycket beroende på att de politiska och samhälle-
liga förhållandena ändrades. I vissa delar kom de dock att finnas kvar i 
praktisk tillämpning och de kom också att ha effekter på det skolpolitis-
ka området, framför allt i form av retorik i debatter och i läroplaner. Å 
andra sidan har en del praktiska inslag blivit en bestående del av vad vi 
numera ser som självklart i skolan. Slöjd, idrott och hälsokontroller, 
utevistelse, klassresor och skolläger är sådant som introducerades som 
mer eller mindre revolutionära inslag genom reformpedagogiken. Re-
formpedagogikens praktik fick en kort renässans under tiden 1967-1975, 
men denna var betydligt mer inriktad på barnets effektiva utveckling och 
lärande. Det socialpedagogiska inslaget som fanns i den tidigare rörelsen 
var borta, menar Arfwedson. 

Amerikanska kritiker av progressivismen har bl.a. hävdat att beto-
ningen på arbete, i synnerhet i de äldre åldrarna, tillfredsställde industria-
lismens behov av arbetskraft. Arfwedson menar att det knappast var 
reformpedagogernas avsikt men att de trots allt bidrog till att göra sko-
lan mer anpassad till en ny tidsordning, industrialismens. En mer långt-
gående kritik riktades av Basil Bernstein och Ulf P Lundgren36 1983. De 
menade att ett alltför stort poängterande av individualisering kan leda till 
att medelklassbarnen gynnas och att pedagogiken tvärt emot de uttalade 
avsikterna blir en verksamhet som sållar barn i grupper, anpassade till 
marknadens behov. De menade också att det finns en risk att det språk, 
de koder som används i skolsituationen är grundade på medelklassens 
koder och värderingar och att de osynliga koderna förblir osynliga för 
barn som kommer från arbetarhem.  

                                                
35 Gerd B Arfwedson ”Reformpedagogik och samhälle”, 2000 
36 Basil Berstein; Ulf P Lundgren, ”Makt, kontroll och pedagogik”, 1983 
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Ytterligare kritiker har hävdat att pedagogiken helt koncentrerades på 
framtiden och därmed inte tog hänsyn till eller behandlade det humanis-
tiska arvet. Istället överbetonas nyttoaspekten av inlärning. Det tycks 
dock inte vara oförenligt att arbeta med ett progressivt arbetssätt och att 
samtidigt poängtera bildning. Att Deweys och Adlers ståndpunkter i ett 
tidigare skede går isär på denna punkt står snarast att finna i den ameri-
kanska progressivismens ursprung i pragmatismen. Den tyska progressi-
vismen hade t.ex. en mycket djup förankring i bildning som idé37, liksom 
exempelvis de progressivistiska rörelserna inom svensk folkbildning38.  

Deweys egen kritik mot sina progressivistiska efterföljare pekar på 
några andra områden där den progressiva rörelsen stundtals har kritise-
rats. Det fanns en tendens i vissa läger, menade han, att man idealiserade 
barnet och förenklade det komplexa i kunskapsinhämtande och utveck-
ling. Han kritiserade som tidigare nämnts också tron att det räcker med 
barnets egen aktivitet, egna experimenterande för att inlärning ska ske. 

 

Dewey, Freinet och Adler lästa tillsammans 
Deweys insats är oerhört omfattande, både vad gäller mängd och äm-
nesbredd. Han framstår främst som en utpräglad teoretiker, trots erfa-
renheterna från verksamheten vid försöksskolan vid universitetet i Chi-
cago, som han bl.a. redovisar i ”The School and Society”39. Som filosof 
framstår han som pragmatiker, d.v.s. närmare en praktisk verklighet. 
Adler är i många avseenden en renodlad akademiker, även han med en 
oerhörd produktion, men utvecklar efter hand en praktisk pedagogik 
med filosofin som en viktig beståndsdel. Freinet däremot framställer sig 
själv som en renodlad praktiker och gör inga anspråk på att teoretisera, 
men genom de metodiska anvisningarna kan teorierna tydligt skönjas. 
Samtliga använder ett högtravande språk, men erbjuder i samma andetag 

                                                
37 Gerd B Arfwedson ”Reformpedagogik och samhälle”, 2000 
38 Jfr t.ex. Hans Larssons och Alf Ahlbergs bildningsidéer 
39 Dewey, John, ”Individ, skola och samhälle”, 1980 
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praktiska lösningar40. Varför? Språket hos i synnerhet Dewey och Frei-
net är bitvis komplext och ”otydligt” – det har säkert bidragit till att 
skapa efterföljare som de själva kanske inte alltid skulle ha accepterat. 
Dewey tog avstånd från sina i flera artiklar. Freinetrörelsen i Sverige har 
tidvis sedan dess bildande 1977 skakats av inre strider om vem som har 
den ”rätta” tolkningen av vad Freinet menade.  

Samtliga tre drevs av starka, personliga övertygelser, som de efter-
hand utvecklade och reviderade. Deras personliga övertygelser är i vissa 
fall lika, i andra fall går de starkt isär. De tycks trots detta samtliga varit 
besjälade av ett gemensamt uppdrag – att förändra och utveckla samhäl-
let till en god plats att leva på, ett demokratiskt samhälle som skapas 
genom möten och där möten mellan olika människor, grupper och idéer 
skapar ett demokratiskt samhälle. Vägen blir målet och målet blir vägen. 
De teoretiska och praktiska idéerna beskrivs samtidigt som arbetet med 
förändringen påbörjats. Deras skrifter är inte endast teori eller praktiska 
råd, de är början på den förändring som de vill ha till stånd. De genom-
lever förändringen samtidigt som de beskriver den och förändrar be-
skrivningen vartefter de gör nya erfarenheter. 

Formerna för mötet, samtalet ser delvis olika ut för de tre. Den de-
mokratiska människans skyldighet blir hos Freinet utvärderingen, vägg-
tidningen och klassens gemensamma arbetskooperativ (och lärarnas), att 
föra fram sin åsikt, medan det hos Adler blir de sokratiska seminarierna 
(”shared inquiry”). Adler betonar att varje människa bör delta i det Hut-
chins kallar ”det pågående stora, mänskliga samtalet”, d.v.s. det samtal 
som människor har fört om livsfrågor och värden genom alla tider. Hos 
Freinet finns inte lika tydligt uttalat Adlers och Deweys idéer om att 
moraliska värden fördjupas genom reflektion i grupp, genom att olika 
idéer bryts mot varandra. Man kan ana att Freinet omfattar samma idé 
när han uppmuntrar lärarna att nå pedagogisk insikt genom att bilda 
kooperativ och träffas för att diskutera pedagogik, men han lyfter inte 
upp vare sig de klassiska värdena som redskap, som Adler, eller att det 

                                                
40 Arfwedson (2000) visar på en skillnad mellan tradition i USA resp. i Euro-

pa/Tyskland. I USA är det filosoferna som skriver och debatterar, i Euro-
pa/Tyskland är det lärarna själva. 
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skulle vara den demokratiska människans skyldighet att delta i samtal 
om hur demokrati och samhälle ska utformas, som Dewey gör. 

 

Dewey, Freinet och Adler i dagens skola  
Vid genomläsningen blir det tydligt att de tre befinner sig i delvis olika 
kontext, i olika tid och i olika samhällen. Även om grundidéerna på flera 
sätt är lika, kommer tidsandan och den pågående utvecklingen att på-
verka utfallen när idéerna omsätts i praktik och det påverkar också vil-
ken idé som kommer att betonas hårdast. Freinet, som bl.a. befinner sig 
inlåst under Vichyregeringen när han skriver uttrycker sig mer katego-
riskt och är inte lika mån om att försöka förena olika teman i ett slags 
dialektisk syntes som Dewey och den senare Adler är.  

Det finns vissa skillnader i idéer om lärarens roll, där Adlers uppdel-
ning kanske är den mest differentierade. Den ger en indikation på hur 
tendenser att överbetona barnens egen aktivitet, som Dewey kritiserade 
vissa progressiva pedagoger för, ska vidareutvecklas. Freinet och den 
tidiga Dewey talar i stort sett om läraren som en mer kunnig medmän-
niska, d.v.s. samma roll som Adler menar att läraren ska ha i de Sokra-
tiska samtalen. Men Adler menar också att läraren har en viktig roll som 
didakt och som ”coach” i övriga skolaktiviteter. Hos den senare Dewey 
har lärarrollen utvecklats i en riktning som skulle kunna antyda en likhet 
med Adlers. Dewey och Freinet behandlar endast föräldrars inflytande 
och roll perifert, medan förälderns inflytande och roll har ökat i slutet på 
1900-talet när Adler skriver, vilket betyder att han behandlar dem mer 
ingående. Adler skriver också om vikten av rektors arbete. Han kommer 
på så sätt att dra konsekvenser av att de pedagogiska idéerna måste yt-
terligare förfinas, vartefter utvecklingen går vidare. Man kan tänka sig att 
Adlers rektorsroll blir en konsekvens av att lärarna börjar reflektera och 
samarbeta i grupp (istället för att som tidigare stängt klassrumsdörren) 
på det sätt som bl.a. Freinet önskade att de skulle göra. Personalen 
hamnar i samma situation som barnen i den fungerande klassgemenska-
pen – i behov av en ”first among equals”, som kan stå för struktur och 
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samarbetsformer, men också se till att lärarna får ”en levande och per-
sonlig erfarenhet41”.  

Vid genomläsning av och jämförelse mellan texterna framstår det 
tydligt att Freinet är inspirerad av och framför idéer som i stort sett 
överensstämmer med Deweys tidigare verk. Adler däremot vidareut-
vecklar sina idéer utifrån de senare Deweytexterna. Han inför bl.a. de 
Sokratiska samtalen som ett sätt att arbeta med moral och mänskliga 
värden. Det är dock inte en traditionell presentation av de humanistiska 
värdena han förespråkar42. Det är en fördjupat undersökande, påmin-
nande om Freinets ”trevande experiment” eller Deweys ”erfarenhet” 
eller ”intelligent action”43 men utifrån klassiska verk. Adler inför möjlig-
heten att inte bara föra samtal med olika grupper och individer i sin 
samtid om viktiga frågor som ett medel att säkra demokratin, utan även 
med olika historiska röster. Därmed har Adler lämnat lösningar på och 
vidareutvecklat de delar av Freinets pedagogik som Dewey skulle ha 
kritiserat på motsvarande sätt som han kritiserade den progressiva rörel-
sen i USA. Adler erbjuder också en möjlighet för barn att delta med sina 
egna tankar, inte anpassa sig till det läraren anser vara rätt eller fel (jfr 
Bernsteins och Lundgrens kritik ovan). Undervisningen kommer genom 
samtalen inte enbart att domineras av det som för stunden anses som 
”nyttigt”.  

Däremot har Adler ”tappat” den del som finns hos Freinet och De-
wey som handlar om systematiserad redovisning, utvärdering/stor-
möten, där barn och lärare gemensamt reder ut problem i vardagen, 
diskuterar, kritiserar och berömmer varandra i arbetsgruppen, som ett 
sätt att arbeta med fostran och disciplin. Här finns kanske istället svaret 
på Bernsteins och Lundgrens farhåga att ett alltför stort poängterande 
av individualisering skulle leda till att barngrupperna sorteras. 

                                                
41 Dewey skriver i ”Barnet och läroplanen” om läraren: ”Hans problem är att 

få till stånd en levande och personlig erfarenhet”. ”Individ, skola och sam-
hälle”, 1980, sid. 113 

 
43 Se bl.a. redogörelsen för Deweys syn på tänkande och kunskap i Gert Biestas 

artikel ”Kunskapande som ett sätt att handla”, 2004 
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 Hur ska då en pedagogik som vill skapa ett gott postmodernt sam-
hälle, en demokrati med aktiva, reflekterande medborgare, se ut? Kanske 
är lösningen i dagens skola att använda Freinets och Adlers praktiska 
metoder på Deweys teoretiska idéer som komplement för att nå den 
effekt som alla tre avsåg. Som vi sett ovan poängterar samtliga vikten av 
att arbeta med de demokratiska värderingarna aktivt under skoltiden, i 
samtal och samlingar av olika slag. Arbetssättet ska vara tematiskt och 
ämnesintegrerat och utgå från barnets intressen och bestå av autentiska 
arbetsuppgifter. Här är Adlers uppdelning i tre undervisningsformer till 
nytta för att klargöra vilka moment som behöver ingå, men också vad 
pedagogens roll blir i de olika undervisningsformerna:  

1. Tillägnande av organiserad kunskap, ny kunskap tillförs, 
pedagogen som didakt 

2. Utvecklande intellektuella färdigheter genom tematiska 
projekt och färdighetsträning genom trevande försök och 
egna erfarenheter, pedagogen som coach 

3. Utökande av förståelse, insikt och uppskattning av estetik, 
eget skapande, pedagogen som medmänniska och ”barn-
morska”  

Det betyder i sin tur en komplettering i den Freinetpedagogiska prakti-
ken med Adlers sokratiska samtal. Genom att använda Adlers kolumner 
förtydligas läroinnehåll och lärarroll i Freinetpraktiken. Adlers Paideiai-
praktik kan å andra sidan dra nytta av Freinets tydliga och systematiska 
arbetssätt med barngruppens dagliga problem kring moral, disciplin och 
fostran med utvärderingar/stormöten och väggtidningar, där barn och 
lärare gemensamt reder ut problem, diskuterar, kritiserar och berömmer 
varandra i arbetsgruppen.  

Det tycks alltså fullt möjligt att såväl integrera de Sokratiska samtalen 
inom ramen för freinetpedagogik, som att använda freinetpedagogiska 
idéer inom Paideiarörelsen. För att kunna göra så måste man dock, lik-
som Adler gjorde på senare år, bortse från den filosofiska motsättningen 
mellan å ena sidan Deweys (och troligen Freinets) syn att värden är rela-
tiva och å andra sidan Adlers syn att det finns en samling beständiga 
värden. Man får istället konstatera att den praktiska pedagogiken ändå 
ger upphov till samma arbetssätt och förmodligen till samma resultat – 
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människor som reflekterar över väsentliga frågor. Är det möjligt? De-
weys, Adlers och Freinets texter är en inbjudan till fortsatt tänkande, 
samtalande och utvecklande av de presenterade idéerna, ett pågående 
Sokratiskt samtal, där jag just nu bidrar med denna text.  
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’Huey, Dewey, Louie’  
Kritisk tolkning med språkliga och historiska  
reflektioner av John Deweys How we think 

Matilda Matsson 
 

 
 
 

I Disneys Ankeborg var Huey, Dewey och Louie, Kalle Ankas syster-
söner och dessa pojkar blev allt snällare och förnuftigare med tiden. 
Från 1930-talets empatilösa rackarungar förändrades de till 1950-talets 
scoutliknande gröngölingar (junior woodchucks) för att på 1980-talet 
snarare framstå som Kalles klokare ”barnvakter”. Dewey hette också 
den amerikanske filosof och reformpedagog som ville utveckla en ny 
syn på tänkande och lärande. How we think (1910) publicerades för nära 
hundra år sedan och frågan denna text ställer är vad boken läst idag har 
att säga om tänkande, lärande och handlande? 

Till att börja med den tvetydiga titeln How we think; ”Hur vi tänker” 
är det samma sak som ”Hur vi tror”? Deweys begreppsvärld ligger aldrig 
fast och stilla. Just när den tänkande läsaren tror att ett begrepp har 
fångats in, flyter det i väg eller just när den troende läsaren tänker att... 
Panta rej! 

Enligt Dewey tvingas tänkande fram på grund av förvåning och för-
undran (perplexity), förvirring (confusion) och tvivel (doubt). Människan har 
genom århundradena tänkt ut förklaringar som växt till tro. Nytt vetan-
de presenteras ständigt och leder till försök att förena tro och vetande. 
De medeltida skolastikerna ville till exempel förena sin kristna tro med 
arabiskt och grekiskt vetande och den religiösa uppenbarelsen med för-
nuft. Hur är det med tro och vetande i dag? Vad försöker vi förena? 

Vi!?  
Vilka vi, förresten? 
 

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 141 - 171. 

GEM rapport 3
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Tanke och lärande 
Tänka fritt är stort, tänka rätt är större!  

Skolbarn har fått lära sig att människan kan tänka fel och tro fel. De har 
fått föreställa sig att människorna i Europa en gång i tiden trodde fel. 
Man trodde jorden var platt eller de läskunniga bibeluttolkarna trodde så 
i alla fall. Sedan kom Columbus som trodde rätt när han föreställde sig 
jorden rund men fel när han trodde han skulle komma till Indien om 
han seglade västerut. Skolbarnen lärde sig beundra det ensamma geniet i 
en båt på väg mot det okända. De lärde sig också beundra Copernicus 
mod och martyrskap för sin övertygelse.  

Vidare fick de lära sig Newtons formler och att om bara människan 
tänkte logiskt skulle allting ordna sig till det bästa. 

Om haven fick de lära sig att alla djur i vatten med fenor minsann 
inte är fiskar. De fick lära sig dra gränser mellan de djur vars foster växer 
inuti en kropp och de vars foster utvecklas utanför en kropp. De lärde 
sig dra gränser mellan arter, skilja mellan det vilda och det kultiverade 
och mellan lekmän och vetenskapsmän. 

I Darwins anda skulle barnen studera grodynglets väg till groda och 
samla in växter och insekter. När de blev lite äldre skulle de dissekera 
djur. Upprepade observationer och vetenskapliga experiment skulle leda 
människorna rätt. 

