
 

MÅNGDIMENSIONELL MÄNNISKA I 
ENDIMENSIONELL SKOLA 
 
DRÖMMEN OM MILJÖ FÖR BARNENS FRIA VÄXT 
EN KRITISK TRÅD UR LÄRANDETS IDÉHISTORIA FRÅN 
SOKRATES I ATEN TILL LUND – IDÉERNAS STAD 
 

 

Esbjörn Hellström 

 

 

 

 
HT 2014 
Examensarbete 30 hp 
Institutionen	  för	  idé-‐	  och	  samhällsstudier	  
Idéhistoria	  C,	  UMU-‐16404	  15	  hp	  



Esbjörn Hellström. September 2014 

 2 

INNEHÅLL 

 

Förord ......................................................................................................................................................................4	  
Positionering	  i	  akademin................................................................................................................................................. 5	  
Disposition ............................................................................................................................................................................. 5	  

Syfte,	  teori	  och	  metod.........................................................................................................................................7	  
Deltagande	  observatör ...................................................................................................................................................10	  
Hermeneutik .......................................................................................................................................................................12	  

Reformpedagogik	  och	  idén	  om	  barnens	  fria	  växt,................................................................................. 16	  
Aktivitetspedagogik	  -‐	  hot	  mot	  makten ....................................................................................................................19	  
Liberté,	  égalité,	  fraternité..............................................................................................................................................22	  

Lärdomshistoriska	  trådar ............................................................................................................................. 28	  
Tre	  bilder ..............................................................................................................................................................................36	  
Dewey;	  ur	  ”Mitt	  pedagogiska	  credo” ........................................................................................................................41	  
Key;	  framtidsskola,	  Barnets	  århundrade	  1900-‐talet .........................................................................................49	  
Köhler;	  aktivitetspedagogik .........................................................................................................................................56	  
Märkesåret	  1948 ...............................................................................................................................................................63	  
Lärarnas	  stora	  utmaningar ...........................................................................................................................................65	  

Konstens	  metod	  blir	  en	  självklar	  kunskapsväg	  i	  skolans	  vardagliga	  arbete ............................... 67	  
Reformpedagogik	  och	  svensk	  skolutveckling.......................................................................................................72	  
Arbetarskolan	  för	  barnens	  fria	  växt	  vid	  cigarrettfabriken	  Waldorf	  Astoria ...........................................74	  
Tidens	  drömmar	  om	  frihetspedagogik,	  en	  positionering................................................................................77	  
Filosofi	  och	  praktik...........................................................................................................................................................79	  

Miljö	  för	  barnens	  fria	  växt	  i	  statlig	  skola .................................................................................................. 85	  
Diskurskamp .......................................................................................................................................................................87	  
Ramfaktorteori...................................................................................................................................................................88	  
Systemfel...............................................................................................................................................................................94	  
Provokationen	  -‐	  att	  väcka	  upp.....................................................................................................................................97	  

Närbildsperspektivet	  1983-1993..............................................................................................................101	  
Kultur-‐	  och	  konstpedagogik ...................................................................................................................................... 105	  
Förvaltningsstyrning .................................................................................................................................................... 106	  
Demokratins	  skola	  –	  en	  diskussion........................................................................................................................ 110	  
Ett	  förändrat	  läraruppdrag........................................................................................................................................ 113	  

Kulturpedagogisk	  bildning	  och	  demokrati,	  en	  resumé .....................................................................114	  

Sammanfattning ..............................................................................................................................................116	  
Slutsatser ........................................................................................................................................................................... 119	  

REFERENSER.....................................................................................................................................................121	  

Författaren........................................................................................................................................................132	  
	  
 

Nyckelord: Gert Biesta. John Dewey. Ellen Key. Elsa Köhler. Rudolf Steiner. Aktivitetspedagogik. 
Reformpedagogik. Progressiv pedagogik. Kulturpedagogik. Waldorfpedagogik. Pedagogisk utveckling. Pedagogik. 
Vetenskap i skolan. Skola för bildning. The Laboratory School. Laboratorieskola. Lunds kommun. Bildning. 
Forskning och utveckling. Skola. Lärande. Idéhistoria. Skolpolitik. Utbildning. 

Titelsidan: Titeln anspelar på Herbert Marcuses bok; Den endimensionella människan, från ungdomsupprorets år 
1968. Drömmen om miljö för barnens fria växt, syftar på 1946-års skolkommissions betänkande SOU 1948:27, s. 3. 
Kritisk hänvisar till textens filosofiska, metodiska och teoretiska grund.  



Esbjörn Hellström. September 2014 

 3 

 

 

 

 

 

Mångdimensionell människa i endimensionell skola 

- drömmen om miljö för barnens fria växt,  

en kritisk tråd ur lärandets idéhistoria från Sokrates i Aten till 
Lund – idéernas stad 

 

 

 

 
http://urplay.se/Produkter/177075-Larandets-idehistoria-Vad-ar-skolans-roll-i-samhallet 

 
”Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga honom att dricka”  
(John Dewey, 1928). 
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Förord 
Av rätten till den fria tanken och det fria ordet följer att använda dem. Diskurser 

av olika slag genomsyras av religion, politik och filosofi.  Den kulturkritik som kan 

utläsas ur den följande texten diskrediterar inte religion, politik eller filosofi som sådan. 

Den respekterar pluralismen. Varje tid har sin dominerade kultur och förtjänar respekt, 

vilket inte hindrar att den kan utsättas för kritik.  

Till bevekelsegrunderna för denna föreliggande undersökning ligger 

utvecklingsoptimism och lusten till emancipation, frigörelse, så länge den inte leder till 

förtryck av annan kultur och språk; enligt Gert Biesta, att vi blir till i en värld av 

pluralitet och skillnad. Undersökningen avser att provocera kulturskillnader till 

deliberativa samtal,1 eller som idéhistoriker Sven-Eric Liedman uttrycker det; Det som 

gör demokrati till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi är eniga utan att vi har rätt att 

vara oeniga och till och med uppmuntras därtill.2  

Författaren av denna föreliggande text är religiöst och ekonomiskt oberoende, 

men har en så kallad grön ekologisk värdegrund. I denna undersökning redovisas 

subjektiva förhållningssätt i gränslandet mellan hermeneutik, fenomenologi, 

existentialism och kritisk teori. 

                                                
1 Jfr. Habermas. 
2 Liedman s.20 i "Kunskap och begrepp. Centrala motiv i våra läroplaner". Red: Jon Naeslund. Liber, 
Stockholm, 1986. 
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Positionering i akademin 

Mot slutet av 1200-talet var filosofisk fakultet en av fyra olika, så kallade 

klassiska fakulteter; filosofi, teologi, juridik, medicin. I Sverige uppdelades filosofisk 

fakultet 1956 i humanistisk, matematisk-naturvetenskaplig och från 1964 

samhällsvetenskaplig.  

Under den klassiska filosofins paraply räknas vanligen etnologi, filosofi, historia, 

idéhistoria, estetik, arkeologi, retorik, språk, litteraturvetenskap, sociologi, pedagogik, 

kognitionsvetenskap, kulturantropologi, psykologi, med flera, ibland även 

religionsvetenskap och teologi, de två sista ämnen har vid svenska universitet egna 

fakulteter i Uppsala och Lund. Den föreliggande undersökningens placering i akademin 

påverkas av författarens erfarenheter av akademiska studier inom samhällsvetenskap, 

pedagogik och humanism, idé- och lärdomshistoria.  

Begreppet filosofi, kärlek till vishet, har således olika innebörder, avsevärt bredare 

än det nuvarande universitetsämnet filosofi. De vetenskapliga disciplinerna som 

studerar människan som kulturell varelse benämns människovetenskaper, vilket utgör 

grunden för de filosofiska områdena pedagogik och idé- och lärdomshistoria. 

Med författarens verkningshistoria3 vävs samhälls- och humanvetenskap ihop, 

vilket öppnar för breda tolkningshorisonter. 

 

Disposition 

Med föreliggande undersökning tvinnas en tråd ur lärandets idéhistoria från 

Sokrates till Lund - idéernas stad. Den så kallade progressiva pedagogiken utgör ett nav 

kring vilket en lång rad pedagogiska praktiker emanerar. Den första i raden är 

försöksskolan The Laboratory School som John Dewey (1859-1952) professor vid 

universitet i Chicago, USA, och dennes hustru Alice Chipman Dewey4 lade grunden till 

1896. Detta blev motkraft till den förhärskande förmedlingspedagogiken och väckte, 

provocerade 1900-talets filosofiskt-pedagogisk tänkande. Parallellt i Europa 

utvecklades en rad olika reformpedagogiska praktiker. En av tillskyndarna var den 

svenska författaren Ellen Key (1849-1926). Idéinnehållet för Dewey och Key kommer 

ur upplysningstiden, bl.a. genom författaren Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) och 

filantropen, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827).  

                                                
3 Inom akademin, pedagogik, fil. dr. (samhällsvetenskap) och idé- och lärdomshistoria (kulturvetenskap). 
4 Harriet Alice Chipman Dewey was the first principal (1902-04) of the Laboratory Schools. 
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Valet av historiska källor motiveras av en pedagogisk 1900-tals trend, i Europa 

kallad reformpedagogik, i USA progressiv pedagogik, en tankefigur, diskurs, av Ellen 

Key kallad ”Barnets århundrade”, av John Dewey karakteriserad som en ”Kopernikansk 

revolution”. Elsa Köhler, som Deweys och Keys följare är en av uttolkarna som 

påverkade av och var för sig gestaltar modeller för reformpedagogiken i upplysningens 

spår. Speciellt framträder frihetsbegreppet. Key hänvisar till barnets förmåga till 

självständiga val och lösningar sina livsuppgifter, och Dewey genom uppfattningen att 

”man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga honom att dricka” (Dewey, 

1928). 

Ur upplysningsvisionerna och efter decennier av krig föddes drömmen om 

demokratins skola för barnens fria växt. Efter andra världskriget 1948, undertecknas 

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna (MR) samtidigt som den svenska 

skolkommissionen SOU 1948:27 presenterar sitt betänkande;5  ”- - Demokratins skola 

däremot måste vara en miljö för barnens fria växt”.6  

1700-talets upplysning formade en tankefigur om liberté, égalité, fraternité 

(frihet, jämlikhet, broderskap). Denna tillämpas på fenomenet reformpedagogik och 

dess olika grenar, bland dem bildningshumanismen, även känd som Waldorfpedagogik. 

Som en följd av 1948-års politiska fredsinitiativ i FN och Sverige fredsprojekt med 

ansatsen till demokratins skola, nystart, en reformering av folkskolan, används 

tankefiguren frihet, jämlikhet/rättvisa och solidaritet genomgående som tolkningsraster 

för denna undersökning. 

Reformpedagogiska Kristofferskolan i Stockholm bildandes 1949 med 

Waldorfsskolan i Stuttgart från 1919 som förebild. Året efter, 1950 implementeras 

1946-års skolkommission enhetsskolan, en-skola-för-alla. Begreppet en-skola-för-alla 

ska inte förväxlas med begreppet rätten till skola för alla, vilket genomgående följer 

tolkningsrastret i texten. Underförstått gäller att jämlik/rättvis skola tolkas som att alla 

elever ges rätten till frihetlig bildning genom resurser som professionen 

bedömer/ordinerar enligt samma princip som läkare ordinerar medicinsk vård till sina 

patienter. 

Tre decennier efter 1948, 1977 sätts ljuset på resultaten från den 

reformpedagogiska waldorfskolan genom en statlig utvärdering av den pedagogiska 

                                                
5 Kallad 1946-års skolkommission. 
6 SOU 1948:27, s. 3. 
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praktiken vid Kristofferskolan,7 där man speciellt nämner element i människosynen och 

kunskapssynen, där konsten och skapandet utgör ett centralt inslag.8 Utvärderingen 

startar en politisk process som banar vägen för valfrihetsreform 1992, rättvisa 

skattebidrag till fristående skolor grundad i FN:s MR-deklaration. Tillsynes 

överraskande, öppnade valfrihetsreformen även möjligheter för riskkapitalister att 

bygga parallella genetiskt likartade skolsystem i enlighet med den kapitalistiska 

världsåskådningen The New Public Management.9  

Undersökningens sista del gör ett nerslag i den pedagogiska praktiken med 

närbilder från Lund – idéernas stad, som visar situationen, konflikten i 

parallellskolsystemet, systembygget kring läroplanskommitténs Skola för bildning, 

SOU 1992:94. 

 

Syfte, teori och metod 
I en problemsituation ställs forskare inför valet av teori och metod för att precisera 

en angelägen fråga och ange syfte för forskningsprocessen.10 I valsituationen öppnas 

förutom olika möjligheter ett antal andra problem, ett av dem består i relation mellan 

grupp och individ. Kritisk teori och kommunikativ handlingsteori, enligt Jürgen 

Habermas11 utgör grunden för undersökningens teoretiska ansats. Habermas 

samhällsfilosofi inrymmer två klassiska problem socialintegration och 

systemintegration med bäring på relationen grupp och individ. Enligt Habermas, som vi 

återkommer till, finns en relation mellan livsvärldens språk och kultur och systemets 

makt och pengar, där systemets makt och pengar hotar att kolonisera livsvärlden, den 

skapande friheten. Skolkommissionen från 1948 och dess vision om en demokratins 

skola som miljö för barnens fria växt belyser risken för systemintegration, hotet mot 

individen livsvärlden.  

                                                
7 Ahlström, 1977. 
8 Hellström, 1986, s. 168. 
9 New Public Management är ett samlingsnamn för en mängd ekonomiska metoder som introducerades 
inom offentlig sektor i flera länder under 1980- och 90-talen. NPM kännetecknas av 
marknadsdimensionen med fokus på konkurrens och valfrihet och managementdimensionen med mål- 
och resultatstyrning. Syftet var att göra vården kostnadseffektiv och marknadsanpassad. De senaste 
decennierna har länder som Frankrike, Australien, Nya Zeeland, Norge och Sverige infört näringslivets 
metoder inom ledning och ekonomi i sina offentliga sektorer. (Pedagogisk forskning och DN 15 nov. 
2013). 
10 Här råder pluralism. Vetenskapsteori erbjuder olika forskningsstrategier med hänvisning till 
författarens värdegrund.  
11 Kritisk teori, Jfr. Habermas (tvångsfri dialog mellan likaberättigade parter) och Marcuse (nedan). 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 8 

Frågan, med bärning på den föreliggande texten gäller innebörden av uttrycket 

”miljö för barnens fria växt”, 12 med rötter till antikens och Platons Sokrates. 

Innebörden i uttrycket, så som det emanerar ur progressiva/reformpedagogikens historia 

sätter ljuset på brytningen mellan det frigörande, emancipatoriska i 

progressiva/reformpedagogiken och en dominerande diskurs av traditionell, moralisk 

läroplanskod, vilket vi återkomer till. Brytningsprocessen, handlingar, utgör en del av 

undersökningsobjektet. Utöver handlingsteori fordrar forskning metodik för att avläsa 

fenomenvärlden, vilket vi återkommer till.  

Upplysningsvisioner och trettio år av mer eller mindre sammanhängande 

konflikter och krig födde drömmen om demokratins skola för barnens fria växt. Till 

diskussionen relateras historiska fenomen som modernitet och postmodernitet. 

Syftet med undersökningen är att studera fenomenet ”demokratins skola” som 

”miljö för barnens fria växt”. Avsikten är, kort sagt, att bidra med nya perspektiv, 

tolkningar av verkningshistoria13 och kunskapsutveckling.14 

Undersökningen bygger på historiska källor till kultur- och samhällsfenomen, 

litteratur, rapporter15, dokumentstudier, protokoll, uppgifter i massmedia och egna 

memos (anteckningar) upprättande genom deltagande observation, vilket vi återkommer 

till.  

Här används begreppen demokrati, miljö, och fri växt. Begreppet demokrati, 

folkmakt, går tillbaka till antiken och kravet på folkets, demos, delaktighet, handlingar i 

samhällsprocesser, för rättvisa, frihet och transparens. Historien blottar dilemman kring 

styrelseskick så som kampen mellan den gryende politiska demokratin i Solons Aten, 

skildrad av Platon i sin text Staten, med både föregående och efterföljande tider av 

tyranni. Begreppet miljö handlar i detta sammanhang om den sociokulturella miljön och 

människans inre själsliv, medvetenhet,16 (inre miljö), till skillnad från omvärlden, den 

fysiska, yttre miljön. Det tredje komplexa begreppet, fria växt, öppnar för en diskussion 

som här kortfattat relateras till franska revolutionens helhetskoncept; liberté, égalité, 

fraternité (frihet, jämlikhet, solidaritet), begrepp som fortlöpande används i 

undersökningen som raster för tankeprocesser. 

 Det komplexa frihetsbegreppet, i syftet, intar en speciell ställning i diskussionen. 

Subjektens drömmar, kollektiva politiska visioner och teorier till trots kvarstår frågor 
                                                
12 SOU 1948:27, s. 3. ff. 
13 Jfr. Gadamer, 1997. 
14 Forsell, 2005. Hartman, 2005. Hellström, 2002.  
15 Hellström, 1983, 1984a, 1984b, 1986, 1987, 1990, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1996. 
16 Själ, av grekiskan psyke, psȳchē, 'själ', 'liv'. 
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kring innebörden i begreppet barnens fria växt och hur detta implementeras i 

undervisning och relateras till samhällelig socialintegration och systemintegration. En 

rad internationella konventioner hanterar detta. Diskurser, strukturer, regler, system 

rangordnar subjekt som överhet och undersåtar, till exempel som kastväsen, träldom 

och slaveri. De kommer även till uttryck som det individuellt excellenta och det 

kollektiva, vanligt folk, den gråa massan.17  

I sin bok ”Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid” 

diskuterar den internationellt kände professor Gert Biesta18 uttryckt som att vi blir till i 

en värld av pluralitet och skillnad .19 Situationen kan beskrivas i termer av postmoderna 

uppfattningar som utmanar kapitalismens uttryck; det moderna. Det traditionella, stabilt 

linjära, i liknelsen, äggkartongen (fig. 1), som vi återkommer till, ställs mot det 

postmoderna, osäkra, labila, svajande, dynamiska men ”kreativa kaoset”,20 en rörlig 

mosaik.21 Industrimodellen ställs mot humanismens framtidsmöjligheter. 

 Visionen om demokratins skola för barnens fria växt från 1948 föregår 1990-

talets bildningsbegrepp med läroplanskommittén Skola för bildning, vilket förstärker 

och kompletterar ett kritiskt perspektiv, att människan ”bildar sig, skapar sig, gör sig till 

något som inte fanns tidigare”.22 Vetenskapliga förhållningssätt kännetecknas, som sagt, 

av pluralism med olika teorier och metoder vilket leder till divergerande tänkande, 

öppnande perspektiv, i motsats till konvergerande tänkandet, kännetecknande det 

politiska kompromissandet, koncensus, att finna minsta gemensamma nämnaren. Inom 

diskursanalysen talar man om kamp mellan betydelser, det vill säga om olika tolkningar 

av den given diskurs. Antologin Metod eller anarki23 med bland annat Paul Feyerabend 

känd för sin vetenskapsteoretiska anarkism. Han bestrider vetenskapens 

sanningsanspråk och förkastar möjligheten till en allmän metodologi. Feyerabend drar i 

härnad mot vetenskaplig formalism, likt upplysningsmannen Voltaire en gång mot 

kyrkan.  
                                                
17 Jfr. Katekesens hustavla. 
18 Gert Biesta är sedan 2013 professor i utbildningsteori och strategi vid Universitetet i Luxembourg. Han 
är chefsredaktör för Studies in Philosophy and Education, som handlar om undervisning, lärande, 
läroplansforskning, lärarutbildning och utbildningsstrategi. Han fokuserar på livslångt lärande, 
medborgarskap demokratisk utbildning, läroplan och muntlig undervisning. 2011-2012 var han president 
för Philosophy of Education Society USA, och fick 2011 priset; the International interuniversity Francqul 
Professorship. 
19 Biesta, 2010. 
20 Kreativt kaos: Pedagogiska magasinet 2010-05-06. 
21 Toffler, i Hargreaves, (1998 s. 78), moving mosaic – a dynamic kaleidoscope och Toffler, (1990) s. 
163.  
22 SOU 1992:94, s. 49. Skola för bildning presenterade bildningsbegreppet i enlighet med Broady, 1984. 
1985. 
23 Hansson, 1982. 
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Det tolkande forskarsubjektet formar genom teori och metod, plurala 

forskningsprocesser, vilket leder till urval och söker divergerande nya 

tolkningshorisonter, det som i grunden, enligt Key, hänvisar till barnets (och den 

vuxnes) förmåga till självständiga val och lösningar sina livsuppgifter. Grunden för 

genomförandet av föreliggande undersökning finns hos den subjektivistiska ontologins 

företrädare Hans-Georg Gadamer (1900-2002)24 med fokus på tolkningskonsten, 

hermeneutiken.25 Andra närliggande idéhistoriska perspektiv är fenomenologi,26 

existentialism27 och kritisk teori.28 Teori/metod och det tolkande subjektet ingår i 

strukturer som formar forskningsprocesser, denna undersökning inte undantagen. 

Texter, teorier, metoder väljs, granskas, värderas, rangordnas. Undersökande 

subjekt, forskare, tolkar, konstruerar och rekonstruerar omvärldens fenomen enligt 

induktiva, deduktiva och abduktiva metodansatser. Abduktiv metod, kan sägas 

kombinera induktiv och deduktiv metod som ligger nära denna undersökningens ansats. 

Det handlar om förståelse29 av mönster bland fenomen och forskaren som en deltagande 

observatör. 

Deltagande observatör 

”Skola för bildning” antas bygga på nyfikenhet utgångspunkten för frågande, 

problemformulerande, undersökande. Problem kring detta, bristen på frågande, framgår 

av artikeln ”Svenska studenter har alla svar – men inga frågor”.30 Varifrån kommer svar 

utan genuina frågor? Enligt den förmedlingspedagogiska traditionen finns svaren i 

boken, i den givna texten. Föreliggande undersökning innefattar omvärldsfenomen 

kring bildningsverksamheter sammankopplade med kultur- och samhällvetenskaper.31 

Ur ett kritiskt perspektiv, som ett uttryck för den subjektivistiska ontologin, kan denna 

undersökning beskrivas som deltagande forskning och handlande. Fenomenen som 

erfars, ur omvärlden, väljs av subjektet och tolkas genom skapade av 

tolkningshorisonter, annat uttryckt; forskning utförs av en deltagande observatör.32 

                                                
24 Gadamer, 1997. ff. 
25 Ödman, 1979.  
26 Husserl, 1989. Jfr. nedan, vidare om Goethes naturforskning och bildningshumanismen. 
27 Sartre, 1946, jfr. nedan. 
28 Habermas, 1996. 
29 Jfr. Dilthey nedan. 
30 Dagens Nyheter (DN.se, 2013-03-12). Presenterad vid Kulturvetenskapliga institutionen. 
31 Idé- och lärdomshistoria och pedagogik. 
32 May (2001). 
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”Insikten kan kallas det mänskliga tänkandets första utpost. Den struktureras utifrån det 

kraftfulla exemplet mer än efter mängden data”,33 det som kallas kvalitativ forskning.  

Metodansatsen ansluter till den historiska pragmatismen34 med forskarsubjekt 

engagerade i vardagslivet. Med syfte att bättre förstå de fenomen som undersöks, kan 

man även tala om etnologisk ansats. Kännetecknande för etnologiskt arbete är att detta 

utgår från personligt engagemang, forskarens deltagande som involverad vid 

observationerna, den som gör erfarenheter. ”Detta har medfört att många etnografer 

explicit utnyttjat sin egen biografi eller personliga erfarenheter i forskningsprocessen”,35 

vilket gäller med föreliggande undersökning. Forskaren använder sitt eget kulturella och 

sociala kapital36 på ett reflexivt sätt. Observationer, erfarenheter, fältanteckningar och 

tolkningar tillhör processen. Det är alltså forskaren själv, dennes upplevelser och 

observationer som är instrument för fenomenstudier.  

Tolkandet av omvärldsfenomen, anteckningar, vägs samman med observationer 

som medger att även läsaren kan utöva kritik. Man talar i den kritiska teorin om 

konstruerandet av empiri. Den konstruktiva karaktären är beroende av grader av 

subjektets förmågor i bildningsprocessen. Kunskapande ses som en aktiv relation 

mellan subjekt och fenomen; genom händerna till huvudet och omvänt – reflektion i 

handling.37 ”Kort sagt, vi samlar inte in data [empiri] som vi sedan tolkar. Data är 

resultat av tolkning och konstruktion, det vill säga vi måste aktivt bruka kunskap, 

intellekt och intuition för att ge innebörd åt vissa sinnesintryck.”38 I 

tolkningsprocesserna integreras fenomen genom olika metoder. ”Reflexivitet, biografi 

och teori utgör kärnan inom all forskning, vilket i synnerhet gäller etnografin”.39  

Tolkningshorisonten utmanas av omvärldsfenomen i allmänhet, här med 

anknytning till den pragmatiske filosofen, pedagogen John Dewey och dennes text, Mitt 

pedagogiska credo, skriven kort efter grundandet av The Laboratory School i Chicago 

1896. Med detta konvergerar det individuella forskarperspektivet och 

erfarenhetsfilosofin enligt den hermeneutiska spiralrörelsen.  

                                                
33 Alvesson & Deetz, (2000, s. 157). 
34 USA-pragmatismens förgrundsgestalter, Francis Parker (1837–1902), Charles S Peirce (1839-1914), 
William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952) och George H Mead (1863-1931). 
35 May, (2001, s. 187). 
36 Jfr. Pierre Bourdieu som delar in ”kapital” i olika kategorier, där alla kan gå under symboliskt kapital, 
dvs.  1. Ekonomiskt kapital. 2. Socialt kapital. 3. Kulturellt kapital. 
37 Schön, 1983. 
38 Alvesson & Deetz, (2000, s. 24). 
39 May, (2001, s. 209). 
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Hermeneutik 

Begreppet ”hermeneutik” kommer från grekiska Hermeneuein i betydelsen att 

tolka. Ordet härleds från grekiska myter om Hermes, Zeus' budbärare och vägvisare. De 

tidigaste hermeneutiska strategierna utvecklades i samband med bibeltolkning och via 

filologisk metodologi till den språkliga förståelsens vetenskap av bl.a. Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834). I Schleiermachers efterföljd uttryckte Wilhelm Dilthey 

(1833-1911) skillnaden mellan naturvetenskap och humanvetenskap med formuleringen 

att naturvetenskapen syftar till att ”förklara” emedan human- människokunskapen avser 

att ”förstå”. I Diltheys efterföljd finner vi fenomenologerna Edmund Husserl (1859-

1938) och Martin Heidegger (1889-1976). Hans-Georg Gadamer (1900-2002)40 bidrog 

ytterligare till att utveckla och fördjupa hermeneutiken, främst med texten Sanning och 

metod,41 en text som betraktas som ett av människovetenskapernas grundläggande 

teoretiska och metodologiska verk.42 
Per Johan Ödman43 redogör för hermeneutikens grundläggande 

forskningsprocess. Han menar att den ofta startar ganska planlöst, som när man lägger 

pussel, eftersom en helhetsbild i regel saknas. I sådana situationer försöker vi bilda oss 

en uppfattning om små helheter som tillsammans konstituerar en större.44 Detta utgör 

sökmönstret för denna undersökning. Ödman använder begreppet hermeneutisk spiral 

för att karaktärisera forskningsprocessen; ”Förståelsens utveckling går på detta sätt ofta 

i riktning mot ökad totalisering och ökad precisering. Förståelse- och 

tolkningsprocessen är i detta avseende faktiskt mer lik en spiral än en cirkel”.45 

Hermeneutik och fenomenologi förhåller sig kritiskt distanserat till empirism och 

positivism. Gadamer, som en av senare tiders mest kände företrädare för hermeneutik, 

menar att vi inte kan lösgöra oss från våra historiskt betingade tolkningshorisonter. 

Enligt den subjektivistiska ontologin är en objektiv uppfattning av livsvärlden inte 

möjlig. Med hermeneutiska erfarenheter bringas texter46 och subjektens 

tolkningshorisonter i relation till varandra. Tolkningar ingår i tidigare tolkningar och 

ståndpunkter i det Gadamer kallar verkningshistoria. Historiskt traderade texter utgör så 

att säga delar av subjektens verkningshistoria. Hermeneutiken kan betraktas som både 

                                                
40 Gadamer, (1997). 
41 Wahrheit und Methode, 1960. 
42 T.ex. finns den som kurlitteratur på kandidatnivå i idé- och lärdomshistoria 2013. 
43 Ödman, (1979). 
44 Ibid. s. 78. 
45 Ibid. s. 83. 
46 Jfr. ett vidare textbegrepp. 
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teori och metod. ”Gadamer vill inte presentera en metodlära med vars hjälp vi kan 

erhålla en ’riktigare’ utläggning än tidigare. Däremot vill han uppmärksamma de - 

transcendentala - drag som förutsätts i varje utläggning, oberoende av om vi tycker om 

det eller ej”.47  

Andra perspektivtaganden, utöver teori/metod, ger de mer övergripande och 

djupgående begreppen så som Thomas Kuhns ”paradigmbegrepp”48 och Michel 

Foucaults (1926-1984)  ”epistem” och diskurs.49 Foucaults diskurs- och maktteori har 

inom idéhistorien bidragit med perspektiv för att om möjligt förstå begränsningar och 

möjligheter. När det gäller Foucaults maktteori betraktas makt som något som skapar 

diskurser och placeras således utanför diskursen.50 Maktteorin synliggör relationer 

mellan olika aktörer som involveras i konstruerandet av kultur som strategi i välfärden. 

Med makt menar Foucault inte något som en individ innehar och utövar utan något som 

skapar relationer i det sociala. Makt betraktas därför som produktiv men kan också 

verka begränsande. Foucault knyter samman makt och vetande och menar att 

sanningseffekter skapas i diskurser genom utestängningssystem. Vid diskursskapandet 

formas bilder av världen.51 Det finns således inte någon objektiv sanning utan bara 

utsagor som betraktas som sanningar. Diskursteori visar olika identiteter.  Dessa 

påverkas av artikulationerna i diskursen vilket inbegriper maktrelationerna mellan dem. 

Makten är inte knuten till specifika roller utan finns inbyggt i den sociala praktiken och 

de sanningar som gäller där.52 I skoldiskursen, till exempel, förväntas lärarsubjekt utöva 

makt över elevsubjekt, en position som kan utmanas när, till exempel en professionell 

författare kommer på besök in i skolan. Makten över eleverna blir då en annan än då 

läraren är ensam. Makten ligger i relationen53 mellan lärarrollen/lärare och 

elevrollen/eleven,54 även som i relationen lärare-skola, och skola-stat. Undersökningar 

med bäring på skola och klassrummets moraliska ordning visar iscensättningen av lärar- 

och elevrollerna, subjekten i klassrummets diskurs.55 Det går således att tala om en 

kamp om diskursens struktur, om antagonism. När diskursen förändras skapas en ny 

hegemoni, en förändrad dominerande samsyn. En förändrad hegemoni föregås således 

                                                
47 Lübcke, (1991, s.173) 
48 Kuhn, (1997). 
49 Episte´me, i grekisk, speciellt platonsk filosofi beteckning för en form av förnuftskunskap som är helt 
säker till skillnad från bl.a. doxa, dvs. antagande, tro. (källa: NE) 
50 Foucault 1980 
51 Foucault 1993 och 1980 
52 Foucault 1980 
53 Jfr. Foucault ff. Persson, (1994). 
54 Lundahl & Öquist, (1996). 
55 Permer & Permer, (2002). Jackson, (1986). 
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av strid eller kamp. Med stöd av dessa begrepp kan olika diskurser synliggöras och hur 

de förhåller sig till varandra. Här är Foucaults makt- och diskursteori ett instrument för 

det politiska arbetet att implementera den demokratiska skolan för barnens fria växt, 

som jag senare återkommer till med mitt exempel från utvecklingsarbete i Lunds 

kommuns skolor från 1990. 

Språket förmedlar mötet mellan existenser. ”Den mänskliga verkligheten är för 

Gadamer sålunda ytterst en språklig verklighet”.56 Inom språkfilosofin sker ett 

betydande perspektivskifte med Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Med sin biografi 

illustrerar Wittgenstein ett betydande perspektivskifte inom språkfilosofin. Den så 

kallade tidige Wittgenstein kännetecknas av ordning, form, logik, och teknik i den så 

kallade strukturlikheten.57 Med tiden finner han att den stränga språkliga strukturen inte 

svarar mot hans med tiden mer utvecklade uppfattningar. Man skiljer därför på den 

tidige och den senare Wittgenstein. I en radikal omvärdering lämnar han den strängt 

analytiska filosofin för ett friare, mer lekfullt förhållningssätt till språkförståelsen och 

inför begreppet språkspel.58 

 Som en aktiv del, en form av handlande, i kunskapsprocessen i den 

hermeneutiska processen utvecklar de tolkande subjekten sina individuella 

tolkningshorisonter, verkningshistoria och förförståelse. Detta tolkas även i termer av 

konstruktivism.59 

Paul Ricoeur (1913-2005) anser sig, enligt Ödman, ha löst det dilemma Dilthey en 

gång hamnande i och inte lyckades ta sig ur, nämligen problemet med hermeneutik som 

inlevelse i upphovsmannens psykiska liv.60  

Ricoeur menar att författarens intention och textens innebörd upphör att 
sammanfalla i en skriven diskurs. Texten överskrider intentionen, dess ”öde 
överskrider författarens begränsade horisont”. Vad texten säger blir enligt Ricoeur 
något mer än vad författaren avsåg att säga. Därför är det texten som skall tolkas, 
inte författarens avsikter med den.61 
 
Hermeneutik, tolkningskonst, rör sig, enligt Ödman, över olika nivåer, både i tid 

och rum. Utgångspunkten för den hermeneutiska cirkeln, med Ödman uttryckt som 

spiral, finns i subjektets tolkningshorisont och verkningshistoria. Detta kommer, enligt 

Gadamer, till uttryck som fördomar; ”den som inte vill kännas vid de fördomar han 

                                                
56 Ödman, (1979, s. 31) 
57 Lübcke. (1991, s. 582). 
58 Wittgenstein, (1978, s. 30). 
59 T.ex. Piaget, (1968). 
60 Jfr. Marton, et al. (2001). 
61 Ödman, (1979, s. 32). 
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behärskas av, kommer också att misskänna det som fördomarna demonstrerar”.62 Med 

andra ord lever vi alla med för-förståelse (förut-fattad-mening). Enligt Ödman utgår 

hela tolkningsförfarandet från förförståelse, som leder till det nya. Tolkningen 

framträder ur processen; förförståelse - förståelse–tolkning eller alternativt; för-

förståelse – förklaring.63  

Den i föreliggande undersökningen fortsatta hermeneutiskt – fenomenologiska 

processen ansluter, som sagt, till ”kritisk teori” som ser vetandet som förståelse skapad 

genom tolkning av/ur livsvärlden.64 Hermeneutisk teori grundas således i subjektiv 

ontologi. Genom den s.k. hermeneutiska cirkeln förenas micro-makroperspektiven i tid 

och rum. Nuet relateras till då, det lilla till det stora i rummet. Hermeneutikens uppgift, 

skriver Gadamer ”grundar sig på en polaritet av förtrogenhet och främlingskap”.65 Här 

uppstår ett ”emellan” ett spänningsfält mellan traditionens främlingskap och 

förtrogenhet, emellan historiskt given men förlegad föremålslighet och 

traditionstillhörighet. ”Detta Emellan är hermeneutikens verkliga rum”.66  

Det är i detta mellanrum, konfliktområdet, vi finner olika diskurser så som den 

traditionella förmedlingspedagogiska och den skapande aktivitetspedagogiska 

(progressiva/reformpedagogiken). 