Dewey gav råd om ”training of mind” och ”training of thought” vars prak-
tiska genomförande känns igen i dagens reflektiva loggboksskrivande 
och PBL-problemlösning. Att reflektera över en problemställning kan 
väcka intresse som leder vidare till en medveten undersökning. Det 
omedvetna, det implicita görs explicit. I dag uppmuntras barnen dessut-
om till att reflektera över sin lärstil för att de ska förstå hur de bäst ska 
arbeta i skolan. Dewey skrev att det också var viktigt att barnen inte 
tvingades reflektera över något alltför vanligt och familjärt vilket fram-
kallar leda och ointresse.  

Dewey skrev om begrepp som används än idag inom till exempel 
kognitiv psykologi; reflektion, kritiskt tänkande och förförståelse (prejudi-
ces, prejudgements) som negativt tolkade också kan vara en lättare form av 
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fördomar. Stream och flow är också begrepp som ännu används inom till 
exempel litterär gestaltning.  

Dewey skrev att tänkandet måste tränas så att förståelsen blir djupare 
och den tänkande uppnår insikt. Han använde många synonymer; com-
prehension, understanding, apprehension och meaning. Mening (meaning)? Åter-
igen en tvetydighet. Mening kan avse betydelse och med mening kan 
också menas avsikt (purpose), att det finns en bakomliggande avsikt. Ett 
mål. 

Bokens avslutande mening visar på en avsikt (purpose) med äkta 
kommunikation: 

 
Genuine communication involves contagion; its name should not 
be taken in vain by terming communication that which produces 
no community of thought and purpose between the child and the 
race of which he is the heir. 
 

Om meningen tolkas kritiskt och illvilligt skulle skolpojkar i en anda av 
frihet, jämlikhet och broderskap engageras i sitt skolarbete för att de 
skulle förstå den bakomliggande avsikten (purpose) med att vara arvtagare 
till före detta européer som tänkt rätt. Återigen en gränsdragning som 
dessutom utesluter halva mänskligheten; kvinnorna. Andra stora tänkare 
har använt sig av ”human being – she”, människan – hon. Hur man 
skriver visar hur man tänker och Dewey skrev inte ”the human race” – 
mänskligheten, vilket då skulle innefatta alla människor som befruktats 
och utvecklats i en kvinnas kropp.  

Bokens avslutande mening kan också tolkas välvilligt med förståelse 
för att Dewey var barn av sin tid. Race kan tolkas som grupp och barnen 
kan då vara arvtagare till en mängd olika grupper inom samhället. De 
kan vara arvtagare till svarta afrikaner som tvångsdeporterats, före detta 
kolonialfolk som förtryckts eller rasister och nazister, de kan vara arvta-
gare till ”vinnare” och ”förlorare”, diktatorer och demokrater, kriminella 
och hederliga, alkoholister, narkomaner och absolutister, olika religio-
ner, olika sexuell läggning… Listan kan göras lång. Varje barn oavsett 
arv har ändå rätt till individuell lycka (individual happiness) vilket ger mins-
kad utslagning (social vaste).  
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Frågan blir då istället vad förenar dessa grupper? Vad har de gemen-
samt? Finns det ett vi? 

 

Tanke och handling 
Tänk först och handla sedan! 

Dewey varnade profetiskt för att låta tanken styras av omedvetna in-
stinkter, gamla vanor, blinda drifter, brutalt beteende och egenintressen. 
När How we think publicerades pågick Balkankrigen i Europa och en 
kapprustning som exploderade i första världskriget, ett brutalt och för-
ödande krig som släppte loss allt det som han varnade för. 

I Deweys perspektiv som amerikan såg han det kanske som ett euro-
peiskt inbördeskrig mellan det gamla och nya Europa, mellan demokra-
ter och diktatorer. I väntan på nästa krigsutbrott kunde samvetsömma 
medicinstudenter protestera mot djurexperiment, ja till och med emot 
dissekering av maskar. Många vetenskapsmän flyttade sin verksamhet till 
koncentrationsläger där de ostört kunde observera hur till exempel skol-
barn reagerade när de utsattes för upprepade experiment. ”Learning by 
doing”1 i sin värsta form. 

När dessa brottsliga handlingar avslöjats skulle nästa generation 
svenska skolbarn lära sig kritiskt tänkande. De tilläts tänka kritiskt angå-
ende både svartrockars och vitrockars handlande.  

Det talas sedan inte enbart om att djurs foster och människors foster 
som befruktas utanför en kropp och som kanske inom snar framtid 
kommer att kunna utvecklas utanför en kropp, bör kategoriseras som 
det ena eller det andra. Efterkrigsgenerationens forskare har också för-
sökt finna det som förenar levande varelser och det ställs krav på etiskt 
och empatiskt handlande. Det romantiska geniet kan arbeta i grupp och 
nobelpristagare erkänna att andras tankar varit viktiga.  

Efter Auschwitz, ingen poesi sägs det och efter varje nytt folkmord, 
eftertankens kranka blekhet. Hur förhindrar man att arvtagare till olika 

                                                
1 ”Learning by doing” förknippas ofta med Dewey men förekommer inte i 

How we think. 
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grupper mördar varandra? Är de villiga att tillsammans lösa problemet 
både i tanke och handling? 

Dewey nämner omedvetna tankar men går inte närmare in på dem 
när det gäller ”training of mind”. Omedvetna instinkter, gamla vanor, 
blinda drifter, brutalt beteende och egenintressen kan ju bearbetas i tan-
ken på analyssoffan för att bli medvetna. Om sådana omedvetna tankar 
kan göras till tillåtna tankar men förbjudna handlingar, skriver han ing-
enting om. 

Vad är det för relation mellan tanke och handling? Kan man tänka 
ont men handla gott? Eller är det vanligare med gott tal och gott skri-
vande för att rättfärdiga onda handlingar? Tror man att ett visst hand-
lande är bra eller dåligt eller vet man det? Styr tro, vetande eller känsla 
över hur en handling värderas? Handlingar kan bara dömas i efterhand 
och oftast blir resultatet olika om man ser handlingar på kort sikt och på 
lång sikt. Att överhuvudtaget söka efter svaren kommer det endast leda 
till skolastiska spetsfundigheter och hårklyverier? 

Etiska och moraliska handlingssätt har formulerats av de stora 
världsreligionerna. Dewey har ”common sense” – det riktigt rätta leder till 
det goda. Ändamålet helgar medlen, brukar det heta och här kommer 
tidsfaktorn in. Gemensamma beslut inför olika handlingsalternativ bru-
kar ta tid och många gånger tar det så lång tid att var och en redan hand-
lar efter sin egen common sense. Dewey skrev om vikten av kommuni-
kation mellan människor, att föra en dialog, att hålla kanalerna öppna 
och inför planerade handlingar undersöka tankarnas natur genom reflek-
tion och samtal.  

Deweyuttolkarna har varit många. En av dem, doktorand Niclas 
Rönnström (2003) skriver om demokratisk livsstil och använder veten-
skapens språk för att formulera vad som är det rätta moraliska handlan-
det; reflektivt underbyggda handlingsalternativ som konstituerar mål. 
Det omgivande samhället eller en viss social grupp är domaren som 
avgör om handlingar är goda eller onda. Litteraturens språk i Havamals 
”dom över död man” uttrycker liknande tankegångar:  
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Fä dör, fränder dö, 
själv dör du likaså; 
ett vet jag som aldrig dör: 
dom över död man.2 

 

Tanke och känsla 
IQ har fått sällskap av EQ. Emotionell intelligens. 

Dewey skrev i sin trosbekännelse (My Pedagogic Creed, 1897) att käns-
lor (emotions) är återspeglingar av handlingar. Människors handlingar ger 
upphov till positiva, negativa eller blandade känslor och dessa känslor är 
alltifrån svaga till starka vilket står i relation till tänkandet som tidigare 
nämnts framtvingats av känslor; känslor av förvåning, förundran (perp-
lexity), förvirring (confusion) och tvivel (doubt). 

Känsla skild från handling framkallar sentimentalitet och sentimenta-
litet ansåg Dewey vara det största hotet mot utbildning. Dewey var alltså 
framstegsvänlig och progressiv. Det var inte bättre förr!  

Professor Sven Hartman (2003) tar upp en annan känsla eller ett an-
nat medvetandetillstånd; uppenbarelsen som inte bara hör hemma i de 
religiösa upplevelsernas värld utan återfinns beskrivna hos till exempel 
utövare av de sköna konsterna. Vetenskapsmän vittnar också om ”up-
penbarelser”. Professor Stefan Einhorn beskriver på ett lågmält och 
odramatiskt sätt uppenbarelsens medvetandetillstånd som en känsla av 
samhörighet med allt levande. Inga gränser. En känsla av visshet. Vishet. 

Det känns bra att Deweys europeiska förfäder tack vare Columbus 
upptäckt av en ny kontinent kunde fly undan förföljelse och fattigdom i 
Europa. Det känns dåligt att amerikanarna drog gränser mellan männi-
skor istället för att ge alla medborgerliga rättigheter. Hade förresten Co-
lumbos fått pengar till att ge sig av om han inte hade haft föreställningen 
att han skulle komma till Indien och göra sitt kungahus ännu rikare. 

                                                
2 Deyr fé, deyja frændr,  

deyr sjalfr it sama,  
ek veit einn at aldrei deyr:  
dómr um dauðan hvern. 



  147 

Columbus handlande fick följder på kort och lång sikt som ger upphov 
till motstridiga känslor.  

Att blanda in känslor väcker biografiskt intresse men bryter mot uni-
versalismens codex att det är vad en människa tänker och skriver som 
ska räknas och inte vem hon är. Det är ju som bekant svårt att leva som 
man lär. Den världsförbättrande Voltaire var aktieägare i rederier som 
med stor sannolikhet deporterade svarta människor från Afrika till Ame-
rika och Rousseau med sina tankar om naturlig barnuppfostran hade 
sina egna barn på barnhem. Det är mänskligt att fela, brukar det heta 
och mänskliga brister och fel framkallar känslor av alltifrån sympati till 
antipati. Känslor av sympati binder samman människor emotionellt, 
enligt Rönnström. Språket, skrev Dewey, ska framför allt användas till 
kommunikation av idéer och känslor. Ett sådant språkanvändande bin-
der samman eller främjar människor från varandra beroende på vilka 
känslor som väckts. 

 
Tanke och reflektion 
Som man ropar, får man svar! 
Dewey gjorde ett undantag i sin flytande begreppsvärld och definierade 
begreppet reflektion:  

 
means to hunt for additional evidence, for new data, that will de-
velop the suggestion, and will either, as we say, bear it out or else 
make obvious its absurdity and irrelevance (sid.13).  
 

När man enligt Dewey reflekterar, jagar man ytterligare bevis, efter nya 
data som utvecklar en föreställning eller idé som antingen leder till bevis 
eller uppenbarar dess absurditet och irrelevans. Men är reflektivt tän-
kande samma sak som reflexion? 

 En reflex lyser med lånat sken. I Platons grotta syns reflexioner på 
grottväggen när den är belyst. Människorna i hans grotta kan reflektera 
över dessa skuggbilder i tron att det är så världen ser ut. I Deweys anda 
flyter reflektionsbegreppet vidare. Spekulation. Kontemplation. 
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Professorerna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg skriver att när man 
reflekterar söker man tänka kring premisser för sitt eget tänkande, ob-
serverande och språkanvändande för att undvika empirism, narcissism 
och olika varianter av social och språklig reduktionism.  

En reflex kan också vara en okontrollerad böjning – en blinkning el-
ler knäreflex. Reflektionsbegreppet flyter vidare. Självrannsakan och 
introspektion. 

Om man reflekterar över sitt förhållande till Deweys text är frågan 
om man vill kullkasta, välta upphovsmannen – välta statyn från sitt fun-
dament för att kunna starta på nytt från nollpunkten eller om man låter 
honom stå kvar för att omtolka, reformera och modernisera? Är det 
någon skillnad egentligen?  

Den som raserar bär på både medvetna och omedvetna gamla före-
ställningar som använts i det nya teoribygget. Den gamla auktoriteten 
lever kvar som ett spöke som kan förnimmas och anas.  

Den som omtolkar tömmer delvis upphovsmannen och fyller på med 
ny relevans som passar tid och rum. En psykolog skulle kalla det proji-
cering. Den gamla föreställningen är synlig, kan pekas ut men urholk-
ningen märks inte för den som bara ser till ytstrukturen. Spöken eller 
urholkade och ihåliga gubbar och gummor? Vilket är att föredra?  

How we think läst idag säger att vi måste ta reda på vad vi tänker och 
hur vi vill handla. Sedan måste vi uttrycka det klart och öppet för att 
väcka idéer och känslor. Reflektion över och tolkning av tillsynes själv-
klara begrepp är nödvändig. Dialog och kommunikation inom samhäl-
lets olika grupper och mellan grupper belyser begreppen ur olika per-
spektiv och djup. Vi måste medvetandegöra vår tro och reflektera över 
vår tids vetande och försöka förena dem. Idag måste tron på demokrati 
förenas med naturvetenskapens landvinningar inom till exempel bioke-
mi och genteknik. Det råder ett dialektiskt förhållande mellan tanke, 
känsla och handling, tro och vetande, uppenbarelse och förnuft, teori 
och praktik, individ och samhälle. Syntesen, den holistiska föreningen 
ska inte uppnås genom oreflekterat och omedvetet handlande utan fö-
reningen ska ske i tanken och via kommunikation av tankar. Syftet är att 
hitta ett vi utan att dra gränser och utan användande av ett gemensamt 
hatobjekt eller fiende. Det är fråga om ett mentalt nationsbygge för att 
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undvika tillbakagång till feodalt grupptänkande. Feodalismens lösa geo-
grafiska struktur men fasta grupperingar och gränser mellan människor 
ledde ju till väpnad kamp mellan grupperna. 

Det som skiljer Deweys text från de medeltida skolastikerna är att 
hans tänkande och tro inte stelnat till dogmer. Därför hör Dewey till 
klassikerna som alltid har något att säga under olika epoker. Deweys 
flytande begreppsvärld gör texten klassisk men Dewey ansåg dock be-
greppsbildning viktig.  

Deweys common sense växer vidare; common truth, common wealth, 
common market, common man. Ordet common kan idag tolkas som 
global. Tron på tillväxt och framåtskridande måste förenas med vetande 
att globalisering leder till förändring. 

Vi måste förstå och inse samhällets mål och mening (purpose), natio-
nens mål, unionens mål för att förstå vilka mål skolan har. Om barns 
utveckling brukar det heta att de stundtals behöver gå bakåt för att ta 
nästa steg framåt. Det kanske inte bara gäller barn. Som Dewey kan vi se 
det lilla i den stora världen och det stora i den lilla världen.  

Vi – är alla som tror att vi finns för att vi tänker.  
Men vad är en tanke? 
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John Dewey och den pedagogiska  
traditionen i Sovjetryssland 
Igor Potapenko  
 

 
 
 

Inledning 
När jag reflekterar över min erfarenhet under åren som elev i den sovje-
tiska skolan och så småningom som universitetsstuderande och verksam 
pedagog först i det fria Estland och senare i Sverige, blir bilden av de 
olika skolsystemen och undervisningsmetoder jag mött på vägen tämli-
gen mångsidig. Gränserna mellan de olika fragmenten i den samlade 
bilden ”suddas” bort och en anledning till detta är amerikanen John 
Dewey. Jag träffade honom i olika skepnader på olika platser och utan 
att själv veta om det. 

I den sovjetiska skolan på min tid lades en stor vikt vid de praktiska 
ämnena och den allmänna sociala trivseln och mindre på skolans kon-
takt med samhället. Det var en tydlig strävan efter att uppfostra barnen 
mot ett gemensamt mål och förbereda de blivande trogna samhällsmed-
borgarna och mindre utrymme för barnets självförverkligande. 

Det är svårt om inte omöjligt att avgöra om John Dewey (1859-1952) 
var mera utpräglad filosof, psykolog eller pedagog. Hans författarpro-
duktion på det pedagogiska planet är en gedigen samling av verk vars 
värde inte minskar med åren och av allt att döma är förenlig med åtskil-
liga historiskpedagogiska kontexter. För en utomstående kan dessa skrif-
ter möjligen uppfattas som mer eller mindre retoriska utspel om olika 
problemområden inom ämnet, såsom förhållanden mellan skolan och 
samhället, skolan och individen, vad som är bra och nyttigt för barnet 
etc. En utomstående kan kanske t o m hitta ett visst inslag av utopi i 
hans pedagogiska program, t ex på den punkten att det är svårt att för-
ena och tillämpa alla de pedagogiska idéerna i skolans vardag. Den ideala 

GEM rapport 3

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 5-7. 
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pedagogiken, enligt Dewey, skulle förena läroplanernas ämnesinnehåll 
och intentionerna om vad som ansågs vara bra för barnet med att be-
trakta barnet som utgångspunkt, centrum och mål och använda barnets 
egen erfarenhet. Med Deweys egna ord, att förena ”ledning och kon-
troll” i den goda meningen med ”frihet och initiativ”.1 Men själva kär-
nan i hans pedagogiska visioner och dess betydelse för omvärlden blir 
oförändrad. 

 

Syfte och disposition 
Min uppsats handlar om olika beröringspunkter mellan John Dewey och 
Sovjetunionen. Det är dock något problematiskt ur historiskt synpunkt 
att inte skilja mellan Ryssland och Sovjet i detta sammanhang. Det fak-
tum att de ryska översättningar av Deweys verk2 som har gjorts här-
stammar alla förutom en3 egentligen från perioden innan Sovjetunionen 
blev till på världskartan 1922. På samma gång har Deweys idéer spridits i 
Tsarryssland långt före den Ryska revolutionen 1917 och bildandet av 
Sovjetunionen.4 

På samma sätt är det lika problematiskt att vid studiet använda enbart 
benämningen ”Ryssland”, dels pga. att på det sättet utesluter man andra 
delrepubliker i Sovjetunionen, dels pga. att trots Deweys influenser på 
det utbildningspolitiska området i Sovjet har minskat markant efter 
1930-talet levde hans namn kvar framförallt inom det filosofiska fältet. 
Jag väljer i denna framställning att använda benämningen ”Sovjetryss-
land”. 