Hermeneutiken bryter med 1800-talets historism, den linjära, kontinuerliga, 

begripliga helhet, där ”människornas historia uppfattas som i viss mån autonom i 

förhållande till naturens och där den tillskrivits väsentliga inslag av rationalitet, 

medvetenhet och frihet”.67 Denna uppfattning utmanades bl.a. av Gadamer. Han avvisar 

historismens tro på historiska berättelser där texter är bundna vid tiden för dess 

tillkomst. Den unika, subjektiva tolkningshorisonten kan liknas vid det nya vatten som 

ständigt rinner under broarna, att man inte två gånger kan stiga ner i samma flod.68  
Gadamer skriver med hänvisning till Platon (läs: Sokrates)69 att; ”vi måste 

fördjupa oss i frågans väsen, om vi skall kunna reda ut den procedur som kännetecknar 

den hermeneutiska erfarenheten”.70 Detta ställningstagande utgör en vedertagen ansats 

för den hermeneutiska forskningsprocessen, ett öppnande mot nya horisonter, i motsats 

                                                
62 Gadamer, (1997. s. 171). 
63 Ödman, (1999). 
64 Enligt Habermas kan vetenskapen indelas i tre huvuddiscipliner: en naturvetenskaplig, en hermeneutisk 
och en kritisk (Ödman, 1979, s. 42). 
65 Gadamer, (1997, s. 142). 
66 Ibid. s. 142. 
67 Nordin, (1998 s. 109). 
68 Herakleitos, (trad.). 
69 Platon, (1941. 2003). 
70 Gadamer, (1997, s. 173). 
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till presentationen av en grundad, färdig, stabil åsikt, tro, doxa. För den fortsatta 

undersökningen är denna distinktion betydelsefull. Statskontrollerad skola kännetecknas 

sedan länge av den förmedlingspedagogiska diskursen, ”frågor och svar”-metoden”,71 

en undervisningsmetod med rötter i religiösa texter (katekesen) och den medeltida 

ämbetsmannaskolans tid med uppgiften att ”framskapa osjälvständighet, auktoritetstro 

passivitet, i värsta fall leda vid skola och arbete överhuvudtaget”,72 (att elever 

upprepade gånger ska stiga ner i samma flod). 

Myndighetsläraren i statskontrollerad skola, har i grunden uppdrag att reproducera 

och kontrollera given ”text” vilket skiljer sig från bildningskonstnärsläraren, 

aktivitetspedagogen, med uppdraget att upptäcka omvärlden, utveckla, att 

emanciperande frigöra kunskapande förmågor, det vill säga, uttryckt 1948 som att skapa 

”miljö för barnens fria växt”, vidare med det nya bildningsbegreppet vi återkommer till; 

att människan ”bildar sig, skapar sig, gör sig till något som inte fanns tidigare” i SOU 

1992:94, Skola för bildning. En diskurs med rötter i antiken som utmanar medeltidens 

förmedlingspedagogik. 

Reformpedagogik och idén om barnens fria växt,  
Föreställningen om barnens fria växt kan ses som en konsekvens av 

upplysningstidens, men även av den tidiga romantikens filosofi.  Bland 

upplysningstidens pedagoger finner vi bl.a. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), och 

filantropen, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). De verkar vid tiden när tyska 

kulturvetenskapen (Geisteswißenschaft) utvecklas med författare som Johann Wolfgang 

von Goethe (1749-1832)73 och Friedrich von Schiller (1759-1805).74  

I Sverige diskuteras i början av 1800-talet behovet en professur i pedagogik och 

didaktik.75 Med regeringsrådet Gustaf Halldins testamente som grund erbjöd sig 1802 

Mathias Fremling (1744-1820) att vid Lunds universitet gratis föreläsa i 

examensämnena pedagogik och didaktik.  I den s.k. Bergqvistska texten sätter Fremling 

ljus på två sidor av didaktiken, konsten att undervisa. Fremlings föreläsningar finns 

bevarade som handskrifter i Lunds universitetsbibliotek. I dessa behandlar han didaktik 

                                                
71 SOU 1948:27, s. 5. 
72  Ibid. 
73Key, 1900, s. 1, del 2, kap. (i Stafseng, 1996, s. 121) hänvisas till Goethes ”Werther” om ”betydelsen av 
en individualistisk och psykologisk uppfostran”. Även: Wilhelm Meister. 
74 Känd för bl.a. Estetiska breven. Schiller, 1961. Über die ästetische Erziehung des Menschen. ”Denn, 
um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“  (Schiller, 1961, s. 59). 
75 Kroksmark, 2007, s. 242 ff. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 17 

för klassiska undervisningsämnen som aritmetik, matematik, naturlära, geografi, 

historia, antropologi, filosofi, men även etiskt orienterad undervisning som den om 

smakernas danande genom Vetenskaper och Konst. Enligt högskolelagen,76 som en del 

av universitets uppdrag, erbjuder staten än i dag konstutbildning, med rötter i antiken. 

Det kom dock att dröja drygt hundra år innan en svensk professur i pedagogik 

inrättades.77 

Fremling uppmärksammar skillnaden mellan två olika didaktiska metoder; den 

”Sokratiska metoden” som ”verkar vara den bästa”. Den sokratiska metoden 

kännetecknas av att genom egen aktivitet förlösa individuellt kunskapande, 

”kraftkällan”,78 i motsats till den missionerande ”katekesiska metoden”, teologins 

tjänarinna. Statens lagar, då som nu, påminner om det Fremling, med syftning på 

katekesmetoden, beskriver som att följa ”vissa regler”. 

Begreppet reformpedagogik, en utvecklingstråd ur 1700-talets upplysningsidéer 

och tyska kulturvetenskaper kan ses som ett paraply under vilket en rad normativa 

pedagogiska praktiker utvecklats, bland dem återfinns Montessoris pedagogik,79 

arbetspedagogik,80 kulturpedagogik,81 konstpedagogik,82 bildningshumanism-

waldorfpedagogik,83 aktivitetspedagogik84 med flera. Förteckningen gör inte anspråk på 

fullständighet. Arfwedson kallar dem ”antiauktoritära och elevaktiva typer av 

skolning”.85  Enligt Nationalencyklopedin utgör reformpedagogik samlingstermen för 

”reformer av mål, medel och metoder inom undervisning och uppfostran”.86  Lärande 

sker i naturliga livssituationer, spontant och kommunikativt och med ett minimum av 

dominans och formalism, allt enligt principen om frihet under ansvar. 

Reformpedagogiken kännetecknas även av yttre organisatoriska avvikelser från den 

traditionella, förmedlingspedagogiska, schema- och textbundna skolan. Exempel på 

sådana avvikelser är samverkan skola-samhälle, flexibel tidsanvändning, 

ämnesövergripande lärokurser, varierande elevgrupper, årskurslös undervisning och 
                                                
76 Högskolelag 1992:1434. 1 kap. Inledande bestämmelser. 2 § Staten skall som huvudman anordna 
högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad 
erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. 
77Bertil Hammer blev 1910 förste innehavare av den nyupprättade lärostolen i pedagogik vid Uppsala 
universitet. 
78 Jfr. Dewey. 
79 Johansson, 1994. 
80 Jfr. Marx, Kerschensteiner, Freinet. 
81 Jfr. Key, Spranger, Hammer. 
82 Jfr. Key, Laurin, Read. 
83 Jfr. Steiner. 
84 Jfr. Bühler, Köhler. 
85 Arfwedson, 2000, s. 9. 
86 NE 1998. ff. 
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individuella studieprogram, vilket sammantaget kännetecknas av pluralism och 

skillnad.87 

På svenska västkusten verkar under 30-talet en handfull reformpedagogiska lärare 

i linje med den internationellt kända progressiva pedagogen John Dewey USA88 och 

reformpedagogikens svenska, Ellen Key, bland dem Ester Hermansson89 i samarbetade 

med den Österrikiska pedagogen Elsa Köhler (1879-1940). Gemensam nämnare för 

reformpedagogik med rötterna i Europa och den progressiva pedagogiken är 

uppfattningen om den aktiva, samhällsbyggande individen, ein Pädagogik vom Kinde 

aus, - The Childcentered School, 

Året 1900 – parallellt med John Deweys verksamhet vid The Laboratory School 

vid universitetet i Chicago - publicerar Ellen Key, sin bok Barnets århundrade i 

Sverige.90 Med den kritiserar hon 1800-talets förmedlingspedagogiska folkskola. Key 

skriver om ”Själamorden i skolorna”91 och om behovet av förändring. ”Våra svenska 

folkskoleutställningar ha varit vitmenade - eller rättare sagt fernissade! - gravar, fulla av 

de dödas ben, bland vilka de mest skrymmande är katekesen!”92 I ett kapitel kallat 

”Framtidens skola” skriver Key om barnen och friheten, att ”själarna erhålla en full, fri 

självutveckling”.93 Här spåras uppfattningen om barnens fria växt som ett halvsekel 

senare 1948 återkommer i 1946-års skolkommission. Upplysnings- och romantiska 

ideal kan anses ha bidragit till kritiken och upproret mot katekesskolan, folkskolan, och 

givit stöd åt den reformpedagogiska rörelsen, ett exempel på diskurser i kamp. 

Dewey beskriver sitt pedagogiska idéprogram som en Kopernikansk revolution.94 

Var för sig bidrar Key och Dewey till en synvända, den Thomas Kuhn senare benämner 

paradigmskifte.95 Synen på barnet och skolan förändrades. Dewey gör liknelsen med 

Kopernikus och den heliocentriska världsbilden, att barnet, som solen, placeras i 

planetsystemets mitt.96  Dewey menar att undervisningsmetoderna likt planeter kretsar 

                                                
87 Biesta, 2010. 
88 Efter Sovjetunionens fall tillkommer Lev S. Vygotskij bland referenserna. 
89 Hermansson, 1952. 
90 Key, 1900 i Stafseng, 1996. 
91 Ibid, s. 149. 
92 Ibid, s.156. 
93 Ibid, s. 149. 
94 Dewey, 1899/1998. 
95 Kuhn, 1997. 
96 Nicolaus Copernicus med stöd av al-Tusi, (global Britannica) påvisade teoretiskt den heliocentriska 
världsbilden, något som senare Galileo Galilei gjorde praktiskt (empiriskt) med kikare, den att planeterna 
rörde sig kring solen. Något som utmanade det gamla dominerande geocentriska memet. 
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omkring barnet,97 (det vill säga inte tvärtom). Enligt Childs98  ligger den pragmatiska 

filosofin till grund för USA-progressivismen.99 Med facit i hand för 1900-talet, - av Key 

proklamerat som barnets århundrade - kvarstår ännu mycket för att leva upp till med 

hänvisning till dagens planstyrda, mål- och resultatstyrda skola där barnen anpassas till 

politiska planer, i strid med reformpedagogikens barncentrering och visioner om fri 

växt. En av Deweys efterföljare Howard Gardner100  menar ”att den progressiva skolan 

är svår att genomföra”, ett problem som tidigare drabbade Dewey, liksom många av 

hans hängivna efterföljare.101 Med stöd i senare tids forskning inom pedagogik och 

psykologi ser Gardner utvecklingspotential i den progressiva ansatsen. 

Aktivitetspedagogik - hot mot makten 

Under trettiotalet genomför Elsa Köhler praxisnära forskning inom ramen för 

reformpedagogik, som hon redovisar i boken ”Aktivitetspedagogik”.102 Hon ger där 

begreppet verkskapande en central plats. Begreppet kan härledas till Deweys 

handlingsteori. Handling, aktivitet103 utgör hörnstenen i en pedagogisk diskurs som 

innefattar elevens hela dynamik. Enligt den aktivitetspedagogiska uppfattningen 

genomgår lärare tillsammans med sina elever bildningsprocesser.104  Köhler utbildade 

sig, som sagt, under 20-talet i Wien.105 Framväxten av politiska diktaturer i 30-talets 

Europa hotar idén om emancipation och aktivitetspedagogik, ett av skälen till 

förläggandet av sin verksamhet till Skandinavien. Köhler framhåller trögheten i den 

pedagogiska utvecklingen på vetenskaplig grund och varnar för den politiskt orienterade 

och kontrollerade pedagogiken,106 att vetenskap och forskning underordnas den 

auktoritära politiken. Köhler inleder sin bok med en tidsbild: 

Det är i en för pedagogiken kritisk stund, som denna bok utkommer. Under de 
senaste 30 åren ha pionjärer förkunnat en psykologiskt orienterad 

                                                
97 Övergången från en geocentrisk till en heliocentrisk världsbild enligt Copernicus, uppmärksammades 
även av bl.a. professor Ulf P. Lundgren, förste chefen för Skolverket i samband med 1990-talets 
skolreformer, Copernicansk tankerevolution, enligt (Lundgren, 1989, s. 21). 
98 Childs, 1956. 
99 Francis Parker, (enligt Dewey, progressivismens fader) Charles S Peirce (1839-1914), William James 
(1842-1910), John Dewey (1859-1952), och George H Mead (1863-1931). 
100 Gardner, 1992, s. 200. 
101 För dagen finns ett antal laboratorieskolor. Under sin tid i Chicago valde familjen Obama, privat The 
LAB, The Laboratory School, ”originalet” för sina två barn, Malia Ann och Natasha. 
102 Köhler, 1936. 
103 Jfr. Arendt, Lave. 
104 ”Endast i samvaron med andra människor i den gemensamt givna världen kan den individuella 
existensen överhuvudtaget utvecklas” som Hannah Arendt, uttrycker saken i Sechs Essays, Heidelberg 
1948. 
105 Ref. makarna Bühler. 
106 Bretter 1948. 
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uppfostringslära, som var på god väg att bli vetenskaplig. Dess främsta syfte var 
den mänskliga personlighetens utveckling. Genom denna väntade man sig 
samhällets etiska reformerande. Men den andliga revolutionen på kontinenten har 
plötsligt stämplat en dylik uppfattning om uppfostran såsom ett "liberalistiskt 
misstag". Statens eller nationens betydelse har överbetonats på grund av den nya 
uppfattning om samhället, som politiken där framkallat. Denna förändring har bl. 
a. fört med sig, att det arbete, som nedlagts av den föregående generationen, 
underskattats, ja delvis förkastats. Det ser ut, som om redan ett lager av damm 
hade fallit över särskilt den tyska, nästan oöverskådliga pedagogiska litteraturen 
mellan 1900 och 1932. Här måste särskilt kraftigt betonas, att denna litteratur, den 
psykologiska däri inbegripen, inte på långt när ännu utnyttjats vetenskapligt. Även 
praktiken har försummat att dra full nytta av den. Ett vetenskapligt sovrande och 
ett kritiskt bearbetande borde ha företagits. Hela den så vunna skörden hade gjort 
det möjligt att lägga en fast biologisk och naturfilosofisk grund för uppfostrans 
hela problem. Den politiskt orienterade allra "nyaste" pedagogiken har emellertid 
valt en annan väg. Den intresserar sig framför allt för uppfostrans innehåll och 
mål, och den har därför inte hunnit att öka vårt vetande rörande de psykologiskt 
bästa medlen. - - 107  

Köhlercitatet, ovan, med hänvisningen till nazisterna kulturkritik, den andliga 

revolutionen på kontinenten, visar de gryende människovetenskapernas utsatthet. 

Aktivitetspedagogik uppfattades som ett liberalistiskt misstag. De fascistiska, 

auktoritära och national-socialistiska skolsystemen kännetecknas av tron på politisk 

ingenjörskonst, att individen är underställd statens makt och behov.108 Människors yttre 

och inre liv reformerades i enlighet med den nationalistiska och totalitära 

skolideologin.109 Behovet att efter världskrigen vaccinera folken mot framtida fascism 

var motiv till FN-deklarationen MR, 1948 och 1946-års skolkommissions betänkande 

1948. 

Parallellt med det stortyska, nationalsocialistiska skolsystemets framväxt 

formades det sovjetsocialistiska skolsystemet, även det med en auktoritär pedagogik i 

kommunitära statens tjänst. Folkkommissariatet för upplysningsfrågor organiserade 

under ledning av Lunatjarskij kring 1920 en så kallad enhetlig arbetsskola, samtidigt 

med den reformpedagogiska skolreformen i Wien, två stridande diskurser. Stalins 

utbildningspolitik utgjorde 1931 startpunkten för total centralstyrning enligt modellen 

”en skola för alla”, byggd på militär disciplin, arbetarpatriotism och tävling. Från 1933 

styrde Hitler skolpolitiken i samma riktning.110 Satsningen på uniformitet (motsatsen till 

pluralitet och skillnad) tog sig i sovjet praktiskt uttryck organiserandet av ungdom bl.a. i 

                                                
107 Ur ”Företal” i Köhler, 1936, s. 7. 
108 Jfr. antikens Sparta, att staten äger barnen. 
109 Bretter, 1948. 
110 Ibid. 
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Komsomol och att tsarskolans uniformstvång återinfördes.111 I Hitlertyskland skedde 

motsvarande ungdomsuniformering genom organisationen Hitlerjugend. I enlighet med 

de nationalistiska folkskoleprinciperna förbjöds den emanciperande, internationellt 

orienterade Montessoripedagogiken i Italien 1934. Detsamma drabbade 

waldorfpedagogiken i Tyskland 1935 och Österrike mars 1938, ett förbud som sträckte 

sig fram till 1945. Gusti Bretter, som bevittnat processen, varnar för de negativa 

verkningar nazistideologins politik har på människornas själar; ”kännedomen om de 

nationalsocialistiska metoderna är det bästa medlet att undvika att den 

nationalsocialistiska andan obemärkt smyger sig in också i våra skolor”.112 Barnens fria 

växt underordnades de nationella, totalitära regimernas klass- och rasideologier.113 

Elsa Köhler kritiserar arbetsbegreppet för skolbruk och ersätter detta i sin bok 

med begreppet Aktivitetspedagogik. Än i dag är det inte ovanligt att i Sverige anknyta 

till sovjettidens arbetsbegrepp i talet om skolarbete, i ”en” planstyrd skola för alla; mål- 

och resultatstyrning. Skola sågs som statens instrument för politiskt kontrollerad och 

planlagd (ideologisk/ekonomisk) utveckling, vilket i praktiken marginaliserar både 

lärare och föräldrars handlingsutrymmen för barnens fria växt. Diskursen om 

bildningsbegreppet (som det kommer till uttryck i SOU 1992:94) utgör därmed ett hot 

mot den auktoritära staten, det alliansen kallar ”flumpedagogik”).  

Med efterkrigstidens skolpolitik bibehöll staterna sin makt över bildningen, MR 

1948 till trots.  Systemintegration gick inte att hejda, vilket tycks ha bidragit till 

problem som tristess, stress och våld (mobbing) både elever och lärare. 

Läroplanskommissionens betänkande Skola för bildning, erinrar om tre decenniers 

tystnad kring bildningsbegreppet, en parallell till forskningens marginalisering som 

Köhler beskriver redan 1936. 

För 2000-talets smygande rationalitet, New Public Management, gäller 

modernitetens princip om rationell-ekonomisk kontroll ända in i skolan. Mäktiga 

internationella organisationer (system) som OECD, en organisation för ekonomiskt 

samarbete och utveckling svarar för kvasitävlingar i ”kunskap”.  

1940-års skolutredning Skolan i samhällets tjänst114 tillsattes under pågående krig. 

Efter krigsslutet, övertogs den politiska skolutvecklingsprocessen av socialdemokratins 

                                                
111 Enligt uppgift var Rudolf Steiners bok Frihetens filosofi känd i Sovjetunionen, men förvarades i ett 
slutet bibliotek, kallat giftskåpet. 
112 Bretter, 1948, s. 14. 
113 Jfr. 2000-talets insmygande ”New Public Management”. 
114 SOU 1944:20. 
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1946-års skolkommission med Stellan Arvidson som sekreterare. Han var en av de 

drivande i kontakterna med den sovjetiska satellitstaten, Östtyskland. Arvidson var 

socialdemokratisk riksdagsledamot, rektor för lärarutbildningen i Stockholm, ledande 

skolreformator, tyskvän och kamrat med statsminister Tage Erlander sedan studietiden i 

Lund, idéernas stad. Allmänt betraktas Arvidson som den svenska enhetsskolans fader. I 

en tidningsintervju 1987 säger Arvidson, självkritiskt, att ”skolan har misslyckats”115  

(strax därefter imploderade sovjetsystemet). Historien visar idéers styrka och svaghet 

och framför allt relationerna mellan olika diskurser, kampen om makt. För att ge 

perspektiv, ny tolkningshorisont för skolväsendet återvänder vi till upplysningen. 

Liberté, égalité, fraternité 

1700-talsupplysningen fogar idén om ett samhälles sociala tregrening till antikens 

demokratibegrepp, folkmakt utövad av fria manliga subjekt på torgen. Med 

honnörsorden från franska revolutionen 1789, begreppet liberté, égalité, fraternité, 

(som sagt, ett raster för tankeprocesser i denna undersökning) kommer en samhällelig 

kulturell differentiering i form av tredelning till uttryck. I denna undersökning översätts 

begreppet fraternité116 med begreppet solidaritet.  

Inte sällan talas om dilemmat att förena teori/idé med praktik; tänkande och 

handling som Donald Schön117 uttrycker det i The Reflective Practitioner. How 

Professionals Think in Action. Innebörden av demokratins skola framgår av en serie 

politiska måldokument med betoning på tänkande med förväntningar på handling.118 

Som historien lärt i fråga om kampen om hegemonin var verkligheten svår mot 

idévärlden och demokratin. Tänkande och handling tycks inte gå i takt med varandra. 

Med upplysningen hände något som förändrade situationen subjektens emancipation 

frigörelse.119  Efterkrigstidens svenska skolsystem, skolkommissionen 1948, satsar på 

idén om en-skola-för-alla och kallar den för demokratins skola. Denna uppfattning 

drogs med skolplikten, en kvarleva från 1842.  

Parallellskolsystemet kritiserades ur jämlikhetsperspektiv, vilket med 1950 års 

skolreform resulterade i bildandet av statens enhetskola (enhetlig skola-för-alla). Ur 

jämlikhets- och rättviseperspektivet (égalité) kan man tala om rätten till skola, bildning, 

                                                
115 Dagens Nyheter, 1987-10-26. 
116 Begreppet ”broderskap” med bäring på 1700-talets frimureri. 
117 Schön, 1983. 
118 Se; Lgr 11, att kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet dvs. handling. 
119 Jfr. Gadamer. 
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arenor för tankeutveckling. Reformen utvecklas till grundskola 1962 (grundläggande 

jämlik-skola-för-alla). Vad som 1948 inte klargjordes mer än med uttrycket miljö för 

barnens fria växt, gav nomenklaturen (lagstiftare och dess förvaltningar) öppet spelrum 

för tolkningen av frihets-, jämlikhets- och rättviseperspektiven. Frihetsbegreppet 

hanterades av både liberaler och socialdemokrater. Oklarheter, svagheten ligger i 

tolkningen av begreppet frihet (liberté). Jämlikhets- och rättvisebegreppet inrymmer 

allas rätt till bildning, vilket med socialdemokratisk politik innebar att placera alla barn i 

ett och samma skolsystem under en gemensam värdenorm, en unison diskurs. Med detta 

bortsåg man från frihetsperspektivet (liberté). Kulturella kvarlevor från katekesskolans 

förmedlingspedagogik (för vilken det finns regler, enligt Fremling) kom i konflikt med 

reformpedagogikens aktivitetspedagogik, den sokratiska metoden (som verkar vara den 

bästa, enligt Fremling). Frågan om att förena dessa två modeller, eller ge möjlighet att 

välja den Sokratiska (t.ex. waldorfpedagogik) kom att prövas i Umeå från 1983, senare i 

Linköping och Lund, vilket vi återkommer till. 

Lagstiftning - jämlikhet och rättvisa - kan anses som en rimlig förutsättning för 

barnens fria växt, garanti för bildningsfrihet. Men situationen sätter ljus på etiken kring 

bildningsfrihet, ett dilemma som lämnas till framtida forskning. Frihetsaspekten gäller 

att barns själsliga utveckling ges möjlig tillgång till i en värld av pluralitet och 

skillnad,120 att föräldrar, enligt MR, väljer bildningsväg, kom för första gången att fullt 

ut att gälla i Sverige från 1992-års riksdagsbeslut om valfrihet i kommunala skolor och 

att rättvisa bidrag för valet av fristående skolor.  

Den tveksamma situationen uppstod att lagstiftaren garanterade pluralism, inom 

en gällande värdenorm (diskurs), vilket begränsade etiken till nomenklaturens 

hegemoni, det vill säga vissa dominerande politiska och administrativa uppfattningar. 

Demokrati som värdenorm är svårtolkad. En dominerande värdenorm, formad sedan 

Gustav Vasas reformation, begränsade bildningsfriheten genom kravet på skolans 

artlikhet (nomenklaturens bedömning för godkännande av rätten till skattebidrag till 

fristående skolor). Detta leder till grader av opinionsfrihet, det som för massmedia 

kallas allmänintresset. Skolan blev en del i landets opinionsbildning, maktens 

instrument för kontroll i konkurrens med kommersiella intressen och teknikutveckling. 

Begreppen skola och bildning (som vi återkommer till) döljer en anomali som tycks 

leda till bildningens chimär som begränsar valet av miljö för barnens fria växt. 

Problemet var teori/praktik eller tänkande och handling. Med upplysningen frigjordes 

                                                
120 Biesta, 2010. 
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subjektet. Det emanciperade jaget/subjektet sökte sig nya former i samhället. Detta kom 

till uttryck i frimureri och arbetarrörelse som solidaritet (fraternité), vilket vi 

återkommer till.  

Solidaritetsperspektivet, (broderskap, fraternité) problematiserar det egalitära, 

frihetliga perspektivet, här i fråga om idén till en-skola-för-alla. Reformpedagogiken, 

(Ein Pädagogik vom Kinde aus) fogar till tänkande och handling begreppet 

solidaritetskänsla. Till jämlikhet/rättvisa (égalité) och frihet (liberté) fogas solidaritet 

(fraternité). Individer enligt Sokratisk modell anses ha olika subjektiva behov som 

kräver olika, individuella förutsättningar för att svara mot bildningsfriheten. Under vissa 

tider fanns det både flick- och pojkskolor och speciella klasser för att tillfredsställa vissa 

individuella behov. Individer i skilda bildningsprocesser befinner sig på en gemensam 

arena (en-skola-för-alla). Subjekt behöver olika resurser/förutsättningar för att nå 

samma mål, vilket kräver solidaritet. Solidaritet kostar olika mycket per individ. Ett 

praktiskt problem som uppstår gäller bedömningen av dessa behov. Principen om 

jämlikhet/rättvisa (égalité), lagstiftarens makt ställs mot den excellenta professionens 

expertis (liberté).  Upplysningen som grund för emancipation utmanar katekesmetodens 

förmedlingspedagogik. Enhetsskola/grundskola till en strikt jämlik kostnad per individ, 

svarar inte mot de olika krav individer uppvisar. Människor är olika, eller som Biesta 

uttrycker det; vi blir till i en värld av pluralitet och skillnad.   Principen om ”en-skola-

för-alla” leder till förvarande, socialiserande och kvalificerande/sorterande, vilket mot 

1992-års bildningskoncept missgynnar alla. 

Solidaritet förutsätter tillit,121 respekt och tolerans för individuella skillnader. 

Professionen, excellenta experter, må anses bäst lämpade att bedöma dessa skillnader. 

Detta ställer höga utbildningskrav på aktörerna, lärare, psykologer, kuratorer. Enbart 

jämlikhetsnormer (égalité) duger inte för bildningsverksamheter, här tillkommer behov 

av frihet och solidaritet. Så kallad skolpeng bereder skolpolitiken tolkningsproblem utan 

frihets- och solidaritetsbegreppen. 

Juridik (égalité), det vill säga allas likhet inför lagen hanteras genom rättsväsendet 

av lagkunniga jurister. Domstolarnas högutbildade aktörer tolkar lagar som generellt 

gäller för alla, beslutade av lagstiftare. Jurister, lagtolkarna, är väsenskilda från lärare, 

bildningskonstnärerna. Det handlar om olika aktörer på olika arenor, med olika 

diskurser. Jurister hanterar rättvisa, lärarprofessionen solidaritet och frihet. Av 

lärarprofessionen krävs andra bedömningsgrunder än vad som gäller jurister. Jurister 

                                                
121 Jfr. Giddens, 2003. 
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refererar till boken, texten, lagboken. Människovetenskapligt utbildade bildningslärare, 

som arbetar i enlighet med psykologiskt – pedagogiskt – etiska värden, refererar till det 

inre själsliga livet, och det nya bildningsbegreppet introducerat med betänkandet Skola 

för bildning;122 ”Att skapa en skola för alla, där bildningsarbetet är huvudsak är ingen 

antikvarisk uppgift. En sådan skola har aldrig funnits”.123 

I vissa avseendet liknar lärarprofessionen läkarprofessionen; att bedöma 

individuella kroppsliga eller själsliga behov, ställa diagnos och ordinera på vetenskap 

och beprövade erfarenheter grundade åtgärder. Detta skiljer sig från politikens, det 

möjligas kost, kampen mellan diskurserna och dess beslut om minsta gemensamma 

nämnare som grund för beslut och lagstiftning. Problem uppstår när politiker som 

lekmän, övertar läkar- och lärarprofession, gör sig själva till excellenser (pekar med 

hela handen). Att bedöma jämlikhet/rättvisa grundas på beslut om gällande generella 

lagar, stiftade av riksdagens folkvalda (lekmän) som svarar mot uppfattade samhälleliga 

behov (demokrati); representativ demokrati. Läkar- och lärarprofessionerna handlar om 

avgränsade excellenta professionella färdigheter, med uppdrag att identifiera unika 

individuella intellektuella, emotionella och fysiskt/medicinska behov på vetenskapliga 

grunder. I detta avseende visar sig en dikotomi; jämlikhet vs. frihet. Solidariskt 

handlande, känslan, definieras inte i lagböcker.124 Barns didaktiska behov kräver av 

deras lärare omedelbara och väl överlagda professionella handlingar grundade på 

vetenskap och beprövade erfarenheter.125 Lärare/läkare fordrar tillit för sina 

professionella, excellenta, förmågor, vilket beträffande lärare kommer till uttryck i 

1946-års skolkommission med orden; ”Huvudansvaret för skolans utveckling åvilar 

läraren. - - På hans kvalifikationer, lämplighet för sitt uppdrag och intresse för sitt yrke 

beror skolarbetets framgång”.126  

Att i varje ögonblick tillgodose unika individers förmågor och behov är en svår 

konst, därav behovet av kvalificerad utbildning och tillit. I den rektorsstyrda skolan, är 

rektorsrollen otydlig, dels som del i nomenklaturen, dels som pedagogisk ledare, vilket 

ger problem,127 i egenskap av administratör saknar professionell legitimitet. 

Alltså, individernas frihet (liberté) skiljer sig från principer om jämlikhet/rättvisa 

(égalité) och solidaritetskänslan (fraternité). Revolutionskonceptet från 1789 tolkat som 

                                                
122 Den gamla bildningens förhållande till den nya, kan liknas vid moderniteten till postmoderniteten. 
123 SOU 1992:94, s. 57. 
124 Det hänvisas till s.k. förarbeten och prejudikat, dvs. texter.  
125 Skollag 2011. 
126 SOU 1948:27, s. 14. 
127 Leo, 2013. Nilsson, 2006. Hallerström, 2006. 
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en möjlig ekologisk relation visar komplexiteten till exempel i fråga om den kallade 

skolpengen.128 

Lärarprofessionalismens excellens, förmågan att avväga frihet, jämlikhet och 

solidaritet, utgör exempel på det Gadamer beskriver som ”en polaritet av förtrogenhet 

och främlingskap”.129 Ett spänningsfält, ”mellan traditionens främlingskap och 

förtrogenhet”, mellan historiskt given och traditionstillhörighet; ”hermeneutikens 

verkliga rum”.130  

Det är i detta mellanrum, konfliktområdet, kämpande diskurser vi finner det 

traditionella förmedlingspedagogiska och det skapande aktivitetspedagogiska. Den 

didaktiska uppgiften, excellensens handlande kallar jag konstnärlighet. En aktivitet som 

kräver både frihet och ”förtrogenhet”131 i den didaktiska processen. Ekologin i form av 

den hermeneutiska spiralen kan därför uttryckas som frihet, jämlikhet, solidaritet.  

Konstens roll i samhället utgör ett likartat dilemma. Det gör skillnad om lärare 

definieras som myndighetsutövare (égalité) eller som bildningskonstnär (frihet). 

Katekesskolans kontrollärare (myndighetstjänstemannen) skiljer sig kvalitativt från 

Sokratesmetodens bildningslärare (undervisningskonstnär). Kontrolläraren enligt 

Persson,132 hanterar fem maktaspekter i skolan, 1) människoförflyttning, 2) 

kunskapsdefinierande, 3) tidsorganiserande, 4) människodefinierande och 5) 

människoförändrande kontrollfunktioner. Med Fremlings uppdelning i ”katekes-” och 

”sokratesmetoder” kan vi definiera å ena sidan skolan som kulturdisciplinerande 

(konservatism) eller kulturemanciperande (progressivism).  

De klassiska fria konsterna, Artes liberales, ger perspektiv på kulturella och 

konstnärliga uttryck genom tiderna. Dessa innehar fortfarande plats i dagens 

måldokument, om än i marginaliserad form. 

 Lärarprofessionen ställer krav på lärarutbildningen. Ett skolsystem kontrollerat 

av juridiken, lagstiftaren, grundat på beslut enligt minsta gemensamma nämnaren 

princip utmanar människokunskapliga plurala och vetenskapliga perspektiv. Häri ligger 

ett av myndighetsskolans dilemman; frihet och jämlikhet. Lärarprofessionen har att 

                                                
128 En ”skolpeng” per individ.  
129 Gadamer, (1997, s. 142). 
130 Ibid. s. 142. 
131 Jfr. läroplan 94 och Lgr 11. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa 
former för den enskilda eleven balanseras till en helhet. 
132 Persson, 1994. 
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förvärva förmåga, kompetens att avläsa och bedöma olika individuella, plurala 

skillnader och förena detta med lagstiftningens krav.  

Lagstiftare, politiker, äger makten att erbjuda och garantera jämlika/rättvisa och 

solidariska medel för bildningsprocesser, men kan inte själva driva dessa, det måste 

delegeras till professionen. Lärarprofessionen unika samhällsroll ansvarar för att förena 

utvecklande av ”tankens klarhet”, ”känslolivet” och ”viljans utveckling”.133 Av detta 

framgår lärarnas uppdrag att hantera frihet, jämlikhet och solidariskt handlande. 

Förenklat framträder två möjliga scenarier, det första, systemet, myndighetsskolan 

grundad på rättvisa (égalité), styrd av nomenklaturen (solidaritet), den auktoritära, den 

”katekesiska metoden” för vilken det ”finns vissa regler”, enligt Fremling. Mot detta 

står det andra, livsvärldens drömmar om demokratins skola som miljö för barnens fria 

växt,134 den ”sokratiska metoden” som ”verkar vara den bästa”, styrd genom liberté, 

égalité, fraternité. 

Syftet med föreliggande undersökningen är att studera innebörden av visionen om 

”demokratins skola” som ”miljö för barnens fria växt”. Avsikten är, kort sagt, att bidra 

med nya perspektiv, tolkningar av verkningshistoria och kunskapsutveckling. 

Livsvärlden (bildning, språk, kultur och konst) ställer krav på systemen (makt och 

pengar). Habermas varnar för att systemen hotar att kolonisera livsvärlden. Den 

politiska makten över kapitalet utgör problem i situationen sett som det tregrenade 

samhället, för rättvisa, solidaritet och frihet. 