Syftet med min uppsats är att försöka ge en historisk överblick över 
Deweys influenser på den sovjetiska pedagogiken och vidare, i viss mån, 
beröra även hans attityder mot Sovjetunionen i en bredare mening.  

                                                
1 Dewey (1980/1998), s. 104 ff. 
2 Skola i obtjestvo, första utgåva 1907; Psichologija myslenija, 1915; Vvedenije v filosofi-

ju vospitanija, 1921; Skola i rebjonok, 1922; Skoly budustjego, 1922. 
3 Svoboda i kultura, 1968 gavs ut i London 
4 Se t ex Mokievskij P. Pragmatism v filosofii. Russkoje bogatstvo. SPb., 1910. nr. 5,6, 

otd.1; se även Krupskaja artiklar i denna uppsats. 
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Sådana studier kräver naturligtvis längre tid och bearbetning av större 
materialmängd. Min ambition är att endast presentera det material som 
blev tillgängligt för mig under en kortare tid och samtidigt komplettera 
materialet med en reflekterande tolkning av det lästa. Det är några frå-
gor som jag är särskilt intresserad av:  

 
• Varför togs Deweys idéer i bruk i Sovjetryssland?  
• Vilken betydelse hade Dewey på den tidiga sovjetiska pedagogi-

ken?  
• Varför och när har Deweys namn blivit eliminerat från det sov-

jetiska utbildningspolitiska livet? 
• Vilken var Deweys och Sovjetstatens ömsesidig relation i mera 

samhällspolitiska sammanhang? 
 

Uppsatsen består av två delar. I del ett, som är också den största, be-
handlar jag en av den sovjetiska pedagogikens främsta gestalter Nadezda 
Krupskajas pedagogiska texter, där John Dewey och hans idéer gör sig 
närvarande. Del två ägnas åt kort överblick över Deweys relation till 
Sovjetunionen allmänt och i synnerhet till en av de största statsmän i 
Sovjets historia Lev Trotskij. Det är främst Internetsidor och ett biogra-
fiskt verk av Isaack Deutscher som utgör källor till den här delen. I slu-
tet av uppsatsen försöker jag ge några sammanfattade kommentarer till 
hela studiet. 

 

Krupskaja och Dewey 
Jag bygger denna del av uppsatsen på de boksamlingar som finns till-
gängliga på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. Det finns ett över-
raskande rikt bokbestånd på ryska i det nämnda biblioteket, särskilt 
böcker som gavs ut under Sovjetperioden. Möjligen ville statsmakten i 
Sovjet på detta sätt ”sprida ut” det kommunistiska kulturella arvet. De 
skrifter som kom ut under den tid och som är speciellt skrivna inom det 
samhällsvetenskapliga fältet är nästan uteslutande sammanflätade med 
det ideologiska mönstret som rådde i landet. Därför förbereder läsning-
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en av de böckerna vissa svårigheter för forskaren och kräver en vidgad 
tolknings- och selektionsförmåga. 

Vid sidan av Krupskajas samlade verk inom pedagogikområdet5 finns 
det ett stort antal verk som hon själv har skrivit i olika sammanhang och 
även andra forskares verk om hennes liv och arbete. Av de totalt 10 
Krupskajas band finns 9 på KB. Det sista bandets (nr.10) ödet är okänt. 

Nadezjda Konstantinovna Krupskaja (1869-1939) tillhörde de främs-
ta och mest inflytelserika sovjetiska pedagogerna efter den Ryska revolu-
tionen. Hon var lärarutbildad och hade bl. a. posten som vice folkkom-
missarie i utbildningsfrågorna. Vid sidan av sin pedagogiska verksamhet 
var hon även en aktiv politiker och statskvinna. Hon var gift med Lenin. 
Efter Lenins död 1924 och med stigande maktkoncentration hos Stalin 
hamnade hon i onåd hos denne och hennes deltagande i samhällslivet 
blev starkt begränsat. 

Krupskajas stora intressen inom det pedagogiska fältet var bl a att re-
formera folkskolorna och inrätta arbetsskolor i Sovjet och skolor på 
landsbygden, skapa en obligatorisk skola för alla samhällsgrupper, be-
kämpa analfabetismen etc.6 

Krupskajas samlade pedagogiska verk är grupperade ämnesvis, t ex 
skolans roll i samhället, föräldrarproblematik, religionsundervisning osv., 
men jag väljer att nedan sätta de utifrån mitt intresse i en kronologisk 
ordning. Detta är motiverat av att gränserna mellan de olika ämnena inte 
är tydliga och det finns möjlighet till att få klarare översikt med hjälp av 
kronologi. Rubrikerna som följer nedan är översättningar av artiklarnas 
och andra verkens originaltitlar. Alla citaten i texten är mina direkta 
översättningar från ryska och vissa artiklar är bifogade med mina kom-
mentarer. Jag är medveten om att min text på vissa ställen är bristfällig i 
frågan om förståelsen för en utomstående läsare när jag drar paralleller 
till Deweys texter och hans verksamhet. En mera ingående beskrivning 

                                                
5 Krupskaja, N.K. (1958-1960). Pedagogitjeskie sotjinenija v desjati tomach. 

(Pedagogiska verk i 10 Band). Akademija pedagogitjeskich nauk RSFSR. In-
stitut teorii i istorii pedagogiki APN RSFSR. Moskva: Akademija pedagogit-
jeskich nauk. 

6 Jfr Dewey (1980/1998b). s. 12. 
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av själva Deweys lära skulle ha varit önskvärd. Målgruppen för min upp-
sats är i första hand deltagare på LHS´ kurs ”Dewey läst idag”. 

 

Folkbildningen och demokrati (1917) 
Det är egentligen en mindre bok som Krupskaja skrev 1915, men som 
publicerades först 1917. I förorden förklarar Krupskaja, att pga. en stark 
censur i det förrevolutionära Ryssland var det inte möjligt att publicera 
boken innan. Boken är en pedagogisk-historisk översikt över de olika 
pedagogiska idéerna i andra länder. 

Krupskaja berör här Deweys influenser på det amerikanska skolsy-
stemet. Hon skriver att:  

 
Undersökningarna inom den experimentella psykologin och pe-
dagogiken av den kände amerikanske psykologen och pedagogen 
John Dewey har på en vetenskaplig grund formulerat de principer 
som den amerikanska skolan vilar på.7  

 
Vidare sammanfattar hon Deweys diskussion om barnets individuella 
förmågor och säger att Dewey i sin studie kommer till följande slutsat-
ser:  

 
Barnets individuella natur är summan av de kända krafter som är 
rotade i organismen. Det är instinkter som frambringar olika im-
pulser hos barnet. Barnet tenderar att handla i enlighet med dessa 
impulser. De krafterna, instinkterna, kan få en viss riktning, de 
kan följa en utsatt kurs, men de kan inte underkuvas. Barnets in-
tresse för ett eller annat ämne eller verksamhet visar att det finns 
något som de känner dragning åt, det som tillfredställer de behov 
hos den utvecklande organismen. Om dessa behov är tillfredställ-
da, då upplever barnet ett nöje och dess aktivitet ökar. Om lära-
ren kan utforska barnets individualitet och intressen, kan läraren, 
genom att kontinuerligt ge föda till de intressen, utveckla och 
fördjupa dem [...] Om vi räknar med barnets individualitet kan vi 
uppnå goda resultat. Ett försök att underkuva barnets individuali-
tet, tvinga honom att syssla med det som barnet inte har det in-

                                                
7 Krupskaja (1957). s. 343. 
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nersta intresset för, leder till tudelningen av uppmärksamheten, 
tröttheten, förminskningen av organismens aktivitet, försvagade 
vilja.8 

 
Poängen med att djupstudera Krupskaja texter och återge längre citat 
som är i annat fall oönskat i vetenskapligt sammanhang, är att man kan 
göra det möjligt för läsaren men framförallt för Deweykännaren att se 
hur hon själv uppfattade och tolkade Deweys lära.  

 

Om den socialistiska skolan (1918) 

I denna artikel tar Krupskaja upp frågor om alla landets skolformers 
gemensamma mål. Dessa idéer kan dock på ett indirekt sätt föras till 
Dewey. Den sovjetiska pedagogen framhåller, att: 

 
Det står i befolkningens intresse att alla skolformer, både för-, 
grund- och högskolan ska sträva efter ett gemensamt mål: att 
uppfostra de mångsidigt utvecklade människorna med medvetna 
och organiserade samhälleliga instinkter, som har en hel och ge-
nomtänkt livsåskådning, som har klara uppfattningar om allting 
som sker i deras omgivning, både i naturen och samhälleliga livet; 
människor som är förberedda både i teori och i praktik för allt 
slags arbete, såväl fysiska som intellektuella och med förmågan att 
skapa förnuftiga, vackra och glada samhällsliv med ett rikt inne-
håll.9 

 
Krupskaja ger riktlinjer för ett pedagogiskt arbete för de unga sovjetiska 
pedagogerna och politikerna. Hon talar bl.a. om att förskolan ska upp-
muntra barns skapandeförmåga, man ska se konsten och språket som 
starka redskap för kontakter mellan människorna och medel för att för-
stå sig själv och andra. Hennes önskan är att staten ska bygga daghem 
för alla behövande, därför att hemmamiljön gör det inte möjligt att ut-
veckla de skapande krafter hos barnet samt att daghem ska uppmuntra 
barnets individuella utveckling. Grundskolan, enligt Krupskaja, ska 

                                                
8 Ibid., s.343. 
9 Krupskaja (1958a). s.11. 



156 

framförallt vara av praktisk karaktär, ska uppmuntra elevens individuali-
tet, vara nära anknuten till samhällslivet, uppmuntra självständiga omar-
betningar och tillämpningar av skaffade eleverfarenheter och inte bara 
syssla med återgivningen av lärobokskunskaper.10 

 

Om den sovjetiska skolan (1918) 
Huvudpoängen med denna artikel är att Krupskaja vill visa på de positi-
va följderna av att bolsjevikerna genom ett dekret den 15 januari 1918 
separerade kyrkan från staten och som konsekvens av detta även skolan 
från kyrkan.  

Hon förklarar sin ställning i den frågan med att man inte ska ge möj-
ligheten till representanter av en viss religion att göra skolan till sitt red-
skap för propaganda av sina religiösa idéer. Krupskaja poängterar att: 

 
Skolans separation från kyrkan står i enlighet med vårt socialistis-
ka program, inte bara med tanke på logik, utan även med tanke 
på barnsrätt. Vi pratar mycket om föräldrarnas rätt, men väldigt 
lite om barnsrätt. Samtidigt pratar vi mycket om att man ska 
skydda barnet med lag från utnyttjande av fysiskt barnarbete, 
både av föräldrar och av företagare. Å andra sidan pratas det väl-
digt lite om nödvändigheten att skydda barnets själ från allt så-
dant som kan verka destruktivt.11 

 
Dessa idéer kan sparas till Deweys tal om ”A common Faith”, en tro 
grundat på en demokratisk gemenskap mellan människorna. Han såg 
detta vara möjligt med hjälp av samhällets sekularisering, där kyrkan 
åtskiljs från staten och där det är fritt för varje samhällsmedborgare att 
själv välja sin religion.12 

                                                
10 Ibid., s. 12-14. 
11 Krupskaja (1958b). s.27-28. 
12 Detta resonemang återfinns i den ännu icke publicerade nya inledningen till 

boken Individ, skola och samhället. Utbildningsfilosofiska texter av John Dewey (över-
satt och kommenterad av Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari 
Hartman), s.6. 
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Mot en grundskolereform (1918) 

Artikel behandlar frågor om ändamålsenligheten med att inrätta prak-
tiskorienterade skolor med en bred undervisning i arbetskunskap i Sov-
jetryssland. Man kan se kopplingar till den verksamhet som makarna 
Dewey prövade i Chicago. Krupskaja beklagar att det är alldeles för få 
”arbetstypskolor” i landet och berättar om en skola som finns i USA. 
Av allt att döma pratar hon här om just testskola i Chicago. 

 
Varje skolklass får någon praktisk uppgift och själva bedömning-
en avgörs av hur man lyckas med att klara denna uppgift. T ex en 
skolklass får i uppgift att rengöra staden. Arbetet börjar med att 
man studerar varför staden blev nedsmutsad, man studerar lan-
dets klimat, jordmånens konsistens. Man studerar stadens ritning-
ar, stadsplanering, tekniska redskap, teorier om vilka medel som 
tillämpades tidigare för att sanera staden. Sedan avgör man vilka 
maskiner som är mest lämpliga för detta. Man diskuterar de fi-
nansiella möjligheterna, man utför en budget för projektet, vad 
arbetskraften kommer att kosta; allting ska vara noga inräknat för 
att stadsledningen ska godkänna planen […] När staden ger 
pengar köper man maskiner och utrustning. Allt arbete sköts av 
eleverna. Examinationen av detta arbete är livet. Om staden glän-
ser av renhet då har eleverna lyckats med uppgiften.13 

 
Poängen med dessa uppgifter ser Krupskaja i att eleverna skaffar sig en 
”massa” nya praktiska kunskaper som man behöver i livet, samt att må-
let för uppgiften är tydlig och uppnåendet av detta mål ger både tillfred-
ställelse och ökad självsäkerhet. Hon utropar i slutet av artikeln att:  

 
Det nya Ryssland behöver skolor av amerikanska typen!14 

 
Krupskaja var produktiv under 1918. Hennes texter berör olika problem 
i samband med organiseringen av den ”nya skolan” i Ryssland efter re-
volutionen. Hon skissar ett brett perspektiv, från läroplanernas betydelse 
till ömsesidig relation mellan skola och samhälle. Författarinnan ägnar 

                                                
13 Krupskaja (1958c). s. 35. 
14 Ibid., s.35-36. 
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mycket tid för att uppmärksamma nödvändigheten att inrätta arbetssko-
lor och arbetspedagogiska metoder. På den tiden pratade hon om den 
socialistiska skolan och ungefär från 1921 började hon prata om den 
kommunistiska skolan. 

 

Den kommunistiska uppfostrans problem (1921) 
Här tar Krupskaja återigen upp frågan om mera omfattande inrättanden 
av arbetsskolor. 

Hon nämner bl a att tidigare var det familjen som gav den allmänna 
”arbetsuppfostran” och lärde barnet att arbeta. I en situation där arbets-
livet har ändrat karaktär och ett stort arbete utförs utanför hemmet, bör 
staten, vid sidan av att möjliggöra ekonomiska förutsättningar för en 
skolgång för alla, ta på sig även denna funktion, dvs. att lära barnet arbe-
ta. Krupskaja uttalar missnöje med att inte ta hänsyn till utvecklingen av 
arbetsförmåga hos ungdomsgenerationen och att dagens skola motarbe-
tar landets gemensamma arbetskapacitet. Hon ger exempel på att de 
”borgerliga” länderna USA och Tyskland som började särskilt uppmärk-
samma ”lärandets skolas” omvandling till arbetsskolor.15 

I en annan artikel från samma tid (1920) hyllar hon amerikanerna 
som under världsutställningen 1893 i Chicago har visat sina framgångar i 
frågan om förberedelsen av kvalificerad arbetskraft. Hennes övertygelse 
är att de framgångarna är resultatet av arbetsskolornas målmedvetna 
arbete. Hon tillägger att undervisningen om arbetskunskap bedrivs på 
alla utbildningsanstalter i USA, från daghemmet till universitet, samt att 
arbetsskolorna i USA har starkt bidragit till ökningen av arbetsprodukti-
viteten i landet.16 

Författarinnan tar även upp frågan om vikten av att kunna väcka in-
tresset hos barnet och fördelarna med en individanpassad undervis-
ning.17 Detta tema förekommer i John Deweys åtskilliga verk.18 

                                                
15 Krupskaja (1958d). s.117. 
16 Krupskaja (1960a), s.28. 
17 Krupskaja (1960b), s.64 ff. 
18 Se bl a. Dewey (1980/1998c), s.47; Dewey (1985/1999), s.173ff. 
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Föredrag på de sovjetiska partiskolornas 
allsovjetlig 3:dje kongress (1924) 

Ämnet för denna artikel är Daltonplanen19 i USA, vilken Krupskaja fann 
som en mycket användbar metod och med stora fördelar. Krupskaja 
uppfattade planen, som hon även kallar laboratoriemetoden, generellt som 
nyttig och som kunde tillämpas i Sovjet. Metodens styrka, enligt henne, 
låg i att man kunde kombinera det individuella arbetet med det kollekti-
va. Krupskaja räknar upp de viktiga beståndsdelarna i metoden utifrån 
elevperspektiv, bl a att man sätter upp målen och planerar sina studier, 
det förekommer självstudier, grupparbeten och uppföljningen av hela 
arbetsprocessen. Till skillnad från andra tycker hon inte att metoden 
gynnar enbart individuellt arbete och utvecklingen av de individuella 
egenskaperna hos elever. Enligt pedagogen finns de starka elementen av 
kollektivarbetet i undervisningen enligt Daltonplanen också.20 

Vid sidan av Helen Parkhurst nämner Krupskaja även Deweys dotter 
Evelyn Dewey som också på ett aktivt sätt utvecklade metoden. På ett 
indirekt sätt kan man även här se influenser från John Dewey, därför att 
han själv drivit utvecklingen av reformpedagogiken allmänt och i syn-
nerhet den Daltonmetoden. 