Den representativa demokratin i lagstiftande församlingen, rikdagen har 

maktbefogenheter (myndighet) att garantera bildningsprocessernas krav på professionell 

frihet och solidariskt handlande. Till situationen hör att skolsystemet utgör en begränsad 

del av riksdagens fögderi, lagstiftning. Regeringens budget avspeglar hänsyn till hela 

regeringens mandat, vilket ställer krav på lagstiftarens visa konst, att väga samman och 

behandla alla budgetområdena i frihet, jämlikt och solidariskt. Här uppstår ett 

solidaritetsproblem till bildningens frihetskrav ställt mot andra samhällsintressen.135 

Politiken har makt men även ansvar för frihetens språk och kultur. 

Den historiska process som ledde till separationen kyrka (kultur) och stat (makt) 

kan tjäna som modell för möjlig hanteringen av problemet kring Skola för bildning 

(kultur), politikens (makt/systemet) och tillit för frihetens språk och kultur (livsvärld). 

Efter femhundra år, år 2000 fick Svenska kyrkan, i egenskap av kulturinstitution, 

                                                
133 Läroplan för grundskolan, 1969, s. 13. 
134 SOU 1948:27, s. 3. 
135 T.ex. militären. 
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självförvaltning.136 Den kyrkliga kulturens frigörelse från lagstiftaren, staten kan tjäna 

om diskussionsmodell för frigörelsen av utbildningens och undervisningens frigörelse 

från staten. 

Lärare, professionen, med huvudansvaret för fria bildningsprocesser; ”den 

mentala omvårdnaden om eleverna”,137 har ett stort ansvar att utveckla Skola för 

bildning så att beprövade erfarenheter kan nyttiggöras i en partipolitiskt oberoende 

pedagogiskt-didaktisk utvecklingsprocess på människovetenskapliga grunder. I 

visionernas och drömmarnas värld finns möjligen grunden lagd för människans fria 

växt. 

 

Lärdomshistoriska trådar 
Upplysningen, följd av romantiken kan ses som kulturhistoriska trådar (diskurs) 

under senare delen av 1700-talet. Upplysningen i Frankrike kännetecknas av visioner 

om frigörelse, emancipation, med utgivningen av encyklopedin, en samling profana 

texter, faktaböcker om mänskligt vetande,138 en utveckling som kulminerar i franska 

revolutionen 1789. Förnuftstron följdes av romantikens mer estetiska ansatser.  Ett par 

århundraden dessförinnan hade Lutherreformationen nyttiggjort sig boktryckarkonstens 

teknik att massproducera religiösa texter,139 samma teknik som senare kom 

upplysningens encyklopedister till nytta. Tekniken gynnade Luthers diskurs som 

skolbok140 och i detta avseende kom att stå modell för framtida uppfattningar om skola. 

Gustav Vasa använde skolan i sin maktutövning (égalité) att förse det nya landet med 

präster, jurister och knektar (tjänstemän) till förvaltningen. Dagens lärare svarar mot 

knektrollen. Med hushållens ”undervisningsplikt”141 skolades menigheten genom 

katekesen och dess hustavla, att lära den samhälleliga rangordningen. Den statligt 

kontrollerade kyrkan grundad på en viss diskurs, den Lutherska tron, formade ett 

undervisningssystem och en viss värdegrund. En konsekvens härav blev fråga-svar-

mönstret,142 vars inneboende styrka (makt) kännetecknar statsskolans 

undervisningsprinciper från förskola, grundskola till universitet. Katekesen och 
                                                
136 I Sverige har folket möjlighet att rösta i fem val; val till riksdagen, till region, kommun, kyrka och 
Europaparlament. Med den självständiga svenska kyrkan som modell kan folket välja svenska Skolan för 
bildning. 
137 SOU 1948:27, s. 4. 
138 Encyklopedin utgavs 1751-1777 under ledning av Denise Diderot. 
139 Johannes zum Gensefleisch zur Laden von Gutenberg (1397-1468), kallas även "boktryckarkonstens 
fader". Hans främsta verk anses vara den 42-radiga Bibeln, tryckt 1454.  
140 Hartman, 2005. Lundgren, 1989. Ödman, 1995. 
141 Hartman, 2005. 
142 Lundgren, 1989, s. 173 
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encyklopedierna textböcker formar uppfattningen om den akademiska kunskapen, 

förmedlingspedagogiken. Mot detta står den reformpedagogiska idén om att lära av 

livet. Med katekesmetod och undervisningsplikt från 1842 följde behovet av kontroll 

och maktutövning. Minnesbrister vid förhör, underskott i minnesbanken,143 uppfattades 

som luckor, hål i diskursen, som kunde fyllas med visst textinnehåll, ett värv som ålades 

statens knektar, prästlärare. Katekesskolans modell formade ett bildningsbegrepp, att 

kunna citera, reproducera text. På så vis bestod den diskursiva kampen i att täppa till 

luckor och hål, det vill säga återge de givna svaren på frågor ur boken, fastställda av 

auktoriteten, Kungl. Majt. 

Arkeologiska teorier om människans utveckling visar spår av texter i kilskrift och 

hieroglyfer. Av dessa spår tolkas förekomsten av både skrivning och räkning/matematik 

utan formella skolor. Jägar-/samlarsamhällenas kulturers övergång till agrarsamhälle 

anses belagt utan givna texter. Lärandet bakom denna innovation tycks informellt, lära 

av livsvärlden utan kända system eller institutioner. Krafterna bakom denna form av 

lärande ger anledning till fortsatt forskning. 

En diskurs inom 1700-talets upplysning kritiserade den religiösa 

kulturformeringen enligt bankundervisningens princip. Man motsatte sig det egna 

förnuftets underkastelse en överordnad kultur, viss religiös tro. Den medeltida religiösa 

missionen utmanades av konkurrerande tankefigurer, realismen, empirismen etc. bland 

dem möjligheten att tänka själv, tänka stort, tänka fritt, tänka rätt,144 en process som för 

fram till MR-uppfattningen om religionsfrihet, ett uttryck för demokrati när auktoriteter 

(makt) kunde ifrågasättas. Genomgripande förändringar, reformationer, utveckling 

följde på varandra. Den lutherreligiösa diskursen, följdes av upplysningsreformationen, 

som följdes av industrialismen fram till dagens situationer i en rad diskursstrider. 

Reformpedagogiken erbjuder från tiden kring sekelskiftet 18-1900, en viss diskurs som 

utmanar katekesmetoden, förmedlingspedagogiken, ett fenomen vi återkommer till. 

Upplysningstidens frihetssträvanden (liberté) med rötter i medeltidens skråväsen 

bidrog till den arbetande befolkningens emancipation som en form av gryende 

arbetarrörelse. Ur skråväsendet organiserade sig arbetare i fria loger, bland dem de så 

kallade frimurarna. Rekrytering och antagning/invigning till dessa loger, brödraskapen 

(fraternité), skedde genom vänskapslöften om solidaritet. Invigningsritualernas 

                                                
143 Freire, 1972, kallar föreställningen kring detta lärande för bankundervisning. 
144 Jfr. devisen över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala "Tänka fritt är stort men tänka rätt är 
större".  
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symboler hämtades från murarnas skrå. Mästarnas verktyg, murslev, passare och 

vinkelhake används fortfarande bland byggare och i brödraskapens riter. Frimurarnas 

initiation, passageriter, är exempel på rangordnande, vilket fortfarande gäller i 

skolväsendet vid universitetens examination så som doktorspromovering vid inträdandet 

i ”de lärdes republik”. Uppstigandet i granderna i brödraskapens loger är de samma som 

progressionen i skolorna. 

Med industrialismens framväxt lämnades det medeltida skråväsendet. 

Solidaritetskänslan i brödraskapen kanaliserades vidare till arbetarrörelse. Fabrikernas 

maskiner ägdes av kapitalisterna. Arbetarna, med sina fackföreningar (loger) blev 

motparter till kapitalets ägare på arbetsmarknaden. Arbetarnas kraft/energi kunde köpas 

på industrialismens arbetsmarknad. Ur situationen uppkom kraftspelet/konflikthärdar 

mellan arbetare och kapitalägare. Friheten bestod dels i ägandet av kapital och 

maskiner, dels i ägandet av kroppskraft att bjudas ut på marknaden. Med upplysningens 

rationalitet, industrialisering och urbanisering formades det så kallade moderna. 

Postmoderniteten utvecklades som motreaktionen till denna, vilket vi återkommer till. 

Människan möter nya situationer och nya samhällskrav kvalitativt skilda från de 

tidigare förindustriella, agrara, hantverksmässiga och industriella situationerna. 

Upplysningens frihetssträvan (liberté) koloniseras av systemets lagar (égalité) och 

brödraskapens solidaritetskrav, socialismen (fraternité), tillstånd som kan diskuteras i 

termer av postmodernitet. 

I Sverige transformerades upplysningstiden och skiftet mellan det agrara och det 

industriella. 1842, beslutade Kungl. Majt. om en obligatorisk fattigvårdsreform som 

kyrksocknarna fick ansvar för (égalité). En institution kallad folkskolan inrättades. 

Biskopen ålades att ”föra en sorgfällig uppsigt öfwer anstalterna för 

folkundervisningen…”. Då var det kyrkan, nu är det Skolverket om utövar tillsynen. 

Fattigvårdsreformen finansierades genom beskattning av folket (solidaritet). Fattigvård 

och obligatorisk skolverksamhet uppfattades som tärande och minimeras enligt 

folkviljan, så långt som möjligt. Folkets förpliktelser (tidigare religiösa kall) att vårda 

(sjukvård), bedriva omsorg (fattigvård) och skola (åsiktsbildning) i praktiken 

förvarande, socialiserande och kvalificerande system (klassindelning), system som 

koloniserar livsvärlden,145 vilket vi återkommer till. Reformen innebar både 

frihetsbegränsningar och kostnader. Situationen skymde frihetligheten. I skolan, under 

biskopens tillsyn skulle alla socialiseras under en auktoritär diskurs i enlighet med 

                                                
145 Jfr. Habermas 
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katekesen. Friheten sattes på undantag. Likvärdighet (égalité) kom att gälla skolplikten, 

som solidariskt skulle bekostas genom skatteuttag (fraternité), vilket skiljer sig från 

upplysningens ideella drivkraft. 

Betydelse av John Deweys pedagogiska filosofi, pragmatismen, innebar ett brott 

mot katekes- och myndighetsskolan i USA, kallad progressivism, en reaktion mot och 

konsekvens av de systematiserade och påvra förhållandena i Europa. I sitt pedagogiska 

credo,146 uttrycker Dewey uppfattningar om learning by doing, handlingar, som grund 

för människans lärandeprocesser, även uttryckt som reflection-i-handling.147 Han menar 

att det är en villfarelsen att utveckla förnuft och omdöme utan hänsyn till praktiska 

handlingsalternativ. ”Symboler är nödvändiga i den mentala utvecklingen, men deras 

uppgift är att tjäna som arbetsbesparande redskap”. Med detta bryter den frigörande, 

emancipatoriska progressiva/reformpedagogiken med en dominerande ”moralisk 

läroplanskod”.148 Denna brytning, diskursiva kamp, tillhör undersökningsobjektet. 

  Skillnaden mellan betalda arbetare i modernitetens fabriker och pliktskyldiga 

barn var att de senares kroppskrafter inte ännu var till salu, de var utan skäl, i ofrihet, 

förpliktade att förvaras, socialiseras och kvalificeras/sorteras.149 Välvilligt sett kan 

situationen med obligatorisk, beskattad skolgång ses som ett samhälleligt erbjudande 

med löfte om framtida arbete och löneinkomst. Kritiskt sett äger statsskolan makten att 

monopolisera en diskurs (bildningen, trossatser, dogmer). Skillnaden mellan plikt, 

rättighet och samhälleligt erbjudande/förmån kan betraktas som flytande beroende på 

diskursiv hegemoni.  

Till progressiva/reformpedagogiken gäller förutsättningen bildningsfrihet; i 

Sverige uttryckt som ”Skola för bildning”. Situationen i Röda Wien, under tiden mellan 

den raserade Donaumonarkin/dubbelmonarkin och republiken Österrike 1918-1933, 

prövades en socialdemokratisk skolreform; Wiener Schulreform under ledning av 

skolpolitikern och reformpedagogen Otto Glöckel. Praktiskt kom detta till uttryckt som 

arbetspedagogik.150 Elsa Köhler, som vi återkommer till, fick sin vetenskapliga 

skolning av psykologerna, makarna Karl och Charlotte Bühler i Wien. Genom Glöckel. 

grundades Wiens pedagogiska institut 1922. Hans skolvision byggde på enhetsskolans 

och arbetsundervisningens grund (handling).151 Reformidéerna omsatta i Sverige blev i 

                                                
146 Dewey ,1897/1998. ”Mitt pedagogiska credo” Fjärde artikeln: Metodikens natur. ff. 
147 Arendt, 1998. Lave, 1996. Sartre, 1946. Schön, 1983. SOU 1992:94, kap. 1. Bildningsfrågan. 
148 Lundgren, 1989, s. 100. 
149 Persson, 1994. 
150 T.ex. Kerschensteiner, Petersen m.fl. 
151 Karlsson, 1998. 
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det närmaste officiell skolideologi genom socialdemokratin,152 det dagens liberala 

skolminister kallar flumpedagogik.153 Idén om en sammanhållen allmänbildande skola 

fick – i detta avseende - stöd genom reformpedagogiken. Alva Myrdal (s) attraherades 

av pedagogiken från Röda Wien. Genom Myrdal fick Elsa Köhler kontakt till den 

svenska skolpolitiken. Köhlerbegreppet aktivitetspedagogik återfinns senare i 1946 års 

skolkommission.154 Den politiska avsikten 1948 var att idén om den frihetliga 

reformpedagogiska skolan skulle vaccinera folket mot totalitära ideologier som nazism, 

fascism och kommunism. Politiken övertog religionens normgivande roll i skolan, 

vilket vi återkommer till. 

 Det moderna provocerar fram det så kallade postmoderna (senmoderna, det 

andra moderna). Om det moderna handlade om förvarning, socialisering och 

kvalificering, utvecklar postmodernitetens155 bildningsbegrepp, tankefigurer om skola 

som ”miljö för barnens fria växt”,156 senare formulerat som att människan ”bildar sig, 

skapar sig, gör sig till något som inte fanns tidigare”.157 Att jämföra med den franske 

filosofen Jean-Paul Sartre som skriver att existensen, består i ett pågående 

händelseförlopp. Människan skapar sig själv genom handlingar - - ”människan är 

ingenting annat än vad hon själv gör sig till”,158 ett uttryck som 1992 återkommer i 

statens offentliga utredning (SOU) ”Skola för bildning”; att ”bildning är något 

människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet av förmågor och omdöme som 

gör friheten möjlig”.159 Här tvinnas politiskt-filosofiska trådar under ett halvsekel. 

Enligt Kvale och Nielsen,160 syftar postmodernismen mer på en mångfald 

(pluralism) framställningar och tolkningar av den nutida kulturen än på en 

sammanhängande homogen filosofi. Denna process krävde disciplin. ”Det postmoderna 

samhället erbjuder parallellt med massproduktionen mera olikartade och flexibla 

produktionsformer”. Det kom att handla om en övergång från universella till lokala 

                                                
152 http://urplay.se/Produkter/177075-Larandets-idehistoria-Vad-ar-skolans-roll-i-samhallet 
153 Polariseringen i vulgärdebatten kring de två paradigmen, Sokratisk och Katekesisk metod 
kännetecknar begreppsdikotomin flum- och pluggskola. I Sverige kom under 1970-talet en 
motreformation med den s.k. kunskapsrörelsen, Kunskap i skolan, ironiskt anförd av en grupp 
socialdemokrater bl.a. genom tidskriften Äpplet. Denna kritik övertogs av folkpartiet från början av 2000-
talet.  
154 SOU 1948:27, s. 5 
155 Se även Biesta, 2010, om en ”värld av pluralitet och skillnad”. 
156 SOU 1948:27, s. 3. 
157 Skola för bildning, SOU 1992:94. 
158 Sartre, 1946, s. 31 ff. 
159 SOU 1992:94, kap. 1. Bildningsfrågan. 
160 Kvale & Nielsen, 2000. 
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sanningar, från stora system till plurala, olika. Andy Hargreaves161 använder för denna 

tid begreppet ”osäkerhetens tidevarv”162 som ett uttryck för det postmoderna. Han 

använder metaforerna ”äggkartong”163 för det moderna och ”rörlig mosaik” för det 

postmoderna, att det postmoderna utmanar moderniteten.  

 

 

Fig. 1. Modernitetens skola. Ur Ken Robinson; Animate – Changing Education Paradigms. 
www.youtube. Inom samhällsvetenskaperna används ”äggkartongen” som en bild för ”moderniteten”. 
 

Postmodernitetens komplexitet och den subjektivistiska ontologin164 ställer 

dagens statskontrollerade skolsystem för moderna utbildnings- och 

forskningsinstitutioner på prov. I ett försök att synliggöra det postmoderna undersöker 

Ihab Hassan165 dikotomin modernitet - postmodernitet.  

Modernism   Postmodernism 

Romantik / symbolism   Pataphysics/Dadaism 
Form (konjunktiv, stängd)   Antiform (disjunctive, open) 
Design    Chance 
Hierarki    Anarchy 
Konst: Färdiga Skapande Work  Process/Performance/Happening 
Avstånd   Participation 
Creation/Totalisation   Decreation/Deconstruction 
Synthesis    Antithesis 
Närvaro    Frånvaro 
Centrering    Divergering 
Djup    Yta  
   

 
Den storskaligt solidariska(rationella) industrin(näringslivskomplexet), med 

ekonomiska lönsamhetskrav, formar, som sagt, de statliga utbildningsinstitutionerna, 

skolsystemen. Den emanciperande (liberté) människosjälen kom i konflikt med det 

                                                
161 På titelbladet till en bok, Hargreaves. 2004. 
162 Jfr. Ellen Key, nedan, ”att trevande finna det rätta, - - detta är uppfostran, detta är bildning”. 
163 Fig. 1. 
164 Jfr. Gadamer. 
165 Hassan, 1987.  
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solidariska. Arbetare vid löpande bandet går, som sagt, inte att likna vid lärare/elevers 

bildningsprocesser i skolan. ”Skola för bildning” kan inte jämföras med 

industriproduktion. Skattefinansierad skola ger inte ekonomisk vinst i likhet med 

industrin/näringslivet.  Tvärtom, bildning synes tärande, som kortsiktigt kostar och 

måste betalas. Anpassningen av människan, arbetaren, till maskinen och det löpande 

bandet bygger på en metodisk analys och standardisering av varje arbetsmoment, 

anpassning av redskap, arbetsordning för arbetsplatsen, tidsindelning; ett koncept känt 

som Tayler-systemet från 1911, Scientific Management. Syftet var att få maximal 

ekonomisk vinst för parterna på arbetsmarknaden. Systemet (makt och pengar), 

begränsar arbetarnas fria handlande. Principen om bildningsfriheten barnens och 

studenternas bildningsprocesser kräver i detta perspektiv kostsamt utrymme för den fria 

växten, ett skolans friutrymme.166 Denna konflikt synliggörs i och med 1990-talets 

skolreformer visionen om ”Skola för bildning”.167 När barn och lärare ses som 

”arbetare” i skolfabriken (modell efter Scientific Management) inskränks deras 

möjligheter till fri utveckling på samma sätt som arbetarsolidaritet (fraternité) kostar 

frihet. Skolfabrikens så kallade ”varuproduktion” och ”vinst” utgör ett speciellt kapitel 

som inte ryms inom ramen för denna undersökning. Således spillde industrialiseringens 

rationalitet, krönt av Scientific Management, över på 1800-talets nationella skolsystem. 

Eller som Kvale och Nilsen skriver; ”Tillväxten av den moderna massundervisningen i 

skolorna var förknippad med massindustrialiseringen”.168 Mot denna bakgrund 

aktualiseras och problematiseras skola som miljö för barnens fria växt.  

Som en konsekvens av utvecklingen utvecklades, som sagt, sätten att bedriva 

undervisning enligt bankundervisningens principer enligt Freire. 1500-talets 

Vasareformation fostrade folket genom kyrkskolan i den lutherska tron. Den religiöst-

politiska överhetens missionerande kyrka formade ett enhetligt statligt skolsystem som 

genom skolplikten från 1842 underordnade folket och med tiden bidrog frihetslängtan 

(t.ex. kravet på religionsfrihet) och massutvandringen till Amerika.169  

                                                
166 Berg, 2003. 
167 SOU 1992:94. 
168 Kvale & Nielsen, 2000, s. 43. 
169 Över en miljon svenskar utvandrade till Nordamerika mellan 1845 och 1930. Till orsakerna bakom 
utvandring hör överbefolkning, brist på odlingsmark, religiöst förtryck, bristande personlig frihet, politisk 
konservatism, relativt få arbetstillfällen, allmän värnplikt. Lockande var ”överflödet” av odlingsmark 
(billig, nästan gratis till följd av 1862 års jordförvärvslag (American Homestead Act), religionsfrihet, ett 
demokratiskt politiskt system, bättre tillgång på eller mer välbetalda jobb, ingen allmän värnplikt, 
anonymitet med mera. (Källa: Populär historia 4/2010). 
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Successivt från 1919 avlövades den svenska kyrkskolan. Katekesen som 

skollärobok avskaffandes. Kyrka och skola skildes 1967, ecklesiastikministeriet 

(kyrkoministeriet) ersattes av en särskild myndighet för statens skola.  

1600-1700-talens husförhör och undervisningsplikt innebar i praktiken att 

hemmen undervisade och kyrkan kontrollerade. Spåren av kyrkskola återfinns än i 

dagens läxa och betyg (och därmed hemmens undervisningsansvar). Skolan kräver att 

barnen hemma ska läsa till förhöret,170 samma kontroll som prästen tillämpade vid 

husförhöret vid den påbjudna missionen. Lärarens uppgift var att ställa kontrollfråga 

och elevens att svara ut minnet, enligt förmedlingspedagogikens fråga-svarmönster. 

Detta i stället för det omvända, att den nyfikne eleven frågar för att få veta, att den 

kunnige prästläraren svarar. Betyg som förr skrevs in i kyrkböckerna, sorterar än i dag 

för fortsatt rätten till fortsatt utbildning i en skola för alla (sic.). Härigenom skapas och 

befästs skillnader, klassindelning, i befolkningen. Individer selekteras som agnar från 

vetet. Kyrkskolans värdegrund byggd på textläsning ur katekesen (indoktrinering171) 

med kontroll (läxförhör) och värderande (betygsättning) av individer utgör ett exempel 

på fråga-svar-mönstrets genes ur katekesens hustavla – i strid med demokratins 

frihetsprinciper om en likvärdig röst per individ.  

Skolutveckling beskrivs av professor Ulf P. Lundgren 1989 som en rad 

förändringar av läroplanskoder, från klassisk, över realistisk-, moralisk- till 

rationalistisk läroplanskod.172 Lundgren skriver med hänvisning till tjugo- och 

trettiotalets progressiva och reformpedagogiska strävanden att dessa inte förmått 

påverka skolans inre arbete. 1946 års skolkommission menar att den skolhistoriska 

forskningen påvisar ”ett starkt medeltida inslag i nutida pedagogik”.173 Man söker nya 

vägar till kunskap och färdigheter, till exempel genom reformpedagogikens 

”aktivitetspedagogik”. ”Överlevnadsvärdet”174 i den medeltida, 

förmedlingspedagogiska undervisningsdiskursen, färdighetsträningen genom fråga-

svar-mönstret, ”är mest effektiva för social kontroll”,175 det vill säga; förvarning, 

socialisering och kvalificering. Trots att bindningen mellan stat och kyrka, upphörde 

med riksdagsbeslut 2000, består den mellan stat och skola. 

 

                                                
170 Jfr. arvet efter konfirmationsläsning. 
171 Palm, 1968. Vestin, 1976. 
172 Lundgren, 1989, s. 100. 
173 SOU 1948:27, s. 2. 
174 Ibid. s. 174. 
175 Ibid. s. 174. 
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Tre bilder 

Föreliggande undersökning griper tillbaka till Aten i den grekiska antiken. Skolan 

under antiken var förbehållen de fria pojkarna. Återknytandet till klassiska ideal och 

visionen om en framtidens skola är en tråd i lärdomens historia, här förenklat med hjälp 

av Staffan Selander.176  

I en text i anslutning till folkskolans 150-års jubileum presenterar Selander tre 

steg. Skolhistorien kan grovt indelas i tre idealtypiska bilder. I den första hänvisar han 

till antikens agora, torget, i den andra bilden till industrialismens panopticonskola177 

och i den tredje till visionen om laboratorieskolan.178  

Första bilden visar filosofernas, vishetslärarnas och sofisterna i Athen. 

Till torget kommer de som anser sig ha tid eller råd att gå dit och utbyta varor 
eller som i det här fallet, information och kunskap. Torget är till för alla fria 
människor, och det kan anses som en typisk bild för undervisningen i de klassiska 
grekiska statsstaterna, inte minst i Athen. Till torget kom mästare och lärjungar 
för att diskutera, pröva ståndpunkter, för att undervisa och för att försvara eller 
utveckla sitt tänkande. Undervisningen skedde i form av samtal, det talade och det 
lyssnade ordet var de centrala hjälpmedlen.179 
 
Visionen om bildningsfrihet, det vill säga, barnens fria växt, kan anses ha rötter i 

antiken och Sokrates Aten. I sina skrifter presenterar Platon karaktären Sokrates som 

den oberoende vishetsälskaren, filosofen, och pedagogen, undervisande de fria gossarna 

på torget i Aten (fria till skillnad från de ofria slavarna). Med sin excellens lockade 

Sokrates fram för makten i stadsstaten obekväma uppfattningar hos sina lärjungar. 

Platon låter läsaren förstå att Sokrates ville frigöra kunskaper och skapa medvetenhet på 

samma sätt som hans moder, tillika barnmorska, förlöste fysiska människor vid 

barnsbörd. Den sokratiska samtalstekniken kallas maieutik, förlossningskonst. Ur 

Sokrates försvarstal kan vi läsa om den ”förträfflige fosterlandsvännen” 180 Meleto och 

dennes anklagelse mot Sokrates. Han ”är brottslig, i det han fördärvar ungdomen och ej 

tror på statens gudar, utan på andra och nya gudar”. Vid en demokratisk omröstning 

bland de fria manliga atenarna dömdes Sokrates till döden av den politiska majoriteten 

genom att tömma giftbägaren 399 f.v.t. Därmed tystades en excellent röst för 

ungdomens fria växt.  

                                                
176 Selander,1992. ff. 
177 Jfr. Benthams inspektionshus, fängelset the panopticon i Andersen, 1999, s. 352. 
178 Jfr. Dewey. 
179 Selander, 1992, s. 104. 
180 Platon, 1941, s. 24, Sokrates försvarstal. ff. 
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Torget som en plats för paideia, bildning, ersattes enligt Selander, av panopticon. 

Framväxten av en skola för massutbildning i samhällsnyttans tjänst ledde till krav på 

kontroll. Denna utveckling kom i konflikt med bildningens krav på frihet och utrymme 

för personlighetsutveckling och intentionellt skapande.181 Tidigare universitetskansler 

professor C-G Andrén uttrycker saken kritiskt i Utbildning för 2000-talet,182 att det trots 

försök till pedagogiskt utvecklingsarbete huvudsakligen fortfarande rör sig om 

massutspisning av traderade sanningar och fakta. Långtidsutredningen befarar att skola 

tar död på nyfikenheten, utvecklandet av elevernas egen kreativitet och tankeförmåga. 

Det krävdes kontroll och disciplin, och "panoptikum" svarar som bild bättre mot 
denna sorts villkor. Idén med ett panoptikum tillkom då fängelser av en ny typ 
tillskapades, en byggnad som tillät en vakt i centrum att ha optimal uppsikt över 
flera hundra enskilda celler. Katederundervisningen i klassrummet med läraren 
som central organisatör och övervakare kan i stora stycken beskrivas som ett 
"undervisningens panoptikum".183 
 
Liknelsen med fängelser är krass men tycks inte sakna relevans för många av 

dagens skolelever.184 Med en hastig blick på offentliga verksamheters organisation 

framkommer slående likheter med skolans struktur, skola som byråkratiskt system 

byggd på en hierarkisk princip (t.ex. har frälsningsarméns stuktur organiserats efter 

militär förebild). 

Under den hellenska antikens storhetstid hade skola185 innebörden av ”frihet från 

kroppsarbete”186 och ”sysselsättning med andliga övningar”. Bildning, av grekiska 

paideia, var uttrycket för en strävan mot, låt oss kalla det, människans fria växt, i 

motsats till slavarnas lydnad. Antikens lärare, pedagogerna, lär inte sällan ha varit 

bildade slavar i maktens tjänst. Med tiden förändrades uppfattningen av begreppet skola 

från den öppna torgskolan för frigörande bildning enligt Sokratisk metod. Ett par tusen 

år senare betyder skola plikt, tvång och underkastelse i panopticon, det vakande ögat. I 

lärarmunnar kallas emellanåt elever för plantor. Begreppen skola och plantodling ligger 

varandra nära. Plant-skola innefattar begreppet odling, en plats där växter skolas, 

beskärs i rötterna för att i anpassad form omplanteras på annan plats. Metaforen skola 

                                                
181 Jfr. Husserl. 
182 Finansdepartementets bilaga till långtidsutredningen 1990, ff. 
183 a.a. s. 105. 
184 Lindahl & Öqvist, KRUT 2/1996. 
185 Grek. Scholé. 
186 Sv. Uppslagsbok, band 26, 1953. ff. 
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återkommer inte sällan i skolpolitiska diskussioner med uttryck som att inskola och 

omskola (elevplantor). Även när vuxna inte passar för arbetsmarknaden gäller 

omskolning. Innebörden av skola som plantskola, där det odlas, kultiveras, ansas, ligger 

inte långt från diktaturernas nationalistiska uppfattning om skola i statens tjänst under 

anpassningens ideologi. Här kan man tala om att förändra kognitiva strukturer och 

sociala beteenden, beteendemodifikation eller politisk ingenjörskonst. Å ena sidan kan 

kultivering anses som rimlig väg till emancipation/frigörelse, progression/utveckling, å 

den andra svarar bildning mindre mot korrigerande inrättningar, fängelser med syfte att 

vårda-kultivera, formera, dressera, vilket sätter ljus på relationen till fostran, 

socialisation. Sociologiprofessor Anders Persson187  uppmärksammar problemet om 

makt och kontroll. Persson undersöker fem maktaspekter i skolan, 1) 

människoförflyttning, 2) kunskapsdefinierande, 3) tidsorganiserande, 4) 

människodefinierande och 5) människoförändrande kontrollfunktioner som förvarande, 

socialiserande och kvalificerande system. Skamvrån, kvarsittning och hot om låga betyg 

i anslutning till fråga-svarmönstret fungerar som instrument för social kontroll.188  

Begreppet skola har sedan antiken, egendomligt nog, fått omvänd innebörd, inte 

olik den teknik som den brittiske författaren George Orwell använder i sin roman 1984, 

att med nyspråk, att omskriva verkligheten, till exempel kalla ett krigsministerium för 

fredsministerium; här tvingande skola som frigörande.  

Ur dessa tolkningar av dagens skola går det att förstå det uppfattade hotet från 

progressiva/reformpedagogikens emanciperande bildningsidé; torgskolan med 

människans befriande växt genom att förlösa tänkandet, ställd mot panopticonskolan, 

det allseende ögat, som svarar mot institutioner för ”förvarande”, ”socialiserande”, 

”kvalificerande”, som kan anses hämmande för ungdomens fria växt. Benthams skiss 

för fängelset the panopticon används för övrigt förutom av Selander, 1992 även av 

Michel Foucault.189 Förmedlingspedagogik tycks, med sekellång erfarenhet, motverka 

drömmen om bildningsfrihet i en miljö för barnens fria växt, vilket strider mot 

solidaritet och lydnad inför överheten. Här visar sig dilemmat ”bildning” - ”fostran”. 

Skolans partipolitiskt kontrollerade skolnings- och omskolningsuppdrag av 

människor genom målstyrning via läro-, kurs-, och timplaner, under plikt mot staten, 

                                                
187 Persson, 1994. 
188 Jfr. fråga-svarmönstret. 
189 Foucault, 1975. 2003. 
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ger stöd för syftet att utöva social kontroll och att fostra lydnadsbeteenden, detsamma 

som eftersträvas med tukthus, korrigeringsinrättningar.190 Mot detta står visionen om 

frihet. 

Tolkat med Michel Foucaults maktteori191 leder kontrollerande, repressiva 

åtgärder till underkastelse som föder motstånd, långt från innebörden av det nya 

bildningsbegreppet i läroplan 1994 och 2011. Makten ligger i relationen192 mellan 

lärarrollen/lärare och elevrollen/eleven,193 även som i relationen lärare - skola, och skola 

- stat. Undersökningar med bäring på skola och klassrummets moraliska ordning visar 

iscensättningen av lärar- och elevrollerna, subjekten i klassrummets diskurs.194  

Med facit i hand visas skillnaden mellan upptäckandets - bildningens pedagogik - 

och tvångets pedagogik kraften i religiöst- politiska avsikter med social kontroll och 

rangordning. 

Tredje idealtypen, som Selander kallar för laboratoriet, är ett framtidsperspektiv. 

I detta avseende kan reformpedagogikens renässans från sekelskiftet 1900 betraktas som 

del i ett begynnande paradigmskifte för skolan. Begreppet synes anknyta till begreppen 

handling och aktivitet . 

Den tredje idealtypen ska vi kalla "laboratoriet" platsen där man gör experiment, 
testar idéer, söker ny information och kanske t o m reviderar sina invanda 
modeller. Laboratoriet betyder inte här kemilabbet eller något liknande. Nej, det 
är själva idén för experimentellt och problemlösande arbete - vilket i skolan kan 
ske inom alla ämnen. Idag är också själva informationsmängden så stor och 
oöverblickbar, att den helt enkelt inte ryms inom ramen för läroboken, inte ens i 
det omstöpta och reducerade skick som är gängse för många samtida läroböcker. 
Den snuttifierade läroboken blir meningslös. 

Kontrollen av skolan förflyttas från övervakning till test och prov, 
undervisningen regleras i efterhand. Därmed möjliggörs olika metodiska och 
andra lösningar vid själva undervisningstillfället. Läraren blir (åter) pedagog - den 
som leder eleven och visar vägen. Lärarens uppgift blir att stimulera via 
berättelser och att utveckla elevernas tänkande och flexibilitet som att ställa 
vettiga och avpassade problem till elevernas förfogande, att genom sitt eget arbete 
visa en modell för kunskaps-sökning och kunskaps-bearbetning. Lärarens 
professionella självförståelse ändras, och i undervisningen får olika slags 
pedagogiska texter och andra informationskällor överta den roll som den enskilda 
- och ofta nog allenarådande - läroboken tidigare hade.195 
 

                                                
190 Jfr. Kriminal-”vård”. 
191 Foucault, 1975. 2003. 
192 Jfr. Foucault ff. Persson, (1994). 
193 Lundahl & Öquist, (1996). 
194 Permer & Permer, (2002). Jackson, (1986). 
195 Selander, 1992, s. 106. 
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De tre idealtypiska bilderna visar stationer längs bildningens, lärdomshistoriens 

utvecklingsväg från antiken till 1900-talet. Progressiva/reformpedagogiken i efterföljd 

till The Laboratory School kan tolkas som ett visionärt återknytande till antikens 

torgskola och ett uttryck för det Ellen Key kallar Framtidens skola, idégrunden till 

projekt Laboratorieskolan i Lund 2009, vilket vi återkommer till. 