 

Den ekonomiska grundvalen  
och den sociokulturella överbyggnaden (1928) 

Här betonar Krupskaja vikten av att bygga en säker ekonomisk basis för 
den framtida sovjetiska staten. Hon tilldelar, i enlighet med andra marx-
istiska teoretiker, en överordnade roll åt ekonomin. 

                                                
19 Daltonplanen är en undervisningsmetod som blev uppkallad efter staden 

Dalton i Massachusetts, USA. Denna reformpedagogiska metod utarbetades 
av Helen Parkhurst i början av 1900-talet. Planen kännetecknades av att bl a 
klassundervisningen avskaffades och undervisningen efter lågstadiet var helt 
individualiserad. Läraren fungerade som resursperson och skolarbetet utför-
des i ämnesrum och i laboratorier. Daltonplanen prövades i USA 1920 och 
vidareutvecklades senare i andra länder. (Se, www.ne.se/daltonplanen) 

20 Krupskaja (1960c), s.171, 189. 
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Jag väljer här att återge en längre text för att visa att Krupskajas verk 
och särskilt verk utkomna efter Lenins död 1924 kräver en grundlig 
tolkning vid läsningen. En möjlig förklaring till detta är förekomsten av 
censur och pedagogens vilja att föra fram sitt budskap med hjälp av 
olika litterära knep, bl a genom att låta en tredje person tala och genom 
att återge en viss kritik före hyllningen av någon eller något. 

 
För en kort tid sedan hade vi besök av de amerikanska pedago-
gerna. Bland dem var prof. Dewey, en man med stort namn inom 
pedagogiken, hans dotter Evelyn Dewey, som skrev boken De 
framtida skolorna och en rad andra människor. Med en stor ny-
fikenhet studerade de vårt liv och mycket har de inte begripit. 
Strax innan avresan kom de på besök hos mig. Dewey undrade i 
slutet av vårt samtal om varför arbetarna tog makten i Sovjet? 
Skedde detta för att främja den ekonomiska utvecklingen i landet 
eller för att förändra relationerna mellan människorna?[...] Prof. 
Dewey är en mycket gammal man. Han såg väldigt trött ut pga. 
de rika upplevelserna, de dåliga betingelser för resandet i landet, 
dålig mat etc. men den slarvigt ställda frågan visade att han är en 
mycket skarpsinnig åskådare, som åskådar inte bara för åskåd-
ningsprocessens skull. Jag svarade att målet för vår revolution na-
turligtvis var att förändra relationer människorna emellan. Socia-
lismens mål är också att förändra relationerna mellan människor, 
men i vårt, i ett ekonomiskt anseende, efterblivet land måste un-
der socialismens utbygganden också en ekonomisk bas uppbyg-
gas. Därför sade jag spenderar vi mycket tid till frågorna om den 
ekonomiska utbyggnaden [...] Jag är rädd att prof. Dewey uppfat-
tade mitt svar som otillfredsställande. När jag berättade om detta 
samtal för en av mina kamrater utropade han att: ”Dewey har 
kanske inte läst Marx, han är inte så aktad hos amerikanerna.”21  

 
Det är något oklart om det är Dewey eller Marx som är inte populär hos 
amerikanerna. Krupskaja avslutar diskussionen och säger:  
 

                                                
21 Krupskaja (1959a), s.441-443. 
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Jag vet inte om han (Dewey – min anm.) har läst Marx eller inte 
men hans fråga är i alla fall är berättigat.22 

 
Ytterligare vid ett tillfälle och vid ett annat sammanhang blev Dewey 
omnämnd av Krupskaja. Hon skriver att när Dewey 1928 besökte Sov-
jetunionen blev han mest förvånad över att folkmassorna i Sovjet ägnar 
mycket tid åt det kulturella livet. Dewey gick självmant och utan den 
sovjetiske guiden till Kulturhuset i Leningrad och iakttog hur flera tusen 
av arbetarna har besökt huset under dagen.23  

 

Till frågan om för- och grundskolorna (1931)  
I denna artikel diskuterar Krupskja frågor om vad och hur man ska lära 
sovjetungdomarna. Hon påpekar, att det förekommer olika syn på bar-
nets uppfostran. Några tycker att barnet är en svag, hjälplös varelse och 
barnets sak är att lyssna på sina föräldrar och lärare. Enligt denna syn 
ska samhället uppfostra barnet till fullo, vägleda det och kontrollera var-
je steg, just därför att det är en svag och hjälplös varelse. Krupskaja häv-
dar att denna syn är extremt skadlig och i denna syn ligger en under-
skattning och misstro mot barnet.24 

Vidare berör pedagogen frågan om undervisnings- och uppfost-
ringsmetoder. Även här väljer jag att återge en längre text som lämnar de 
olika tolkningsmöjligheterna öppna. Man skulle ha varit en skicklig skri-
bent i Sovjet för att i vissa fall kunna föra fram sitt budskap. Krupskaja 
framhåller här att:  

 
[…] vi brukar de nya metoderna från Västeuropa och USA, vi tar 
emot metoderna utan att testa de noga, utan att tänka igenom 
dem ordentligt[…] ”Projektmetoden är den enda, allomfattande 
metod” – men i praktiken visar sig att det är en otestad metod. 
Måste vi ta över metoder från Västeuropa och USA? Självklart 
måste. Jag kommer t ex ihåg att detta efterfrågade Vladimir Iljitj 
(Lenin – min anm.). Det var en viss professor Tulajkov som har 

                                                
22 Ibid., s.443 
23 Krupskaja (1959b), s.147. 
24 Krupskaja (1958e), s. 557-558. 
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varit i USA och Vladimir Iljitj sade till mig att jag skulle fråga ho-
nom vilka metoder de använder och hur de lär barnen att skaffa 
sig olika kunskaper. Jag tycker att vi måste studera mycket noga 
de kapitalistiska ländernas erfarenheter, vilka vägar har de hittat 
både till vuxna och till barn. Men naturligtvis måste vi släppa dem 
igenom vår marxistiska, vår leninistiska synpunkt, därför att om 
vi helt enkelt blint ska ta över metoderna från Tyskland och USA 
så blir inget bra av detta […] Till exempel projektmetoden. Efter 
samtalet med Tulajkov började jag läsa den amerikanska litteratu-
ren. Där finns många intressanta synpunkter bland annat tillämp-
ningen av denna projektmetod inom jordbruket […] Vi måste ta 
från denna metod det som passar oss: nämligen förmågan att pla-
nera, planlägga arbetet, men vi kan inte tillämpa individualismen. 
På sista tiden när man inser att skolan måste bli tätare samman-
kopplat till samhällslivet, teori måste knytas samman med praktik 
– och i projektmetoden är detta på sätt och viss möjligt – när livet 
tvingar till detta, då började man använda metoden hos oss på 
den breda fronten.25 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tydliga spår av John 
Deweys inflytande i Nadezda Krupskajas texter, men det är ytterst få 
direkta hänvisningar till Dewey i de sammanlagt drygt 4000 sidors text. 
Endast vid tre tillfällen blev Dewey direkt omnämnd; två gångar i sam-
band med hans besök i Sovjet och hos Krupskaja i egenskap av pedago-
gisk expert 1928 och en gång som mera ingående handlar om hans pe-
dagogik och som Krupskaja skrev redan före den ryska revolutionen 
1917. Vid alla tillfällen beskrivs han som en mycket framstående peda-
gog och psykolog. Trots att förekomsten av de direkta referenserna till 
Deweys verk är starkt begränsade, kan man möta Dewey på ett indirekt 
sätt, t ex genom att studera hur både Krupskaja och de andra tidiga sov-
jetiska pedagogerna ville organisera det utbildningspolitiska livet i Sovjet 
på 1920-talet. Krupskaja hyste en stor beundran för de amerikanska och 
tyska pedagogiska traditionerna och speciellt under det första decenniet i 
Sovjet historia. Hon har en stark vilja att ta del av de idéerna och tilläm-

                                                
25 Ibid., s.559-561. 
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pa dem i Sovjet. På samma gång var Deweys inflytande på det ameri-
kanska pedagogiska liv på den tiden stor. 

Man blir inte Krupskaja kännare på så kort tid och dessutom var det 
pedagogiska området inte det enda som hon ägnade sitt liv åt. Å andra 
sidan erbjuder studierna i hennes utvalda verk en intressant läsning och 
innehåller ett rikt material om det tidiga utbildningspolitiska livet i Sov-
jet och vilka problem som den unga staten mött på vägen. Man kan säga 
att generellt handlar många av hennes tidiga pedagogiska verk (1917-19) 
om kritiken mot det Tsarrysslands föråldrade skolsystem och under den 
perioden är författarinnan mycket entusiastisk i frågan om att studera 
skolsystemen i andra länder, bl a USA och Tyskland. Under den senare 
perioden och särskilt efter mitten av 1920-talet handlar texterna mest 
om bekämpningen av analfabetismen, om vikten att inkludera de breda 
folkmassorna i utbildningen och om de ideologiska kontrasterna till de 
borgerliga ländernas skolsystem. Efter 1924 är Krupskaja mera kritiskt 
inställt till de andra ländernas erfarenheter och hennes intresse för De-
wey och den amerikanska pedagogiken minskar generellt sett. 

Med tanke på en stark censur som förekom i Sovjetunionen är det 
något problematiskt att behandla de tillgängliga texterna som Krupskajas 
fullständigt samlade verk inom det pedagogiska fältet. Efter hennes 
make Lenins död 1924 handlar ett stort antal skrifter om återgivningen 
och kommenterandet av Lenins lära i de pedagogiska frågorna och mot 
slutet av 1920-talet och under hela 1930-talet är texterna präglade av en 
viss hyllning till Stalin, dock ganska diskret sådan jämfört med andra 
samtida författare i Sovjet. Det är viktigt att känna till den historisktpoli-
tiska kontexten i vilken Krupskaja var verksam i för att kunna bedöma, 
analysera och tolka hennes texter. 

 

Dewey och Sovjet 
I den Stora Sovjetiska Encyklopedin som kom ut i början av 1970-talet 
finns följande rader om John Dewey. 

 
[…] en amerikansk idealistfilosof […] På det sociala området fö-
reträdde Dewey den borgerliga idealismen och var den ”ameri-
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kanska livsstilens” ideolog […] I stället för klasskampens idéer 
förespråkade han de motsatta idéerna om samarbetet över klass-
gränserna och om konsensus mellan olika klasser och samhällets 
gradvisa förbättringar […] En särskild roll i denna process spela-
de enligt honom reformerna inom pedagogikområden[…] Har 
varit ledare för Förbundet för den oberoende politiska handlingen26 som 
aktivt deltagit i den antisovjetiska propagandan […] Deweys pe-
dagogiska idéer påverkade i hög grad det utbildningspolitiska livet 
i de amerikanska skolorna och i ett antal andra länder, i synnerhet 
den sovjetiska skolan på 1920-talet som återspeglades bl a i prak-
tiserandet av sk komplexa program och projektmetoderna..27 

 
Detta kan jämföras med hur Dewey beskrivs i dagens Ryssland.  
 

John Dewey – en berömd amerikansk vänsterorienterad veten-
skapsman, en kämpe för kvinnornas politiska rättigheter […] hu-
vudtema i Deweys filosofi är friheten och det är alldeles naturligt 
för en filosof, som blev erkänd som att vara ”typisk ameri-
kansk”.28  

 
Dewey studeras idag vid de ryska universiteten och högskolorna, i första 
hand studeras han som en politisk filosof och samhällsteoretiker.  

Under Stalins tid och särskilt efter den andra hälften av 1930-talet 
blev Dewey ”glömd” i Sovjet och hans namn sedermera raderat från 
skrifterna. Skälet till detta vid sidan av den stora ledarens allmänna miss-
tänksamhet mot allt västerländskt var framförallt två händelser. Den ena 
var hans deltagande i Förbundet för den oberoende politiska handlingen´ arbetet 
(se ovan) som bl a förde en kritisk granskning av sovjetstatens förda 
politik och uppmärksammade inskränkandet av de mänskliga rättighe-
terna i Sovjet. Det andra skälet var hans ordförandeskap i den sk. De-
weykommissionen 1938 i Mexico, vars syfte var att undersöka Stalins ankla-
gelser mot den gamle ryske revolutionären Lev Trotskij. 

                                                
26 League for the Independent Political Action. 
27 Boljsaja Sovetskaja Enzyklopedia (1972), s.568. 
28 http://www.examen.ru/dewey.htm (2004-02-11). 
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1931 beskrev den Stora Sovjetiska Encyklopedin Dewey som ”en 
framstående amerikansk filosof, psykolog, sociolog och pedagog”, me-
dan i 1952 års upplaga av samma verk har detta blivit ändrat till ”en 
reaktionär borgerlig filosof och sociolog”. I en bok från samma år utgi-
ven i Sovjet beskrivs han som en ”livtjänare åt den nutida imperialistiska 
reaktionen” och ”den onda fienden av alla fredsälskande människor på 
jorden”. Intresset för Dewey och även alla andra icke-marxistiska influ-
enser i filosofi och samhällsvetenskaper började vända genom Kommu-
nistiska Partiets Centrala Kommitténs förordning i januari 1931. Den 
fientliga inställningen mot just Deweys röst blev kraftigt förstärkt efter 
hans fördömande av Moskvaprocesserna29 och ordförandeskapet i Trots-
kijundersökningen. Efter den tiden och under följande år var Dewey en 
berömd opponent av den sovjetiska politiken.30 

Dewey förhörde i egenskap av ordförandeposten i Deweykommissionen 
Trotskij i Mexico 1938. Trotskij vägrade inte bara att erkänna de brott 
som han var anklagad för, brotten som sträckte sig från rena terrorak-
tioner till samarbete med den japanska imperialismen och Hitlers Ges-
tapo. Han gick även till motangrepp mot Stalin från sin exil i Mexico. 
Stalin landförvisade Trotskij 1929. Han visade att alla tre Moskvaproces-
ser i själva verket var iscensatta bedrägerier och alla fakta och de kontroller-
bara uppgifterna var påhittade. Trotskij utmanade sina åklagare och sade 
att han var beredd att framträda inför en offentlig och opartisk under-
sökningskommission med dokument, fakta och vittnesmål. Om kom-
missionen skulle finna honom på en enda punkt skyldig till något av de 
brott som Stalin anklagade honom för lovade han att frivilligt överlämna 

                                                
29 Moskvaprocesserna, tre av Stalin initierade offentliga rättegångar mot tidigare 

ledande medlemmar i det sovjetiska kommunistpartiet mellan åren 1936 och 
1938. De välplanerade processerna ledde till att många av den första sovjet-
generationens mest framträdande bolsjeviker och politiska konkurrenter till 
Stalin undanröjdes. Nästan samtliga anklagade erkände efter hårda utfråg-
ningar och sannolikt under tortyr, sin delaktighet i statsfientlig verksamhet i 
allmänhet och samröre med Lev Trotskij i synnerhet. De flesta blev dömda 
till döden. Även Trotskij dömdes i sin frånvaro till döden. (Se, 
www.ne/moskvaprocesser) 

30 Citerat från: http://comnet.ca/pballan/Dewey&DM.htm (2004-02-06). 
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sig till Sovjet. Men det kom ingen reaktion på detta uttalande från Sta-
lin.31 

Trotskij lyckades att få till stånd en undersökningskommission ledd 
av John Dewey för att undersöka anklagelserna. Dewey var ett undan-
tag, han vägrade att vara passiv mot det som hände i Sovjet i samband 
Moskvaprocesserna. I Frankrike, Spanien, England och USA hade stali-
nisterna starkt påverkat de intellektuella och använt alla slags moraliska 
påtryckningsmedel för att hindra dem från att stödja protesterna mot 
utrensningarna i Sovjet. 

Deweykommissionens slutsats var att på grundval av framlagt bevis-
material ansågs det att Moskvarättegångarna var iscensatta komplotter. 
De frikände Trotskij från alla anklagelser.32 Trotskij mördades dock två 
år senare 1940 i Mexico av en sovjetutbildad spansk agent.  

Deweys relation visavi till Sovjetunionen är av något problematisk 
natur. Direkt efter ryska revolutionen och genom 1920-talet har Dewey 
varit en mycket läst och eftertraktad författare i Ryssland. Den berömde 
ryske pedagogen på den tiden Albert Pinkervitj betraktade Dewey som 
en av de utländska tänkare som står närmast den marxistiska och den 
ryska kommunistiska andan. Efter besöket i Sovjet 1928 blev Dewey 
kallad för Bolsjeviken i några amerikanska tidningar. De tidningarna fann 
hans observationer om Sovjet tillräckligt sympatiska. I själva verket ville 
Dewey endast uttrycka sitt intresse för vad han hade sett i de ryska sko-
lorna.33 

Dewey var fascinerad av den ryska revolutionen 1917 och i synnerhet 
av den revolution som ägde rum i februari. Han trodde på de sprid-
ningseffekter som revolutionen skulle sätta igång. I en intervju med 
New York World den 29 juli 1917 sade Dewey: 

 
[...] industrial democracy is on the way. The rule of the Workmen 
and the Soldiers will not be confined to Russia, it will spread 

                                                
31 Deutscher, s.375 ff. 
32 Ibid., s.408-413, 419-420, 430. 
33 http://comnet.ca/pballan/Dewey&DM.htm (2004-02-06, artikel: John Dewey 

and Dialectical Materialism av Tolman, C. W.; & Piekkola, B. (1989) Dep. Of 
Psychology, University of Victoria). 
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through Europe; and this means that the domination (read: 
wealth) of all upper classes, even of what we have been knowing 
as ´respectable society´, is at an end.34  

 
Det tog ungefär 20 år för Dewey till 1937, innan han började fördöma 
den politik som fördes i Sovjetunionen. Men han fördömde inte Sovjet-
statens ursprungliga mål och inte de idéer på vilka de målen vilade, utan 
de metoder som användes i landet. Dewey har aldrig offentligt tagit av-
stånd från sina tidiga berömmelser av Sovjet.35 

Efter Stalins död 1953 har Deweys popularitet i Sovjet varit oföränd-
rad. Visserligen blev hans idéer publicerade i olika sammanhang, men 
för det mesta handlade det om att han och hans lära blev omnämnt i 
olika kritiska översiktsarbeten om den borgerliga västerländska filosofin.  