Referenser196 kring visionen om ”fria växt” relaterar till John Dewey (progressiv 

pedagogik; The Childcenterd School), Ellen Key197 (Framtidens skola i Barnets 

århundrade), och Elsa Köhler,198 (reformpedagogik/aktivitetspedagogik, Ein Pädagogik 

vom Kinde aus) .199 Begreppet aktivitetspedagogik återfinns i SOU 1948:27, s. 5 (1946-

års skolkommission). Kommissionens ordf. var Erlander/Weijne bland ledamöterna 

återfinns ”studierektorn fru Alva Myrdal” med kontakter till Elsa Köhler, samt 

expertrådet bestående av sekreteraren Stellan Arvidson, samt ledamöterna bl.a. Ester 

Hermansson,200 (Aktivitetspedagogik, se även Köhler, nedan) och Honorine Hermelin-

Grønbech (kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, nedan)201 m.fl.202 Forskningsläget 

i övrigt framgår av referenser och noter i texten.  

Med texten Mitt pedagogiska credo 1879203 kom Dewey att sätta en milstolpe i 

den progressiva/reformpedagogikens idéhistoria. Dewey bidrar med begreppet 

”kraftkälla”, vanligen synonymt med begreppet ”jag”.204 Den nordamerikanske 

pragmatismens filosof,205 pedagogen och professorn John Deweys erbjuder med 

följande utdrag ur dennes pedagogiska credo206 en grund för denna undersökning kring 

demokratins skola som miljö för barnens fria växt.207 

 

                                                
196 Arfwedson, 2000. Hartman, 2005. Hellström, 2002. Kroksmark, 1989, 2007. Kvale & Nielsen, 2000. 
Leijon, 1997. Marklund, 1980-89. Pedagogisk uppslagsbok, 1996. Richardson, 1977, 1978, 1983. SOU 
1948:27. SOU 1992:94. Ödman, 1995. 
197 Key, 1900. Stafseng, 1996.  
198 Köhler, 1936. 
199 Key, 1900. Stafseng, 1996.  
200 Hermansson, 1952. 
201 Lindberg, 2000. 
202 SOU 1948:27, s. XII. (http://weburn.kb.se/metadata/718/SOU_704718.htm) 
203 Dewey, (1897/1998). 
204 Husserl, 1989. 
205 Pragmatismen, av grekiska pragma, handling, utvecklades av nordamerikanska filosofer, bland dem 
Charles Peirce, William James och John Dewey. Ett påståendes mening är dess "praktiska konsekvens". 
Den handlande forskaren, forskaren som i en social praktik, utvecklar tolkningsbara kunskaper kan 
förstås som subjektens produktion. 
206 I övrigt erbjuder idé- och lärdomshistorien möjliga filosofiska analysbegrepp så som Kuhn, 
”paradigm”, Foucault,  ”diskurs”/”episteme” (av grekiska för vetande) och Wittgensteins ”språkspel”. 
207 SOU 1948:27 / ”Demokratins skola - måste vara en miljö för barnens fria växt”, s. 3. 
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Dewey; ur ”Mitt pedagogiska credo” 

En fiktiv lärarkandidat kommunicerar med John Dewey (1859-1952)  i ett drygt 

sekellågt tid-rum. Deweytexten är hämtad ur den fjärde artikeln ur Deweys Mitt 

pedagogiska credo, 1897, kallad Metodikens natur, som illustrerar något av det nya i 

paradigmskiftet inför Barnets århundrade.208 

 

Lärarkandidatens fråga 2013: 

I skolans verksamhet ingår metod, didaktik och kvalitativt innehåll. I arv från 

medeltiden har vi skolbokens texter och dogma. Duger det än i dag? 

 

Dewey 1897: 

Jag tror att frågan om metodiken ytterst kan reduceras till frågan om i vilken 

ordning barnets förmåga och intresse utvecklas.  

Lagen om när man skall presentera och behandla ett material är den lag, som 

finns nedlagd i barnets egen natur.209  

 

Lärarkandidaten 2013: 

Förmågan och intresset att utvecklas ligger alltså i barnets natur, inte i texter och 

metod. 

 

Dewey 1897: 

Eftersom det förhåller sig så, tror jag att följande påståenden är av största vikt 

för att avgöra i vilken anda undervisningen skall bedrivas. 

Jag tror att den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling. 

Uttryck kommer före medvetna intryck. Muskelutvecklingen föregår sinnesutvecklingen. 

Rörelser kommer före medvetna sinnesintryck. Jag tror att medvetenhet i huvudsak är 

en kraftkälla, eller en impuls, och att medvetna tillstånd har en tendens att ta sig uttryck 

i handlingar.210 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Medvetandet, en kraftkälla som barn ger uttryck för genom handlingar, säger du. 

Aktiva utåtriktade muskelaktivitet kan jag förstå. Som jag lärt sker lärande lättare i 
                                                
208 Detta avsnitt kan tolkas som ett försök till diskursanalys. 
209 Dewey (1897/1998, s. 45). 
210 Ibid, s. 46. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 42 

samband med rörelser, dvs. handlingar, t.ex. röra armar och ben vid memorering, dansa 

multiplikationsrabeller eller gestikulera teaterrepliker. Tala genom rörelser, synligt tal. 

Handling, agerande, rörelser i det yttre tycks ge stöd åt den inre aktiviteten. Ju mer 

variation i handlandet desto bättre för djupare lärprocesser. Skola och kyrka som miljö 

för barnens fria växt är svårt att värdera. Barnet kan sättas i kyrkbänken, eller 

skolbänken och förutsätts lyssna. Präst-läraren är den aktiva, handlande. Upptäckandet 

är gjort och förmedlas till barnen. Omvärlden uppfattas genom aktiva sinnen, men den 

passiva eleven som sitter i bänken ser och lyssnar, utöver sinnesaktivitet. Om 

muskelutvecklningen kommer före sinnesutvecklningen borde lärporcessen bygga på 

egenaktivitet, handlande. Aktivitet och passivitet, vita activa och vita contemplativa, 

kan relateras till vartannat, vilket talar för växlande, varierande lärmiljömiljö där hela 

människan, fysisk kropp och själ är aktiv.  

På något sätt, ännu oklart, omvandlas sinnesintryck till det vi kallar medvetande 

”kraftkällan”. Sedan 1992 bygger den officiella på uppfattningen om handlandet, 

attmeningen att ”bildning är något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet 

av förmågor och omdöme som gör friheten möjlig”.211  

Självet, förenklat uttryckt, det medvetna, subjektet, det Husserl kallar jaget, 

hanterar sinnesintrycken aktivt. 

 

Dewey 1897: 

Jag tror att orsaken till en stor del av slöseriet med tid och krafter i skolarbetet 

beror på, att man försummat denna princip. Barnen tvingas in i en passiv och receptiv 

roll. Förhållandena är sådana, att barnen inte tillåts att följa lagen i sin egen natur. 

Resultatet blir konflikter och slöseri med tid och kraft.212 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Alltså, barn tvingas in i en passiv och receptiv roll, lydnad. Vid sju års ålder 

förpliktas alla barn att sättas i skolbänken. Före skolpliktens tid, under mästarlärande, 

det förebildliga lärande, fanns barnen med i händelsernas centrum, delaktiga, inte 

avskilda och bevakade i skolor. Man samlade bär och nötter, jagade djur till föda, 

byggde bostäder och tillverkade kläder för att kompensera för påverkan av den yttre 

miljön. Barn medlevde och lärde allt som äldre gjorde. De lärde genom att göra efter, 

                                                
211 SOU 1992:94, med referens till Broady, (1984. 1985). 
212 Dewey (1897/1998, s. 45). 
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lärde av livet. Detta lärande gav utrymme för uppfinningar, fantasi, lek, kort sagt 

aktivitet i tid och rum. I dagens skolarbete avskärmas barn från både tid och rum genom 

att placeras i bänken. Utrymmet för genuint handladne som lek och rörelse minimeras. 

Handlandet regleras av makten med prefabricerade texter, skolböcker. Systemets 

klassrum, separerar åldrar från varandra. Skol-tiden i klass-rummet begränsar 

handlingsutrymmet. Lydnad premieras med lullull (guldstjärnor och abstrakta poäng, 

betyg). I stället för erövrad kunskap tävlas det om rang i gruppen som leder till 

revirstrider och motsättningar (mobbing). Utvecklningen av, erövrandet av basala 

handlingsförmågor för överlevnad underordnas textreproduktion. Handlandet förlorar 

sitt kontextuella anknytning, reduceras till lydnad, slöseri med tid och kraft och föder 

konflikter i de trånga rummen. 

”Kraftkällan” under antiken kallat techné, lämnar kvalitativa spår och verk, 

verkskapande,213  som kan läsas och tolkas genom kulturell arkeologi.  

 

Dewey 1897: 

Jag tror att ideer (intellektuella och förnuftsmässiga processer) också är resultat 

av handlingar. De uppstår, för att man skall få bättre grepp om verksamheten. Det vi 

kallar förnuft är först och främst lagen om metodiskt och effektivt handlande. Att 

försöka utveckla förnuft och omdöme utan hänsyn till val och planering av praktiska 

handlingsalternativ, är den främsta villfarelsen i våra nuvarande metoder att ta itu med 

det här området. Resultatet blir att vi ställer barnet inför godtyckligt valda symboler. 

Symboler är nödvändiga i den mentala utvecklingen, men deras uppgift är att tjäna som 

arbetsbesparande redskap. Presenterade utanför sitt sammanhang blir de bara en 

massa utifrån påtvingade meningslösa och godtyckliga ideer.214 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Mänsklig utvecklingspotential gynnas av handlingar. Hantering, skapande av 

symboler, mentala representationer kännetecknar Homo Sapiens. Evolutionen har 

frambringat skrivbilder och skrivtecken, symboler för textproduktion (jfr. det utvidgade 

textbegreppet), grunden för vår nuvarande civilisation. Ur evolutionens möjlighetsmoln 

uppstod förmågan att hantera eld och elektricitet, bygga hjul och maskiner m.m. m.m. 

Förmågan till reflektion i handling (lärande i handling) tycks föda nya kunskaper gynna 

                                                
213 Köhler, (1936). 
214 Dewey (1897/1998, s. 46). 
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meningsfull idéproduktion. Av oförstånd eller av andra skäl förhindras barn att utveckla 

handlingsförmågor som kan förändra världen. Handlingar som studeras inom 

människovetenskaperna, filosofi, psykologi, pedagogik, sociologi har sin grund 

utvecklingens processer. Valfriheten i handlandet, att tolka, välja och utöva praktiska 

handlingsalternativ kräver friutrymme för den fantasifulla människans handlande.  

Managementiseringen och behovet av vissa specialkompetenser för denna skiljer 

genuina handlingsförmågor, 215 universalmänniskan handlingspotential från 

särintressenas skenbara behov, processer som neutraliserar ”kraftkällan”.  

 

Dewey 1897: 

Jag tror att bilden, eller föreställningen, är det bästa hjälpmedlet i 

undervisningen. Det som ett barn får ut av de ämnen som presenteras för honom, är 

helt enkelt de begrepp han själv bildar sig om ämnet i fråga.216 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Under överskådlig tid har människor kommunicerat i och med bilder (ikoner). Ur 

den arkeologiska myllan finner vi spåren av aktivitet på keramikskärvor, dekorerade 

klipphällar och grottmålningar. Då, som nu i dag, bearbetas och fylls själsrummen hos 

barn och vuxna av bilder, sagor, berättelser, narrativ  som vore de tomma kärl.217 Bilder, 

teater, film förmedlade genom interaktiva elektoniska devicer motsvarar forntidens 

berättelser. Bilden som hjälpmedel i undervisning och lärande har väl beprövad 

erfarenhet. Redskapen för detta skapande förändras genom tiderna. Subjektskapade 

bilder kan tolkas för att ge tillgång till individers begreppsinnehåll. 

 

Dewey 1897: 

Jag tror att undervisningsarbetet skulle underlättas väsentligt, om nio tiondelar 

av den energi som nu inriktas på att förmå barnen att lära sig vissa saker, i stället 

skulle användas för att se till att de bildade sig riktiga begrepp.218 

 

Lärarkandidaten 2013: 

                                                
215 Jfr. Gardner, (1983. 1992). 
216 Dewey (1897/1998, s. 46). 
217 "Kunskap är inte att fylla ett ämbar utan att tända en eld" // Herakleitos, 500 fKr 
"Att undervisa ett barn är inte att fylla ett kärl, det är att tända en eld" 1500-talsfilosofen Montaigne.  
218 Ibid, (1897/1998, s. 46). 
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Kunskap om begreppsbildning tillhör människovetenskapernas utmaningar. Med 

utgångspunkt i utvecklande av genuina förmågor, så som begreppsbildning, finns 

anledning att ifrågasätta urvalet av läromedel. Om skolan anväder 1/10 av energin för 

att bilda riktiga begerpp, ställs frågan vad skolan gör med resterande 9/10? 

Lärdomshistorien visar bredden av läromedel t.ex. den antika skolans riter, drama, 

bild, rörelse, gymnastik, musik.  I dagens skolan marginaliseras ämnen som bild, rörelse 

och musik och avskiljs från språk.  

Ett sekel efter Ditt credo finns anlening att fråga efter modeller för 

postmodernitens skola, till exempel utifrån bildningsbegreppet i ”Skola för bildning”.  

Du skriver om behovet att bilda riktiga begrepp. Människovetenskaplig forskning 

kring skola som arena för begreppsbildning verkar i behov din Laboratatory School. 

Din tids moderna bildningsbildning, uttryckt av Ellen Key; som att ”trevande finna det 

rätta, det fullkomliga arbets- och uttryckssättet”,219 utmanas ett sekel senare i 

uppfattningen om osäkerhetens tidevarv,220 den postmoderna tidens ”rörliga mosaik”, 

att det är svajningarna som visar att systemet fungerar.221  

 

Dewey 1897: 

Jag tror att mycket av den tid och uppmärksamhet, som nu används till att 

förbereda och hålla lektioner, skulle kunna användas bättre och fördelaktigare, om man 

tränade barnens förmåga att skapa sig föreställningar och att se till att de ständigt 

bildade sig klara, tydliga och utvecklingsbara begrepp om de olika ämnen, som de 

kommer i kontakt med genom sina erfarenheter.222 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Skolan förvarar, sorterar och kontrollerar.223 Som vi erfar med dagens skolpolitik 

fokuserar politiker i regel mer på skolans uppgift att förbereda barnen för yrkeslivets 

och nationalekonomi än för begreppsbildning och mänskligt liv. Sällan talas om 

begreppsutveckling, tänkande, reflektion än mindre om känslans utvecklning  och 

handlingsberedskap; ”främjande av tankens klarhet, känsloliv och av viljelivets 

                                                
219 Key, (1900 i Stafseng, 1996, s. 159). 
220 Hargreaves, (2004). 
221 Carlgren & Hörnqvist, (1999, s. 22. 91). 
222 Dewey (1897/1998, s. 47). 
223 Persson, (1994). Jfr. fem maktaspekter i skolan; 1) människoförflyttning, 2) kunskapsdefinierande, 3) 
tidsorganiserande, 4) människodefinierande och 5) människoförändrande kontrollfunktioner i ett 
förvarande, socialiserande och kvalificerande system. 
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utveckling”.224 I strid med dessa visioner för utvecklning anpassas utvecklas kursplaner 

till det bestående. Skola talas om i termer av arbete, jobb, med sikte på lönearbete och 

bruttonationalprodukt. Till livets nödvändigheter hör givetvis att försörja sig och andra. 

Bildningens utvecklande, emanciperande möjligheter nyttiggörs i begränsad omfattning, 

hämmar ”kraftkällan”. Ramarna, styr- och måldokument för skolan, de partipolitiska 

trossatserna, betygsnivåer, det vill säga ramfaktorer dominerar skoldebatten. Den 

partipolitiska okunskapen om skolans inre liv, om didaktiken, om processerna för 

begreppsbildning kommer i andra hand. De professionella, lärarna underordas 

lagstiftarna, som på 300-talet i Sokrates Athen. Fokus som ligger på ekonomisk 

försörjning skymmer skolans filosofiska framtids dimensioner. Kulturella avsikter så 

som skolastikens skoltradition skiljer den i grunden aktiva, handlande, 

begreppsbildande människan från livsvärldens språk och kultur. Den underbygger 

näringslivets Scientific manegement och dess tvång mot det arbetande folket, 

modernitetens rationalitet. Skolastiken som teologins tjänarinna, kan liknas med skolan 

som kapitalets tjänarinna med bundenheten till tradition, auktoritet och vinstbegär. Vår 

tids politiska trossatser handlar om målstyrning, rangordning och kontroll. 

Läroplanskommittén ”Skola för bildning”, ser framåt när man skriver om att skapa en 

skola inte är någon ”antikvarisk uppgift”,225 att en sådan skola ”aldrig funnits”. Så länge 

skola per definition är en statlig myndighet, i likhet med skatteverket, polis etc., 

koncentreras skoldebatten kring myndighetsutövandet, än på sitt kvalitativa bildande 

uppdrag som att ”sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstens 

metod blir en självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete och medvetet öppnar 

dörrar mellan kulturliv och skola”.226  

 Skola i näringslivets tjänst sätter inte med självklarhet eleves (och därmed 

samhällets) utvecklnig i centrum som ”miljö för barnens fria växt”. Måldokumentet, 

skollag,227 läroplan228 påvisar målkonflikter mellan samhällets och individen i fråga om 

”fri växt”. Läroplan 2011 ger målbilden; ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet”, den aktivitetspedagogiska drömmen. Samhällets fria växt, enligt 

kapitalismens principer, tycks gå före barnens fria växt, läs fria begreppsbildning.  Kort 

sagt visar detta motstridiga visioner och drömmar, diskurskonflikt.  
                                                
224 Lgr 69, s.13. 
225 SOU 1992:94, s. 57. ff. 
226 SOU 1999:63 s. 56. 
227 2011 års skollag 
228 Lpo 94 och Lgr 11 
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Dewey 1897: 

- Jag tror att intressen är tecken och symtom på växande förmåga. Jag tror att de 

representerar gryende anlag. Därför är det av största vikt för läraren att ständigt och 

uppmärksamt hålla ett öga på vad som intresserar barnen. 

- Jag tror att dessa intressen skall ses som en mätare på vilken utvecklingsnivå 

barnet har nått.  

- Jag tror att de förutsäger vilket stadium barnet är på väg in i.  

- Jag tror att en vuxen bara genom en ständig och inkännande observation av 

barns intressen kan ta del av barnens liv och se vad de är mogna för och vilket material 

de bäst kan arbeta med. 

- Jag tror att dessa intressen varken skall uppmuntras eller undertryckas. Att 

undertrycka ett intresse är att sätta den vuxne framför barnet. Det försvagar den 

intellektuella nyfikenheten och vakenheten och undertrycker initiativ och dödar 

intresset. Att ge efter för intresset är att sätta det övergående framför det bestående. 

Intresse är alltid ett tecken på en underliggande förmåga. Det viktiga är att upptäcka 

denna förmåga. Att uppmuntra intresset är att misslyckas med att tränga under ytan och 

det resulterar ovillkorligen i, att infall och nycker sätts framför verkligt intresse.229 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Du berör egentligen utbildningen till lärare. Intresse, inter-esse, vara emellan, 

inrymmer begreppet mellanrum. Här finns en arena människovetenskapsforskare 

hänvisar till, ett rum för tolkningar,230 fantasi,231 subjektiv aktivitet i ”miljö för barnens 

fria växt” och för bildningsprocessernas möjliggörare, läraren. Till 

lärarprofessionalismen hör människo- och omvärldskunskap för att observera, erfara, se 

elev/studentens potential, och bedöma, mäta ”kraftkällans” aktivitet, likt lärares läkaren 

som ställa diagnos utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om tillit232 

till lärares kvalificerade utbildning och professionella kompetens.  

Mätning och bestämma meritvärden för utvecklingsnivåer tillhör det medeltida 

förmedlingspedagogiska paradigmet. Detta till skillnad för att observera och bedöma av 

intresse, elevens/studentens/lärlingens underliggande förmågor. Till lärarens 

                                                
229 Dewey (1897/1998, s. 47). 
230 Detta Emellan är hermeneutikens verkliga rum (Gadamer, 1997. s. 142). 
231 Winnicott, (1995). 
232 Giddens, (2003). 
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kommunikativa handlande hör att likt en mäster233 se och bedöma sin gesäll, både i 

fråga om manuella och intellektuella utvecklingsprocesser. Bedömningen grundas av 

och relateras till subjektets totala förmågor.234  

Lärarprofessionens inkännande, empatiska observationsförmåga ställer krav på 

lärares utbildning.  Att vända målstyrd myndighetsskola till professionsstyrd ”Skola för 

bildning” innebär en Kopernikansk revolution, som du själv skriver om.235 Därför 

fordras en postmodern synvända, ett nytt ”epistem”, som Foucault uttrycker det.  

Skola för bildningsprocesser språkspel i tid och rum för subjektmöten utmanar 

tvångsinrättningar som modernitetens panopticonskola. Intresse och professionella 

observationer och stor respekt för subjektens annanhet innebär en utmaning, en pro-

vocation, ett uppväckande ett nytt paradigm, som Du anförde i slutet av förra seklet.  

 

Dewey 1897: 

-Jag tror att emotioner är återspeglingar av handlingar. 236 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Kanske att barn i skolan med våld reagerar på den påtvingade verksamheten. 

 

Dewey 1897: 

-Jag tror att om man försöker stimulera och väcka känslor utan samband med de 

aktiviteter där de hör hemma, inför man ett ohälsosamt och skadligt sinnestillstånd. 237 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Kanske att barn i skolan reagerar på trälandet under samhällsprimatet. 

 

Dewey 1897: 

-Jag tror att om vi kan försäkra oss om goda vanor i tanke och handling när det 

gäller det goda, det sanna och det sköna, då kommer känslorna för det mesta att sköta 

sig själva. 238 

 

                                                
233 Kvale, & Nielsen, (2000). Lave, & Wenger, (1996). 
234 Till skillnad från OECD:s PISA-mätningar. 
235 Dewey, 1899/1998. Copernicus (1473-1543), sannolikt påverkad av al Tusi (1201-1274). 
236 Dewey (1897/1998, s. 47). 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
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Lärarkandidaten 2013: 

Det goda, det sanna och det sköna; nyklassiska ideal: ”Så fatta all sanning, så våga all 

rätt, och bilda det sköna med glädje!” (E. Tegnér 1808-1928). 

 

Dewey 1897: 

-Jag tror att näst efter livlöshet och tristess, formalism och rutin, så är 

sentimentaliteten det största hotet mot vår utbildning. 239 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Myndighetsskolans negativa inverkan på bildningsprocesser motverkas av 

professionalism.  

Dewey 1897: 

-Jag tror att sentimentalitet blir det oundvikliga resultatet, när man försöker 

skilja känslor från handlingar.240 

 

Lärarkandidaten 2013: 

Här vill jag fortsätta språkspela med dig, dock i andra sammanhang. 

 

Key; framtidsskola, Barnets århundrade 1900-talet 

Ellen Key (1849-1926) och hennes drömda framtidsskola i boken Barnets 

århundrade lägger grunden för två statliga offentliga utredningar, SOU 1948:27 och 

SOU 1992:94, visionen av en Skola för bildning.241  

Key drömde om framtidens allmänbildande, emancipatoriska och socialt grundade 

skola. Bland Keys referenser återfinns Montaigne, Rousseau, Carlyle, Spencer, 

Nietzsche m.fl. Hon citerar även Goethe om den framtida viljestyrkan, gömd i barnets 

egensinne. Key såg barnet som en del av samhället, som påverkas och med 

nödvändighet socialiseras i detta. Den vid tiden förhärskande uppfattningen om 

barnuppfostran byggde på tukt och prygel; - stryksystemet som hon uttrycker det.  

                                                
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Läroplanskommittén citerar inledningsvis Ellen Key med orden; Bildningsanlaget kan emellertid – 
som alla naturens gåfvor – utvecklas eller undertryckas. Det senare sker, i regeln, genom det rådande 
skolsystemet (SOU 1992:94, s. 29).  
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I sin bok skisserar Key en drömskola som kom att inspirera många människor. 

Boken översattes till tjugosex språk. Key personifierade reformpedagogiken, enligt Ola 

Stafseng som gjort en sentida utgåva.242 Reformpedagogiken, med omfattande krav på 

förändringar av skolan, hade stöd i mellankrigstidens kulturella dynamik understödd av 

filosofiska strömningar och psykologisk forskning främst i Wien. Key ville förena 

samhällsnytta med personlighetsutveckling, som det kom till uttryck i hennes 

formuleringar kring socialismen och individualismen. Hon var dock medveten om de 

problem som kunde komma att möta den framtida drömskolan. ”Den, som ställdes inför 

uppgiften att med en pennkniv fälla en urskog, erfor troligen samma vanmaktens 

förtvivlan, vilken griper reformifraren inför det bestående skolsystemet”.243  

Stafseng244 skriver: 

I Ellen Keys drömda skola kan didaktik och läroplansutformning stå på egna ben. 
Hennes bok fick från 1902 ett alldeles speciellt genomslag i Tyskland. Och i vissa 
reformpedagogiska miljöer blev hennes idéer omsatta i praktiskt arbete mycket 
fortare än vad hon hade förväntat sig i sin utopi. Det var inte heller bara fragment 
av hennes idéer utan den totala visionen som förverkligades. Under åren fram till 
första världskriget skedde detta vid Landerziehungsheime i Wickersdorf och 
Odenwaldskolan, där Ellen Key också var en trägen gäst och firades som skolans 
’skyddshelgon’. Denna något begränsade internatskolversion av 
reformpedagogiska experiment omformades så från och med 1923 som 
pedagogiskt system för en allmän och enhetlig folkskola för Jena och Thüringen. 
Detta arbete leddes av professor Peter Petersen i Jena som också blev känd i 
Sverige genom Petersens forskarkollega Elsa Köhler245 från Wien via hennes 
betydelsefulla arbete på västkusten (och i Norge) med ’aktivitetspedagogik’ på 
30-talet. Denna återkoppling mellan Ellen Key, Sverige och det tyskspråkiga 
Europa har sedan försvunnit in i historiens mörker, bortsett från det som 
förmedlades under efterkrigstiden av pedagogen Ester Hermansson246 från 
Göteborg. Ellen Key nämner flera namn. Två av dem är Alfred Lichtwark och 
Axel Key. Lichtwark var professor i Hamburg och ett ledande namn i både ”den 
konstpedagogiska rörelsen” och senare också i den tyska reformpedagogiska 
rörelsen.247  
 
Reformpedagogikens antropocentrism var en reaktion mot gamla auktoritära 

fostransideal med religionen som normgivande grund (skolastik, katekespedagogik och 

numera islamistisk sekterism). Key vände sig även mot den gamla skolans fokusering 

på faktakunskap med formuleringen; 

                                                
242 Stafseng, 1996. 
243 Key, 1900, s. 143. 
244 Stafseng, 1996. 
245 - som vi återkommer till. (min fotnot) 
246 Se SOU 1948:27 (min fotnot) 
247 Stafseng, 1996, s. 168. 
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 Bildning är lyckligtvis icke blott kunskap om fakta, utan enligt en ypperlig 

paradox: ”det, som är kvar, sedan vi glömt allt, hvad vi lärt”.248 Sekelskiftets svenska 

skola var vid den tiden den nästan sextio år gamla allmänna folkskolan. Key skisserades 

ett nytt skolparadigm som markerade utgångspunkt i nödvändigheten av reformer 

grundade på individens motivation för bildning.  

I kapitlet Framtidens skola redovisar Key grundläggande drömmar, iakttagelser, 

analys och kritik. Lärarens väsentliga arbete skulle bestå i att lära lärjungen lösa sina 

egna uppgifter. 

 

Icke den lärjunge, som sitter och hör eller ser på lärarens demonstration eller 
experiment lär sig iakttaga; icke den, vilken får sin skrivbok rättad med petig 
noggrannhet lär sig skriva; icke den, som pedantiskt utför slöjdens modellserier, 
lär sig göra redskap för vardagslivets uppgifter! Att själv göra undersökningen; 
själv finna de antydda felen; själv uttänka de föremål man utför - över huvud 
aldrig rättas i enskildheter, annat än när dessa är alltför tidspillande felaktiga - 
utan själv trevande finna det rätta, det fullkomliga arbets- och uttryckssättet, detta 
är uppfostran, detta är bildning!249 
 
I stället för skolämnet satte Key barnet i centrum. De framtida barnen skulle enligt 

henne fostras utifrån psykologisk kunskap. Hon varnade uttryckligen för 

hjordmänniskor, att gruppen, flocken negativt skulle påverka barnens utveckling. Hon 

framhävde särskilt riskerna för känslans förytligande. För de yngre barnen 

rekommenderade Key det hon kallade hemskola, med uppgiften att understödja den 

individuella utvecklingen. Hemmet var för henne en naturlig grupp, ett samhälle. 

Bildningen skulle utgå från den egna motivationen. 

Man skall i hemskolan låta det ena barnet börja läsa sent, det andra tidigt; mätta 
det enas verksamhetslust, det andras bokhunger; tillgodose den kroppsliga 
utvecklingen och det utåtvända verklighetssinnet genom hemsysslor, lekar, 
vandringar i naturen. Först då bör man börja undervisa, när barnet själv begär att 
få höra eller göra sådant, som endast kunskapen kan hjälpa det till. Barnet skall 
med dubbel lätthet lära vid tio år, vad det nu lär vid åtta, vid åtta vad det nu lär vid 
sex, ifall det kommer till studiet med utvecklad iakttagelse och vaken lust för 
verksamhet.250 
 
Skolans ordning, metod och system utgjorde en fara som inte kunde möta barnens 

individuella behov under hemskoleåldern. Den följande skoltiden erbjöd de för 

                                                
248 Key, 1900, s. 160. 
249 Ibid. s. 88. 
250 Ibid. s. 75. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 52 

utvecklingen nödvändiga verksamheterna så som arbete, ordnad och punktlig 

verksamhet. Mobbning, 2000-talets skolas stora gissel, berördes. 

Key skisserar en teori om ett utvecklingshämmande dominerande system där 

skolans fokusering på faktakunskaper och fråga-svarmetodik, under kraven från staten, 

utgjorde ett hot mot barnens utveckling. 

  

I nutidens utmärkta skola infogas det späda personlighetsämnet - eller rättare 
utströs för vind och våg, som en liten sten vid stranden. Där träffas den av det ena 
vågslaget efter det andra, dag från dag, termin efter termin! Plask - fyrtiofem 
minuter kristendom; plask - dito historia; plask - dito slöjd; plask - dito franska; 
plask - dito naturkunnighet! Nästa dag nya ämnen i nya små stänk! På 
eftermiddagen hemläxor och skrivningar - även de förberedda och ”disponerade”, 
- och sedan rättade med den största noggrannhet, liksom de förberedda läxorna 
utfrågas enligt den yppersta metodik, sedan de redan i hemmet är förhörda av 
modern! Under dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas 
själarna, lärarnas och lärjungarnas. Även de mest levande av de förra röra sig 
inom en bur av fordringar och fördomar, av ovillkorliga ”nödvändigheter” och 
metodiska ”principer”. Endast en och annan räddar sin själ genom en total 
skepsis. Andra upphöja småsinnet till salighetslära.251  
 

Ellen Key hänvisar till en lyckogrundad etik. ”För barnet som för den vuxne 

gäller Goethes definition att lycka är utvecklingen av våra förmögenheter”.252 Några 

av de förmögenheter till stöd för denna utveckling som Key nämner är minnet, 

tankekraften och känslan. Hon varnar för de grundfalska fördomarna att matematik och 

grammatik skulle utveckla förståndsförmögenheter. Dessa förmågor behövde inte 

betonas i skolan, de kunde utvecklas senare i livet. Hon menar att själva livet var 

uppfostraren. 

För hundra år sedan användes honnörsord som självverksamhet, uppenbarligen 

utan den allmänutvecklande innebörd som Key syftar på i sina texter. ”Jag har aldrig 

läst om en pedagogisk diskussion utan att de vackra orden ”självverksamhet”, 

”individuell utveckling”, ”valfrihet” erinrat mig om musiken vid kannibalernas 

offerfester!”253  

Motivationen att gå i skola skulle grundas på intresse och förmåga, med andra 

ord, inte på ålder och förmodade insikter. ”Redan vid den allra första undervisningen 

gäller det att bruka barnets själviakttagelse och självarbete som uppfostringsmedel för 

                                                
251 Ibid. s. 79 ff. 
252 Ibid. s. 81. 
253 Ibid. s. 83. 
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barnet och som ledning vid sin egen iakttagelse av detsamma”.254 Individualiseringen 

skulle radikalt komma till uttryck i det dagliga arbetet i skolan. Det egna initiativet 

utgjorde enligt Key, förutsättningen för bildningsprocesser. ”I min drömda skola råder - 

sedan den ovan angivna grunden är lagd - valfrihet i alla ämnen”.255 

Så tidigt som 1900, sex decennier efter den stora folkskolereformen 1842, 

påtalade Key nödvändigheten av en radikal förändring av skolsystemet. ”Detaljreformer 

i nutidskolan betyda intet, så vida man ej genom dem medvetet förbereder den stora 

revolutionen, den vilken sönderbryter hela det nuvarande systemet, och av detta ej 

lämnar sten kvar på sten”.256 

Praktiskt-estetiskt bildande ämnen hade en central plats i skolans utbildande av 

känslor. ”Unison sång bör även förekomma året om, inne som ute i det fria, men 

behandlas som ett medel att uttrycka känslor, icke som en anledning att utbilda 

musikaliska färdigheter, ehuru sången kan ge anledning att upptäcka de musikaliska 

anlagen”.257 

Ellen Key nämnde några oumbärliga ämnen som i korthet var att läsa, att stava, 

att skriva med båda händerna (!), att avrita, de fyra räknesätten och decimalbråk, 

geografi, naturkunnighet för hygienens enklaste krav samt engelska. ”Endast detta 

oumbärliga bör vara det obligatoriska underlaget för den vidare bildningen.258 

Inga betyg eller belöningar skulle finnas. Den kontroll lärare kunde utföra skulle 

ske på individens villkor. 

I min drömda skola skola inga betyg eller belöningar finnas; inga andra 
”mogenhetsprov” anställas än dem, vilka ske genom samtal. Under dessa blir det 
icke detaljinsikterna men helheten av bildningen, vilken kommer att bli avgörande 
för de ”censorer”, vilka då skola vandra omkring med de unga ute i naturen, för 
att sålunda i ro erfara vad de veta om denna, om människorna, om förtiden och 
om nutiden!”259 
 
Undervisningsmetodiken skulle utgå från elevernas deltagande i den egna 

bildningsprocessen. Lärarens roll skulle ingalunda vara passiv, utan bestå av hjälp till 

självhjälp även som kontroll. Eleverna skulle själva lära sig iaktta och bilda omdömen 

som även omfattade hjälp vid självbedömningen genom att eleven begär förhör. 

Elevernas undersökande innebär bildningsarbete, att åstadkomma något inte på förhand 

                                                
254 Ibid. s. 85. 
255 Ibid. s. 95. 
256 Ibid. s. 84. 
257 Ibid. s. 97. 
258 Ibid. s. 85. 
259 Ibid. s. 87. 
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givet, så som att ”….trevande finna det rätta, det fullkomliga arbets- och uttryckssättet, 

detta är uppfostran, detta är bildning!”. 260 

Böcker och laborationer gavs en betydande plats i Keys skola. ”Skolans bibliotek 

skall vara det största, vackraste och viktigaste lärorummet och skolans bokutlåning en 

väsentlig del av hela dess lärareverksamhet”.261 Naturen var ett av de viktigaste 

läromedlen. Skolträdgården, utgjorde ett exempel, och då inte enbart för faktalärande 

utan även för att ge skönhetsupplevelser. 

Jag drömmer mig varje framtidsskola omgiven av en stor trädgård där - som det 
redan sker i åtskilliga skolor - skönhetssinnet erhåller sin omedelbaraste näring. 
Att själva ordna blommor i skolan som i hemmet, att hemma uppdraga dem, för 
att pryda den ”fönsterträdgård”, som om vintern skall finnas i skolans alla rum, 
detta blir då det naturliga sättet att göra den enklaste av alla skönhetsnjutningar till 
ett allmänt behov.262 
 
Andra viktiga läromedel var hantverk och kroppsrörelse. Genom bokbindning, 

snickeri och andra yrken, liksom genom trädgårdsskötsel och idrott, skall man erhålla 

den naturliga gymnastiken, vilken har en så mycket mer uppfostrande betydelse än 

metodiska, vars enformiga ändamålslöshet är ungdomens pina och som endast borde 

förekomma under de dagar, då väderleken hindrar idrott i det fria. Visserligen kan 

gymnastiken bli mer levande genom att förbindas med fysiologin och hygienen, liksom 

matematiken blir det genom att förbindas med handarbete och teckning. 

Ellen Keys drömda skola byggde på ämnesintegrering, laborerande, hantverkande 

i utvecklandet av matematik och naturvetenskap, dvs. lärande genom verksamhet, vilket 

anknyter till Deweys; learning by doing. 

Skolans arkitektur tillmätte Key stor betydelse. Klassrummet skulle bytas ut mot 

rum anpassade för verksamheterna. Skollokalernas estetiska utformning och dekoration 

utgjorde en del av bildningsmiljön. 

I framtidens skolbyggnad finnas inga som helst klassrum. Men där finnas olika 
salar, med rikt material för olika ämnen och bredvid dem arbetsrum, där var och 
en har sin givna plats för självarbete; gemensamma förhör äga rum endast när 
flera är färdiga och villiga att prövas i samma ämne, men var och en kan, 
oberoende av de andra, anmäla sig till prövning. 
I varje rum liksom i byggnaden själv skola arkitektur och dekoration tillsammans 
bilda ett vackert helt. Och de fristående konstverk, som därjämte pryda skolan 
böra vara dels original, dels avgjutningar och kopior av berömda original.263 

                                                
260 Ibid. s. 88. 
261 Ibid. s. 89. 
262 Ibid. s. 89 ff. 
263 Ibid. s. 90 ff. 
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Kritiken mot den befintliga skolan var tydlig, speciellt när det gäller skolarbetet 

som ett sätt att göra karriär i samhället. 

Den nuvarande skolans resultat - vilka är de? Utsliten hjärnkraft, svaga nerver, 
hämmad originalitet; slappt initiativ, förslöad blick på de omgivande 
verkligheterna; kvävd idealitet, under den feberaktiga ivern att nå fram till en 
”tjänst”, för vilken skolgossarna räkna ”turen” i statskalendern, och flickorna sin 
möjlighet att snarast få pension - en hetsjakt under vilken föräldrar som barn anse 
förlusten av ett år som en stor olycka! 264 
 

Föreställningen om bildningsskolor såg Key som en del i ett jämlikhetssträvande. 

”Genom dessa, för alla gemensamma bildningsskolor, skall även den naturliga 

ståndscirkulation främjas”.265 

I Ellen Keys drömda skola var samuppfostran upp till femton års ålder en för 

tiden radikal idé, en examensfri nioårig, pluralistisk allmänbildande skola. 

 

Och slutligen skola gossar och flickor där njuta samuppfostrans alla fördelar, utan 
att någonderas säregna anlag våldföras genom det likformiga trycket av ett 
gemensamt examenstvång. 
När barnen runt om i landet i dylika verkliga samskolor blivit undervisade till 
omkring femton års åldern, de ena med mera arbete för hjärnan, de andra med 
mera arbete för handen, skola tillämpningsskolorna vidtaga: skolor för klassiska 
studier, för exakta, för sociala eller estetiska vetenskaper; för konster och 
hantverk, för skilda yrken och ämbeten. Skolor med olika principer och metoder, 
skolor, vilka kunna frambringa en mångfald av olika bildningsformer och 
individualiteter. Och sålunda skall uppfostran, i stället att som nu dana 
formdyrkande slavsjälar eller all form hatande upprorsandar, tillföra den andliga 
och materiella kulturen, - vetenskapen som uppfinnandet, det konstnärliga 
skapandet som levnadskonsten - friska, personliga krafter; den skall utveckla 
modet och förmågan att finna nya vetenskapliga metoder, att tänka unga tankar, 
göra djärva rön. Och de färdigbildade människorna skola sedan i hela 
kulturförloppet sätta in den vana vid egna val, egen prövning, egen verksamhet, 
egen möda som redan skolan och hemmet grundlagt.266 
 

Idén om livslångt lärande fanns med redan för hundra år sedan, där man ”lär för 

livet, icke som nu - även i bästa fall - utarmas för livet”. 

Lärarutbildningen, som dagens ungdomar flyr, skulle anpassas till det nya 

konceptet, och lärarna ges rimliga arbetsvillkor. 

                                                
264 Ibid. s. 100 ff. 
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För framtidens skola komma helt nya seminarier att bereda lärare. Den 
patenterade pedagogiken skall vika för den individuella och endast den, vilken 
genom natur och självkultur kan leka med barn, leva med barn, lära av barn, 
längta efter barn skall kunna bli anställd i en skola, för att där själv dana sin 
personliga ”metod”. - - 
Min drömda skolas manliga eller kvinnliga lärare hava en kort daglig arbetstid; 
full vila, en stor lön - vilken möjliggör tillfällen till en rik fortsatt utveckling - och 
en tjänstetid av högst tjugo år. Sedan ingå de i de, av föräldrar och lärare 
sammansatta, skolnämnderna eller bliva censorer för mogenhetsprövningarna.267 
  

Köhler; aktivitetspedagogik 

Elsa Köhler (1879-1940) bar med sig från mellankrigstidens röda Wien visionen 

om en reformerad, emanciperande offentlig skola. Medvetet försökte hon genom 

praxisnära forskning268 utveckla skolans inre arbete, inom det regelstyrda statliga 

skolsystemet.  

I detta avsnitt presenteras delar av Köhlers Aktivitetspedagogik.269 Hon kom att få 

en stor betydelse för utformandet av den praktiska reformpedagogiken efter Ellen Key. I 

Sverige blev Köhlers seminarier för svenska och norska lärare en inspirationskälla, och 

som sagt även för Alva Myrdal (s). Den reformpedagogiska rörelsen skulle under 

trettiotalets slut försvinna in i fascismens mörker. Efter sitt banbrytande 

utvecklingsarbete i Sverige återvände Köhler 1940 till nazistiska Österrike. 

Aktivitetspedagogiken attraherade som sagt Alva Myrdal. Genom Myrdal fick 

Köhler kontakt till det svenska samhällets politiska ledning. Begreppet 

aktivitetspedagogik återfanns senare i 1946 års skolkommissions arbeten. 

En förutsättning för den fria personlighetsdaningen i skolan är en omläggning av 
undervisningsmetoderna -- Arbetsskolemetoder, laborativa metoder, 
aktivitetspedagogik kommer på sina håll till användning. Denna utveckling bör av 
samhället systematiskt understödjas.270 
 
I litteraturen användes begreppen reformpedagogik och progressiv pedagogik som 

uttryck för europeiska och amerikanska strävanden till utvecklande av 

skolpedagogiken.271 Begreppen användes även synonymt. 

 

                                                
267 Ibid. s. 107. 
268 Köhler, 1936. 
269 Ibid. 
270 SOU 1948:27, s. 5. 
271 Marklund, 1989. 
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I progressivismen finns också en interaktionistisk bildningsuppfattning. 
Aktivitetspedagogiken, som den progressiva pedagogiken kom att kallas i 
Sverige, med företrädare som Elsa Köhler byggde på en handlingsteori, med 
utgångspunkt i att människan konstruerar och konstituerar sig själv.272 
 
Köhler erhöll 1931 ett stipendium av Amerikan Association of University Women 

(AAUW), enligt Ester Hermansson för ”...att undersöka om man i ett land med statligt 

organiserat skolväsen och fastställda bildningsmål kunde tillämpa en pedagogik, som 

byggde på biologisk-psykologisk kunskap om barns utveckling och aktivitet”.273 

Köhler tog initiativet till att pröva sin aktivitetspedagogik i Sverige. I linje med 

politiken i Wien riktade hon sig till det svenska statskommunala skolväsendet. Hon 

engagerades i en försöksverksamhet omfattande 4000 elever och 117 lärare. Köhler 

skapade begreppet Aktivitetspedagogik från tyskans Schaffensunterricht. 

 

Aktivitetspedagogikens inre mening är, att i lämpliga livssituationer och på ett 
organiskt sätt låta barnen utveckla sin åldersmässiga dynamik samt ordna den till 
värdefull produktion. Därmed åsyftas personlighetens utveckling, 
gemenskapslivets förbättring och kulturens bestånd och tillväxt.274 

 

Aktivitetspedagogikens värdegrund och principer 

Aktivitetspedagogiken är en produkt av den europeiska psykologiskt grundade 

reformpedagogiken, sammanfattad i Nationalencyklopedin på följande sätt.  

Barnet och dess utveckling är det centrala, och uppfostringsprogram och 
läroplaner skall anpassas till barnets behov. De ungas aktivitet är på samma gång 
både mål och medel. Aktiviteten skall vara spontan och kräver då inga särskilda 
motivationsåtgärder. Arbets- och studievanornas utveckling är lika betydelsefull 
som inlärandet av kunskaper. Aktiviteterna skall träna eleverna i självständighet, 
initiativ och samarbete, och självständigheten utvecklas genom både manuellt och 
intellektuellt arbete. De unga bör själva formulera uppgifter och planera arbetet på 
längre sikt, och i takt med att deras mognad ökar behövs allt mindre tvång och 
övervakning. Individuellt arbete skall kompletteras med kollektivt arbete, där 
klassen eller gruppen förverkligar gemensamma mål. Såväl individualisering som 
socialisation förutsätter att läraren ingående känner elevernas utvecklingsgrad, 
anlag och levnadsvillkor i stort. Lärarens uppgift är inte att förhöra läxor utan att 
stimulera, aktivera och hjälpa eleven och elevgruppen att planlägga och 
genomföra sitt arbete. Aktivitetspedagogiken kräver engagemang, tid och 
betydande arbetsinsatser av läraren.275 
 

                                                
272 SOU 1997:21, s. 67. 
273 Hermansson, 1952. 
274 Köhler, 1936, s. 82. 
275 Nationalencyklopedin, 1998. 
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Begreppet Aktivitetspedagogik utvecklades i sekelskiftets kulturella, filosofiska, 

politiska och vetenskapliga smältdegel i Wien. Elsa Köhler ställde sin 

Aktivitetspedagogik mot den förmedlingspedagogiska skolan.276 Hos Köhler spårar vi 

tankar från både Dewey och Key. 

 

Den traditionella skolan tämjde det levande livet genom två åtgärder: den 
enformiga disciplinen och den schabloniserade undervisningen. Den fordrade 
endast elevens kunskaps- eller prestationsbevis, och därmed var den tillfredsställd. 
Den här upprullade aktivitetspedagogiken däremot frigör disciplinen och upplöser 
skenbart undervisningen.277  
 

Förmedlingspedagogik, mimesisk undervisningstradition,278 skiljer sig från 

aktivitetspedagogiken. Skillnaderna innebar risker för målkonflikter i skolan vilket 

blivit klart under 2000-talet med den s.k. alliansens politik . 

 

Nordens pedagoger synas alltså stå vid en skiljoväg. Antingen komma de att 
fortsätta med en utpräglad kunskapspedagogik, eller också komma de att söka 
följa de psykologiska spår, som upptäcktes i individualiseringens moment. I förra 
fallet kan allt arbete möjligen komma att gå i ”arbetsuppgifternas” tecken, och 
arbetsböckerna ökas i antal och omfång. Skolans inre liv blir oberört. - Om man 
däremot följer den psykologiska linjen, måste strävandena inställa sig på allsidig 
aktivitetspedagogik, som - utan att förneka kulturvärdenas betydelse - försöker att 
påverka barnet och skolsamhälleligheten inifrån. För detta behöver läraren en 
helhetssyn på pedagogiken samt psykologiskt vetande.279 
 
I den så kallade Jenaplanen och Wiener Schulreform utvecklades under 20-talet 

de koncept från vilka Köhler byggde sitt tänkande och sin pedagogiska praktik.  

Anknytningen till Dewey och progressivismen berör Köhler i sin bok. 

 

Aktivitetspedagogikens egentliga genombrott skedde vid århundradets början, då 
John Deweys berömda verk ’The School and Society’ såg dagen (1899)... Han 
betecknar aktiviteten såsom ett väsentligt kännetecken på livet och fordrar att 
detta, såsom varande en dynamisk växtprocess, hädanefter bör bli pedagogikens 
huvudproblem....280 

 

                                                
276 Begreppet förmedlingspedagogik (mimesisk undervisningstradition, Jackson, 1986). 
277 Köhler, 1936, s. 52. 
278 Jfr. Jackson, 1986. 
279 Köhler, 1936, s. 93. 
280 Ibid, s. 17. 
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Köhler kände till det svenska skolprogram som Agardh utvecklat med 1825-års 

undervisningskommitté. I regeringens proposition 1927 aktualiserade man situationen 

för skolans inre arbete med följande ord. 

Jag övergår nu till att - - undersöka det inre arbetets läggning - -. 
De av kommissionen anmärkta allmänna bristerna i vårt högre skolväsen synas 
mig kunna sammanfattas däri att lärjungarna under skoltiden icke förvärva 
erforderlig förmåga till självständigt arbete; att kunskaperna hos de från skolorna 
utgående lärjungarna i många fall äro alltför ytliga och obestämda samt att 
skolarbetet alltför ensidigt tager lärjungens förståndsverksamhet i anspråk med 
försummande av de sidor av personlighetslivet, av vilka karaktärsdaningen 
beror.281 

 
Aktivitetspedagogiken karakteriseras med uttrycket Pädagogik vom Kinde aus. 

Köhler valde för sin bok begreppet aktivitetspedagogik för en praktisk skolgärning, där 

barnet och dess självverksamhet gjordes till medelpunkt. Syftet med val av begrepp var 

att finna en sökprincip och ett gemensamt kriterium för den nya skolan. Hon utgick från 

frågorna ”...hur värderar pedagogen barnets egen verksamhet? och vilka medel förfogar 

han över för att komma tillrätta med denna självverksamhet?”.282 

Begreppet verkskapande gavs en central plats i Köhlers aktivitetspedagogik. Hon 

ställde frågan på vilket sätt övergången sker från lek till arbete, enligt Köhler ett av 

pedagogikens huvudproblem. Utgående från psykologisk forskning menade hon att 

småbarnen genom leken förvärvar sig kunskap om livet. Därmed fokuserar hon på 

drivkrafter i utvecklingsförloppen. ”I funktionslekarna upptäcker barnet möjligheten att 

genom rörelser skaffa sig glädje och upprepa den. Den dynamiska faktorn är här 

tydligen den lustkänsla, som en sådan livsstegring medför”.283 Karl Bühler kallar detta 

funktionslust. Barnet genomgår, enligt denna uppfattning, flera utvecklingssteg från 

lustfylld lek mot medvetet skapande till prestation och verkskapande. Köhler tillmätte 

förmågan att skapa, genomföra verk och reflektera ett högt värde; näst efter 

språkförvärvet var att uppnå verkskapande det viktigaste steget i människans liv. Hon 

kallar verkskapandet för konstruktionslek. Förmågan till verkskapande kunde vara en av 

bedömningsgrunderna för skolmognad. Köhler gör anspråk på att vara den första som 

analyserade aktivitetspedagogikens väsen samt dess viktigaste principer, hennes 

vetenskapliga insats.  

                                                
281 Prop. 1927:116. 
282 Köhler, 1936, s. 16. 
283 Ibid, s. 27. 
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Köhler var mån om att klargöra oklarheter kring det allmänt förekommande 

begreppet arbetsskola. ”Vid närmare eftertanke måste det ju synas nästan groteskt, att 

tusentals människor kunnat begagna sig av termen ”arbetsskola”, utan att de på allvar 

ställt sig frågan, vad begreppet ”arbete” egentligen skall innefatta”.284 Med följande 

motivering ersatte hon begreppet arbete med begreppet aktivitet: 

 

Med aktivitet mena vi hela den dynamik hos människan, genom vilken hon i 
självbevarelsesyfte söker komma tillrätta med kringvärlden (tingen och 
medmänniskorna), för att stegra de egna livsfunktionerna och för att bemästra 
situationen.285 
 
Köhler hänvisar till Hänninger286 att uppfostran och skola har att ta hand om hela 

människan. En vanlig uppfattning av begreppet aktivitet var för Köhler betydelsen 

manuell verksamhet. Aktivitet i ordets bästa mening omfattar barnets uppmärksamhet 

när läraren tar ordet, deras läsning, ja även deras tysta tänkande och samarbete med 

kamraterna. Begreppet aktivitet är hörnstenen i ett pedagogiskt koncept och innefattar 

elevens hela dynamik. Den som kan reda sig själv i livets mångfaldiga situationer är 

dugligare än den som inte kan detta menar Köhler. Övning är det medel som används 

för att utveckla aktivitet. Den tilltagande psykologiska kunskapen betraktade Köhler, 

med syftning på Charlotte Bühler och hennes forskning, som redskap för pedagogen, 

medelst vilken han kan plocka till sig frukter, som eljest inte finns inom räckhåll för 

honom.  

Individ- och samhällsperspektiven kompletterade varandra. Till verkskapandet 

som samlande begrepp tillfogar Köhler socialaktiviteten. 

Om skolan själv, som ju på lämpligt sätt kan omgestalta sig, omorganisera sig till 
ett levande samhälle, inte ser och inte tillgodoser detta viktiga problem, så 
kommer skolpedagogiken att förbli vad den varit: ett kunskapsförmedlande - och 
föga mera. Aktivitetspedagogiken, som avser att vårda ’människans hela 
dynamik’ i hennes verkskapande och sociala beteende, har emellertid upptäckt, att 
även socialaktiviteten bör frigöras, för att kunna fostras”.287 

 
Enligt den aktivitetspedagogiska visionen ingår lärare aktivt i lärprocessen 

tillsammans med elever. Inom reformpedagogiken riktas uppmärksamheten på 

aktörsrelationen i bildningsprocessen. Lärare uppmanas till medvetenhet om den 

pedagogiska situationen...  

                                                
284 Ibid. s. 23. 
285 Ibid, s. 24. 
286 Hänninger (1935) 
287Ibid, s. 78. ff. 
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...men kursledaren [Köhler, min anm.] hade på känn, att det genom enbart 
docerande är omöjligt att berika lärarens insikt i hans egen gärning. Han behöver 
framför allt på ett levande sätt erfara de psykologiska problem, som ligga gömda 
i den pedagogiska situationen. Vi beslöto då att anordna en försöksserie, som 
skulle tvinga åhörarna att inställa uppmärksamheten på något helt annat än det, de 
voro vana vid, nämligen på elevernas oförmedlade övergång från bundenhet till 
frihet. 

Det gamla förmedlingspedagogiska mönstret (docerandet) innebar ett hinder att 

komma till eget aktivt handlande. Utfallet av de praktiska försök som nämndes i citatet 

och som genomfördes 1932 ledde till omdömet: 

Vi hade vid materialinsamlingens konception anat, att de förberedande 
protokollen skulle kunna få större betydelse än att blott vara en förberedande 
övning till de senare uppgifterna, och vi blevo därför inte överraskade, då aningen 
besannades. De förberedande protokollen visa övergången från bundenhet till 
frihet och de avspegla på ett talande sätt lärarnas och barnens upplevelser. Den 
forna skolans vardag försvann. En ny känsla trädde i stället: vi kunna omgestalta 
livet i skolan! Denna erfarenhet är bland det värdefullaste, som materialet skänkte 
pedagogen. 

 

Elsa Köhler samlade aktivitetspedagogiken kring ett antal principer hämtade ur 

pedagogikhistorien, varav några utvecklades genom hennes egen forskning. Hon 

beskrev relaterandet av dessa aktivitetspedagogikens principer till varandra som något 

nytt, inte summan av principer.  

Individualiseringens princip kräver att uppfostraren bör känna sin elev som 

individ. ”Vi tala alltså om individualiseringens princip, när vi önska ge ett barn just den 

fostran, som detta speciella barn behöver”.288 Spontanitetsprincipen ansluter till de 

situationer där individen agerar utifrån sig själv. ”Spontanitetsprincipen är alltså 

ingenting annat än hänsynstagande till elevens beteende under frihet, låt oss säga det 

omedelbart: till hans aktivitet”. - - ”Sakens eller normens princip håller människan i tukt 

inför det objektiva. Till barnets värld hör historia, erfarenheter ur människosläktets 

tusenåriga erfarenheter”. - - ”Sakens princip och gemenskapsprincipen bilda liksom 

den andra polen i uppfostran”. - - ”Individ och grupp utgör en helhet. Detta framgår 

genom gemenskapsprincipen. Här fostrar i viss mån livet sig självt”. 

Elsa Köhler refererade till andra pedagoger som bidrog till aktivitetspedagogiken, 

enligt parenteserna nedan; ena polen: ”Individualiseringens princip” (Montessori, 

Decroly). ”Spontanitetsprincipen” (Montessori, Decroly). Den andra polen: ”Sakens 

eller normens princip” (Montessori, Kerschensteiner, Parkhurst). 

                                                
288Ibid, s. 76 ff. 
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”Gemenskapsprincipen” (Petersen). Genom sin aktivitet i världen erövrar individen en 

personlighet. Köhler kallade detta för ”personlighetsprincipen”. Personlighetsprincipen 

hjälper pedagogen att förstå uppfostrans närmaste mål (Gaudig). Kulturvärdenas princip 

gäller den äldre generationens strävan att lämna sitt andliga arv åt de yngre. 

”Personlighetens eget möte med dessa värden och sättet att tillägna sig dem måste 

behärskas av en princip som garanterar bildningens enhet”. - - ”Lärandets uppgift var 

inte att enbart fastslå och nå ett mål. Det var lika viktigt att vårda livsprocessen som 

leder dit”. - - ”I stället för en kultur-förmedling borde man strängt taget tala om ett 

kultur-förvärv, alltså en process, genom vilken den unga generationen letar sig fram till 

sina fäders produktion och önskemål, förstår dessa och genom eget verkskapande för 

dem vidare till nästa generation”. Kulturvärdena står för bildningens enhet. Denna 

framträder som förmedling och förvärv. ”Kulturvärdenas princip får då också sin 

egentliga betydelse, vilken ligger i dess ”tvåpolighet”. - - Allt detta kan uttryckas på 

enklare sätt: visst vill även aktivitetspedagogen ha ”fasta kunskaper” men han bekymrar 

sig först och främst om vägen, som leder till kunskaperna”. 

Köhler rör vid ett didaktiskt-moraliskt problem, frågan om skolans ansvar för 

kunskapsutvecklingen, om skolans uppgift att sörja för fasta kunskaper. Populärt talat: 

”Eleven bör tillägna sig den eller den ’kursen’. Klarar han sig i sin avgångsexamen, där 

vi ställa upp vissa kontrolluppgifter, så är allting ’all right’. Sedan behandlas nästa klass 

efter alldeles samma program”. Skolpedagogiken får genom en dylik inställning 

karaktären av tvångsförmedling av stoff. Barnens aktivitet reduceras till ”lydnad”, och 

kontrollen (examen) blir ett tillfälligt stickprov, verkställt omedelbart efter sista 

förberedande plugg”.  

De föregående principerna hämtade Elsa Köhler från pedagogikens innovatörer i 

tiden. Ytterligare bidrag till pedagogiken utifrån sin psykologiskt grundade forskning 

formade Köhler med begreppet ”verkskapande” en unik princip. 

 

Människans viktigaste livsfråga, hennes verkskapande inom samhälligheten, 
fordrar en helt annan inställning till skolan, än den vi hittills haft. I stället för att 
vara enbart kunskapsförmedlande bör den vara f o s t r a n d e, och detta i ordets 
allra djupaste mening.289 
 
Situationsprincipen blev ännu en princip - ny och nödvändig. ”Barnets 

verkskapande och dess växelverkan med gemenskapen kunna emellertid endast 

garanteras, där en genomtänkt situationspedagogik tillämpas. Alltså är också 
                                                
289 Ibid, s. 35. 
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situationsprincipen en ny nödvändig komplettering till de övriga.290 Elsa Köhler 

använde Ellen Keys ord hjälp till självhjälp. ”Personligheter kunna inte ”danas” utifrån; 

de utvecklas inifrån i den mån de uppfostra sig själva. Pedagogens gärning består i - 

hjälp till självhjälp, ty det avgörande momentet ligger dock i sista hand hos eleven 

själv”. 

Verkskapandets princip byggde således på Elsa Köhlers uppfattning att gruppens, 

samhällets fostran sker utifrån individens villkor. Hon underströk verkskapandes 

betydelse för dynamiken i uppfostran. ”Personligheten, gemenskapen och 

kulturförvärvet äro således alla tre beroende av verkskapandet. Detta synes alltså vara 

den axel, kring vilken det hela rör sig. Det är verkskapandet, som garanterar hela 

uppfostrans dynamik”.291 

Märkesåret 1948 

Efter världskrigen enades många av världens länder om normer för att bland annat 

undvika framtida våldsutbrott och krig. Året 1948 antog FN:s generalförsamling 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna (MR).292 Med denna undersökning riktas 

ljuset speciellt på FN-deklarationen 26 artikeln, om föräldrarnas rätt att i första hand 

välja utbildning för sina barn. FN-deklarationen kom samma år som 1946-års 

skolkommission presenterade sitt betänkande om demokratins skola, SOU 1948:27. 

Skola skulle framöver användas för demokratisk utveckling inte som maktinstrument 

för religiös och politisk åsiktsbildning.  

Som gäller för denna undersökning sammanfaller de två politiska besluten med de 

visionära formuleringarna om; ”Demokratins skola - - måste vara en miljö för barnens 

fria växt”,293 att ”Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan 

samverkan måste i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans uppgift blir att fostra 

demokratiska människor”. - - ”Huvudansvaret för skolans utveckling åvilar läraren. 

Han är den viktigaste faktorn i skolans liv. På hans kvalifikationer, lämplighet för sitt 

uppdrag och intresse för sitt yrke beror skolarbetets framgång”.294 För att uppnå detta 

skapade partipolitiken enhetsskolan 1950, ett system av byråkratiska förvaltningar 

motsvarande det Weber kallar Järnburen. Max Weber syftar med uttrycket på de 
                                                
290 Ibid, s. 79. ff. 
291 Ibid, s. 81. 
292 Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga 
rättigheterna. Den består av 30 artiklar. Deklarationen antogs i generalförsamlingen den 10 december 
1948 med 48 röster för, 0 emot, och 8 blanka. 
293 SOU 1948:27, s. 3. 
294 Ibid, s. 14. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 64 

mentala strukturer som låser in den moderna människan. Rationalitet och byråkrati, det 

som kallas modernitet. Rationaliteten, som medfört framsteg i fråga om teknik och 

produktion, har även lett till problem för den existentiella grunden i människors liv. 

Skolkommissionen 1948 kritiserade förkrigsskolan och dess lärare för att gå i 

medeltida fotspår.  

 

Den skolhistoriska forskningen har påvisat ett starkt medeltida inslag i nutida 
pedagogik. Medeltidens skolväsen ledde sitt ursprung från kyrka och kloster, och 
den unge uppfostrades till lydnad och osjälvständighet gentemot auktoriteterna. 
Kunskapsstoffet var givet och bildade en sluten enhet. Den unge hade endast att 
lydigt mottaga det. Den förhärskande undervisningsmetoden var utanläsning och 
förhör. Det fanns ingen som helst anledning att tänka på att utveckla barnasinnet 
genom reflektion eller fri tillägnelse av kunskaper.295  
 

1948-års skolvisioner kom i praktiken att underbygga systemintegrering.296 

Demokratins skola och därmed utbildning, opinionsbildning, språk och kultur; kort sagt 

livsvärld underordnades system. Skola organiserades som en statens myndighet lik 

andra statliga myndigheter, så som skattemyndigheten, polismyndigheten och militären. 

Politiken övertog religionens opinionsbildande makt. Maktförskjutningen från kyrka till 

partipolitik lade skolan, den fria bildningen, under lagstiftningen (égalité). Dogmatisk 

tro ersattes av partipolitikens åsiktsspelande och förminskade därmed föräldraansvaret. 

Skolpliktens införande 1842 handlade om lagstiftarens sätt att lösa ett socialpolitiskt 

problem. Den obligatoriska skolan blev del i en ”fattigvårdsreform”.297 Upplysningens 

bildningsideal tolkades 1948 genom politiska ideologier. Genom en statlig utredning 

1992, 150 år efter fattigvårdsreformen förnyades bildningsbegreppet298 vilket vi 

återkommer till. Dagens läroplan avser att gynna frigörande bildningsprocesser vars 

innebörd lyder som följer; ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 

för skolans verksamhet”.299 

                                                
295 SOU 1948: 27, s. 2. 
296 Habermas samhällsfilosofi inrymmer två klassiska problem; frågorna om socialintegration och 
systemintegration (Hellström, 2002). 
297 Broady.  http://urplay.se/Produkter/177075-Larandets-idehistoria-Vad-ar-skolans-roll-i-samhallet. 
298 Skola för Bildning (SOU 1992:94). 
299 2011 års läroplan, Lgr 11. 
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Lärarnas stora utmaningar 

Scientific Manegement / New Public Management300 (modernitens skola) ser barn 

som samhällets investeringar, med det politiska syftet att förse näringslivet med 

arbetare, ekonomiskt kapital.301 Att den kvalificerande skolan definieras som i 

metaforen ”äggkartongen” (fig. 1); mäta, väga och sortera samt förvara och socialisera. 

Vid studentupproret 1968 opponerade sig ungdomar302 genom att hävda bildningens 

behov av fria kunskapsprocesser,303 intellektuell utveckling och emancipation, 

motsvarande metaforen av en ”rörlig mosaik”.  

Involverad i och som deltagande observatör i det lundensiska skolsystemet från 

1990304 noterades fenomen som genererade kunskaper om skilda skolparadigm, 

diskurser i kamp.305 Erfarenheter ur denna praxisnära omvärld i relation till 1948 års 

politiska visioner bidrog till formade av forskningsfrågan om demokratins skola som 

miljö för barnens fria växt. Vetenskapens anspråk på excellens placerar forskningen i en 

speciell situation (kontext). Principiellt förhåller sig forskare som prövande av 

varandras teorier, som antagonister, i bästa fall som kritiska vänner. Vetenskapen är 

varken sann eller falsk, den visar olika tolkningshorisonter. Nya kunskaper, 

verkningshistoria, anses uppenbara, om/när dessa tolkningshorisonter sammanfaller. 

Vetenskapens natur kan därför ses som kritisk pluralism (divergerande). Ingen 

vetenskap finns som kan göra anspråk på allmängiltiga sanningar, vilket skiljer sig från 

politikens möjligas konst, att söka minsta gemensamma nämnare (konvergerande). Om 

sanningen vore oomtvistad förlorar kritisk vetenskap sin sanningssökande mening306 

och övergår i kompromissande, dogmatik, tro och konsensus, enligt partiprogrammet. 

Kritisk/fri vetenskap skiljer sig från solidariskt underordnade av dominerande 
                                                
300 New Public Management (NPM) avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis 
introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet. Valfrihet, målstyrning, tidig uppföljning och 
kvalitetssäkring. 
301 Jfr. Bourdieu (ovan);  1. Ekonomiskt kapital. 2. Socialt kapital. 3. Kulturellt kapital. 
302 Marcuse, (1968). 
303 Jfr. 1968 protesterade studenter i Europa och USA. Studenternas krav gällde bl.a. missnöje med ett 
stelt och föråldrat undervisningssystem, minimalt studentinflytande på universiteten. Precis som i många 
länders studentrörelser vidgades perspektivet i Sverige till att handla om utbildningsväsendet och hela 
samhällsordningen, UKAS. Strax innan revolten i Paris tog fart, den 29 april, brände radikala studenter i 
Lund sina studentmössor, en symbol för klassamhället, som en solidaritetsaktion med folket. Det mest 
spektakulära studentdådet i Sverige 1968 var kårhusockupationen i Stockholm. En del av bakgrunden låg 
i debatten kring UKAS, som utläses Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar. 
Förslaget kan sammanfattas med att utbildningen i Sverige skulle bli effektivare, mindre flexibel och följa 
ett linjesystem. Kritiken, om UKAS genomfördes, skulle leda till tävlingshets på kurserna, mekanisk 
inlärning, statlig toppstyrning och färre kritiska och analyserande diskussioner.  
304 Hellström, 1992b. 
305 Hellström, 2002. 2013. 
306 Alvesson & Deetz, 2000. Alvesson & Sköldberg, 1994. Patel & Davissson, 2003. Persson & Sahlin, 
2013. 
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uppfattningar, lydnad, enligt brödraskapens princip. Mot denna bakgrund kan man tala 

om skillnaden mellan det vetenskapligas excellens (liberté) och politisk solidaritet 

(fraternité).  

Postmodern era, ”rörlig mosaik”, tolkad som Skola för bildning, ställer radikalt 

nya krav på skolan. Lärarrollen från skolkommissionen 1948; viktigaste faktorn i 

skolans liv - kom med tiden att underordnas systemet, nomenklaturen, politiker/rektor. 

Rektor som verkställande chef i ett investeringsföretag ställer långtgående krav på 

rektor som pedagogisk ledare av legitimerade lärare; viktigaste faktorn i skolans liv.307  

Denna undersökning som omfattar vetenskapens excellens (liberté) och politikens 

solidaritet (fraternité). Därav följer behovet att synliggöra dessa skillnader och 

beröringspunkter i fråga om rimlighet då undersökningen utförs inom ramen för idé- 

och lärdomshistoria. Det statliga vetenskapsrådet308 bidrar med utbildningsvetenskaplig 

forskning som tenderar till att stanna mellan rapporternas pärmar då lärare 

uppenbarligen saknar tid att kollegialitet att nyttiggörs sig den. Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté arbetar på flera sätt för att sprida kunskap om 

aktuella forskningsresultat. Ett exempel är sammanställningen av forskningsresultat 

inom ett avgränsat område i form av forskningsöversikter. Av detta framgår 

skolvärldens pluralism och relativism. 

Ett flertal studier i denna forskningsöversikt visar att både elevrollen och 
lärarrollen samt lärarens fostrans- och omsorgsarbete har förändrats över tid (t.ex. 
Lofors-Nyblom, 2009; Landahl, 2006; jfr Ekholm i Lindkvist m.fl. 1999 om 
skolans inre arbete). Den sociala dimensionen i lärarens arbete är dock en evig 
fråga och likaså värdegrunds- och demokratifrågan. Tillsammans med frågan om 
en individanpassad undervisning och svårigheterna med hur denna ska utformas 
för att stödja alla elevers kunskapande och rättigheter att på sina villkor få utbyte 
av skolan kan det konstateras att skolan och lärarna i skolan står inför stora 
utmaningar.  
Att skolan är till för eleverna är en given fråga.309 

 
Avståndet mellan teori och skolpraktik tycks betydande. Aktuella studier om 

skolans måluppfyllelse bekräftar detta avstånd.310 Forskning kring skola som miljö för 

barnens fria växt begränsas av den ekonomiska tilldelningen för 

utbildningsvetenskaplig forskning. 

                                                
307 Hellström, 2014. 
308 Vetenskapsrådet, 2013. 
309 Ibid, s. 244. 
310 PISA 2012. Lewin, 2014. 
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Med dessa uppfattningar öppnas för behovet av fördjupade studier, praxisnära 

skolforskning, om innebörder av begreppet barnens fria växt. Barndomens historia,311 

utan att gå in på detaljer, ger under historien olika bilder av barn i samhället. 

Kontrasternas spel - En svensk mentalitets och pedagogikhistoria,312 är en berättelse 

som redovisar barnens liv i historiskt belysning. Från den lilla ägda människan, till det 

lilla barnets fria växt föreligger olika uppfattningar så som den politiska utilitarismen. 

Hit hör föräldrars personliga tillkortakommanden, krav och förväntningar på sina barn 

(t.ex. i fråga om idrott, ekonomi/arvtagare och utbildningspoäng).  