Det har inte publicerats något av hans verk på ryska efter 1925 i 
Ryssland och endast en bok kom ut på ryska utomlands och som spri-
dits bland exilbefolkningen. Det var översättningen av Freedom and Cultu-
re (1939) som gavs ut i London 1968. Alla ryska översättningar av De-
wey såg ljuset under första kvarten av förra seklet. Det relativt stora 
antalet översättningar talar för Deweys popularitet i Sovjetryssland på 
den tiden. Jag återger här de översättningar36 utan att göra anspråk på att 
uppge originalens titlar och översätter endast de titlarna till svenska. 
Dessa böcker är: Skola och samhälle som kom ut i tre upplagor 1907, 
1924, 1925; Psykologin och tankepedagogik 1915; Inledning till uppfostrings filo-
sofi 1921; Skola och barnet 1922 och tillsammans med Evelyn Dewey skri-
ven Framtidens skolor 1922.37 

Det finns åtskilliga sidor på Internet som behandlar på ett eller annat 
sätt Deweys relation till Sovjetryssland. De flesta hemsidorna är från 
USA och Kanada och innehåller i stort ett samhällspolitiskt perspektiv, 

                                                
34 Citerat från: http://www.geocitioes.com/agarap/dewey/9130.htm (2004-02-

06, artikel: Had Dewey a Right to Denounce Stalin?, originalcitatet i “War´s Social 
Results” Later Works, vol. 17, s. 23). 

35 Ibid. 
36 Se även noterna på s.1 för ryska översättningarnas titlar. 
37http://www.humanities.edu.ru/dewey.htm; 

http://www.examen.ru/dewey.htm (2004-02-06). 



168 

favoritteman tycks vara diskussionen om Dewey var marxist, kommu-
nist eller socialist. Det är färre hemsidor av utbildningspolitiskt inslag. 
Ett antal hemsidor tillhör olika amerikanska kristna organisationer som 
är kritiska mot Dewey och hans lära. I de sidorna hyllas ryssarna som 
insåg farorna med Deweys idéer och vände honom ryggen.  

Jag avslutar uppsatsen med ett exempel från en av de sidorna: 
 

När kommunisterna tog över makten i Ryssland var de fortfaran-
de ryssar i själen och ville att Ryssland skulle bli en världsledande 
nation. De ville erbjuda ryska folket den bästa typen av utbild-
ningen. De har hört så många rekommendationer om Dewey och 
hans stora progressiva utbildningssystem.  

De ordnade tillsammans med Dewey en disciplinlös, progres-
siv utbildning i Ryssland 1920.  

Dewey hade från början ett fullt samarbete med den sovjetiska 
totalitära regimen för att sätta upp hans stora experiment i Sovjet. 
Emellertid informerade den ryska regeringen Dewey 1932 att 
hans progressiva utbildning var ett misslyckande. Deweys utbild-
ningsmodell har inte utbildat barn utan utvecklade en skara av 
ungdomsbrottslingar. Ryssarna upptäckte att förnekande av di-
sciplinen och den ”normlösa” undervisningen har många bris-
ter.38 

 
Kritiken riktas vidare mot de progressiva lärare och undervisningen som 
inte var intresserad av undervisningen for undervisningens skull utan för 
att propagera deras ”ateistiska religion av evolutionismen”. Man drar 
paralleller till dagens situation i USA där ungdomsbrottsligheten ökar 
från dag till dag.  

 
De progressiva lärarna vill inte införa disciplinen för att de är 
övertygade om att den enda anledning till att deras supermänni-
skor fortfarande inte fullbordats är för att den föregående genera-
tionen sätter upp olika restriktioner mot den efterträdade genera-
tionen. De restriktionerna är överförda genom olika regler och 
bestämmelser från skolan, kyrkan och hemmet. Om de bara hade 
lyckats att eliminera disciplinen som påbjuds av de tre institutio-

                                                
38 http://www.faithchristianmin.org/articles/jdr.htm (2004-02-11) 
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nerna, skulle det varit fritt för naturen att fortsätta med evolu-
tionsprocessen.39 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att John Dewey hade ett betydande 
inflytande på utvecklingen av det sovjetiska skolsystemet. Hans idéer har 
inspirerat ett antal tidiga sovjetiska pedagoger som stått i frontlinjen av 
det utbildningspolitiska väsendet i landet. Det var framför allt Lenins 
hustru Nadezda Krupskaja som propagerade för Deweys idéer i Sovjet, 
men hennes intresse för Dewey varierade under olika perioder.  

Dewey i sin tur var inspirerad av den ryska revolutionen och den 
samhällsordning som revolutionen satte upp som mål i sitt uppbygg-
nadsarbete. Mot slutet av 1930-talet ändrade hans relation till Sovjetryss-
land karaktär och Dewey blev en känd sovjetregims kritiker. Orsakerna 
till förkastandet av Deweys pedagogik mot slutet av 1920-talet i Sovjet-
ryssland var i första hand inte av den pedagogiska naturen utan av den 
politiska och ideologiska. 

 

Litteratur 
Boljsaja Sovetskaja Enzyklopedija (1972). ”Dewey, John” T.8. Moskva. 
Deutscher, I. (1963/1991). Trotskij v izgnanii. Moskva: Izdatelstvo politit-

jeskoj literatury. 
Dewey, J. (1980/1998a). ”Barnet och läroplanen.” I Individ, skola och 

samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. Urval, inledning och 
kommentarer av Sven G Hartman och Ulf P Lundgren. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Dewey, J. (1980/1998b). ”Inledning av Hartman, G. S; Lundgren U. P.” 
I Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. Urval, 
inledning och kommentarer av Sven G Hartman och Ulf P Lund-
gren. Stockholm: Natur och Kultur. 

Dewey, J. (1980/1998c). ”Mitt pedagogiska credo.” I Individ, skola och 
samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. Urval, inledning och 
kommentarer av Sven G Hartman och Ulf P Lundgren. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

                                                
39 Ibid.  



170 

Dewey, J. (1985/1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. 
Krupskaja, N. K. (1957). ”Narodnoje obrazovanije i demokratija” I Pe-

dagogitjeskie sotjinenija v desjati tomach. T.1. Avtobiografitjeskije statji. Dorevo-
luzionnije raboti. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk RSFSR. 
Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1958a). “K voprosu o sozialistitjeskoj skole”. I Pedago-
gitjeskie sotjinenija v desjati tomach. T.2. Obstjie voprosy pedagogiki. Organizat-
sija narodnogo obrazovanija v SSSR. Moskva: Akademija pedagogitjes-
kich nauk RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1958b). “O sovetskoj skole”. I Pedagogitjeskie sotjinenija 
v desjati tomach. T.2. Obstjie voprosy pedagogiki. Organizatsija narodnogo 
obrazovanija v SSSR. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk 
RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1958c). “K reforme srednej skoly”. I Pedagogitjeskie 
sotjinenija v desjati tomach. T.2. Obstjie voprosy pedagogiki. Organizatsija na-
rodnogo obrazovanija v SSSR. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk 
RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1958d). “Problemy kommunistitjeskogo vospitanija”. 
I Pedagogitjeskie sotjinenija v desjati tomach. T.2. Obstjie voprosy pedagogiki. 
Organizatsija narodnogo obrazovanija v SSSR. Moskva: Akademija peda-
gogitjeskich nauk RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN 
RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1958e). “O natjalnoj i srednej skole”. I Pedagogitjeskie 
sotjinenija v desjati tomach. T.2. Obstjie voprosy pedagogiki. Organizatsija na-
rodnogo obrazovanija v SSSR. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk 
RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N.K. (1959a). ”Ekonomitjeskaja baza i kulturno-bytovaja 
nadstrojka”. I Pedagogitjeskije sotjinenija v desjati tomach. T.7. Osnovy politi-
ko-prosvetitelnoj raboty. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk 
RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1959b). ”Kultura i ziznj”. I Pedagogitjeskije sotjinenija v 
desjati tomach. T.6. Doskolnoje vospitanije. Voprosy semejnogo vospitanija i 
byta. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk RSFSR. Institut teorii 
i istorii pegagogiki APN RSFSR. 



  171 

Krupskaja, N. K. (1960a). ”O problemach vneskolnogo professionalo-
technitjeskogo obrazovanija” I Pedagogitjeskije sotjinenija v desjati tomach. 
T.9. Likvidazija negramotnosti i malogramotnosti. Skoly vzroslych. Samoobra-
zovanije. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk RSFSR. Institut 
teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1960b). ”Ispolzovanije samoobrazovanija” I Pedagogit-
jeskije sotjinenija v desjati tomach. T.9. Likvidazija negramotnosti i malogra-
motnosti. Skoly vzroslych. Samoobrazovanije. Moskva: Akademija pedago-
gitjeskich nauk RSFSR. Institut teorii i istorii pegagogiki APN 
RSFSR. 

Krupskaja, N. K. (1960c). ”Doklad na 3jem vsesovetskim kongresse 
sovetskich partijnych skol” I Pedagogitjeskije sotjinenija v desjati tomach. 
T.9. Likvidazija negramotnosti i malogramotnosti. Skoly vzroslych. Samoobra-
zovanije. Moskva: Akademija pedagogitjeskich nauk RSFSR. Institut 
teorii i istorii pegagogiki APN RSFSR. 

 
Internetsidor: 
http://comnet.ca/pballan/Dewey&DM.htm 
http://www.examen.ru/dewey.htm 
http://www.faithchristianmin.org/articles/jdr.htm 
http://www.geocitioes.com/agarap/dewey/9130.htm 
http://www.humanities.edu.ru 
www.ne.se 



172 

Moralisk dialog med Dewey –  
om pragmatism och pluralism i skolan 
Niclas Rönnström 

 
 
 

 
Under stora delar av 1900-talet har skolundervisning förståtts i värde-
neutrala termer, och pedagogen har förståtts som en värdeneutral verk-
ställare av statligt sanktionerade regler och utbildningsmål. Dessa mål 
och regler har också dem förståtts som neutrala därför att staten har 
hävdats vara ideologiskt och moraliskt neutral i sin styrning. Skolans 
moraliska aspekter har därmed negligerats trots att dessa aspekter kan 
förstås som alltid närvarande i skolpraktiken. Att undervisa i skolan kan 
alltid förstås som en moralisk aktivitet i minst två avseenden. För det 
första aktualiseras alltid värden, normer och dygder varhelst människor 
samverkar, och för det andra måste en pedagog i någon mening ta ställ-
ning till vilka värden som ska eftersträvas, vilka normer som ska försva-
ras och vilka beteenden som ska uppmuntras eller klandras. Vi har där-
för skäl att byta ut den praktiska pedagogens värdeneutrala uteslutande 
ämnesförmedlande självbild mot en mer holistisk självbild i vilken mora-
liska, didaktiska och ämnesinnehållsliga aspekter sammanflätas i var-
daglig pedagogisk kommunikation. Men hur denna självbild kan förstås 
blir därmed en viktig och alltför negligerad fråga. Vilka moraliska aspek-
ter kan och bör beaktas, och hur kan vi förstå integration mellan mora-
liska och ämnesinnehållsliga aspekter i undervisning? 

I den här artikeln vill jag pröva pedagogiska konsekvenser av två 
ståndpunkter med avseende på moraliskt lärande och moralisk integra-
tion i skolpraktiken. Den ena kan sammanfattas med begreppet ’mora-
lisk pluralism’ vilket innebär att förstå moral som ett spänningsfält mel-
lan kvalitativt olika men irreducibla faktorer. Den andra innebär att för-
stå pedagogisk praktik som holistisk och inneboende moralisk. Idéer om 
moralisk pluralism och holism möter idag acceptans hos många skol-

I Hartman, S.(red.) (2003) Dewey läst idag. Gem-rapport nr 3, ss. 172 - 196. 

GEM rapport 3
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forskare när den värdeneutrala självbilden inte längre kan försvaras, och 
det är möjliga konsekvenser av dem jag avser diskutera.1 I första hand 
låter jag mig vägledas av den amerikanske pedagogen och filosofen John 
Dewey (1859-1952). Han formulerade tankar om utbildning utifrån plu-
ralistiska och holistiska premisser. För Dewey var skolundervisning hu-
vudsakligen ett moraliskt uppdrag, och jag finner det värdefullt att pröva 
några av hans idéer om moralisk pluralism och demokratisk praktik i 
relation till aktuella moraliskt relevanta skolfrågor. 

Under den första rubriken ’Vad innebär moralisk pluralism?’ beskri-
ver jag innebörden i moralisk pluralism, och under den andra rubriken 
’Dialog med Dewey’ prövar jag följande tanke i en fiktiv dialog med 
John Dewey: Om vi tänker som Dewey om pluralistiskt moraliskt läran-
de och holism, vad får då detta för konsekvenser för praktisk pedagogik 
i skolan?  

 

Vad innebär moralisk pluralism? 
Moralisk pluralism innebär att förstå moraliskt liv och handlande som 
irreducibelt komplext och internt spänningsfyllt.2 Detta innebär i sin tur 
att förstå kärnan i många moraliska problem som bestående av konflik-
ter mellan en mångfald värden, normer och andra moraliska faktorer 

                                                
1 Se till exempel Noddings, N. (1999) "Care, Justice and Equity". In Katz, M, 

Noddings, N. and Strike, K. A. (eds.) Justice and Caring: The Search for Common 
Ground in Education (pp. 7-20). New York, NY: Teachers Collage Press. Nod-
dings N. (2002) Educating Moral People: A Caring Alternative to Character Educa-
tion. New York, NY: Teachers Collage Press. Hansen, D. T. (2001) Teaching 
as a Moral Activity. In AERAS Handbook of Research on Teaching. Wringe, 
C. (2000) The Diversity of Moral Education. Journal of Philosophy of Education, 
vol. 34, No. 4, 2000, 659-672. Strike, K. A. (1999) "In defense of Moral Plu-
ralism". In Katz, M, Noddings, N. and Strike, K. A. (eds.) Justice and Caring: 
The Search for Common Ground in Education (pp. 21-36). New York, NY: Teach-
ers Collage Press. 

2 Strike, Kenneth (1999) ”Justice, Caring, and Universality”. In Katz, M. S., 
Noddings, N. and Strike, K. A. (eds.) Justice and Caring. The Search for Common 
Ground in Education. Teachers Collage Press, pp. 21-36. 
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utan att man på förhand kan bestämma vad som bör eftersträvas och 
hävdas som riktigt i varje enskilt fall. Man kan jämföra en pluralistisk 
position med en utilitaristisk. Utilitaristen hävdar att en handling är rik-
tig om den leder till mer lust än varje annan tänkbar handling, och han 
menar dessutom att detta utgör det enda moraliska riktighetskriteriet. 
En pluralist kan säga att det är mycket troligt att utilitaristens kriterium 
för moralisk riktighet kan vägleda oss i moraliskt problematiska situatio-
ner, men hon menar också att vi inte kan förutbestämma att det alltid 
bör förhålla sig så. Normers och värdens giltighet beror av deras relation 
andra värden, normer och dygder, men också av deras relation till de 
kontexter i vilka de moraliskt problematiska situationerna uppstår. Plu-
ralisten menar att vi kan nå kunskap i normativa moralfrågor utan att för 
den skull reducera moralen till en enda moralisk doktrin, och därför 
förstår pluralisten moralens kärnproblematik i termer av det spännings-
fyllda förhållandet mellan olika värden, normer, mellanmänskliga för-
hållningssätt och dygder.3 Att reducera moral till någon av de traditionel-
la aspekterna omsorg, egenvärden, plikter eller dygder låter sig inte gö-
ras, enligt en pluralistisk moraluppfattning.  