Bilden av barnet som den tomma tavlan tabula rasa,313 rätten för makten att 

skriva på (fostra) öppnar för särintressen som New Public Management som hotar 

barnens fria växt. Hit hör, som sagt, även auktoritära staters anspråk att äga barnet.  

Reformpedagogiken kännetecknas, som sagt, av att sätta barnet i centrum, vom 

Kinde aus, eller som Lunds kommun skriver på sin hemsida; ”Varje elev är 

huvudperson”. Med dessa perspektiv återknyts till 1948, föräldraansvaret enligt MR och 

läraruppdraget; ”Huvudansvaret för skolans utveckling åvilar läraren. Han är den 

viktigaste faktorn i skolans liv. På hans kvalifikationer, lämplighet för sitt uppdrag och 

intresse för sitt yrke beror skolarbetets framgång”,314 vilket för diskussionen över till 

lärarutbildningens betydelse. Utbildningen till lärare som ett statligt åtagande ställer 

etiska krav. Det gäller lärares kompetenser. Lärarutbildningspropositionen presenterar 

sju grundkompetenser; kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ 

kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens, didaktisk 

kompetens.315  

I det följande presenteras visioner med anknytning till reformpedagogikens 

frihetliga diskurser om konsten frigörande metod som väg till kunskap. 

Konstens metod blir en självklar kunskapsväg i skolans 
vardagliga arbete  

Det demokratiska samhällsbyggandet gäller modet att pröva olika valfria 

bildningsarenor enligt idén om pluralism och skillnad.316 Stort ansvar faller på det stora 

                                                
311 Ariès, 1982. 
312 Ödman, 1995. 
313 Jfr. John Lock. 
314 SOU 1948:27, s. 14. 
315 Prop. 1999/2000: 135, s. 10. 
316 Biesta, 2010. 
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statskommunala skolsystemet att utveckla kvalitet i frigörande undervisning att bli 

attraktivt för föräldrar i enlighet med MR.  

Med 2011-års skollag317 skedde en anpassning till den sedan tidigare gällande 

högskolelagen. Kravet på vetenskap och beprövade erfarenheter som grund för skolans 

verksamhet infördes även i skollagen för grundskolan mot tidigare gällande traditionens 

inneboende kraft. Att överlåta till lagstiftare att monopolisera en viss kunskapssyn 

strider mot demokratins frihetsprincip. Skolsystem där konstnärlig verksamhet 

marginaliseras innebär begränsningar i utbudet av bildningsverksamheter, och 

kunskapsteoretiska modeller, vilket diskuteras nedan. Erfarenheter av försök med 

progressiva/reformpedagogiken varnar för omställningssvårigheter, pedagogiskt 

utvecklingsarbete är svårt.318 Läroplanskommittén menar: ”Att skapa en skola för alla, 

där bildningsarbetet är huvudsak är ingen antikvarisk uppgift. En sådan skola har aldrig 

funnits”.319 Påståendet ger anledning att fördjupa diskussionen om förutsättningarna för 

miljö för barnens fria växt. Med utgångspunkt i senare års forskning320 diskuterar 

läroplanskommittén synen på kunskap. ”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad 

man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i 

denna samt de erfarenheter man gör”.321 Här finns knappast utrymme för monopoliserad 

kunskapssyn. Kunskapsanlag antas finnas hos alla. Idén om en monopolskola som 

hävdar en kunskapssyn strider mot kraven på bildnings- och opinionsfrihet. Utmaningen 

för skolanordnare handlar om att tillvarata allas individuella anlag, både elever och 

lärares, och utveckla dem. Solidaritets- och frihetsaspekterna enligt 

tregreningskonceptet ger stöd för denna utveckling. Den nuvarande situationen med 

systemintegration, lagar som systemanpassar, homogeniserar, monopoliserar skolkultur 

tycks påverka och hindra utvecklande av plurala bildnings- och kunskapsskulturer 

(vilket i förlängningen hämmar samhällsutvecklingen). Kunskaper riskerar att 

trivialiseras, likriktas; att alla springer åt samma håll. 

I Danmark, till exempel, finns sedan länge mer av pluralism och skillnad genom 

förekomsten av olika Lilleskoler.322 Frukterna av reformpedagogiska skolverksamheter i 

Danmark redovisas av Knud Illeris.323 Då Sverige har ytterst begränsade erfarenheter av 

                                                
317 - med kravet att skolverksamheten ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 
318 Jfr. Marklund, Richardson, Gardner i denna text. 
319 SOU 1992:94, s. 57. 
320 Ibid, med hänvisning till bl.a. Furth, Piaget, Dewey, James, Israel och Polanyi. 
321 Ibid, s. 63. 
322 Sedan 1924/1949 finns dessa som valmöjligheter till det statliga skolsystemet. En avgörande skillnad 
mellan Danmark och Sverige är tillgången på reformpedagogiska skolor. 
323 Illeris, 1991. 
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flera och olika pedagogiska praktiker är motsvarande undersökningar svåra att 

genomföra, helt enkelt på grund av bristen på reformpedagogiska skolor.324 Illeris 

rapport bygger på 141 intervjuer med elever från tre försöksskolor och 103 elever från 

tre jämförelseskolor (traditionella). Förutsättningarna var att de före detta elever från 

skolor med totalt genomförd progressiv/reformpedagogik under längre tid, 7-10 år 

(försöksskolorna) kunde jämföras med elever från traditionella skolor. Vid 

undersökningstillfället ansågs eleverna från försöksskolorna fått lämplig distans till sina 

tidigare skolor.  

Illeris kunde med sin undersökning inte påvisa nämnvärda skillnader mellan 

eleverna i fråga om skolkunskaper i de två undersökningsgrupperna. Däremot 

uppmättes betydande skillnader i hållningsmönster. Försöksskoleleverna värderade sin 

skolgång högre än jämförelseskolornas325 elever. De värdesatte i högre grad 

kommunikationsförmåga, social orientering, omdömeskraft, beslutsförmåga 

självkännedom, kreativitet och modet att ta ordet i församlingar, det vill säga 

demokratiska färdigheter. Illeris undersökning visade även att eleverna från 

försöksskolorna i jämförelsen hade fler positiva minnen från skoltiden än 

jämförelsegruppen. Han konstaterade att oberoende av om en person gått i en 

försöksskola eller inte är det mycket svårt att bryta det sociala arvet. Det är fortfarande 

föräldrarnas bakgrund som avgör elevernas framtida val.  

Till denna Illeris vetenskapliga rapport kan läggas två empiriska undersökningar, 

en svensk: Waldorfgymnasieelever. Waldorfelever i högre utbildning – en 

uppföljningsstudie: projektet Waldorfskolor i Sverige326 och en tysk: Waldorfschulen 

vermitteln Lernfreude und Selbstvertrauen (waldorfskolor förmedlar lärglädje och 

självförtroende).327 Nämnda tre undersökningar redovisar generellt positiva omdömen 

av elevers upplevda reformpedagogiska skolkulturer. I waldorfskolorna har de 

konstnärliga inslagen en dominerade roll i undervisningen. Detta för diskussionen 

vidare till en speciell, väl beprövad kunskapssyn, inte främmande i svenska statsskolans 

måldokument, dock mer sällsynt i dess pedagogiska praktiker. 

Konstbegreppet finns med från tiden före 2011-års skollag i en 

                                                
324 Gäller tiden före 1992 med undantag för några waldorf- och montessoriskolor. 
325 Vanliga Danska skolor. 
326 Dahlin, 2003. 
327 År 2012 presenterades "Bildungserfahrungen an Waldorfschulen" av Prof. Dr. Heiner Barz 
(Universität Düsseldorf), Dr. Sylva Liebenwein (Universität Düsseldorf) och Prof. Dr. Dirk Randoll 
(Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter/Bonn). Studien bygger på ca 800 intervjuer med 
elever ur tio skolor. Studien presenterad av PISA-Koordinator Prof. Dr. Andreas Schleicher (OECD). 
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lärarutbildningsproposition.328 Överensstämmelsen mellan sakkunniga forskares 

skrivningar i den offentliga utredningen SOU och skrivningar i den politiska 

propositionen; det vetenskapligas excellens (liberté) och politisk solidaritet (fraternité). 

Skillnaderna ger anledning till reflektion. I den förra, den professionella versionen står 

att läsa: 

(SOU): Som lärare skall man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant 
sätt att konstens metod blir en självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete 
[min kursiv.] och medvetet öppnar dörrar mellan kulturliv och skola.329  

I den senare, skriver politiker: 

(Prop.): Som lärare bör man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant 
sätt att konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg i skolans vardagliga 
arbete [min kursiv.] som öppnar dörrar mellan kulturliv och skola.330  
 
De sakkunniga visar större tydlighet i fråga om konstens betydelse än politikerna 

gör. Det heter om konstens metod att bli en ”självklar kunskapsväg i skolans vardagliga 

arbete”.331 Denna formulering öppnar på professionella grunder ny-gamla perspektiv 

mot ”Artes liberales”. Uttrycket; ”konstens metod” saknar inte anknytning till historien 

och gällande måldokument för skolan. Kulturarkeologiskt sett återknyter uppfattningen 

om konstens didaktiska värde till antikens musor och skolor.332 Idéer kring konsternas 

metoder gäller även beträffande Deweys kraftkälla, Keys estetiska värden, Köhlers  

verkskapande, men även till Vygotskijs fantasi och kreativitet i barndomen,333 

Bamfords the wow-factor,334 Csíkszentmihályis flow,335 listan kan göras längre.336 

För den österrikiske goetheforskaren, filosofen och pedagogen Rudolf Steiner 

(1862-1925), innovatören för waldorfpedagogik, var skolan en arena för konstnärligt 

kunskapande i en social kontext (bildningshumanism).337 I fråga om människans 

självbildande förmågor delar Steiner uppfattning med Wilhelm von Humboldt.338 ”Både 

                                                
328 Prop. 1999/2000:135. 
329 SOU 1999:63, s. 56. 
330 Prop. 1999/2000:135, s. 9. En förnyad lärarutbildning. 4.3 Ett förnyat läraruppdrag. 
331 Professionens version/SOU. 
332 Episk diktning, historieskrivning, tragedi, sorgediktning, sång till lyra, flöjtmusik, komedi, körlyrik 
och dans, pantomim samt astronomi. 
333 Vygotskij, 1995. 
334 Bamford, 2006. 
335 Csíkszentmihályi, 2002. 
336 Bjørkvold, 1991. Edström, 2008. Malmström, 1998. 2006. Schiller, 1961, m.fl. 
337 Steiner, 1919. 1920. 1946. 
338 Humboldt Wilhelm von, 1767-1835, tysk ämbetsman och lärd. Han gav riktlinjerna för det 
nyhumanistiska gymnasiet, vars mål var elevernas bildning genom studiet av klassiska språk och 
matematik. Han var också ideologen bakom det nya Berlin-universitetet (nu Humboldt-Universität zu 
Berlin), som grundades 1810. Humboldt står idag som symbol för vitt utbredda ideal om undervisningens 
förening med forskning, lärarnas oberoende och studenternas fria studieval. (Källa: NE) 
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Humboldt och Steiner tyckte att näringsliv och statligt rättsliv skulle stödja och skydda 

men ej styra kulturlivet, så att den enskilda människans behov och möjlighet till 

bildning garanterades”.339 Här i betydelsen skola som ”kulturliv”. Staternas kulturella 

maktanspråk diskuterades i samband med bildandet av den så kallade fria 

waldorfskolan. 

 
De som i slutet av det 18 århundradet framställde kravet på förverkligandet av de 
tre idéerna: frihet, jämlikhet och broderskap, och även de, vilka senare förnyat 
det, kunde dunkelt förnimma i vilken riktning utvecklingskrafterna hos den 
moderna mänskligheten strävade. Men de övervunno icke tron på enhetsstaten.340 
 
I samband med grundandet av den första waldorfskolan 1919 förutsätter Steiner 

för bildningshumanismen en socialfilosofi byggd på tregreningskonceptet.341 Till det 

socialfilosofiska tregreningskonceptet fogade Steiner moralfilosofiska aspekter om 

meningen med skolan; att, enligt Dewey; erbjuda unga människor det sanna, det goda 

och det sköna.342 Tregreningskonceptet är av betydelse för förståelsen av 

bildningshumanismen som modell för medborgarinflytande och som ett bidrag i 

maktfördelningsdiskussionen. Tregreningskonceptet introducerades i 

samhällsdiskussionen åren 1917-1920343 och prövades i praktiken med 

skolinnovationen vid cigarrettfabriken Waldorf Astoria i Stuttgart. Detta skedde i en för 

Tyskland politiskt omvälvande tid, mellan krigen och konflikterna, innan diktaturerna 

bemäktigade sig de svaga samhällsstrukturerna. Sekelskiftets europeiska 

reformpedagogik och USA-progressiv pedagogik utgjorde en liten men skönjbar 

kraftström utgående från skolreformerna i Wien och Stuttgart. Understödd av de 

gryende psykologiska vetenskaperna i Wien,344 utvecklades olika reformpedagogiska 

praktiker med syfte att förändra vad som uppfattades som traditionell och 

konserverande undervisning. Redan 1906 öppnade Maria Montessori Casa Bambino, 

den skola i Rom som blev startpunkten för hennes pedagogiska verksamhet.345 Parallellt 

pågick i USA progressiva praktisk-pedagogiska försök utgående från pragmatismen.346 

Den progressiva/reformpedagogiken 347 avsåg sätta barnet i centrum; The Childcentered 

                                                
339 Lejon, 1997, s. 96. 
340 Steiner, 1920, s. 53. 
341 Steiner, 1919. 1920. 
342Jfr. ”Så fatta all sanning, så våga all rätt, och bilda det sköna med glädje!” (E. Tegnér 1808-1928). 
343 Vid tiden för diskussionen om demokratins skola och skolreformen i Röda Wien. 
344 Se Köhler ovan. 
345 Johansson, 1994. 
346 Jfr. Peirce, James och Dewey. 
347 Ett urval reformpedagogiska referenser: 
Ellen Key, (1849-1926) Framtidens skola, 1900, Sverige 
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School, för att utveckla friare umgängesformer i skolan, större elevmedverkan, ökad 

vikt vid skapande aktiviteter och undervisningsformer, bättre samhällsanknytning (läs 

konst), ökad föräldrasamverkan, kort sagt det som kännetecknar 1946-års 

skolkommissions visioner om skola som miljö för barnens fria växt.  

Reformpedagogiken kom att bli en del i det svenska folkbildningsarbetet bland 

bildningsradikaler, kvinnogrupper,348 arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen m.fl.349 Den 

sokratiska metoden med exempel som aktivitetspedagogik, konstpedagogik, 

bildningshumanism, kulturpedagogik under det reformpedagogiska paraplyet fortlever 

trots- och uppenbarligen i konflikt med arvet från katekesskolan, vilket vi återkommer 

till med exempel från Umeå, Linköping och Lund. 

Reformpedagogik och svensk skolutveckling 

Året 1919 inträffade en serie reformpedagogiskt grundade händelser, första 

waldorfskolan i Stuttgart, parallellt med skolreformen i Wien och det svenska politiska 

beslutet att avskaffa katekesläsningen med 1919-års undervisningsplan (nästan två 

decennier efter Ellen Keys bok Barnets århundrade, och hennes kritik mot katekesen 

som läromedel).  

Reformpedagogiska initiativ introducerades av möbelsnickaren Carl Malmsten, 

montessoripedagogen Connie William-Olsson och folkskolläraren Per Sundberg en av 

initiativtagarna till Olofsskolan i Stockholm 1927, som kort tid därefter grundade 1928 

landets första examensfria saminternatskola i Viggbyholm med tjugo elever i åldrarna 
                                                

Otto Salomon, (1849-1907) Slöjdämnets fader, 1872, Sverige 
Anna Whitlock, (1852-1930) Whitlockska samskolan, 1878, Sverige 
Georg Kerschensteiner,  (1854–1932) Arbetsskolan, 1901, Tyskland 
Anna Sandström, (1854-1931) Reformpedagog, 1883, Sverige 
Rudolf Steiner, (1861-1925) Waldorfpedagogik, 1919, Österrike/Schweiz 
George H Mead, Mind, Self and Society, (1863-1931) USA 
Maria Montessori, (1870-1952) Montessoripedagogik, 1907, Italien 
William H. Kilpatrick, (1871–1965) Projektmetoden, 1918, USA 
Otto Glöckel (s) (1874-1935) Wiens skolreform, 1919, Österrike 
Elsa Köhler, (1879-1940) Aktivitetspedagogik, 1936, Österrike/Sverige 
Eduard Spranger, (1882-1963) Konstpedagogik, 1914, Tyskland 
Alexander Sutherland Neill (1883-1973) Summerhill School, 1921, England 
Honorine Hermelin-Grønbech, (1886-1977) Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. 
Helen Parkhurst, M.A. (1887-1973) The Dalton Plan, 1920, USA 
Anton S. Makarenko (1888-1939) Socialistisk fostran, 1920, Sovjetunionen 
Per Sundberg (1889-1947) Viggbyholmskolan, 1927/28, Sverige  
Carleton Washburn (1889-1968) Winnetkaplanen, USA 
Célestin Freinet, (1896-1966) Arbetets pedagogik, 1920, Frankrike  
Lev S Vygotskij, (1896-1934) Kulturhistorisk teori, Sovjetunionen 
Jean Piaget, (1896-1980) Konstruktivistisk teori, Schweiz 
Ester Hermansson, (1901-1989) Aktivitetspedagogik (Köhler), Sverige / (Alva Myrdal) 
Loris Malaguzzi, (1920-1994) Reggio Emilia förskolepedagogik, 1963, Italien 
Howard Gardner, (1943-  ) MI; Multipel Intelligens, 1983, USA 
Bodil A Johansen, Ann-Louise Rathe, Bifrostskolen, 1987 Danmark 
 
348 Lindberg, 2000. Hermelin-Grønbech. Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. 
349 T.ex. utgjorde kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, med dess ledare Honorine Hermelin 
Grønbech, ett kraftcentrum för reformpedagogiska visioner i Sverige. Lindberg, 2000. 
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sju till fjorton år. Viggbyholmskolan betraktas som ett unikt exempel av 

reformpedagogisk skola i Sverige. I ett tidigt skede hade bildningshumanismens 

anhängare (waldorfpedagogiken) kontakt med Viggbyholmskolan.350 Sundberg företog 

resor till olika skolor i Europa. I USA besökte han Carleton Washburn och Helen 

Parkhurst som utvecklat Winnetkaplanen respektive Daltonplanen (som givit namn åt 

olika riktningar inom progressiv pedagogik i USA). I Wien träffade Sundberg 

barnpsykologerna makarna Karl och Charlotte Bühler, Elsa Köhlers handledare. Han 

besökte även Tyskland och Odenwaldskolan med anknytning till Ellen Key och A. S. 

Neills Summerhill School i England. 

Waldorfpedagogikens socialfilosofi (tregreningskonceptet) hade, som sagt, ett 

kritiskt förhållningssätt till statligt inflytande över arenor för bildningsprocesser och 

skolors inre didaktiska arbete (annat än som garant för barnens fria växt).351 Under 

1900-talet gjordes i reformpedagogisk anda svenska försök till ämnesintegrering, att 

sammanföra ämnen, till exempel som tema- och ämnesfördjupande i samhällsvetenskap 

och naturvetenskap. Till exempel presenterades hembygdsundervisning352 som ett 

tematiskt inriktat ämne i den statskommunala skolan. Tidskrift för Sveriges Allmänna 

Folkskollärarförening, skriver 1942 om en nykomling i ämneskretsen; 

hembygdsundervisning. Såsom ämne i folkskolans undervisningsplan 1919, kom 

hembygdsundervisningen med arbetsövningar i efterföljd till småskolans 

åskådningsövningar. 

  

Knappast något skolämne har givit anledning till så mycken diskussion - en 
debatt, som i hög grad gav liv åt pedagogiken under 20-talet. 
Hembygdsundervisningen, som utgör ett särskilt ämne under de tre första skolåren 
och som samlar lågstadiets naturkunnighet, geografi och historia, är tillika en 
princip, som bör prägla även de högre klassernas undervisning.353  
 

Försöksverksamheter under skolöverstyrelsens ledning planerades från 1949/50, 

det vill säga, vid samma tid som danska lilleskolor etablerade sig och kort efter att 

fristående reformpedagogiska waldorfskolan, Kristofferskolan, startade sin verksamhet i 

Stockholm. Det kom dock att dröja till 1957 innan skolöverstyrelsens försöksskolor i 

                                                
350 Ritter, 1999. 
351 Steiner, 1919. 1920. 1946. 
352 Principen om sambandet ämne/vad (hembygdsundervisning) och metod/hur (koncentrationstanken) 
gäller för s.k. ”Gesamtunterricht”, i waldorfskolorna kallad periodundervisning (Epochenuntericht), 
Stockmeyer, 1955. Waldorfskolans kursplan föreskriver hembygdskunskap under tredje skolåret, 
motsvarande barnets nioårsålder Steiner, 1987. 
353 Tidskrift för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, 1942, s. 71. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 74 

Linköping kom igång. Tio år senare inrättades försöks- och demonstrationsskolor vid de 

större lärarhögskolorna. Montessoriskolornas didaktik grundas numera på sekellång 

beprövade erfarenheter och med stöd i vetenskapliga utvärderingar.  

Från olika håll kritiserades utvecklingsarbetet i statsskolorna. Gunnar 

Richardson354 och Sixten Marklund,355 båda professorer i pedagogik, representerar 

liberala respektive socialistiska perspektiv i svensk skolpolitik. Efter tre decennier 

summerar de skolutvecklingen. Marklund sympatiserar med den 

progressiva/reformpedagogikens uppfattning om barnens fria växt, Richardson ger stöd 

för det pedagogiska arvet, den mimesiska undervisningstraditionen, 

förmedlingspedagogiken med rötter i de religiösa skolornas missionerande fråga- 

svarmetod.  

Utifrån sina olika politiska perspektiv kom båda professorerna till likartade 

lärdomshistoriska slutsatser; att pedagogiskt utvecklingsarbete visade sig svårt, eller 

som Richardson skriver; beslutsprocesser är komplicerade och tidsödande och skolan 

som system i hög grad är trögrörligt. Den liberale Richardson förhöll sig kritisk till det 

socialdemokratiskt dominerade 1946-års skolkommission och Myrdal-Arvidsonska 

reformprogrammet, som utmynnade i grundskolreformen 1962. Marklund stödjer andan 

i reformarbetet men var, efter tre decennier, i likhet med Arvidsson, självkritisk till 

resultaten av grundskolereformen. Han menade att försöksverksamheten 

(reformpedagogik) gav värdefulla erfarenheter, men att de för sällan kommit till bruk. 

Vi har här, skriver Marklund, något av en paradox i skolreformernas värld. Inre 

pedagogisk förnyelse efterfrågas, men när den presenteras möter man den med ringa 

intresse. Myndighetsskolan kom att fungera som den politiska maktens instrument, 

styrd av nomenklaturen, (sammansmältningen av partipolitik och förvaltning).  

En avgörande skillnad mellan statsskolan och waldorfskolan är lärarrollen, vilken 

vi återkommer till. 

Arbetarskolan för barnens fria växt vid cigarrettfabriken Waldorf Astoria  

Bildningshumanism och kulturvetenskap är som begrepp förbundna med 

varandra.356 1882 blev Rudolf Steiner av professor Joseph Kürschner inbjuden som 

medarbetare till Goethe-Schiller arkivet i Weimar. Under sina fjorton år som 

                                                
354 Richardson, G. 1977. 1978. 1983. 
355 Marklund, S. 6 volymer 1980-89. 
356 Kulturvetenskap är min översättning av tyskans Geisteswißenschaft. 
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goetheforskare357 tog Steiner djupa intryck av Goethes naturvetenskapligt - 

fenomenologiskt inriktade forskningsansats.358 Goethe hade under sin livstid utöver sitt 

skönlitterära författarskap även bidragit med naturorienterade så kallade 

fenomenologiska betraktelser kring Växternas metamorfos (1790), bidrag till Optiken 

(1791) och färglära, Zur Farbenlehre (1810).359 Till de naturvetenskapligt inriktade 

arbetena kom även de samhällsorienterade. Goethe kallas den sista renässansmänniskan 

och den första moderna människan.360 

Åren i Weimar får en betydande inverkan på Steiner och utformandet av 

waldorfpedagogiken. Den svenska pedagogikforskaren Agnes Nobel skriver; ”Ju mer 

jag studerat Steiner för att försöka komma underfund med hans pedagogiska tänkesätt, 

desto mer har jag förstått hur central denna utgångspunkt är om man vill förstå grunden 

till waldorfpedagogiken och särskilt varför man där lägger sådan vikt vid det 

konstnärliga i kunskapssammanhang”.361 

Steiner medverkade under åren kring sekelskiftet 1899-1904 som lärare vid 

skolan för arbetarbildning, grundad av Wilhelm Liebknecht i Berlin.362 I samband med 

detta lärde han känna texter av Marx och tidens socialistiska tänkande. Steiner och 

Caroline von Heydebrands363 tolkningar av europeisk reformpedagogik och den 

pragmatiskt/progressiva pedagogiken formar den så kallade bildningshumanismen. 

Ur Steiners självbiografi364 framgår hur det pedagogiska engagemanget tidigt 

fokuserades på epistemologiska frågeställningar. 1986 publicerades i svensk 

översättning boken Kunskapsteori.365  Epistemologiska frågor var även centrala 

problem i Steiners doktorsarbete och behandlades i flera kunskapsfilosofiska verk, 

bland annat böckerna Sanning och vetenskap 1892 och Frihetens filosofi 1893/1894.366 

Dessa filosofiska texter publicerades närmare tre decennier före tillkomsten av den 

första pedagogiska praktiken i arbetarskolan vid cigarrettfabriken Waldorf Astoria i 
                                                
357 Steiners uppgift var att bearbeta de naturvetenskapliga delarna av Goetheedition 1883-1897 inom 
ramen för samlingsverket Deutsche Nationallitteratur och 1888 som del av Sophien-Ausgabe, Goethes 
samlade verk. 
358  Nobel, 1999. 
359 Goethe, 1976. 
360 Sv. uppslagsbok, 1949. 
361 Nobel, 1999, s. 81. Prop. 1999/2000:135, s. 9. 
362 Hemleben, 1975. Nobel, 1999. 
363 Heydebrand, 1962. 
364 Steiner, 1947. 
365 Steiner, 1986, på tyska; Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goetheschen Weltanschauung mit 
besonderer Rücksicht auf Schiller, zugleich eine Zugabe zu ”Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften” 
in Kürschers ”Deutsche National-Litteratur”. 
366 Frihetens filosofi Steiner, 1893/1894/1963. ”Min Frihetens Filosofi har grundats på den upplevelse 
som består i det mänskliga medvetandets fattande av sig självt. I viljandet övas friheten; i kännandet 
upplevs den; i tänkandet lär man känna den” Steiner, 1947, s. 124. 
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Stuttgart 1919. Där kom man att i praktiken tillämpa Goetheanistisk frihetsfilosofisk 

pedagogik. Skolbildningen skedde på initiativ av fabrikschefen Emil Molt som ombad 

Steiner att leda uppbyggandet av en fri skola som del i tillämpningen av det 

socialfilosofiska tregreningskonceptet.367  

Med waldorfskolan avsåg Steiner-Molt att åstadkomma en enhetsskola, en 

tolvårig allmänbildande samskola. Inrättandet av det som kom att kallas waldorfskolan 

(senare även Rudolf Steinerskolan) skedde, som sagt, parallellt med a) den 

reformpedagogiskt inriktade skolreformen i Wien, b) den pragmatiskt-progressiva 

metodutvecklingen i USA, och c) 1919-års svenska undervisningsplan med 

katekesläsningens avskaffande.  

Steiner närvarade vid föredrag av Ellen Key februari 1905368 och omnämner Key 

som die grosse schwedische Pädagogin.369 Ellen Key läste enligt uppgift Steiners bok 

Frihetens Filosofi.370 

Möjligen påverkad av Key beskriver Steiner waldorfskolans pedagogiska 

förhållningssätt med orden ”Vad det kommer an på är att vi finna en pedagogik där det 

läres att lära, att hela livet lära av livet. Det finns intet i livet som man icke kan lära 

av”.371 

Som del av det socialfilosofiska tregreningskonceptet blev den så kallade ”fria” 

waldorfskolan en pedagogiskt-didaktisk praktik, utgående från Goetheinspirerad 

epistemologisk frihetsfilosofi, inom det fria kulturlivets sektor (liberté), Steiner 

förordade en skola öppen för alla barn, ingen privatskola förbehållen cigarrettfabrikens 

personalbarn. Waldorfskolan kom att ta emot barn från olika samhällsskikt. Både pojkar 

och flickor undervisades tillsammans av både manliga och kvinnliga lärare (ovanligt vid 

den aktuella tiden), utan uppdelning i maskulina och feminina skolämnen, (som ett 

uttryck för tregreningskonceptets jämlikhetsbegrepp). Lärarna organiserades som en fri 

lärarrepublik.372 Den bildningshumanistiska skolan avsågs enligt tregreningskonceptet 

bidra i samhällsbyggandet genom personlighetsutvecklande bildning grundad på 

                                                
367 Den första waldorfskolans pedagogiska uppbyggnad under Steiners ledning finns dokumenterad bl.a. 
som Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen Stockmeyer, 1965 och Von den lebensbedingungen 
einen freien Waldorfschule. Huber, 1969. 
368 Ellen Key, i boken Tankebilder, kap. Själens evolution. Hänvisning till Steiners Philosophie der 
Freiheit, s. 104. 
369 På Väg nr 2-3/2000; 4/2000. 
370 http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14964994.ab. / UR; Pedagogikens giganter, 
Ellen Key. Rudolf Steiner. 
371 Steiner, 1946, s. 47. Citatet kan jämföras med Ellen Key i Stafseng (1996, s. 166) ” - - där man lär för 
livet, icke som nu - även i bästa fall - utarmas för livet”. 
372 In einer wirklichen Lehrerrepublik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Verordnungen die 
vom Rektorat kommen…Steiner i Leber, 1974,  s. 56. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 77 

vetenskap, konst och religiös tolerans (föräldrarna valde religiös undervisning för sina 

barn oberoende av skolan). Om Goetheanistisk frihetsfilosofi utgör den 

kulturvetenskapliga grunden, det ideella perspektivet, är Waldorfskolan dess 

pedagogiska praktik. 

Tidens drömmar om frihetspedagogik, en positionering 

Två år i ålder skiljer pedagogikens två progressiva nestorer, den pragmatiske 

filosofen John Dewey, född 1859, och den reformpedagogiskt/goetheanistiske 

frihetsfilosofen Rudolf Steiner, född 1861. USA-pragmatism och Europeisk 

kulturvetenskap, var och en på sitt sätt, avsatte små, inte obetydliga spår i pedagogikens 

idéhistoria.373 Dessa kan jämföras med den massiva influens pedagogen Martin Luther 

och dennes katekesmetodik kom att få fram till dagens undervisningssystem från 

förskola till universitet. Två samtida filosofer, Dewey och Steiner hanterar frågor kring 

frihet, bildning, samhällsvisioner om skola som miljö för barnens fria växt långt före 

den svenska skolkommissionen 1948 och läroplanskommittén 1992. Båda satte det 

skapandet emanciperande/frigörande barnet i centrum; Pädagogik vom Kinde aus - The 

Childcentered School. Deweys samhällsfilosofi,374 och Steiner tregreningskoncept 

hanterar upplysningsvisionen, liberté, égalité, fraternité, samhällets omdaning, 

Kopernikanska revolutionen och utveckling. Både Dewey och Steiner sätter ljus på 

människans inre ”kraftkälla”. Dewey bland annat genom sin, nämnda text, My 

pedagogic Creed, 1897 kort efter bildandet av The Laboratory School, 1896. Steiner i 

sina böcker Kunskapsteori 1886 och Frihetens filosofi 1893 med bildandet av Fria 

Waldorfskolan. Båda forskarna är för övrigt kända för sin omfattande textproduktion.  

Kring Steiner utvecklades med tiden en brokig samling icke akademiska 

verksamheter som förutom socialfilosofi (tregrening) och waldorfpedagogik och 

didaktik gått till eftervärlden.375  

Steiner blir känd för sina esoteriska376 personliga, för att inte säga privata 

subjektiva, andliga upplevelser med rötter i barndomen. Det var för honom angeläget att 

kommunicera dessa erfarenheter till omvärlden. 1913 valde han att komma ut med sina 

egna esoteriska upplevelser. Steiners esoterik, inre värld, kontrasterar mot hans yttre 
                                                
373 Jfr. Utbildningsradions (UR), Pedagogikens giganter. 
374 Dewey, School and Society, 1907. 
375 Det kom att handla om biologiskt dynamiskt jordbruk (biodynamiskt), scenkonst (rörelse/eurytmi, tal, 
drama), förnyad kyrklighet (kristensamfundet, för de troende), Goetheanistisk arkitektur, konst, ekonomi, 
medicin, matematik, läkepedagogik, miljövård.375 Alla Steiners efterlämnade texter, skrivna böcker och 
stenograferande föredrag finns i dag publicerade. 
376 Ordet esoterik härstammar ur grekiskans esoteros = inre. 
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akademiska forskarprofil. Utöver frihetsfilosofin, profilerar han sig genom sin 

organisation för det inre livets skolningsväg kallad antroposofi.377  

Rimligen, sannolikt, tycks de flesta människor, i olika grad ha inre, dolda, privata, 

personligt, subjektiva upplevelser. För en del kommer detta till uttryck i religiös tro, och 

tycks så har gjort under överskådlig tid. I fråga om Steiner är han noga med att inte 

påtvinga andra (missionera) sin egen inre värld. I stället, kan man säga, formar han sin 

idé om den så kallade kunskapsvägen, öppen för alla fördomsfria människor. Att med 

öppet sinne själva genomgå en mental utbildning för att om möjligt göra esoteriska 

erfarenheter. Steiners esoteriska bildberättelser skulle inte uppfattas som religiösa 

trossatser eller dogmer, ett påstående som förvirrat eftervärlden van vid urkunder i form 

av text (som bokreligionerna). Av dessa skäl finns ingen trosbekännelse knuten till 

Steiner. Kunskapsvägen ansågs vara en individuell angelägenhet, möjlig att 

kommunicera med likasinnade. Med den antroposofiska kunskapsvägen ställs 

frihetsfråga i centrum. I sammanhanget bör påpekas att denna skolningsväg endast, 

enligt Steiner lämpar sig för vuxna. 

För att hantera konflikten mellan diskurserna frihetsfilosofi och antroposofi 

samlade Steiner anhängare i en gemenskap från 1913, som 1923 fick formen av en 

förening med stadgar.378 Centrum för rörelsen blev den så kallade fria högskolan, ett 

kulturvetenskapligt forskningscentrum vid den arkitektoniskt välkända byggnaden, 

kallad Goetheanum i Basel/Schweiz. Enligt stadgarna är den antroposofiska 

verksamheten öppen för alla människor, oberoende av nationalitet, kön, 

samhällsställning, religiösa, filosofiska eller vetenskapliga övertygelser. Lejon beskriver 

antroposofisk bildningshumanism på följande sätt. 

 

Ett av de väsentligaste karaktärsdragen hos den antroposofiska 
bildningshumanismen är att den, trots idémässig påverkan från esoterismen, inte 
nödvändigtvis belastas av esoterismens begreppsvärld. Bildningshumanismen har 
som syfte att utveckla ordnade begrepp för människans så många gånger 
komplicerade och kaotiska livsvärld, dels att ge namn och begrepp till de nya 
kunskaper som naturvetenskap och teknik möjliggör, dels att orientera om hur vi 
bör handla, dvs ge våra handlingar moraliskt stöd. Bildningshumanismen har en 
verklighetssyn som bygger på en organisk och utvecklingspräglad 
helhetsuppfattning, dvs delarna kan endast förklaras utifrån deras plats och 
funktioner i helheten. Den utgår ifrån att verkligheten kan studeras utifrån 
empiriska, rationella och intuitiva utgångspunkter. Metodiskt innebär det att 
verkligheten förutom att studeras empiriskt fenomenologiskt genom 

                                                
377 Grek. an´tropos = människa, sofi´a = vishet. 
378 Steiner, 1963b. Antroposofiska sällskapet. 
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sinnesiakttagelse, rationellt genom intellektuell verksamhet, även kan studeras 
med en meditativ och intuitivt inriktad erfarenhetsreflektion som syftar till 
avtäckande av ny verklighet och därmed ge ny kunskap och fördjupade insikter. 
Bildningshumanismen är m.a.o. bärare av ett vetenskapsideal och i Goethes 
efterföljd gav Steiner sin humanism en empirisk-naturalistisk inriktning. Han 
betonade människans natursida som en väsentlig del av hennes identitet. Den var 
hennes värld. Utöver denna naturvärld fanns också människoandens frihet, hennes 
nyskapande förmåga och möjlighet till kulturell bildning. Till det utmärkande hör 
också ett historiskt intresse, dvs att utifrån klassiska och humanistiskt inriktade 
föregångare hämta idéer och föreställningar till sin samtid. Normativt framhäver 
den antroposofiska bildningshumanismen en reformistisk humanism som genom 
bildning och kultivering ger människa, natur, kultur och samhälle möjlighet till 
frigörelse från förtryckande livs- kunskaps- och verksamhetsformer, från inre och 
yttre tvång.379 
 

Med orden frihet, hennes nyskapande förmåga och möjlighet till kulturell 

bildning, berör Lejon det antiauktoritära frihetsbegreppet inom bildningshumanismen. 

En del intresserar sig för det filosofiska enligt naturvetenskaplig metod, andra 

intresserar sig för det esoteriska, en del kombinerar detta. Sedan 1923 har världen 

utvecklats och förändrats mycket. Denna utveckling är objekt för både historiska och 

idéhistoriska studier av vilka den föreliggande undersökningen är ett litet bidrag.  

Vår undersöknings författarjag är religiöst, ekonomiskt och filosofiskt oberoende. 

Av naturliga skäl380 finns anknytningar till bildningshumanismen. Så långt det är 

möjligt och i enlighet med fenomenologins epoché381 distanserar sig författarjaget från 

sin egen biografi, att användas som prövosten i försök att söka nya tolkningshorisonter 

och därmed bidra med verkningshistoria.382 I det följande skisseras den kulturkonflikt ur 

vilket bildningshumanismen emanerar. 

Filosofi och praktik 

Till förståelsen av dr. Rudolf Steiners verkningshistoria och tillhörande tolkning 

av frihetsbegreppet hör beaktandet av holistisk/ekologisk diskurs som gör anspråk på 

syntesen av konst, vetenskap och religiös tolerans.383 Denna diskussion gäller i första 

hand allmänbildande skola, till skillnad från yrkesutbildning. I sin självbiografi384 

                                                
379 Lejon, 1997, s. 98. 
380 Fjärde generation i släktens humanistiska kultur. 
381 Epoché, ett centralt begrepp hos Husserl med syftning på tillbakahållande av omdömen, att sätta 
vardagskunskapen inom parentes [Einklammerung] vid studiet av fenomenen. Strävan är att gå till 
sakerna själva och bortse från tidigare uppfattningar. 
382 Jfr. Gadamer. 
383 Dvs. helheten; naturvetenskap, filosofi, estetik, esoterik, social- och moralfrågor. 
384 Steiner, 1947. 
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redogör Steiner för sin påverkan av den Goethe-Hegelianska kulturvetenskapen 

(Geisteswißenschaft). Vid samma tid (jämngammal med Steiner och Dewey) utvecklade 

Edmund Husserl (1859-1938) sin fenomenologiska filosofi385  (jfr. Goethes 

fenomenologiska studier 1790-1810).  

Lejon betonar den filosofiskt och esoteriska dubbelheten i Steiners livsverk.  I 

samband med starten av fabriksskolan i Stuttgart 1919 gjorde Steiner upprepade 

uttalanden för att uppmärksamma och beskriva relationen mellan Goetheanistisk 

frihetsfilosofi, waldorfpedagogik och det esoteriskt-antroposofiska intresset. Syftet med 

waldorfskola var att åstadkomma en fri, öppen, tolvårig allmänbildande skola utan 

religiöst missionerande eller propaganda för någon speciell religion, livsåskådning eller 

politik. Hållningen anknyter till, kan ses som exempel på en fenomenologisk ansats, en 

tankeström utgående från Goethe. 

Reformpedagogik och fenomenologi framträder vid sekelskiftet, 1900-talets 

början, den tid Ellen Key utropar som Barnet århundrade. Kärnan i Goethes 

fenomenologi kom till utryck i begreppet åskådande omdömeskraft386 där fenomenen 

förbinds med subjektet i det filosofiska kunskapandet. 

Fenomenologi, utvecklad av Edmund Husserl bl.a. i Logische Untersuchungen 

från 1900 (samtidigt med Ellen Keys Barnets århundrade) kom att få betydelse inom 

filosofin och social- och beteendevetenskaperna.  

 
Fenomenologi: det betecknar en vetenskap, ett sammanhang av vetenskapliga 
discipliner; fenomenologi betecknar emellertid samtidigt och framför allt en 
metod och en tankehållning: den specifikt filosofiska tankehållningen, den 
specifikt filosofiska tankemetoden.387 

Husserl avsåg att bidra till en vidare filosofisk och vetenskaplig utveckling 

utgående från en strikt deskriptivt grundad vetenskap. Han karakteriserar sin teori som 

förutsättningslös, apodiktisk (absolut säker) vetenskap. Ett centralt begrepp hos Husserl 

är epoché med syftning på tillbakahållande av omdömen, att vid studiet av fenomenen 

sätta vardagskunskapen inom parentes [Einklammerung]. Strävan består i att gå till 

sakerna själva och bortse från tidigare uppfattningar. Husserl utvecklade begreppet 

intentionalitet för att karaktärisera empiriskt grundad egenaktivitet.  

                                                
385 Husserl, 1989. 
386 Nobel, 1999, s. 118. 
387 Husserl, 1989, s. 64. ff. 
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För Husserl utgör åskådning är en aktström, utförd av jaget.388 Den riktar sig 

(intention) mot det Husserl kallar livsvärlden [die Lebenswelt] själva förutsättningen för 

varje erfarenhet. Jaget skapar sammanhang och är samtidigt själva sammanhanget. Jaget 

är identitetspolen i medvetandeströmmen. Det håller samman strömmen av erfarenheter. 

Intentionalitetsteorin förutsätter ett individuellt och aktivt medvetande. Det konkreta 

jaget är medvetandeströmmens sammanhang i sin enhet med den värld som det erfar. 

Husserl inför begreppet det transcendentala egot som utgångspunkt för kunskapande, 

för det intentionala handlandet. Den aktiva åskådningen (åskådande omdömeskraft) 

skulle man kunna säga är förutsättningen för erfarandet av livsvärlden. Den 

transcendental-fenomenologiska teorin ska inte uppfattas som uttryck för idealism och 

mystik, enligt Husserl. Den omfattande filosofiska forskningen som utgår från Husserl 

saknar inte tolkningsproblem, som Husserls egen verkningshistoria visar. 

Husserls erfarenhetsfilosofi, aktfilosofi och intersubjektivitetsproblemet tillhör 

den fenomenologiska kunskapsfilosofins centrala frågeställningar. Livsvärlden är ett 

undersökningsområde, ett filosofiskt objekt, som via hans elever fått inflytande över 

den moderna sociologin och socialpsykologin.389 Bland de välkända filosofer som i 

olika avseenden tagit intryck av Husserl finns Gadamer och Habermas. Livsvärlden är 

fenomen i samspel - en oändlig process, betingad av främlingskap och förtrogenhet, av 

tidsavstånd och av fördomar.390 Livsvärlden som vetenskapens yttersta 

erfarenhetsmaterial, kunskapernas förutsättning. 

Med Husserls fenomenologiska filosofi blottlades en grundläggande problematik, 

frågan om kunskapernas objektiva (gå till sakerna själva) resp. subjektiva natur (jaget 

som medvetenhetspol). Problemet med kunskapernas objektiva resp. subjektiva natur, 

som Husserl försökte lösa med införandet av jag-begreppet och den transcendental-

fenomenologiska teorin, vidareutvecklad bl.a. av Heidegger (efter brytningen med 

Husserl). Vetenskaplig objektivitet anses inte längre vara måttet på legitim kunskap i 

allmänhet utan en vetenskaplig norm som är lämplig för vissa projekt i livsvärlden; ett 

filosofiskt problem och dilemma.  

Steiner framhöll waldorfskolan som en konfessionsfri metodskola, grundad i 

subjektivistisk ontologi, vilket kan förstås i ljuset av fenomenologins filosofi.  

                                                
388 Jfr. Dewey, ”kraftkällan”. 
389 Haglund i Husserl, 1989. 
390 Gadamer, 1997, s. 18. 
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Ovan nämnda värdering av waldorfpedagogiken praktiska resultat,391 ger en idé 

om reformpedagogikens bildningspotential, uppmärksammad genom den statliga 

utvärderingen av Kristofferskolan 1977.392  Förståelsen problematiseras dock av 

fenomenologins dynamik och filosofiska komplexitet från Goethe till 

Husserl/Heidegger. Ahlström skriver följande: 

 

I bjärt kontrast till mångfalden i det allmänna skolväsendet står Kristofferskolans 
enhetliga grundsyn. Man skulle kunna anta att denna enhetlighet motverkar 
utvecklingsarbete. Men vi har tidigare hävdat att den "pedagogiska miljön har en 
dynamik, som man sällan kan upptäcka på andra håll". Det finns därför anledning 
att undersöka hur utvecklingsarbete kommer till stånd och vad det har för 
konsekvenser.393 
 
Innebörden av detta är, med dagens begrepp, kunde beskrivas som situationell 

(kontextuell),394 som en unik bildningsarena, en oberoende kommunicerande 

lärarrepublik, en miljö för barnens fria växt.395 Detta kan anses strida mot modernitens 

generalistiska rationalitet, fabriken-fabriksskolan (Fig. 1), och i viss mån svara mot det 

postmoderna, plurala; att läraren fungerar som ledare av bildningsprocesser, till skillnad 

från dagens målstyrda myndighetsskola efter sovjetskolans modell. Problemet i mötet 

mellan modernitet och postmodernitet kan beskrivas i termer att systemet koloniserar 

livsvärlden.396 Ett fortlöpande tolkande, omtolkande bygger vidare från det givna mot 

det okända nya, ligger i det vi kan kalla forskningsprocesser. Ett lärarlag, ett forskande 

lärarkollegiet (vilket vi återkommer till) kan, som framgår av Ahlström 1977 fungera 

som generator för individernas, intentionella jagaktivitet kraftkällan.397 Om systemet får 

herraväldet, hegemonin, riskerar livsvärlden att koloniseras. 

Antroposofi och waldorfpedagogik beskrivs av Steiner som varandras 

förutsättningar, vilket förstärker tolkningsproblemen, och ger ett dilemma.398 Den 

fenomenologiska ansatsen (Goethe-Husserl), bildningsprocesserna frihetlighet står i 

konflikt med solidaritets- och rättvise-jämlikhetspolitik, grunden för den 

partipolitiserade undervisningen. Detta gör att subjektens, folkets, demos möjliga 

                                                
391 Danmark, Sverige och Tyskland. 
392 Ahlström, 1977 i Hellström, 1986. 
393 Ibid. s. 162. 
394 Lave & Wenger, 1996. 
395 Det republikanska gäller även om waldorfskolorna är organiserade i nationella förbund, i Sverige 
”federation”, vilket poängterar varje skolas egenart. 
396 Hellström, 2002. 
397 Dewey, (1897/1998). 
398 Steiner, 1963a, åttonde föredraget. 
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handlande ställs mot systemintegrering, det som legitimerar en demokratins skola som 

miljö för barnens fria växt.  

Enligt Steiner får inte den pedagogiska verksamheten (i waldorfskolan) leda till en 

viss världsåskådning, in bli världsåskådningsskolor, något som skulle strida mot de 

fenomenologiskt postmoderna perspektiven. Striden mellan socialdemokrati och 

alliansliberalism tycks ha förlamat statsskolsystemen i den anglosaxiska världen vilket 

hejdar måluppfyllelsen, drömmarna, eller medvetandeströmmen med Husserls ord. 

Målstyrning, systemintegrering motverkar jagets aktström, handlingsfriheten, 

aktiviteten. Signifikant för den artikulerade kritiken mot skolverksamheter bygger på 

tvivelaktiga mätningar (modernitet) och en tilltagande dold idéström; The New Public 

Management. Den rörliga mosaiken uppfattas som hot mot doktrinära åskådningar.399  

Alliansregeringen, (utan demokratisk hantering), tar ställning för det pedagogiska 

arvet (Richardsson) och förmedlingspedagogik (Luther). I en intervju400 karakteriserar 

skolminister Björklund (fp)401 den idéologiska striden, diskurskonflikten: På frågan; ”- 

Vad är du mest stolt över under dina sex år som minister?” blev svaret – den ”totala 

omläggningen av utbildningspolitiken”. - ”Vårt grundläggande ideologiska 

[pedagogiskt arv] synsätt var utbuat för tio år sedan, men har nu ett mycket brett stöd”. 

Nästa fråga; ”- Hur skulle du formulera det?” Svar: ”- Vi har vunnit”. Dilemmat 

framträder i dikotomin; Marklund / barnens fria växt och Richardson / pedagogiska 

arvet. Ute på fälten för bildningsprocesser tyck det finnas stöd för det Deweys 

paradigmskifte.402 

Tolkningsproblem kring bildningshumanismen ledde tidigt, redan under Steiners 

livstid, till en kluven värld, med stridande falanger,403 ett mönster som uppenbarligen 

upprepas i dagens skolpolitik. 1948 gav FN föräldrarna valfrihet, 1946-års 

skolkommission argumenterade för läraransvaret. Föräldrars valfrihet och 

lärarprofessionens excellens uppfattas som problematiskt i nuvarande skolsystem. Med 

oro kan vi notera att socialdemokratin förordar utökad skolplikt, tvånget att gå i skola. 

När det gäller waldorfskolorna kring 1919 fastslog Steiner, som sagt, att det handlar om 

metodskolor oberoende av staten och frihet att välja dem. 

                                                
399 Human-Etiska förbundet, 1991. Wilson, 1990. Svärd 1987. 
400 Skolvärlden 2012-08-20. 
401 Tillika major i det militära. 
402 Hellström, (1990. 1991). Ref. Utbildningsdag 2012-05-23 på temat, Vad är kunskap, använde rektor 
begreppet paradigmskifte / för Lpo 94. 
403 Leijon, 1997. Antroposofiska rörelsen janusansikte. 
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 Lagstiftarens ansvar ligger i att försvara rätten till valfri bildning, inte påtvinga en 

tolvårig skolplikt, statligt opinionstvång. Bildningens innehåll och 

undervisningsdidaktik är en angelägenhet för lärarna, metodutvecklarna, excellenta 

professionen att hantera, inte för lagstiftaren. Spelande, lekande, lärprocesser, metoder-

i-utveckling, i professionell deliberativ frihet kräver tillit för lärarna.404  

Bildningshumanism / waldorfpedagogik förutsätter respekt för den växande, 

emanciperande människans integritet, dess fria växt. Elevernas möjlighet till fria val av 

livsvägar i framtiden grundläggs i bildningsmiljön och ger pedagogiken dess 

legitimitet.405 Waldorfskolorna avsågs vara offentliga, öppna skolor, utan att på minsta 

vis missionera världsåskådning, religion eller politisk ideologi,406 De skulle 1919 vara 

konfessionsfria, det vill säga samma intention som i dag gäller enligt svenska skollagen. 

Trots flera explicita påståenden av Steiner, senare upprepade av det svenska och det 

internationella waldorfetablissemanget407 förekommer reservationer och kritik mot 

pedagogiken. 

Den individuella subjektiva sfären anses vara en angelägenhet för fria individer, 

att lärare i bildningshumanistiska skolor i varje ögonblick förmår gestalta en allmän 

mänsklighetsskola, i detta fall utgående från goetheanistisk fenomenologi,408 inte 

elitskola, yrkesskola eller världsåskådningsskola.409 ”Skola för bildning” kräver 

                                                
404 Es handelt sich um eine Methoden-Schule, es handelt sich nicht um irgendeine politische Richtung, 
sondern um eine rein sachliche Methoden-Schule. Es handelt sich auch nicht um ein religiöses 
Bekenntnis, nich um Anthroposophie etwa als Religionsbekenntnis, sondern es handelt sich um eine 
Methoden-Schule. - - Die pädagogische Methodik, die hier vertreten wird, kann eigentlich überall, wo 
man den guten Willen dazu hat, eingefürt werden. Steiner, 1963b, s.155. 
405Detta tolkades av representanter för de svenska waldorfskolorna på följande sätt. ”Waldorfskolorna är 
inte och får inte bli ’livsåskådningsskolor’ - deras uppgift är, liksom grundskolans, att ge eleverna 
underlag för ett eget ställningstagande. Skolor som syftar till religiös eller politisk indoktrinering skulle 
enligt vår mening innebära ett ingrepp i elevernas inre frihet och kan därför icke accepteras”. Miljö som 
ger liv, 1976. 
406 Jfr. Epoché ovan. 
407 Leber, 1974. 
408 Ur citat; Lejon (ovan). ”Bildningshumanismen har en verklighetssyn som bygger på en organisk och 
utvecklingspräglad helhetsuppfattning, - - Den utgår ifrån att verkligheten kan studeras utifrån empiriska, 
rationella och intuitiva utgångspunkter. Metodiskt innebär det att verkligheten förutom att studeras 
empiriskt fenomenologiskt genom sinnesiakttagelse, rationellt genom intellektuell verksamhet, även kan 
studeras med en meditativ och intuitivt inriktad erfarenhetsreflektion som syftar till avtäckande av ny 
verklighet och därmed ge ny kunskap och fördjupade insikter”. 
409 Formuleringar givna av Kristofferskolan, waldorfskolan i Bromma, 1977. ”Antroposofi är inte någon 
form av religion och inte heller ett färdigt tankesystem, utan en väg att uppnå kunskap om världen och 
människan. De övningar som Rudolf Steiner beskrivit för att utveckla tanke-, känslo- och viljelivet kan 
vara ett sätt för den vuxna människan att uppfostra sig själv. För barn och ungdomar i de lägre tonåren är 
det i regel ointressant och i varje fall direkt olämpligt att befatta sig med det studium och de inre övningar 
som är förknippade med en sådan skolning. - - Eftersom antroposofin i konsekvens med sina egna idéer 
vänder sig till den vuxna människan med hennes möjligheter till aktivitet och självbedömning har den 
ingen plats i skolundervisningen. Skolans uppgift är bl a att hjälpa eleven fram till en sådan inre frihet - 
byggd på förmågan till fördomsfrihet, receptivitet, kritik, inlevelse, objektiv värdering etc - att eleven 
som vuxen av egen kraft kan forma sina värdeomdömen och sin livsåskådning”. Hellström, 1986, s. 253. 
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professionell-fenomenologisk ödmjukhet för att svara upp mot den förväntade tilliten. 

Frihetsfostran,410 eller strävan mot denna, tillhör framtidens skolor.411 Ingen kan veta 

vad framtiden har att erbjuda, därför krävs etisk lyhördhet, pluralism och skillnad, för 

att möta en okänd framtid, inte anpassning till det bestående. 

 

Miljö för barnens fria växt i statlig skola 
Waldorfetablissemanget i Sverige presenterade upprepade gånger det 

pedagogiskt-didaktiska konceptet för en bred allmänhet. Detta skedde genom offentliga 

utställningar från 1956412 (fig. 2) och ett antal gånger fram till 1974 med den ovanligt 

välbesökta utställning, miljö som ger liv, på Liljevalchs konsthall i Stockholm.413 Ett par 

år senare visades denna även i Malmö konsthall.414  

 

 
Fig. 2. Övning på multiplikationstabeller med handrörelser. Kristofferskolan, klass 4, 1956.415  

 

Med stöd från den internationella waldorfrörelsen publicerades den rikt 

illustrerade praktutgåvan Insyn i waldorfskolan416 byggd på pocketboken Fostran för 

frihet.417 Utställningarna kan ses som inlägg i 1970-talets offentliga skoldebatt, som vi 

återkommer till. 2013 sextiofem år senare finns fyrtio waldorfskolor i Sverige vars nu 

                                                
410 Carlgren, 1970. 
411 Jfr. Ellen Key i Stafseng, 1996, s. 149; Framtidens skola. 
412 På väg mot en ny pedagogik. Waldorfskolor i 12 länder, 4-12  januari 1956, Ostermans 
utställningslokaler (marmorhallar) i Stockholm. Tidskriften; På Väg mot en ny pedagogik (1960). 
413 Näst efter Erotic art, Miljö som ger liv (1974)  
den då mest välbesökta utställningen. http://www.liljevalchs.se/om/liljevalchs-nu-o-da/1960-tal/ 
414 Malmö konsthall. Miljö som ger liv, 1976. 
415 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27898/1/gupea_2077_27898_1.pdf. SVT 2: ”1956”, sänt 15 juli 
2014, 20.00-21.00 
416 Carlgren, 1977. 
417 Carlgren, 1970. 
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uppdaterade praktik presenteras i den senaste prakt- och informationsskriften; 

Waldorfpedagogik.418 

Kristofferskolan i Stockholm startade 1949 i blygsam skala, parallellt med 

införandet av den statskommunala enhetsskolan419 från 1950, under ledning av 

ecklesiastikminister420 Ragnar Edenman. Fristående, kallad ”fria” Kristofferskolan, 

startades som pedagogisk praktik av filantropiska entusiaster i anslutning till FN-

beslutet om de mänskliga rättigheterna (MR). Sedan dess har Kristofferskolan bidragit 

med beprövade erfarenheter421 bland annat en omfattande studie av elevattityder efter 

tolv år i waldorfskola; Waldorfgymnasieelever. Waldorfelever i högre utbildning.422 

Kristofferskolan drev initialt sin verksamhet helt utan allmänna medel och var för 

sin överlevnad tvingad att ta ut skolavgifter, erbjuda låga lärarlöner och ta emot gåvor 

och donationer (fraternité). Avgiftsuttaget tvingade föräldrar att betala dubbelt, både 

skatt och skolavgift, vilket utgjorde ett ideologiskt problem (égalité). 

Marginaliseringseffekten bidrog till att föräldrarnas fria val av utbildning för sina barn 

begränsades och påverkade tillgängligheten för både elever och lärare (liberté). Den 

diskriminerande situationen bestod under fyra decennier fram till 1992 och lagen om 

rättvisa skattebidrag till fristående skolor.  Sverige trotsade öppet FN:s artikel 26, MR-

deklarationen från 1948. Av solidaritetsskäl avvisades officiellt inga sökande elever till 

Kristofferskolan, andra betalade frivilliga extraavgifter.  

Kristofferskolan med sin reformpedagogiska profil tilläts verka som stimulerande 

experiment och radikalt undantag. Ecklesiastikminister Edenman ställde 

jämlikhetskravet (égalité) i konflikt med frihetskravet, (liberté) med betonandet av 

nödvändigheten av enhetlighet i organisationen, men även för skyddet för statsskolans 

särart (kyrkskolmonopolet) och därigenom den protestantiska världsåskådningen. 

 

Jag vill dock framhålla, att en privat skola inte bör få drivas så, att den kommer i 
strid med eller motverkar den målsättning som statsmakterna fastställer för den 
obligatoriska skolans verksamhet och utveckling. Jag förordar vidare, att man av 
privat skola, som mottar skolpliktiga elever, bör begära att den undervisning, som 
skolan meddelar, till art omfattning och allmän inriktning väsentligen motsvarar 
den obligatoriska skolans samt att skolan förestås av person, som äger erforderlig 
skicklighet för undervisning och är väl lämpad att förestå skola.423 
 

                                                
418 Liebendörfer&Liebendörfer, 2013. 
419 Jfr. ovan, waldorfskolornas socialfilosofiska grund. 
420 Kyrka+skola. 
421 Ahlström, 1977. Hellström, 1986. Jfr. skollag 2011 om beprövade erfarenheter. 
422 Dahlin et.al. 2003. 
423 Prop. 54:1962, s. 365. 
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Hanteringen av begreppet art visar det politiska intresset, statens, lagstiftarens 

tolkningsföreträde av bildningens innehåll, och därmed kontrollen över en viss 

världsåskådning (diskurs). Artlikhetskravet gäller vid prövningen av godkännande för 

fristående skolor, även om just waldorfskolor i dag i viss mån utgör ett undantag. 

Jämlika skattebidrag villkoras. Waldorfpedagogiken har i detta avseende fått en 

särställning och därmed marginaliserats. Implicit etableras med tiden ännu en 

statssanktionerad världsåskådning; The New Public Management, detta med stöd i den 

globala ekonomismens OECD424 med tillhörande PISA-värderingar.425 

Världsåskådningen, diskursen karakterisera betraktas som ekonomiska angelägenheter, i 

konkurrens med miljö för barnens fria växt, en situation för barn som fångades genom 

Tillbergs målning; Blir du lönsam lille vän?426 Denna skolmodell utgör ett principiellt 

hinder för en frihetlig bildningssyn; pluralism och skillnad.  

Vad som inte framkom i debatten i samband med friskolelagen 1992 var 

möjligheten till vinstdrivande, riskkapitalistiska, fristående skolor i enligt med New 

Public Management. Med kravet på artlikhet427 motverkas drömmen från 1948 om 

demokratins skola att förverkliga miljö för barnens fria växt, vilket även kan tolkas som 

hinder för MR och den fria opinionsbildningen. Fristående skolor klonas på 

nomenklaturens villkor utan möjlighet för folkets röst i val. 

Diskurskamp 

Under den stora samförståndseran, i början av 1970-talet aktiverades den 

demokratiskt ohållbara situationen genom några provocerande (uppväckande) 

händelser. Stödföreningen för waldorfskolan i Göteborg ställde 1972 i ett öppet brev till 

skolöverstyrelsen frågan om Sveriges förhållande till FN-deklarationen, MR,428 och 

varför § 26 3:e stycket inte gäller i Sverige.429 På detta svarade skolöverstyrelsen, 

genom generaldirektören Jonas Orring att staten inte hade möjlighet att satsa på två 

waldorfskolor,430 en i Göteborg och en i Stockholm. Samhällets skola (statskolan) 

framställdes av myndigheten som objektiv. Därför behövdes endast en waldorfskola i 

                                                
424 OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling: En internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom 
områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och 
marknadsekonomi, främst i de 34 medlemsländerna. (Källa: Wikipedia) 
425 PISA; Programme for International Student Assessment.  
426 Tillberg, 1972. 
427Artlikhet, här i betydelsen skolplikt, kontroll, betyg och fråga-svar-metoden, ”förmedlingspedagogik”. 
428 Carlgren, 1977, s. 19, ff. 
429 Ibid. om rätten att välja undervisning i främsta rummet tillkommer barnens föräldrar. 
430 Ibid. 
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landet. Föräldrarna, ansåg Orring, skulle på egen hand tillgodose utvecklingen av 

barnens livsåskådningar.431 Uttalandet avslöjar nomenklaturens blinda fläck, samhällets 

omedvetenhet om den egna livs-/världsåskådningen, med andra ord oklarheten kring 

skillnaden mellan solidaritets- och frihetsbegreppen.  

 

Samhället har påtagit sig uppgiften att i en obligatorisk skola erbjuda 
undervisning åt samtliga barn och ungdomar. - - Undervisningen skall vara 
objektiv, dvs saklig och allsidig. Föräldrarna har möjlighet att själva låta 
komplettera skolans undervisning i enlighet med egen livsåskådning. Fungerar 
skolan på detta sätt så finns det, enligt statsmakternas mening, inte behov av 
alternativa skolor.432 

 
Huruvida undervisningen i statens skola verkligen, i praktiken var objektiv - 

saklig och allsidig är fortfarande oklart.  Orring, som part och företrädare för en 

statkontrollerad världsåskådningsskola433 tycks anta att statlig skola i detta avseende 

inte har behov av valfria bildningsvägar och legitimerar därmed brottet mot MR. Med 

måldokument sätter staten än i dag ramar434 för bildningsprocesser och påverkar därmed 

förutsättningarna för fri opinionsbildning (liberté). Här finner vi brytpunkten i 

uppfattningen om skola som miljö för barnens fria växt; nomenklaturens 

tolkningsföreträde i fråga om opinionsbildning. Denna situation föregår med tre 

decennier 1990-talets skolrevision som provocerar den partipolitikerstyrda statsskolan 

konvergerande435 homogeniserande verkansprincip med presentationen av det nya 

bildningsbegreppet i betänkandet Skola för bildning. 

Ramfaktorteori 

Vid mina universitetsstudier i Uppsala i slutet av 80-talet presenterade 

upphovsmannen professor Urban Dahllöf436 ramfaktorteorin för oss forskarstuderande. 

Dahllöf skisserade följande figur på tavlan (fig. 3): 

 

                                                
431 Ibid. Frågan om livs- världsåskådning är Orrings egen tolkning, och saknar belägg, då ingen 
utvärdering av waldorfpedagogiken genomförts. 
432 Ibid. Orring i GHT, 24 april, 1972. 
433 Jfr. 30-talets diktaturers skolor. 
434 I behandlingen av ansökningar om bidrag till fristående skolor. 
435 Svenska skolan präglades från 50-talet av mer eller mindre explicita etiskt-moraliska uppfattningar i 
ett konvergerande perspektiv på skolan med fokus på allas rätt till likvärdig undervisning (Hellström, 
2002). 
436 Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 årg. 4 nr 1 s 5–29. Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. En 
tillbakablick av Urban Dahllöf. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.  
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RAMAR PROCESS RESULTAT 

 

Fig. 3. Ramfaktorteori (Dahllöf) 

 

Ramarna är de betingelser politiken medger, inom vilka lärare arbetar. Det 

handlar om lokaler, ekonomi, utbildning, tid, lagar, förordningar, 

bedömningssystem/betyg etc. Undervisningens utfall Resultatet visar sig som spår och 

verk, redovisningar, iakttagelser, utvärderingar som redovisas genom subjektiva 

bedömningar så som betyg.437 Utan resultatredovisningar vore skola och 

bildningsprocessernas utfall höljt i dunkel. Till ramfaktorteorin hör även Processen. 

Figurens mellandel. Processen, eller som jag minns att Dahllöf kallade den, den ”svarta 

lådan”,438 vars innehåll ansågs dolt, behövde öppnas, för att visa, sätta ljus på, göra 

bildningsprocesser transparenta. Dahllöf lånade mig en gammal bok om elevattityder 

till skolämnena med bäring på lära genom handling.439 Dessa visade att slöjd, anno 

”datzumahl”, var elevernas favoritämne, med andra ord handlingsinriktat. Otto 

Salomons slöjdseminarium i Nääs utanför Göteborg, reformpedagogisk förebild, gjorde 

en gång Sverige till ett pionjärland för handens och handlingens arbete.440 

Hantverksämnena är lätt att relatera till mästarlärans441 didaktik, med rötter i 

handverksgillen och skrån. Svårare var det att utmana skolastikens och 

katekespedagogikens (förmedlingspedagogik) paradigm. Symptomatiskt betraktas 

hantverksämnena än i dagens kursplaner som andra rangens skolämnen. 

Förmedlingspedagogikens betygsystem med de så kallade kärnämnena, språk och 

matematik ligger till grund för rankinglistor på både lokal och global nivå, vilket säger 

lite om processernas kvalitet enligt ramfaktorteorin. Underlag saknas för kunskapande 

kring skolans inre, didaktiska arbete och bildningsprocesserna. Innehållet i den svarta 

lådan är i princip fortfarande att betrakta som hemligt. Här finns behov för forskning i 

skolpraktikerna. Forskningen kring handlingar i klassrummen kan betraktas som i det 

närmaste obefintlig, som en vit fläck på kunskapskartan om skola och 

undervisningskonst, didaktik. Behovet av kunskap om skolan inre arbete som frågor om 

                                                
437 Ett möjligt sätt att se resultat, befriade från partipolitisk styrning genom betyg är att redovisa spår och 
verk, är att samla dem i portföljer för professionell tolkning. 
438 Jfr. flyplanens så kallade ”svarta låda” som visar vad som hänt under färden. 
439 Arendt, (1998). Dewey, (1998). Molander, (2000). Schön, (1983. 1987. 2000). 
440 Selma Lagerlöf omnämner Nääs i sin bok om Nils Holgerssons underbara resa på gåsryggen. 
441 Kvale & Nielsen, (2000). 
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motivation, grundat på vetenskap och beprövade erfarenheter torde rimligen leda till 

ökade forskningsbidrag till människovetenskaperna och bildningsprocesser. Professor 

Gärdenfors i Lund menar att ”skolans struktur tar kål på elevernas motivation”.442 

Kritiken443 mot förmedlingspedagogiken ger anledning att diskutera ramfaktorteorins 

mellandel, hemligheterna kring processerna i den svarta lådan, i skolverksamheterna.  

Med stöd i ramfaktorteorin öppnas möjligheter till kunskapande om processutveckling.  

Med facit i hand avgör nomenklaturen (utan kunskap om processerna) innebörden 

av miljö för barnens fria växt till nackdel för en värld av pluralitet och skillnad.444 Detta 

ger anledning att uppmärksamma tregreningskonceptet; frihet, jämlikhet och solidaritet, 

som uppmärksammar konfliken mellan det excellenta, frihetligt-individuella, och det 

solidariskt-kollektiva, professionen/lärare och vanligt folk/politiker. 

I rättvisans (égalité) namn får ingen skola utan statligt godkännande jämlika 

skattebidrag. Föräldraansvaret, och det fria valet av bildningsväg för sina barn, enligt 

MR, står i principiell konflikt med systemets likhetsprincip. Kritik mot valfriheten och 

risk för segregering kan tolkas som uttryck för brist på fria valmöjligheter, okunskap om 

valmöjlighet. Häri visas svårigheterna att skilja på jämlik och valfri bildning. Kritik från 

vänsterpolitiker kan ses mer som uttryck för politisk ideologi än för ett välinformerat 

val av bildningsväg. Skolpengsprincipen om lika skattebidrag kan ses som ramfaktor 

och blir innehållslöst utan process och resultat, det som tycks fattas i dagens skola. 

Resultaten visar värden på ett snävt urval skolämnen grundat på bedömningar. 

Processerna, skolans inre didaktiska verksamhet anses dolda, saknar godtagbar 

vetenskaplig grund, vilket tycks förhindra skolutveckling. Ramar gäller i regel på 

gruppnivå och missar det individuella barnets förutsättningar för bildning, ett uttryck för 

konfliken mellan frihets- och jämlikhetsperspektiven.  

Waldorfskolornas vetenskapligt värderade och väl beprövade erfarenheter (ramar, 

processer, resultat) av progressiv/reformpedagogik enligt motton som The 

Childcentered School och Pädagogik vom Kinde aus ges inte tillräckligt utrymme i 

statens skolsystem. Kontentan av detta återkommer vi till med redovisningen av 

försöken från Umeå 1983 till Lund 1993. 

                                                
442 Sydsvenskan 13 april 2010: Skolans struktur tar kål på elevernas motivation. Peter Gärdenfors, 
professor i kognitionsvetenskap. 
443 Kvale & Nielsen, (2000). Jfr. Lave & Wenger, (1996). 
444 Biesta, 2010. 
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Utvecklingen från industrialismens, modernitetens Scientific Management över 

tid fram till New Public Management445 synliggör446 riktningen för en global, 

partipolitiskt kapitalistisk världsåskådning som utan beslut i demokratisk ordning 

formar system, värderar och sätter ramarna och därmed kontrollerar och styr 

opinionsbildning genom skolsystem.  