Moralisk pluralism kan utgöra en rimlig utgångspunkt för att förstå 
moraliska aspekter av pedagogisk praktik, även om reduktionism kan 
försvaras i andra sammanhang. Utbildningsfilosofen Colin Wringe me-
nar att moralpedagoger alltför ofta utgått från moralfilosofers reduktio-
nistiska läror när de utvecklat pedagogiska program för eller teorier om 
moralundervisning. Han anser att pedagoger har skäl att i stället utgå 
från pluralism därför att den pedagogiska praktiken är alltför socialt och 
moraliskt komplex för att fångas av ett enda traditionellt moralperspek-
tiv.4 

Kenneth Strike är en av de utbildningsfilosofer som diskuterar plura-
lismens konsekvenser för moralisk undervisning, och också han förhål-
ler sig kritisk till moralpedagoger som under åren formulerat moralisk 

                                                
3 Strike, Kenneth (1999) D:o 
4 Wringe, C. (2000) The Diversity of Moral Education. Journal of Philosophy of 

Education, vol. 34, No. 4, 2000, 659-672.  
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undervisning och moraliskt lärande i reduktionistiska termer.5 Han me-
nar att pluralismen kan erbjuda en fullständig moralundervisningsteori 
istället för att reducera moral till antingen dygder, lust, plikt, omsorg, rätt-
visa eller konventionalism.6 En god idé om moralisk undervisning måste 
göra den moraliska komplexiteten rättvisa snarare än att förenkla och 
förvränga den, menar Strike, trots att detta gör moralen svårfångad. Ett 
skäl som talar för reduktionism kan ju vara att färre faktorer att beakta 
kan generera en mer praktisk moralteori. Enkelhet är ofta mer praktiskt 
än svåröverskådlig mångfald om man vill att teorin ska förmå vägleda 
moraliskt och pedagogiskt handlande. Strike försvarar dock en pluralis-
tisk moralisk undervisningsteori med följande argument.7 För det första 
undviker pedagoger att vilseleda elever och studenter i deras moraliska 
förståelse vilket vore en konsekvens av reduktionism. Den praktiska 
fördelen med reduktionism anser Strike vara bedräglig då den får oss att 
blunda för komplexitet och moralproblematikens kärna. För det andra 
tränas elevernas förmåga att hantera moraliska konflikter när pluralis-
men erbjuder verktyg för att förstå moraliska konflikter i dess mångfald. 
För det tredje undviker pluralistiska pedagoger att fostra dogmatiska regel-
följare då den pluralistiska teorin medför både reflektion och kontext-
känslighet. För det fjärde, hävdar Strike, att erkännandet av komplexitet 
och pluralism medför multikulturellt goda karaktärsdrag som tolerans 
och vilja till ömsesidighet, och därför är den särskilt lämpad för fostran i 
multikulturella samhällen där olika människor delar samma livsrum.8  

                                                
5 Exempel på sådana reduktionistiska ansatser är karaktärsdanande moralun-

dervisning, sk. ”character-education”, vilket förespråkas av William Bennet 
och föutsätts av Gary Fenstermacher. Kohlbergianer placerar sig gärna i en 
kognitivistisk, universalistisk och formalistisk tradition, allt medan andra 
forskare poängterar mer sociokulturella faktorer som utvecklingsdeterminan-
ter, t ex Mark B. Tappan, eller informalism, kontextualism och omsorg, t ex 
Carol Gilligan, eller Martin Hoffmans konsekvensetiskt grundade empatiteo-
ri om moralisk utveckling. 

6 Konventionalism kan förstås som tesen att att en moralisk handling är riktig 
om den följer det rådande samhällets normer och konventioner. 

7 Strike, Kenneth (1999) D:o 
8 Strike, Kenneth (1999) D:o 
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Men hur ska då pluralisten avgöra mellan de olika teorierna, fakto-
rerna eller aspekterna när hon står inför moraliskt problematiska situa-
tioner? Hur ska pedagogen förstå den moraliska pluralismen i relation 
till den pedagogiska praktiken i skolan? Det är i detta sammanhang jag 
vill beakta John Deweys moraliska tänkande. Han elaborerade en reflek-
tiv moralisk pluralism under 1900-talets första hälft. Men det finns fler 
skäl till att lyfta fram Deweys moraliska tänkande i relation till skolan 
som moralisk praktik. Dewey är känd för sitt engagemang i skolfrågor. 
Han menade att det fanns en intim koppling mellan moral, demokrati 
och lärande, och han tilldelade skolan en nyckelroll i det demokratiska 
och moraliskt lärandet. Han försökte att formulera en moralteori som 
kunde ge moralisk vägledning ifråga om enskilda aktörers moraliska 
handlande, men också i syfte att undersöka institutionella och samhälle-
liga villkor för moralutveckling.9 

Deweys tidiga moraliska pluralism förenades med möjligheten att 
uppnå intersubjektivt antagna och kontextuellt giltiga värden, normer 
och samhälleliga institutioner. Dewey ansåg att reduktionismens största 
brist var att den förutsatte snarare än att pröva vad som var moraliskt 
signifikant i enskilda fall, och att den moraliska komplexiteten negligera-
des. Dewey placerade inte moralen hos antingen känslor eller förnuft. 
Han vidhöll att tre universella förmågor var viktiga för moraliskt om-
döme och handlande; förmågan att reflektera förnuftigt, förmågan att 
känna sympati med nära, annorlunda och främmande andra, samt för-
mågan att kommunicera och därmed skapa sociokulturella band mellan 
människor. Deweys argument för pluralism liknar Strikes argument som 
framfördes nästan ett sekel senare, men Dewey gav också sociala och 
evolutionära skäl för en moralisk pluralistisk uppfattning av moraliskt 
liv.  

Dewey menade att våra vanligaste moraliska begrepp växte fram som 
nödvändiga konsekvenser av socialt liv och mänsklig social evolution.10 

                                                
9 Dewey, J. (1997) Demokrati och Utbildning. Daidalos. 
10 Dewey. J. (1929/1984)”Three Independent Factors in Morals”. In Boydston, 

J. A (ed.) John Dewey. Tbe Later Works 1925-1953. Volume 5 1929-1930. South-
ern Illinois University press, pp 279-288. Dewey. J. (1898/1972) ” Evolution 
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Alla människans förmågor kan förstås som funktioner av individers 
samspel med en social och en fysisk värld. Värdebegreppet växte fram 
genom att människan lärde sig reflektera över begär i relation till andra 
begär, önskningar, förmågor och människor, och förmågan att förutse 
konsekvenser. Rättvisebegreppet, med rättigheter och plikter som känne-
tecken, växte fram när människor började leva i samhällen som präglas 
av olika relationer, som konkurrens, samverkan, underkastelse och 
maktutövning. Dygdbegreppet växte fram som ett svar på mer spontana 
uttryck för gillande och ogillande i relation till vardagliga handlingar. 
Enligt Dewey är därför värden, rättvisa och dygder delvis oberoende 
och irreducibla moraliska faktorer att beakta i moralisk teori och hand-
ling.11 En moralteori som inte beaktar dessa faktorer och deras inbördes 
spänningar är inte en fullständig moralteori, enligt Dewey, och spän-
ningen mellan dessa faktorer utgör just själva kärnan i Deweys moraliska 
pluralism. 

Reflektion var essentiellt för Dewey då han menade att vi inte kunde 
förutsätta det moraliskt riktiga i varje situation, skola eller samhälle. Våra 
traditionella moralteorier och våra moraliska vanor kunde fungera som 
reflektionsredskap i moraliska dilemman och situationer, men inte som 
absoluta sanningar eller normer. Deweys pluralism kan förstås som pro-
cedurisk i det att den riktas mot hur man genom reflektion och kom-
munikation kan komma fram till moraliskt legitima värden, normer och 
skolor. Att avgöra moralisk riktighet involverade förmågan till sympati 
med andra, kommunikation för att dela och vidga människors erfaren-
heter och förnuftig reflektion över handlingsalternativ, principer och 
värden. Dewey menade att vi kunde ställa fruktbara frågor när vi över-
vägde lösningar i moraliskt problematiska situationer, och dessa frågor 
kan formuleras i termer av: Är handlingen eller värdet X konsistent med 
andra värden, egna och andras livsplaner, kända legitima fakta och teori-
er? Är X öppen för revision i ljuset av ny erfarenhet? Leder X till en god 

                                                                                                             
and Ethics”. In Boydston, J. A (ed.) Tbe Early Works of John Dewey 1882-1898. 
Volume 5 1895-1898. Southern Illinois University press, pp 34-53. 

11 Dewey. J. (1929/1984) D:o. Dewey, John (1932/1985) The Later Works Vol-
ume 7: Ethics. Southern Illinois University press. 
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karaktär i längden eller löser X bara problem har och nu? Är X antaglig i 
relation till legitima normer och plikter, och andra människors välbefin-
nande?12 

Deweys reflektionsfrågor var tänkta att underlätta i moraliska kon-
fliktsituationer. Moraliskt övervägande är inte en kyligt kalkylerande 
process, enligt Dewey, utan en emotiv och kreativ process som balanse-
ras med den rationella förmågan att pröva konsekvenser av olika hand-
lingsalternativ. I ”Ethics” skriver Dewey om en moralisk reflektionspro-
cess som han benämner ”Dramatic Rehearsal”:  

 
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 vari-
ous steps, we find ourselves in imagination in the presence of the 
consequences that would follow”.13 

 

I Deweys reflektionsprocess genereras inte slutgiltiga omdömen. De 
reflekterande aktörerna vägleds av kreativ simulering, värden, normer, 
fakta och kända relationer, i huvudsak enligt mönstret: Om X (princip, 
handling, värde, norm, dygd), så Y (empiriska konsekvenser). Olika mo-
ralfilosofiska imperativ, läror, sociala normer, rättigheter, plikter, värden 
och dygder används beroende på relevans. De används dock endast som 
behjälpliga verktyg för att undersöka vad som bör göras, eller värderas, i 
en specifik situation. I processen tänker inte aktören bara på vad han 
skall göra, utan också på vem han vill bli därför att handlingar är konsti-
tutiva för karaktären. Aktören kan beakta andras intressen, sätta sig in i 
andras situation och pröva deras ståndpunkter, och allra helst, kommu-
nicera med de berörda. Han prövar handlingsalternativ mot olika för 
situationen relevanta scenarion med avsikten att reflekterat bestämma 
bästa möjliga reflektivt prövade handling.14 Den handling i som i sin 
konsekvensbeskrivning bäst bemöter den mångfacetterade reflektionens 
krav är den handling som en reflektiv moralisk aktör bör föredra. 

                                                
12 Dewey (1932/1985) D:o. 
13 Dewey (1932/1985) D:o, s 247. 
14  Dewey, John (1932/1985) D:o. 
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Dewey var också holist i bemärkelsen att han sökte samband mellan 
kunskap, moral, lärande, demokrati, social organisation och mänskliga 
förmågor. För Dewey blev moralundervisning ett vitt begrepp då han 
såg allt lärande som ett moraliskt projekt med kontinuerlig utveckling 
som högsta mål. All utbildning kan hos Dewey förstås som ett sorts mål 
i sig. Alla möjliga utbildningsmål som formuleras i skola och samhälle 
kan därför underordnas ett generellt utvecklingsmål: att låta mänskliga 
erfarenheter och vanor vägledas av mer reflektiva vanor. Den reflektiva 
pluralistiska moralen kan förstås som en väsentlig reflektiv vana att ut-
veckla, och tre imperativ kan känneteckna Deweys syn på lärande: hind-
ra inte öppen kommunikation mellan människor, hindra inte reflektion i 
sociala och moraliska frågor och hindra inte empirisk prövning av idéer, 
värden, normer och mål i våra olika praktiker! 

När Dewey förstod människans förmågor som en funktion av trans-
aktioner med omvärlden kunde inte moralisk omdömesförmåga skiljas 
från de sociokulturella omständigheter i vilka det moraliska lärandet 
ägde rum. Skolans uppgift förstod Dewey i allra högsta grad som mora-
lisk, och en av skolans uppgifter var att undanröja hinder för moralisk 
utveckling, samt att utgöra bästa möjliga grogrund för en pluralistisk och 
holistisk moralisk förmåga. Låt oss nu se vad detta skulle kunna innebä-
ra i skolpraktiker här och nu. 

 

Dialog med Dewey: Om moral, lärande och skola 
Under den här rubriken gör jag en tolkning av Deweys pluralistiska och 
holistiska syn på moral med en tillämpning på moraliskt lärande i sko-
lan.15 Jag väljer att presentera den följande texten i dialogisk form. För 
Dewey var det öppna erfarenhetsutbytet, det sympatiska bemötandet 

                                                
15 I min dialog med Dewey är det förstås mina tillämpningar av hans teori som 

framförs, och jag utgår från två texter i fortsättningen. Dewey, J. 
(1932/1985) och Rönnström, N (2003) ”Moralisk pluralism och demokratisk 
livsstil – Deweys reflektiva moral som pedagogik”. I Hartman, S. Roth, K. 
och Rönnström, N John Dewey – om reflektivt lärande i skola och samhälle. Hls 
Förlag, ss 32-94. 
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och den reflektiva hållningen avgörande förmågor och aspekter för mo-
ralisk utveckling, och den kommunikativa transaktionen mellan männi-
skor såg Dewey som den sociala världens livsnerv.16 Jag iscensätter där-
för, i Deweys anda så som jag förstår den, en sympatisk, reflektiv dialog 
med John Dewey om aktuella skolfrågor med moralisk relevans. Min 
dialog utgör ett tankeexperiment: Om vi tänker som Dewey om mora-
liskt lärande, vad får då detta för konsekvenser för praktisk pedagogik i 
skolan? När vi kommer in i samtalet har han visat samtycke till att disku-
tera moralfrågor i skolan med mig, och jag har redan informerat honom 
något om den svenska skolan idag: 

 

NR: Dina idéer om utbildning och undervisning är väl kanske mest kän-
da här i Sverige som progressivism eller under en pedagogisk slogan; 
learning by doing. Det är väl inte lika vanligt att pedagoger har studerat 
din pragmatiska filosofi och i synnerhet inte moralteorin. Vad skulle du 
idag säga är de viktigaste pedagogiska konsekvenserna av din pragma-
tism? 

JD: Pragmatiskt orienterad pedagogik är att utgå från de behov och 
livserfarenheter som aktualiseras i skolpraktiken, och att använda kun-
skaper i relation till dessa behov och erfarenheter. I moralfrågor, t ex, 
fokuseras hellre faktiska problem som berör de inblandade än formella 
operationer på fiktiva exempel långt från barnens och pedagogernas 
värld. Det är viktigt att reflektioner över problem refererar till erfarna 
problem, och för deltagarna relevanta problem. Problem som berör de 
berörda, så att säga. Skolkunskaper och värden används i relation till 
praktiska problem som uppstår när barn och ungdomar orienterar sig i 
världen i stort. Kunskap kan därför inte ses som verklighetsavspeglande 
mål-i-sig, och därför anser jag att den kunskapssyn som så ofta domine-
rat skolvärden måste utvecklas och till och med ersättas. I många tradi-
tionella skolor samlas information från lärare och böcker i elevernas 
minnen för att sedan kontrolleras av pedagoger. Det är nästan som om 
kunskap hade ett egenvärde isolerat från de aktörer som använder den. 
Pragmatiska pedagoger använder kunskap om natur, samhällen och in-

                                                
16 Dewey, J. (1997) D:o, kap 1. 



  181 

divider som redskap för handlingar mot viktiga utvecklingsmål, mål som 
personlig, social och moralisk utveckling. Alltså, skolkunskaper får värde 
i relation till sådan utveckling. Pragmatiska pedagoger fostrar ett expe-
rimentellt öppet sinnelag eftersom alla idéer och teorier, moraliska som 
vetenskapliga, måste ses som reviderbara arbetshypoteser under konti-
nuerlig utveckling. När kunskap överförs i pragmatiskt orienterade sko-
lor sker samtidigt en värdering av den i relation till just personlig, social 
och moralisk utveckling. Kunskap och moral kan nog inte särskiljas, 
som jag ser det, då kunskap är dispositioner för handlingar. Åtskillnaden 
mellan kunskap och moral har sin grund i en passiv åskådarsyn på kun-
skap. Detta utgör ett centralt pedagogiskt problem. När vi betraktar 
kunskap isolerat från moraliskt handlande skapar vi en högst problema-
tisk kunskapssyn.  

NR: Vad gör den traditionella kunskapssynen problematisk som du 
ser det? Jag menar det är ju vanligt att man vill skilja på kunskaper och 
värden som tillhörande två helt olika mänskliga domäner? 

JD: Visst kan vi skilja på beprövade övertygelser och värderingar, 
men kanske inte så skarpt som vi ofta tänkt. Vi får inte glömma bort att 
både övertygelser och värden är närbesläktade värderingsformer. De 
förra värderar vissa saker som trovärdiga, medan de senare värderat 
vissa ting som eftersträvansvärda. Ett stort problem är dock att skol-
praktiken ofta påverkar människors förhållande till kunskap och värden 
i fel riktning, som jag ser det. I skolan isolerar vi tyvärr ofta kunskap 
både från vardaglig tillämpning och dess ursprung. För mig är lärande 
bland annat att undersöka vilka frågor, processer och kontexter som 
genererat den hävdade kunskapen och moralen. Viss kunskap och moral 
har tjänat vissa syften och intressen under vissa tider, men de kanske 
inte gör det idag och utifrån allas intressen. Jag tror, till exempel, att ni 
svenskar inte kan ta moraliska traditioner för givna under era föränderli-
ga sociala förhållanden. Jag tror inte heller att teorier om ledarskap och 
mänsklig samverkan som konstruerats som svar på frågor om hur man 
effektivt kan leda krigsförband till att förinta fiender avslöjar eviga san-
ningar om mänskliga förmågor. Vi kan ifrågasätta allmängiltigheten hos 
dessa teorier i samhällen som önskar lösa konflikter fredligt. Alltså, vi 
kan inte rycka loss kunskap och värden från de intressen och kontexter i 
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vilka de en gång hölls som riktiga och funktionella. När vi inte ser kun-
skap som tentativa resultat av undersökningsprocesser, och när den inte 
sätts i relation reflektionsbaserat handlande bortser vi ofta från sociala 
och moraliska aspekter av kunskapsanvändningen. Vi låter oss vilseledas 
av att kunskaper skulle kunna vara neutrala ägodelar i människors huvu-
den. När vi tar ett pragmatiskt handlingsperspektiv på kunskap bedömer 
vi den också med avseende på moraliska aspekter. Kunskap och värden 
må vara objektiva i betydelsen ’genererad med opartiska metoder’, men 
den är aldrig intresselös och den kan aldrig vara värdeneutral i tillämp-
ning och i socialt handlande  

NR: Mm…Ok! 
JD: På samma sätt som kunskapsprocesser inte kan skiljas från kun-

skapsresultat, kan inte heller läroprocess och läroresultat särskiljas. När 
vi skiljer kunskapsförmedling från reflektiva läroprocesser gör vi i värsta 
fall ingen åtskillnad mellan indoktrinering och lärande, mellan tvångs-
mässigt införlivande och autonomi, eller mellan dåliga vanor och bra 
vanor. Att stirra sig blinda på kunskapsmål utan att beakta läroproces-
sernas kvalitet utgör ett problem. Idag verkar många tro att kunskaps-
målen är allt, medan jag skulle vilja vända på det hela och säga att mål 
som bäst understödjer en kontinuerlig läroprocess. Vi behöver kun-
skapsmål, men vi bör betrakta dem som medel för reflektivt lärande. I 
moraliskt lärande blir detta särskilt tydligt. Vi kan inte trovärdigt för-
medla moraliskt innehåll till den yngre generationen, om vi inte använ-
der processer och metoder som understödjer detta innehåll. Det finns 
en risk att vi fostrar till dogmatism och auktoritetslydnad trots att våra 
intentioner är upplysning om vi är alltför fokuserade på kunskapsmål 
skilda från läroprocesser. Okritiskt införlivande av förutbestämda kun-
skapsmål och värden kan få samhällsfarliga konsekvenser då de knap-
past utvecklar autonomi och reflektionsförmåga, och i synnerhet om 
moraliska värden skall memoreras och kontrolleras men inte användas 
som ledstjärna i skolarbete och samhällsliv.  

NR: Men dagens kunskaper växer ju fram i avancerade och speciali-
serade vetenskapliga praktiker där lekmän inte är kompetenta att värdera 
vetenskapens frukter, och om jag förstår dig rätt har du ändå ett stort 
förtroende för vetenskapens tentativa resultat som redskap i våra mer 
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eller mindre avancerade vardagliga reflektioner. Detsamma kan ju sägas 
gälla moralteorisk utveckling även om det råder stor oenighet i moral-
frågor. 

JD: Du har nog en alltför snäv syn på prövning av kunskaper. Veten-
skaplig kunskap har ingen självklar koppling till skolkunskap eller med-
borgarkunskap. Visst bör vi överföra vår tids bästa redskap för förståel-
se av världen till barn och ungdomar i skolan, men detta bör inte ske 
genom passiv kopiering och genom traditionell kunskapskontroll. Vi 
kan givetvis inte begära att skolelever skall kunna värdera giltigheten i 
kvantmekaniken, men pragmatiskt orienterade pedagoger och elever 
granskar och väljer kunskap utifrån fler kriterier än de kunskapsteoretis-
ka. Som jag sade tidigare, i en pragmatiskt inspirerad skola görs alla del-
aktiga i att granska huruvida kunskaper leder till individuell, social och 
moralisk utveckling. Frågor om kunskapers värde är alltför viktiga för 
att överlämnas i händerna på enskilda intressegrupper som traditionellt 
kallats ’experter’. När vi lämnar det neutrala avspeglande åskådarper-
spektivet på kunskap blir frågor kring fysikens samhällsnytta och mora-
liska värde intressanta och livsviktiga. Med kunskap om fysik kan vi ju 
både förklara och nästan förinta världen. Att lärande skall ske i skolan 
och att goda kunskaper skall överföras är klart, men vad det innebär, 
vilka kunskaper som är relevanta och hur det går till är en fråga för alla 
medborgare och skolfolk. Dessutom, när handling med kunskap sätts i 
fokus blir sociala och moraliska aspekter väsentliga. Vem använder vil-
ken kunskap för vems syften i vilka sammanhang, och vilka har tillgång 
till den? 

NR: Jag hörde en grupp lärare uttala sig om kunskaper och läroplaner 
i förra veckan. Deras syn på läroplaner och kunskapsurval blir väl då 
illavarslande ur din synvinkel. De trodde att våra läroplaner skapades för 
barnens och samhällets bästa, och att endast det som verkligen var nöd-
vändigt att lära förekom i läroplanernas och kursplanernas texter. 

JD: Det kan ju vara på det viset, men vi kan ju inte alltid förutsätta 
detta. Ingen grupp människor, experter, politiker eller lekmän, kan själva 
göra anspråk på att känna andras livsplaner, färdigheter, intressen och 
behov. Vi är alla begränsade och felbara, och vi är präglade av egna in-
tressen och sociala miljöer. I kapitalistiska samhällen där konkurrens ses 
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som värdefullt präglas relationer till andra dessutom ofta av strategiska 
motiv, vinstintresse och egennytta. Detta gäller ju också experter. Om 
detta är riktigt kan vi inte bara överlåta våra liv i andras händer, och våra 
barn och ungdomar bör heller inte fostras till att okritiskt anpassa sig till 
rådande samhällsintressen och direktiv. Det finns heller ingen nödvän-
dig koppling mellan att vilja andras bästa i läroplansskrivningar och att 
faktiskt förstå andras bästa. Verklig förståelse kräver reflektion, omsorg 
om den andre och riktig kommunikation där man lär av varandras erfa-
renheter. Vad som är nödvändigt blir ingalunda självklart när vi ser kun-
skap, skolorganisation och läroplaner ur detta perspektiv. Vi kan alltid 
ställa frågan: Nödvändig för vem, och för vilka syften och intressen? 

NR: Vad skulle det då innebära att organisera skolan i din pragmatis-
ka mening? 

JD: Låt mig beröra tre viktiga relationer. Den första är mellan skola 
och samhälle. Den andra är mellan vanor och social organisation. Den 
tredje är mellan demokrati som formell beslutsprocedur och demokrati 
som livsstil.  

En del säger att skolan har halkat efter samhället. Andra säger att 
skolan är och förblir en spegel av samhället. Om vi ser relationen mellan 
skola och samhälle pragmatiskt så är skolan varken en spegel av något, 
eller på efterkälken i förhållande till något givet mål eller intresse. Skolan 
är en aktiv verkande del i samhället. Det är bättre att se skolan som en 
organisk del av samhället i vilket olika grupper vill ha inflytande över 
den bland annat efter egna intressen. Samhället är komplext men i sko-
lan kan vi förenkla det något i fostranssyfte. Pragmatiskt orienterade 
pedagoger ser vikten av att kunskap och värden kopplas till vardags- och 
samhällsliv, men eftersom de inte erkänner avspeglingstänkandet får de 
också en kritisk rekonstruerande funktion. I skolan kan de inte oreflek-
terat anta att de samhällsintressen som gör sig mest hörda också har rätt. 
I skolan kan de testa huruvida samhällets olika grupper bidrar till enskil-
da individers utveckling efter var och ens förmåga, och hur olika organi-
sationer och institutioner bidrar till allmän välfärd. Om skolans aktörer 
kan ordna demokratiskt och moraliskt bättre samhällsvillkor än vad de 
ser runt omkring sig i samhället bör de göra det. I synnerhet måste de-
mokratin respekteras eftersom den är något som alla medborgare beror 
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av. Att anpassa sig till samhället får en dubbel mening i pragmatisk pe-
dagogik. Skolverksamhet handlar om att anpassa samhället så att det 
utvecklar moralisk reflektion och demokrati, men den handlar samtidigt 
också om att anpassa verksamheten till aktuella sociala förhållanden.  

NR: Är detta möjligt under de sociala villkor vi lever under idag, och 
i redan hårt rationaliserade skolor med knappa resurser och omfattande 
målträngsel? 

JD: Jag skulle snarare säga nödvändigt. Varför skulle det inte vara 
möjligt? Sådan skepsis bygger på att man inte övergett tanken att skolan 
bara återspeglar det omgivande samhället, eller att den bara utsätts för 
envägskommunikation från olika uppdragsgivare. En fullt utvecklad 
reflektiv skola kan ta år att bygga men vi kan alla förhålla oss reflektivt 
och rekonstruktivt i de sammanhang vi själva befinner oss. Det är ju en 
möjlighet vi alltid har i någon utsträckning även om vi inte har den i full 
utsträckning. I skolan överförs traditioner, beprövad kunskap, samhäl-
lets konventioner, eller den svenska värdegrund som du berättade om, 
men de kan ju alltid överföras genom prövning mot erfarenheter och 
reflektion. Skolfolk behöver inte bara administrera färdiga skoluppdrag 
och mål som om de vore entydiga, redan givet legitima och värdeneutra-
la. De kan vara med och forma dem reflektivt, och därmed också rekon-
struktivt. Platon menade att en slav är någon som handlar efter andras 
intentioner och inte sina egna. En moralisk pedagog kan aldrig ta en 
sådan ensidigt verkställande slavroll. Han eller hon är alltid en kommu-
nikationspartner som förtjänar respekt, men som också respekterar och 
tolererar andras bidrag till samhället. Väl utvecklade läroplaner och skol-
traditioner förtjänar att respekteras, men de förtjänar aldrig att följas 
dogmatiskt och slaviskt. De är, så att säga, ”tools for action”. 

NR: Vad innebär då din andra relation mellan vanor och social orga-
nisation? 

JD: Vi kan inte längre skilja individer förmågor från deras miljöer och 
omvärld. Vårt handlande blir funktionellt inom en viss social miljö, pre-
cis som våra vanor blir funktionella under vissa sociala omständigheter. 
Vår sociala miljö spelar en avgörande roll för vilka av våra vanor som 
blir funktionella. Om vi vill fostra till självständiga moraliska medborga-
re, så måste vi skapa miljöer där moralisk reflektion och kommunikation 
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i olika avseenden spelar roll. Om vi skapar miljöer där bara en viss typ 
av reflektion förekommer, till exempel att endast finna effektiva medel 
till på förhand givna mål kan vi knappast tala om moralisk fostran. Mo-
ralisk fostran kräver att vi skapar gynnsamma förutsättningar för reflek-
tion i ett flertal avseenden. Estetisk reflektion har kreativa kvaliteter som 
tyvärr oftast används för att avbilda föremål. Kreativitet är viktigt i soci-
ala och moraliska frågor när vi skall finna okonventionella lösningar på 
problem. Kritisk reflektion innebär att utsätta våra vanor, traditioner 
och kunskaper för prövning mot alternativa sätt att förstå världen. Ka-
raktärsdanande reflektion handlar om att förstå hur ens handlingar bi-
drar till formandet av vanor och personlighet. Värdereflektion handlar 
om att skilja omedelbara impulser och begär från hållbara värden.  

Moralisk reflektion handlar idag tyvärr ofta om att kopiera befintliga 
regler eller konventionellt goda förebilder, vilket kan fostra en alltför 
okritisk moral. Jag förstår moralisk reflektion som överväganden i situa-
tioner där man inte vet vad som är bäst att göra därför att målen är 
många eller diffusa. Vi behöver därför organisera skolvärlden så att re-
flektiva vanor blir funktionella i flera avseenden, alltså moraliska, kreati-
va, kritiska, etc. Det är alltid lika beklagligt att höra hur konstruktiv kri-
tik och olydnad sammanblandas i alltför rigida organisationer och miljö-
er. I dessa organisationer upplevs varje försök till rekonstruktion och 
utveckling som hotfull, och det är lätt att kreativa och tänkande männi-
skor stämplas som bråkstakar när det sociala handlingsutrymmet in-
skränks och stelnar till dogmatism. 

NR: Så vad du säger är att lärande inte enbart kan förstås som kogni-
tiva implikationer, konsistenta beteendeförändringar eller måluppfyllelse 
utan pragmatiskt lärande innefattar också ett inslag av reflektion och 
autonomi?  

JD: Ja, så kanske man kan säga. Visst kan vi förstå lärande i termer av 
anpassning till miljön, men en distinktion mellan okritisk anpassning 
och reflektiv och kooperativ anpassning är viktig eftersom den behand-
lar hur anpassning sker.  

NR: Detta för oss in på den tredje relationen mellan demokrati som 
formell beslutsprocedur och demokrati som livsstil, eller hur? 
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JD: Jo, och jag förespråkar att vi måste utveckla vår syn på demokrati 
till en livsstil. Demokrati är som jag ser det ett vardagligt namn för hela 
min filosofiska idé om pragmatism. Traditionellt har demokrati uppfat-
tats som politisk elitism, formella beslutsprocesser, allmän rösträtt och 
majoritetsprinciper. Detta är otillräckligt av många olika skäl. Traditio-
nell demokrati stimulerar ofta medborgarpassivitet, förmyndarmentali-
tet, auktoritetstro, ojämlika relationer, fördomar byggda på bristande 
kommunikation och snäva perspektiv. Pragmatiskt orienterad pedagogik 
bygger på en demokratiuppfattning som innefattar reflektivt lärande och 
reflektiv moral. Varje skola kan organisera sig demokratiskt utifrån de 
samhälleliga förutsättningar som råder, men de demokratiska värdena 
allas delaktighet i all skolverksamhet, öppen ärlig kommunikation mellan indivi-
der och grupper, samverkan hellre än konkurrens, aktiv tolerans i relation 
till prövning av kunskap och värden, jämlikhet och reflektion, bör spela en 
praktisk roll i detta arbete. Dessa värden bör vägleda i skolverksamheten 
på alla plan eftersom de konstituerar demokrati förstått som en livsstil. 
Demokratin är den sociala sidan av den reflektiva moralen. Om demo-
kratins grundläggande värden inte är praktiska, accepterade och efter-
levda, riskerar graden av reflektivt lärande, moral och demokrati att 
minska. Demokrati får inte reduceras till utsmyckningar av policydoku-
ment. Demokrati är ingen dröm, utan en intelligent social organisation. 

NR: Skall jag förstå det som att du är skeptisk till införandet av vär-
degrunder i skolor i den mening jag hävdade ägt rum i Sverige? 

JD: Nja, det är snarare hur värden införs jag vänder mig mot, och 
återigen betonar jag sambandet mellan mål och process. En demokratisk 
värdegrund kan nog inte införas som motvikt till den målstyrning du 
nämnde. Den bör snarast tjäna som nödvändiga reflektionsverktyg i 
formandet av all skolverksamhet inklusive politisk styrning av skolan. 
Den kan nog heller inte pådyvlas genom kampanjer, forskning, konsul-
tation och deklarationer. Alla berörda måste vara delaktiga i att forma 
och pröva den. Den måste vara funktionell i skolan så att den vägleder 
pedagogiskt handlande, och då måste vissa sociala villkor vara infriade 
och dessutom måste pedagoger och andra relevanta aktörer vara moti-
verade att handla med utgångspunkt från dessa värden. Det räcker inte 
att säga att man accepterar värdegrunden som något gott. Reflektiv 
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enighet kräver mer. Skolfolk måste till och börja med att förstå innebör-
den i värdebegreppen, och då helst börja med kritiska frågor om vad 
dessa värden innebär i praktiska handlingar. De kan fråga sig i vilken 
kontext och tradition värden kan förstås. De kan fråga sig var värdena 
uppstått och en gång formulerats, och hur de fungerat i dessa ur-
sprungssammanhang. De kan fråga sig hur och varför dessa värden in-
förs här och nu. Det finns nog en risk att det sätt på vilket värdegrunden 
införts i svenska skolor kan bidra till värderomantik och demokratiska 
drömmar, snarare än en effektiv demokratisering som vägleder vardag-
ligt handlande. Granskar ni värdegrunden reflektivt idag kan ni nog ock-
så ifrågasätta om dessa värden verkligen är grundläggande. 

NR: Kan du kort utveckla det? 
JD: För att förenkla kan vi förstå värden i en procedurisk mening 

och i en mer substantiell mening. Proceduriska värden syftar till att re-
glera samverkan och socialt handlande, och substantiella värden slår 
snarare fast specifika innehåll som anses vara värdefulla. De sistnämnda 
ser jag som resultat av demokratiska processer och därför blir procedu-
riska värden primära, dvs. de som underlättar för jämlik samverkan om 
värden, kunskap, social organisation och normer. Individuella värden 
kan förstås som det varje individ håller för värdefullt efter reflektion. 
Gemensamma värden kan förstås som det flera individer håller för vär-
defullt efter kvalificerad reflektion och kommunikation, men gemen-
samma grundläggande värden, och därmed proceduriska värden, kan 
förstås som de värden som bidrar till, och konstituerar, demokratin. Jag 
förespråkar i första hand att grundläggande värden måste ses som mer 
proceduriska än substantiella. Om flera människor efter reflektion delar 
mer innehållsligt lika värden så är det bra därför att det stärker en känsla 
av samhörighet, men vi måste också låta enskilda individer träna sig att 
reflektera över individuella värden. Ett samhälle med för mycket kon-
sensus stagnerar, och därför kan vi också anta att skillnader och olikhe-
ter i värdefrågor är moraliskt värdefulla.  

Idag skrivs den svenska värdegrunden ofta fram som något som gäll-
er ständigt alltid vilket kan förstås som att den är okänslig för sociala 
kontexter och att den inte är reviderbar. Idag ökar också trycket på att vi 
skall omfatta djur som moraliska subjekt, men er värdegrund kan förstås 
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som inskränkt till människolivet. En sådan substantiell skrivning kan ses 
som onödigt exkluderande av intressegrupper precis som alltför sub-
stantiella tolkningar av jämlikhet och jämställdhet kan inskränka männi-
skors frihet att ordna sina liv. Solidaritet med svaga och utsatta är visser-
ligen bra, men sådana formuleringar kan kanske förstås som att någon 
kan vara icke-relationellt svag. Varför inte förändra sociala villkor så allt 
färre behöver bära beteckningen ’svag’? Svag i ett sammanhang kan ju 
innebära stark i ett annat och det är olyckligt om vi börjar tänka på 
medmänniskor som svaga-i-sig-själva. Ja, det var några exempel på hur 
den i Sverige påbjudna värdegrunden kan problematiseras. Dessutom, 
varför ska man inskränka dessa värden till en nationell kontext när ni 
svenskar idag beror av, och påverkar, globala andra? 

NR: Det är ju lätt att tala om vad som är bristfälligt i hur vi ser på 
demokrati och moral i skolan så låt oss därför se det hela i mer kon-
struktiva termer. Du har ju ofta poängterat av våra idéers värde består i 
hur de kan hantera praktiska problem som berör oss. Hur skulle du då 
beskriva en reflektiv moralundervisning? 

JD: Jag är för det första ovillig att föreskriva moralisk undervisning 
för er under era sociala villkor, men jag kan ändå rekommendera den 
reflektiva moralen i relation till tre irreducibla nödvändiga moraliska 
faktorer och tre universella förmågor. Med faktorer menar jag värden 
eller det goda, rättigheter och skyldigheter eller det rätta, och dygder. Med 
förmågor menar jag kommunikation, reflektion och sympati. En god moral-
undervisning är pluralistisk och beaktar alla dessa aspekter och förmå-
gor, och en god pedagogik syftar till att fostra reflektion och handling i 
relation till dessa aspekter och förmågor. Det är i alla fall min utgångs-
punkt.  

NR: Det låter intressant. Låt höra! 
JD: Låt mig skilja på skenbara och verkliga värden, eller det goda och 

det reflektivt goda. I skolan kan vi träna barns och ungdomars förmåga 
att välja och arbeta med sådant som är reflektivt gott. Om barnen eta-
blerar goda vanor byggda på reflekterade värden kommer de att utveckla 
goda karaktärer och dessutom kommer de att vilja bidra till andra. För 
att detta ska bli möjligt måste de få utrymme att välja aktivteter själva 
utifrån egna intressen och värderingar. Men vi kan inte nöja oss med 
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detta. Barn och ungdomar måste också ges tillfälle att värdera i vilken 
utsträckning deras val bidrar till lärande, den egna karaktären, demokrati 
och andras välbefinnande. Alltså, jobbet är inte klart i och med valet, 
utan valets sociala och moraliska konsekvenser är viktiga att beakta.  

Barn och ungdomar måste få arbeta med sådant som engagerar och 
motiverar dem. Alla vet nog att det är bra för lärandet men det är få som 
har tänkt på att detta är moraliskt viktigt. En fragmentarisk miljö där 
eleverna endast arbetar i korta moduler med sådant andra bestämt åt 
dem tränar sällan förmågan att reflektivt värdera, och att arbeta med 
sådant som de själva finner gott. Om vi förstår moralisk undervisning 
som att arbeta med och befästa det reflektivt goda blir den inte längre 
enbart förknippad med förbud och förmaningar. Moralisk undervisning 
handlar istället om att fostra reflektivt goda väljare som beaktar väsentli-
ga konsekvenser av sitt handlande. Tid måste då avsättas för att arbeta 
med det goda, men också för att avnjuta det goda så att tillfredställande 
känslor av det goda föds. På detta sätt befäst det goda som vana.  

Det finns också en pedagogisk poäng i att skilja på att värdera något 
som omedelbart eller oreflekterat gott från något som värderas som 
reflektivt gott. I traditionell moralundervisning har man ofta klassificerat 
barns handlingar som dåliga, onda eller felaktiga, vilket ofta medfört att 
pedagoger motiverar barn moraliskt med skuld och bestraffningar. I min 
reflektiva moral finns dock bara sådant man önskar eller bedömer som 
omedelbart gott, och de värden som klarar reflektion, alltså det reflektivt 
goda. Vi bör inte slå ned barn genom att bedöma deras handlande som 
dåligt när de själva ansåg det vara gott. Det är inte fel att känna som 
man gör, eller att ha begär efter ting. Reflektiv moral bekräftar barnets 
upplevelse av något gott men skiljer det som klarar reflektionens krav, 
det verkligt goda, från omedelbara impulser, det omedelbart eller ore-
flekterade goda. Skuldbeläggande och defensiva attityder minskar med 
denna utgångspunkt, och en mer fruktbar dialog kan etableras, som jag 
ser det. Barnen måste alltså ges stor möjlighet att välja efter intresse, 
men också att reflektera över sina handlingsalternativ i en moralisk och 
karaktärsdanande mening. 

NR: Det är väl inte bara individuella värden och mål som är viktigt 
att fostra. Du har ju också poängterat vikten av gemensamma värden. 
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JD: Ja, låt mig återigen skilja på grundläggande och gemensamma 
värden där de förra måste ses som nödvändiga och de senare som önsk-
värda så länge de inte bidrar till stagnation. Det är viktigt att lära barn 
och ungdomar att skilja på ytlig enighet och reflektiv enighet, och det är 
också viktigt att lära dem att hantera konflikter fredligt. Då är reflektiv 
oenighet eftersträvansvärt. Ofta tror vi att vi är överens om saker, men 
eftersom vi alla har en unik plats i tid och rum så kan inte två individer 
vara helt lika. Vi kan testa om vi delar värden genom att reflektera över 
och kommunicera om innebörder och handlingar tillsammans. När våra 
olikheter visar sig är det också skillnad på ytlig och reflekterad oenighet. 
Det sista innebär att man har etablerat förståelse för varandras värde-
ringar och åsikter utan att för den skull vara eniga i sak. Denna oenighet 
är demokratiskt bra eftersom den hindrar fördomar och våld, och även 
om man inte har uppnått någon enighet så kan man handla med största 
respekt för den andre utifrån att man förstår honom. I skolan kan elever 
och pedagoger ges tid att dela värden och erfarenheter så att både re-
flektiv enighet och reflektiv oenighet uppnås, men också därför att re-
flektionen över individers egna värden gynnas av andras berikande erfa-
renheter. Moralisk pluralism får därmed två betydelser. Dels den irredu-
cibla innebörden i det att moralisk reflektion och moraliskt liv består av 
flera relevanta faktorer, men också i det att mångfalden av människors 
värdeorienteringar ses som något moraliskt och reflektivt värdefullt. Vi 
utvecklas i samtal och samspel med andra, och olikheter i erfarenheter 
berikar individers reflektionspotential. 

NR: Hur går din idé om moralisk undervisning ihop med överföring 
av kunskaper och värden från en generation till en annan? Finns inte 
risk för konflikter mellan elevers önskemål och pedagogens yrkesroll att 
främja ett visst lärande? 

JD: Jo, men är det inte alltid så i skolan? Det är viktigt att se hante-
randet av dessa konflikter som en del av undervisningen och inte något 
som tar tid från undervisningen. Det är när mål och innehåll är bestäm-
da på förhand utan de inblandades medverkan som dessa konflikter 
uppstår allra tydligast. När varken pedagoger eller elever är fullt delakti-
ga tvingar vi fram auktoritära ledare, hierarkiska organisationer samt 
tvingande och respektlös kommunikation. Demokrati blir inte funktio-
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nellt i sådana miljöer, och pedagoger upplever då ofta att allt som inte 
stämmer med det på förhand givna är detsamma som att ta tid från det 
som är viktigt. Reflekterande barn, ungdomar och pedagoger anses i 
dessa miljöer närmast vara störande och bråkiga.  

I en skola som främjar moral räknas konflikthantering som en del av 
undervisningen. Ingen kan få som hon eller han oreflekterat vill alla 
gånger, och det måste vi träna oss i att acceptera och hantera. Det är 
bland annat därför som pragmatiskt inspirerad pedagogik förstår frihet 
som förmågan att reflektera över och hantera konfliktsituationer fred-
ligt. Verklig frihet är just förmågan att reflektera och handla för eget och 
andras bästa i en värld där alla inte alltid kan få precis som de vill i varje 
situation. Att moral handlar om socialt grundade irreducibla faktorer 
som dygder, värden, rättigheter och skyldigheter, kan vi anta. Att demo-
krati handlar om jämlikhet, samverkan, delaktighet, självständighet, 
kommunikation och reflektion bör också antas. Att skolundervisning 
handlar om kommunikation om kunskap och värden, personlig och 
social utveckling, kan också antas. Vad detta mer precist består i, och 
hur detta skall gå till, måste förstås i relation till kontext och de berörda. 
Vi kan alltså inte förhandla bort det som utgör de väsentliga dragen i 
moral, demokrati och skolundervisning, men vi kan heller inte tro att vi 
kan förutbestämma och på förhand fixera lärande utan att beakta de 
som berörs av lärandet. 

NR: Det verkar som om vi börjar komma in på dina resonemang om 
det rätta när du talar om vad vi har skäl att anta och respektera. 

JD: Ja, vissa saker måste vi anta som rätta, eller rättvisa, och det mås-
te vi förmedla till våra barn i en pragmatisk mening. Det innebär att 
beprövade normer, institutioner, värden och kunskaper överförs som 
arbetshypoteser, men inte som absoluta ting eller sanningar oåtkomliga 
för vanligt folk. Vi behöver lära barn och ungdomar att reflektera över 
rättigheter och skyldigheter i minst tre avseenden. De behöver reflektera 
över det rätta i relation till deras egna mål, värden och begär så att rät-
tigheter och skyldigheter formar goda vanor. Plikter bör alltså spela en 
formgivande roll för enskilda individers vanor. De behöver också reflek-
tera över om vissa uppfattningar av det rätta kan sägas vara reflektivt 
rätta, eller om de endast är skenbart rätta. De behöver också lära sig att 
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det rätta kan ta olika form i olika kontexter och samhällen. Utöver den 
kritiska reflektion jag nämnt tidigare kan jag nämna tre principer som 
kan underlätta reflektion i relation till det rätta. Låt mig spontant kalla 
dessa skyldighetsprincipen, reciprocitetsprincipen och konstitutions-
principen. Den första innebär att om vi efter reflektion kan godta en 
princip eller en regel som något nödvändigt för en viss praktik, så bör 
den också ses som något gott och eftersträvansvärt i den praktiken. Den 
andra innebär att ge andra samma rättigheter som man själv förutsätter 
och åtnjuter. Den tredje innebär att man inte kan undergräva något man 
beror av i sin praktik. Om organiserat lärande konstituerar skolunder-
visning så måste man se detta som något rätt om man samtidigt accepte-
rar skolundervisning. En liknelse med schack kan vara till hjälp. Om 
man accepterar att spela schack kan man ju inte bryta mot de regler man 
beror av och som utgör själva spelet. Därmed inte sagt att regler inte 
kan revideras. 

NR: Är det något mer du vill tillägga i relation till idén om en reflek-
tiv moralisk undervisning? 

JD: Att förhålla sig reflektivt till vad som anses berömvärt eller klan-
dervärt i samhället, dvs. vad som brukar kallas ’dygder’. Även här kan 
man skilja på gillande och reflektivt gillande, och jag vill betona att även 
dygder bör underkastas våra reflektiva kapaciteter. Aktiv tolerans är en 
avgörande dygd i detta avseende, och det innebär att tillåta och upp-
muntra prövning av värden, normer, handlande, dygder och kunskap. Vi 
måste tillåta oss själva och andra att vara kritiska och kreativa om vi skall 
hålla demokratin och moralen vid liv. Visst finns det andra dygder som 
är viktiga, som till exempel mod att uttrycka sig, öppenhet, ärlighet eller 
samarbetsvillighet. Det jag särskilt vill framhålla i detta sammanhang är 
dock hur vi kan utveckla vårt sätt att berömma och klandra varandra 
moraliskt. Traditionellt beröm och klander går ofta till så att vi uttrycker 
gillande och ogillande spontant och oreflekterat, till exempel ”Åh, vad 
modigt” eller ”Usch, vad dåligt av dig”. Reflektivt beröm och klander är 
mer precist och när det behövs också framtidsinriktat. Ta exemplet där 
någon säger ”Usch, vad dåligt av dig” till någon annan. Här avslöjas inte 
vilka värden man låter sig vägledas av, och inget egentligt värdeomdöme 
fälls. Reflektivt klander kan däremot lyfta fram vilka värden man utgår 
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från, och värdeomdömet specificerar vilken framtida handling man öns-
kar, till exempel ”Du bör inte ljuga i din situation, och därför vill jag att 
du säger sanningen till Pelle efter rasten”. Reflektivt klander är att före-
dra framför mer impulsstyrt klander som ofta framkallar motstånd, som 
ofta döljer värdepremisser och som ofta saknar referens till någon kon-
struktiv handling. 

NR: Det låter som ett rimligt förslag. Jag ser att jag måste avrunda 
vårt samtal och därför skulle jag vilja beröra en sista viktig fråga. Den 
handlar om de förmågor som du höll som nödvändiga för moralisk ut-
veckling. Vad kan du säga kort om de förmågor du hävdar som mora-
liskt nödvändiga och hur de kan utvecklas i skolan? 

JD: Tre förmågor är moraliskt essentiella. Det är sympati, reflektion 
och kommunikation. Alla dessa förmågor är naturliga men de kan 
hämmas om den sociala miljön inte gör dem funktionella. Alltför ofta 
ser jag mekaniska och avhumaniserande bemötanden i samhälle och 
skola. Medmänniskor behandlas som produktionsmedel för privata syf-
ten eller som funktionella objekt i ett samhällsmaskineri. Detta medför 
att en av våra naturliga förmågor, sympatin eller omsorgen, inte blir 
funktionell. Vi behöver därför skapa miljöer där vi behandlar varandra 
som levande varelser med känslor, planer, idéer och mål. Vi behöver 
skapa utrymma för respekt och inlevelse i varandras världar. Vi behöver 
skapa utrymme för ömsesidig förståelse och delgivning av livserfarenhe-
ter. Utan sympati blir moralen endast kallt kalkylerande av konsekven-
ser. En pragmatisk skola organiserar och inspirerar till sådana levande 
möten och ser dem essentiella för individuell och moralisk utveckling. 
Om vi har fostrat effektiva, kunniga, kreativa, lönsamma och målinrik-
tade elever utan utvecklad sympati för medmänniskor i när och fjärran 
måste vi också erkänna att vi misslyckats med moralisk fostran.  

Jag har redan talat mycket om reflektionens vikt och dess beroende 
av miljön så jag väljer att säga något om kommunikation i skolan. Tradi-
tionellt talar pedagoger till barn men i pragmatisk pedagogik försöker 
man sträva efter mer jämlika förhållanden även om de vuxna har mer 
livserfarenhet och ofta högre reflektionspotential. Alla måste lära sig att 
tala med och lyssna på alla. Om könsskillnader är viktiga kan det vara 
bra att beakta pojkars och flickors erfarenheter i reflektion och kommu-
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nikation. Om uppväxtmiljö är signifikant för ens vanor är det bra att 
möta dem med andra erfarenheter och vanor. Moralisk kommunikation 
kan utvecklas i skolan. Många menar att moraliska omdömen uteslutan-
de handlar om känslor eller vaga sentimentala idéer. Jag tror att detta är 
felaktigt. Känslor är nödvändiga för moraliska omdömen, men de är inte 
tillräckliga. Moraliska omdömen refererar också till objekt i världen. Om 
vi kan utveckla ett moraliskt språkbruk och en moralisk kommunikation 
där vi specificerar våra omdömens förankring i den värld vi alla delar, ja, 
först då kommer moral och demokrati att bli riktigt socialt effektiva. 
Jämställdhet, till exempel, är inte bara en känsla, utan det är också nam-
net på den sociala organisation som bäst motsvarar var och ens lika rätt 
och möjlighet till effektivt deltagande i samhället. Demokrati, till exem-
pel, är namnet på den sociala organisation som infriar de proceduriska 
värden jag tidigare nämnt. Skolan har ett stort ansvar i det moraliska 
arbetet. Kommunikation förstått som öppet och uppriktigt delande av 
omedelbara och reflekterade erfarenheter är både demokratins och ut-
bildningens nav. Ett sympatiskt och solidariskt förhållningssätt till var-
andra, ett öppet kommunikationsklimat och att låta erfarenheter vägle-
das av mer reflekterade erfarenheter och reflektiva vanor, där har vi tre 
vägledande utmaningar för skola och samhälle idag.  
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utsättningar för pedagogiskt arbete. Den pedagogiska debatten tycks 
vara sig lik från ett århundrade till ett annat. Det verkar som om 
de fl esta pedagogiska frågor kan föras tillbaka till att gälla några få 
grundläggande problem. John Dewey har analyserat dem alla. Han 
kritiserade ingrodda föreställningar om hur skola och undervisning 
skulle organiseras och genomföras. Han formulerade slitstarka argu-
ment för skolans betydelse för enskilda individer och för samhällets 
utveckling.

Sedan tjugo år tillbaka fi nns det ett nyvaknat internationellt in-
tresse för John Dewey. Hans (re)konstruktiva kritik av fi losofi ska och 
pedagogiska traditioner för lärande, demokrati och moral har visat 
sig fruktbara i många olika sammanhang. Texter som publicerades 
i början av 1900-talet ges i dag ut i nya utgåvor och ger upphov till 
livaktiga debatter.

Denna rapport innehåller ett antal uppsatser som framkommit 
inom ramen för en kurs i forskarutbildning i pedagogik på Lärar-
högskolan i Stockholm. Författarnas uppgift har varit att spegla sina 
respektive avhandlingsprojekt i relevanta delar av Deweys samlade 
verk. På detta sätt ges en annorlunda belysning av hur Dewey kan 
läsas i dag. Hans kritiska utbildningsfi losofi  prövas på 2000-talets 
pedagogiska problem.
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