Värderingar består ytterst av subjektens bedömningar. Reformpedagogiken 

problematiserade myndighetsskolan och betygsinstrumentet. Värdering och kontroll av 

skolans utfall är en del av skolans verksamhet men även dess problem. 

Värderingsproblematiken uppmärksammades i Skolan och utvärderingen. Fem 

professorer tar ordet.447 Värdering av skolan innebär komplikationer. Att väga in den 

enskilde eleven och dennes personliga utveckling i en utvärdering ställer bedömarna 

inför hårda prov. Risken är stor att själva kontrollen, i detta fall ramen, påverkar 

resultatet, det som ska bedömas (kontrolleras).  

En offentlig utbildning kan aldrig enkelt utvärderas, dess effektivitet och 
produktivitet kan inte enkelt mätas. Lika lite som skönhet kan mätas kan inte 
fostran till medborgare mätas - om inte medborgarens uppgifter görs ytterligt 
primitiva; ändå kan vi förstå skönhet och utveckla smak. Att påstå detta är 
truistiskt. Men även det självklara kan i den offentliga diskussionen bli till nya 
sanningar.448 --- 
Varje utvärdering är också en kontroll och varje utvärdering kommer därför att 
påverka vad som utvärderas.  
Utvärdering torde vara ett av de starkaste instrumenten för styrning av 
utbildning.449 
 
 Med detta sagt, riskerar lärares arbete i processen att påverkas av de politiska 

ramarna. I konvergerande skolsammanhang där resultaten fokuseras i en avsmalnande 

hopträngande tratt, förloras kvaliteter, betygen ges i kvantifierade (abstrakta) mått. Med 

grunden enbart i rättvise- (égalité) och solidaritetstänkande (fraternité) saknas utrymme 

för drömmen om behovet av ett divergerande, öppnande, skolsammanhang, miljö för 

barnens fria växt (liberté). Det nuvarande, smygande värdegrundsskiftet, det 

inträngande New Public Management, utgör exempel på kvantifierande 

systemintegrering. Vinstdrivande fabriksskolor (fig. 1) kan ses som uttryck för den 

                                                
445 Almqvist, R. Kommunal ekonomi och politik, volym 8, nummer 4, sid. 7-24, presenterar The New 
Public Management som ett samlingsnamn för de förändringar som skett i offentlig sektor de senaste två 
årtiondena. New Public Management som ett kluster av idéer hämtade ur kapitalismen. 
446 Med t.ex. PISA-studier. 
447  Franke-Wikberg, 1989. 
448 Lundgren U. P. I Franke-Wikberg, S. 1989, s. 84. 
449 Ibid. s. 90. 
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giriga, vinstdrivande moderniten. Efter drygt sex decennier begränsas 

bildningsinnehållet genom nomenklaturens, systemets kolonisation av livsvärlden. 450 

En skola-för-alla som förpliktar alla till en partipolitisk dirigerad diskurs hotar den 

demokratiska staten. Herbert Marcuse451 beskriver i sin bok den endimensionella 

människan konsekvenser av det avancerade industrisamhället. Han skriver om en 

bekväm, mjuk, resonabel, demokratisk ofrihet. Tankefrihet, yttrandefrihet och 

samvetsfrihet är väsentligen kritiska handlingar som utmanar föråldrad materiell och 

andlig kultur med en mer produktiv och förnuftig kultur. Den teknologiska ordningen 

medför viss politisk och intellektuell likriktning, något som för de bekväma 

endimensionella individerna, som enligt Marcuse, kan upplevas som en löftesrik 

utveckling; utbildning leder (skenbart) till arbete och inkomster. I en aktuell bok 

diskuterar Guy Standing ”Prekariatet den nya farliga klassen, ett i sammanhanget nytt 

och aktuellt begrepp.452 Habermas453 menar att systemets makt och pengar koloniserar 

livsvärlden, men att livsvärlden förser systemet med arbetskraft i form av människor. 

Dessa kan bli skapande, progressiva, systemutvecklande eller av systemet förslavas i 

demokratisk ofrihet. De administrativa samhällsstrukturerna är beroende av livsvärldens 

lojalitet, enligt Habermas. Denna situation belyser frigörelsens möjligheter, 

emancipation. En konserverande världsåskådning, ekonomismen, utmanas av skapande 

människor, demos, med sin unika divergerande och emanciperande kraft. Härigenom 

uppstår diskurskonflikt, möjligen den som kan aktivera den så kallade skoldebatten. 

Folk kan genom systemintegrering ledas till bekväma överklassfasoner, alternativt 

provoceras (väckas upp) till handlande och uppror454 som uttryck för det etiskt 

dygdigt455 godtagbara. Målstyrd mekaniserad kulturreproduktion, mission, 

indoktrinering, maktutövning, dressyr, invaggar individer i falsk tillit456 och 

bekvämlighet. Pseudohändelser i massmediala som när underhållningsprogram blir till 

opinionsbildande förstanyheter och konkurrerar med världshändelser som miljöproblem 

och politik, ekonomi. Genom utbildningssystemet kan staten (égalité) skapa lydighet 

och lojalitet, (fraternité) så att individer mer eller mindre fritt avstår frihet (liberté). 

Härigenom utövas skendemokrati med falska löften om framtida arbete, försörjning och 

välstånd. Utbildningssystem för ett tregrenat samhälle, öppnar för en oprövad demokrati 
                                                
450 Jfr. Habermas. 
451 Marcuse, 1968, ff. 
452 Guy Standing (sociolog). Prekariatet  den nya farliga klassen. Malmö högskola 2013. 
453 Jfr. Habermas, ff. 
454 S.k. ungdomsupproret 1968. 
455 Jfr. Sokrates. 
456 Andersson & Lilja, 2006. 
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grundad på MR, tillit och ”kraftkällans” emanciperande kraft. Enbart folket självt, 

genom socialintegration, kan befria sig ur systemets träldom och utmana systemfelet, 

som vi återkommer till. 

Åter till dilemmat politikerna hade att förhålla sig till, relationen mellan den 

förhärskande pedagogiska praktiken, arvet från katekesskolan och den invandrade 

reformpedagogiska visionen. Socialdemokraterna förklarade 1962 genom 

riksdagsledamoten Gunnel Olsson, sin kluvna inställning i friskolefrågan med bäring på 

fria waldorfskola. Man sade ja till pedagogiken, det vill säga, innehållet, vad man gör, 

processen, men samtidigt nej till organisationen, hur man organiserar sig, ramarna, som 

fristående skola.  

 
Friskolorna är en sorts elitskolor, eftersom föräldrarna har stort engagemang och 
barnen följaktligen får gott stöd hemifrån. Lärarna i friskolor är också mer 
engagerade än i andra skolor. Om det nu skulle bildas 10 waldorfskolor i Sverige, 
då gjorde det ännu ingenting. De kunde vara idégivare åt andra skolor. Men om 
antalet skulle växa, då måste statsmakterna gripa in. Faran vore att hela eliten 
bland föräldrar, barn och lärare isolerades till friskolorna och att statens skolor 
bara fick ta hand om de tröga, de ointresserade, de idéfattiga. Skall jag taga vara 
på min broder blir samvetsfråga i detta fall. - Tro inte att jag inte uppskattar er 
pedagogik, jag anser att hela grundskolan borde undervisa enligt 
waldorfpedagogiken.457 
 

Med detta blottas socialismens idé; alla ska solidariskt skolas i en politiskt 

kontrollerad diskurs/världsåskådning. Resonemanget påminner om dagens debatt; att 

skuldbeläggande av valfriheten.458 I stället för att identifiera och åtgärda brister i statens 

skolor kom föräldrarnas fria val, enligt MR, i den politiska retoriken att ses som skolans 

problem. Nomenklaturen skulle förlora makt till föräldrarna. Kunde statens skolor 

utvecklas i enlighet med sina egna teoretiska mål (läroplaner) skulle detta förmodas ge 

mer nöjda elever och föräldrar. Skolsystemets obenäget till utveckling framstår, i detta 

perspektiv, som ett större problem än föräldraansvaret. Myndighetsskolans aktörer, 

nomenklaturen,459 såg dilemmat och menade, trots allt att; ”dylika experiment eller 

friskolor synes, inte minst med hänsyn till att de kan lämna stimulerande bidrag till den 

allmänna pedagogiska utvecklingen, vara förtjänta av det allmännas stöd”.460 

Dittills bedömdes fria waldorfskolan på känn, rykten och lösa grunder, 

(solidaritet). Det kom att dröja till 1977 innan den första statliga, vetenskapliga 

                                                
457 Olsson i Carlgren, 1977, s. 17. 
458 http://urplay.se/Produkter/177075-Larandets-idehistoria-Vad-ar-skolans-roll-i-samhallet 
459 Olsson och Orring (nedan). 
460 Prop. nr 54 1962, s. 367. 
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utvärderingen av verksamheten vid Kristofferskolan publicerades.461 Med utvärderingen 

sattes ljus på den ideologiska blockeringen, till vilket vi återkommer med den så kallade 

bidragsparadoxen. Mot systemintegreringen, i enligt FN:s MR, reagerar senare 1992-

års friskolreform när bildningsbegreppet aktualiseras. 

Systemfel 

Sedan 1948-års skolutredning, 1950-års enhetsskola, 1962-års grundskola och 

ytterligare läroplaner och reformer, fortlever den kommunitära uppfattningen om en-

skola-för-alla. Själva principen gäller över de så kallade blocken inom politiken, höger 

och vänster. Detta yttrar sig bland annat som tidigare sagts, socialdemokratins 

användande av begreppet kunskapsskola under 1970-talet och ansats under 2000-talet 

att utöka skolplikten till tolv år det bestående förmedlingspedagogiska systemet och 

konservativa/liberaler att vidmakthålla förmedlingspedagogiken här, kallad 

kunskapsskola. Alltså samma kritik mot s.k. flumskola framförd inom båda blocken 

under fyra decennier med tillägget från båda sidor om frihet för didaktiska möjligheter i 

marginalen. Möjligen var det visionen om dessa friheter, radikala alibin, som öppnade 

för valfrihetsreformen 1992. Det borde inte finnas för många. Under hela grundskolans 

utveckling från 1950 fram till i dag verkade, i marginalen fristående Waldorfskolor.462 

Waldorfskolan kännetecknas av en tolvårig allmänbildande läroplan, som under tiden 

assimilerar statsskolsystemets ramar. En del i systemfelet tycks vara det stora 

statskommunala skolsystemets oförmåga att nyttiggöra sig reformpedagogikens/ 

Waldorfskolornas beprövade didaktiska erfarenheter.463 

Likhetsprincipen inom statskommunala skolväsendet drev fram föreställningen 

om undervisning grundad på rättvise- och jämlikhetsskäl (égalité + fraternité) utan 

hänsynstagande till bildningsprocessernas frihet (liberté). Varje elev skulle kosta lika 

mycket (skolpengen) med följden att kontrollsystemen kom att drabba alla lika, utan 

hänsyn till subjektens unika behov. Situationen kan kritiseras att nomenklaturen med 

makt över ramarna, äger makt över lärarprofessionen som hanterar processerna, 

systemet som koloniserar livsvärldens pluralitet och skillnad.  

Staten (égalité) fattar beslut om styr- och måldokument; skollag, läroplan, 

kursplaner, timplaner, betyg, betygskriterier, nationella prov etc. Med dessa instrument, 

                                                
461 Ahlström, 1977. Se även Hellström, 1986. 
462 För dagen finns fyrtio fristående och ett okänt fåtal kommunala waldorfskolor. 
463 Ref. Ahlström, 1977 i Hellström, 1986. 
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ramfaktorer, utövar staten kontroll över skolan.464 Den traditionella kvantitativa 

förmedlingspedagogiska uppfattningen ser det som möjligt att mäta något (kallat 

kunskap) i betyg. Reformpedagogiken förhåller sig kritiskt till kvantitativa betyg. 

Betygsförespråkarna hävdar betygens samhällsnytta, medan socialdemokratin generellt, 

sedan 20-talets skolreform i Wien, valt en mer betygsrestriktiv hållning. 

Partipolitiseringen i betygsfrågan riskerar att skymma frågans komplexitet. Politiker 

ställer, genom lagstiftning (égalité) upp nationella mål (ramar) för skolan. Dessa speglar 

en dominerande världsåskådning med grunden i katekesmetoden. I sin visionära form 

kan det vara etiskt dygdigt godtagbart, dock inte helt frihetlig/emanciperande. Genom 

lagstiftning och kontroll (ramfaktorer) gör det skolan till en myndighet och lärarna till 

myndighetsuppdragets utförare, till tjänstemän. Härigenom blir lärarprofessionen ett 

systemintegrerande myndighetsuppdrag som genom sitt tolkningsföreträde omvandlar 

kvalitet (livsvärld) till kvantitet, abstrakta värden, poäng. Elsa Köhler erbjuder det 

didaktiskt grundade begreppet, verkskapande, vilket här kan jämföras med 

poänggivande. Ett skolsystem styrt av nomenklaturen (myndighet) som inkluderar 

rektor drabbar den excellenta professionen, läraren, när systemet koloniserar 

livsvärlden; när ramfaktorerna styr processerna och resultaten. På så vis motverkar 

skolans sina frihetliga visioner, sitt uppdrag att visa omvärlden och förbereda för en 

öppen framtid (ingen vet vad framtiden har att erbjuda).  

Skolans oumbärliga ämnen som Ellen Key år 1900 i korthet nämner var att läsa, 

stava, skriva, avrita, de fyra räknesätten och decimalbråk, geografi, naturkunnighet för 

hygienens enklaste krav samt engelska. Omvandlat till dagens situation kan frågan 

ställas om det för denna undervisningsplan kan anses kräva 12 års plikt/tvång. Under 

alla förhållanden fordrar professionella lärarna förtroendet, tilliten att driva den 

didaktiska processen fullt ut (utan politiska pekpinnar). Här kan fråga ställas vilken 

roll/uppgift betygen har i en Skola för bildning. Slutsatsen borde vara att betygsfrågan 

inte kan ägas av politikerna utan är en uppgift för professionella bedömare, skilda från 

lärarnas skapande, att lärare befrias från dubbla uppdraget att dels skapa bildningsvägar 

(processer) dels bedöma sin egen arbetsinsats. 

Statens kontroll av läsförmåga utvecklades från slutet av 1600-talet till in på 

1900-talet, från husförhör med betyg till läxförhör med betyg. Sedan relativt lång tid 

tillbaka fungerar betygen som statligt meriteringssystem, ett arv en svunnen tid. Statlig 

kontroll genom betygssatt obligatorisk skolgång är en del av samhällets strategiska 

                                                
464 Jfr. 30-talets Tyskland och Sovjetunionen (och dagens diktaturer). 
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handlande. Kontrolläraren, enligt Persson,465 hanterar fem maktaspekter i skolan, 1) 

människoförflyttning, 2) kunskapsdefinierande, 3) tidsorganiserande, 4) 

människodefinierande och 5) människoförändrande kontrollfunktioner. Av detta, tolkat 

som ramfaktorer framgår inte bildningsuppdraget, processen, det förblir implicit, 

lämnas till professionen.  

Betyg uppfattas inte sällan som den självklara grunden för karriär i samhället och 

som samhällets kvitto på personlig kompetens, lämplighet och identitet. Men även som 

värdering av subjektet. Vem vinner, vem försvinner i kampen om poängen där alla 

jämförs med varandra i samma matris. Om partpolitiker, lekmannamässigt, tycker att 

betyg är ett kvitto på kunskap för en plats på arbetsmarknaden, har de fråntagit 

arbetsmarknadens aktörer (förenklat vissa ramfaktorer). Detta synsätt missar 

avnämarnas kompetens att själva bedöma innebörden av jobbsökande individers 

kompetensportföljer, curriculum vitae, CV, det latinska namnet för levnadsteckning 

beskrivning av individens levnadslopp.  

Nomenklaturens maktutövande utmanades av progressiva-/ reformpedagogiken. 

Waldorfskolornas antal i Sverige har sedan Jonas Orrings (Skolöverstyrelsen) och 

Gunnel Olssons (s) tid ökat och bidrar som sagt med samhällsnyttiga erfarenheter. 

Kunskaper utvecklade enligt progressiva-/ reformpedagogiska erfarenheter skiljer sig, 

enligt, nämnda referenser, från den dominerade förmedlingspedagogiskt.466  

Skolpolitiken, fast i kommunitär Luthersk världsåskådning, ledde 1967 till 

skilsmässa mellan statens kyrka från statens skola. De politiska partierna drev i 

samförstånd skolpolitiken som ett monopolprojekt, en-skola-för-alla, fram till 1990-

talets reformer; Skola för bildning. Skollag 2011 proklamerade att skola ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Åter till frågan i det öppna brevet från 

stödföreningen för waldorfskolan i Göteborg 1972 till skolöverstyrelsens 

generaldirektör Orring. Drygt trettio efter FN-deklarationen, MR, artikel 26 innan 

Sverige stiftade en skollag för det fria valet av bildningsväg. Processen dit fungerade i 

flera avseenden som en uppväckande pro-vocation för barnens fria växt. 

                                                
465 Persson, 1994. 
466 Danmark, Illeris (1991). Sverige, Dahlin (2003) och Tyskland, (2012), Barz, Liebenwein, Randoll. 
Universität Düsseldorf & Alanus Hochschule. 
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Provokationen - att väcka upp 

Under 1970-talets gjordes en kraftsamling från progressiva467 och 

reformpedagogiska opinioner.468 Utöver waldorfskolrörelsens två-tre pionjärskolor 

bildades under 1970-talet, i rask följd flera nya oberoende fristående waldorfskolor.469 

En arbetsgrupp i Norrköping bestående av politiker och föräldrar söker former för att 

inom grundskolans ram tillämpa waldorfpedagogik, förslaget röstades ner av 

lokalpolitikerna, MR, till trots. Kommunens beslut är ett exempel på brott mot FN-

åtagandet, och hot mot miljö för barnens fria växt, med Habermas uttryck; systemet 

koloniserar livsvärlden. Skolstyrelsens nej-beslut provocerade till civil olydnad. Utan 

kommunens godkännande startades en olaglig, fristående waldorfskola. Den 23 augusti 

1975 fick föräldrar en skrivelse där kommunen som meddelar att det kan bli aktuellt 

med böter och hämtning av barnen genom polisens försorg, om inte eleverna inom en 

vecka infinner sig i sina respektive grundskolor. Ingen förälder hörsammar kallelsen.470  

Händelsen utlöser en offentlig debatt där även Sveriges åtaganden som FN-

medlem aktualiserades. Efter besvär till Skolöverstyrelsen kritiserades skolstyrelsen i 

Norrköping för sitt beslut att förbjuda waldorfskolan. I mars 1977 godkände regeringen 

Norrköpings Waldorfskola trots överklagande från kommunen och trots skolverkets, 

Orrings, uttalanden (ovan). Ännu ett exempel på brott mot FN-deklarationen kom i 

augusti 1976 då skoldirektionen i Stockholm avslog en begäran om godkännande för 

Martinskolan, Söders Waldorfskola. Efter prövning i Länsskolnämnden godkändes även 

denna skola. Godkännandena i dessa fall medförde ingen rätt till offentliga (skatte) 

bidrag. 

Konflikterna inledde en parlamentarisk process med startpunkt i en 

riksdagsmotion 1976.471 Processen utmynnade efter sexton år, 1992 i lagen om rätten 

till skattebidrag till fristående skolor (liberté och égalité). Utbildningsutskottet stödde en 

motion om utvärdering av reformpedagogiken.472 Motionen antogs av utskottet och gick 

vidare. I en skrivelse den 8 juli 1976 gav regeringen Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag 

att utvärdera den pedagogiska verksamheten vid en waldorfskola, Kristofferskolan i 
                                                
467 I samband med utbildningsdagarna ”SKOLAN LEVER” i Gamla Riksdagshuset 10-11 maj 1975 
initierades tidskriften KRUT, Kritisk utbildningstidskrift. 
468 Grupper av Freinetinspirerade lärare föredrar samtidigt att verka inom den statskommunala skolan. 
Skillnaden mellan Freinetideologin och waldorfetablissemanget är de senares bundenhet till det 
socialfilosofiska tregreningskonceptet. 
469 Norrköping, Stockholm, Delsbo, Lund, Umeå, Örebro m.fl. 2014 finns fyrtio. 
470 Carlgren, 1977, s. 21. 
471 Motion 1975/76:1412 om förutsättningarna för alternativa reformpedagogiska skolformer. Granstedt 
m.fl. (c) 
472 Utbildningsutskottets betänkande 1975/76:21. 
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Bromma. Inom SÖ anförtroddes uppdraget åt den centrala utvärderingsgruppen inom 

SÖ:s kansli, under ledning av skolrådet professor Sixten Marklund. Vid gruppens 

sammanträde den 27 oktober 1976 engagerades professor K-G Ahlström vid 

pedagogiska institutionen, lärarhögskolan i Uppsala, att utse och leda en arbetsgrupp att 

förse SÖ med underlag för yttrande till regeringen.473 Den demokratiska processen satte 

offentlighetens ljus på reformpedagogiken genom exemplet; Kristofferskolans 

pedagogik.474  

Den statliga utvärderingen av Kristofferskolan summerar 1977 att pedagogiken 

kännetecknas av en ”dynamik, som man sällan kan upptäcka på andra håll”.475 ”Den här 

formen av utvecklingsarbete har karaktären av forskning - som syftar till att ge 

kumulativ (hopande) kunskap”.476 Sammanfattningsvis menar professor Ahlström att 

den pedagogiska process forskarna iakttog i Kristofferskolans kollegium ledde till 

omdömet: ”Viktigare än de speciella förfarandena och teknikerna är synsätten, här 

framförallt element i människosynen och kunskapssynen. Här har Kristofferskolan och 

waldorfpedagogiken i allmänhet en hel del att ge”.477 Waldorfpedagogiken ses som 

fortbildningsmodell för visionen om Skola för bildning. 

Efter tre decennier hade drömmen om miljö för barnens fria växt i statens 

offentliga utredning (1948-1977) utvecklats till en offentlig och demokratisk-

parlamentarisk diskussion med bäring på reformpedagogik. Eugène Ekvall engagerades 

som enmansutredare med uppdraget att utreda De enskilda skolornas ställning inom 

utbildningsväsendet.478 Processen gick vidare med bildandet av kommittén, Skolor med 

annan huvudman än stat och kommun, kallad SEH-kommittén.479 Waldorfläraren Frans 

Carlgren ingick som sakkunnig i SEH-kommittén och var i det aktuella skeendet den 

främste företrädaren för den svenska waldorfpedagogiken och övriga idéburna skolor. 

Under den aktuella tiden publicerade Carlgren boken Självstyrande skolor.480  

SEH-kommitténs andra delbetänkande, den 22 maj 1981, föreslog 

Kristofferskolan som enda waldorfskola med statliga bidrag.481 Övriga waldorfskolor 

medgavs rätten att undervisa skolpliktiga barn, dock utan att detta medförde rätt till 

offentliga bidrag, två beslut i strid med FN/MR. Förslaget satte ljus på dilemmat; 
                                                
473 Marklund, 1977. 
474 Ahlström m.fl. 1977 i Hellström, 1986. 
475 Ibid. s. 157. 
476 Ibid. s. 164. 
477 Ibid. s. 168. 
478 Ds U 1978:6. 
479 Dir 1979:123. Beslut 1979-09-06. 
480 Carlgren, 1981. 
481 SOU 1981:34, s. 23. Fristående skolor för skolpliktiga elever. 
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jämlikhets- och solidaritetsproblemen (égalité och solidaritet), och frihetsunderskottet 

(liberté). Med Ekvalls utredning myntades begreppet bidragsparadoxen; ”Om man 

motsätter sig bidragsgivning till enskilda skolor med motiveringen att de bara 

frekventeras av de välbeställdas barn, så riskera man att driva fram just den situationen 

då bara rika har råd att låta sina barn gå där”.482 

Situationen fokuserade omigen de tidigare ställda frågorna om Sveriges 

ratificering av FN-deklarationen MR.483 Processen kring Fristående skolor för 

skolpliktiga elever, gick vidare via regeringens proposition Skolor med enskild 

huvudman m.m. till beslut i riksdagen.484 Under processen befästes i riksdagen de 

fristående skolornas rätt till rättvisa och solidariska bidrag (égalité + fraternité). 

Bidragsparadoxen undanröjdes. Det skulle ännu dröja ett decennium innan processen 

landade i 1992 års så kallade friskollag. Vad som inte framgick av demokratiprocessen 

gällde lagstiftarens tolkningsföreträde kring begreppet bildningsfrihet (liberté) i enlighet 

med det nya bildningsbegreppet i SOU 1992:94, Skola för bildning. Vem ägde 

beslutsrätten i fråga om val av bildningsväg åt unga fria människor, lagstiftaren eller 

föräldrar (enligt MR), och hur detta skulle relateras till de nationella 

frihetsgrundlagarna; bildningsfrihet inom en-skola-för-alla?485 Denna situation ligger 

till grund för, provocerar, väcker upp, för det forskningsarbete som inleddes i Umeå 

kommun 1983. Först 1992 preciserade läroplanskommittén det nya bildningsbegreppet; 

”Bildning är något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet av förmågor 

och omdöme som gör friheten möjlig”.486 Friheten i bildningsbegreppet hade från 1948 

fram till 1992 i den offentliga retoriken hanterats som en anomali,487 trots formuleringar 

som ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde - -”.488 

Som framgår av föreliggande undersökning har waldorfpedagogikens plats i det 

svenska skolsystemet dikterats av nomenklaturen, vilket motiverar forskningsfrågan 

kring innebörden i uttrycket miljö för barnens fria växt.489 
 Läroplanens bildningsbegrepp 2011490 lyfter tregreningskonceptet tredje del, 

frågan om individens frihet och integritet (liberté). Syftet med undersökningen är att 
                                                
482 Ds U 1978:6, s. 99. 
483 Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. (Förenta 
Nationerna, 1948. Article 26). 
484 Prop. 1982/83:1. 
485 Arvidsondoktrinen. 
486 SOU 1992:94, kap. 1. Bildningsfrågan. Jfr. Sartre ovan. 
487 Anomali - som indikation på behovet av ett paradigmskifte (jfr. Kuhn, 1997).  
488 Lgr 11. 
489 SOU 1948:27, s. 3. 
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studera innebörden av visionen från 1948; om demokratins skola som miljö för barnens 

fria växt. Den demokratiskt-parlamentariska processen tillgodosåg rättsaspekten 

(égalité) och solidaritetsaspekten (fraternité, broderskap). Den gamla frågan om skola 

som miljö för barnens fria växt (liberté) fördold eller i alla fall marginaliserad.  

Barns rätt till fri bildningsväg kostar olika mycket. Varje enskilt barns integritet 

har sitt pris. Priset, generellt, bestäms av folket, i politisk-solidarisk-demokratisk 

ordning, men döljer individuella skillnader. Professionen (psykologin) anses vara 

behörig att göra bedömningar om priset, vanligen genom att ställa diagnos. Denna 

ordning skiljer sig från näringslivets principer enligt kvantitativa bedömningar inom 

New Public Management, vilket blottar Habermas två klassiska, tidigare nämnda, 

problem kring socialintegration och systemintegration. 

Skolans etthundrafemtioåriga utveckling från fattigvårdsreform 1842491 folkskola, 

till bildningsreform 1992, Skola för bildning, visar integritetens492 värdeutveckling och 

sätter ljus på olika former av kapital.493 Bildning som kulturellt kapital skiljer sig från 

ekonomiskt kapital. Det folkliga medvetandet, drömmen om och värdet av barnens 

frihet och integritet (fria växt) är en politisk angelägenhet, en väsentlig del av 

värdegrunden, vilken ska hanteras av professionen. Kostnader för det solidariska 

samhälleliga bildningserbjudandet på individnivå (som regleras som med skatteuttag), 

skiljer sig från andra samhälleliga utgifter (vägar, järnvägar, försvar, polis etc.). Mot 

denna bakgrund ska skolans, bildningens status och värde bedömas. Att statskontrollera 

lärare med legitimation utöver utbildningsbevis kan ses som systemintegrering, något 

som riskerar att koloniserar livsvärlden om inte lärarprofessionen omvärderas. Det 

demokratiska samhällets vilja att solidariskt betala för skillnaderna av individuella 

behov och därmed för pluralism och skillnad, är att betrakta som en kunskapsfråga för 

professionen. Problem uppstår med systemintegrationen om och när professionen 

splittras, hierarkiseras, lärare rangordnas på systemets villkor.494 

Avsikten med föreliggande undersökning är att bidra med verkningshistoria. Inför 

riksdagsvalet 2014 råder (relativ) politisk enighet i bedömningen av ökade ekonomiska 

satsningar på skola. Behovsbedömningen av kostnader för Skola för bildning, relaterad 

till 1842-års fattigvårds-skol-reform, fordrar ett förändrat perspektiv, en synvända, lik 

                                                
490 Jfr. SOU 1992:94. 
491 Donald Broady, Lärandets idéhistoria, SVT / UR11 november 2013. 
492 Lgr 11. 
493 Pierre Bourdieu delar in kapitalet i olika kategorier, 1. Ekonomiskt kapital. 2. Socialt kapital. 3. 
Kulturellt kapital, där alla kan gå under symboliskt kapital.   
494 Jfr. lärarrepubliken i waldorfskolan, Ahlström, 1977 i Hellström, 1986. 
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den Dewey kallar Kopernikansk, ett paradigmskifte vilket ställer krav på mecenater, 

skattebetalare, näringsidkare, kort sagt folket. 

I det följande fokuseras på beprövade reformpedagogiska praktiker i offentlig 

miljö. I närbildsperspektiv presenteras praktiskt pedagogiska försök i linje med 

drömmen om en miljö för barnens fria växt. Detta leder även diskussionen över till 

problemen med den statskontrollerade lärarutbildningen och dess monopolställning, 

vilket dock ligger utanför ramen för denna undersökning.495 

 

Närbildsperspektivet 1983-1993 
Skolkommissionens dröm från 1948 om demokratins skola som miljö för barnens 

fria växt, kom under ett decennium att prövas på kommunal nivå. Försöken inleddes 

1983, på initiativ av socialdemokratin i Umeå kommun. Erfarenheterna från Umeå, 

senare Linköping (1986) och Lund (1990) gällde kommunal verksamhet på 

reformpedagogisk/waldorfpedagogisk grund. Försöken tog sitt avstamp i den statliga 

utvärderingen av pedagogiken vid Kristofferskolan 1977.496  

Parallellt med Lundprojektet och skilt från, pågick på riksnivå förberedelser för 

det kommande riksdagsbeslut 1992 då kommuner och godkända fristående huvudmän 

jämställdes ekonomiskt. De fåtal existerande, ideella, idédrivna, så kallade alternativ 

pedagogik, i huvudsak Montessori-, Waldorf-, Freinetskolor fick rätten till skattebidrag, 

initialt 85 %, (égalité). Ingen öppen diskussion hördes vid den aktuella tiden om 

möjligheter till vinstdrivande fristående skolaktiebolag, vad som skedde i kulisserna 

lämnas till andra forskare.497 Med en otydlig lagstiftning fick den tilltagande 

världsåskådningen; New Public Management fäste i samhället. 

Förmedlingspedagogiken, med det lutheranska arvet, tillämpat under Thatcher, Reagan 

och Pinochets regimer och med referens till ekonomen Milton Friedman kritiseras i 

efterhand av bl.a. professor Andy Hargreaves; ”Marknadskonkurrens och 

standardisering, läraryrket förlorar sin självständighet”.498 Planmässigheten, avsaknaden 

av professionell didaktisk frihet leder till indoktrinering av barn, vilket redan tidigare, 

från 1968 uppmärksammats.499  

                                                
495 Se; Hellström, 2003. 
496Ahlström, 1977 i Hellström, 1986. 
497 Innebörden av friståendeskap; utbildning genom annan huvudman än stat, landsting och kommun. 
498 Hargreaves, (2013). 
499 Jfr. Marcuse, 1968. Palm, 1968. Vestin, 1976. 
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Med 1990-talets skolpolitik formades visioner om frigörelse, återgivna i 

kommunens första skolplan 1991. Projektet i Lund – idéernas stad kom fortsättningsvis 

att erbjuda en närbildsstudie vars praktik gick att följa genom deltagande observation.500 

Implementeringen av läroplanskommittén nya visioner handlade om; ”Att skapa en 

skola för alla, där bildningsarbetet är huvudsak är ingen antikvarisk uppgift. En sådan 

skola har aldrig funnits”.501  

Efter Umeå,502 och Linköping,503 blev Projektet i Lund 1990 det tredje 

kommunala reformpedagogiska skolutvecklingsförsöket i samma serie.504 Projektet i 

Lund kom med andra ord igång, till strax före riksdagens beslut om övergången från 

statligt till statskommunalt huvudmannaskap. På förekommen anledning beslutade en 

enig skolstyrelse i januari 1990 att inrätta waldorfpedagogisk verksamhet med 

kommunal huvudman. Familjer gavs (i enlighet med MR) möjligheten att för sina barn 

välja bildningsväg inom grundskolans ram. Skolstyrelsen beslutade att uppdra åt 

skolkansliet att arbeta för att två klasser med waldorfpedagogisk inriktning inrättas 

inom grundskolan 1990/91. En positiv inställning till waldorfpedagogiken noterades 

även bland kommunens lärare vid studiedagar i Klostergårdsskolan oktober 1990.505 

Alla 32 deltagande kommunalanställda lärare önskade att studiedagsprogrammet borde 

återkomma.506 Det rektorsområde till vilket skolstyrelsen beslutat förlägga 

waldorfprofilen, av den efterföljande utvärderingen att döma,507 saknade nödvändig 

beredskap att integrera den profilerade verksamheten vid skolenheten. Projektet utlöste 

interna motsättningar av diskurskritisk natur. Rektor508 delade inte skolstyrelsens 

uppfattning i saken. Nomenklaturen visade öppen oenighet, politiken och förvaltning 

kom i konflikt, ett fenomen vi återkommer till med ”Laboratorieskola” i kommunens 

skolplan 2009. 

Situationen för Projektet i Lund, påverkades på ett avgörande sätt av valutgången 

1991509 och den nya skollagen 1992.510 Med hänvisning till initialsvårigheter och den 

                                                
500 Hellström, 2002. 
501 SOU 1992:94. 
502 Det initierades av socialdemokratiska partiet i mars 1983. Initiativet gällde ett kommunalt projekt för 
utvecklande av waldorfmetoder i kommunala grundskolklasser. 
503 Initierades av föräldrar i en intresseförening för waldorfpedagogik, med stöd inom socialdemokratiska 
partiet. Förväntad skolstart hösten 1987. 
504 Hellström, 2002. 
505 Jfr. positiva lärarattityder fanns från tidigare erfarenheter i Umeå. Hellström, 1984a. 1984b. 
506 Hellström, 1990, samma program även i Malmö, Hellström, 1991. 
507 Hellström, 1992a. 1992b. 2002. 
508 Tillika förtroendevald för ett borgerligt parti i annan kommun. 
509 Waldorfklassernas andra verksamhetsår sammanföll med riksdags- och kommunalval och med 
riksdagsbeslutet om rätten till bidrag för godkända fristående skolor. 
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nya friskolelagen rekommenderade nytillträdde skolstyrelseordföranden, Nilsson (fp) 

bildande av en ny fristående skola som ersättning för kommunens åtagande. Genom den 

nytillträdda borgerliga skolstyrelsemajoritetens beslut oktober 1992 påbörjades en 

successiv avveckling av waldorfklasserna i strid med berörda föräldrars och lärares 

uppfattningar. I skolstyrelsen rådde partipolitisk oenighet. Socialdemokraterna, 

vänsterpartiet och miljöpartiet röstade som minoritet för fortsatt utbyggnad till 

fullständig studiegång med Waldorfpedagogisk inriktning i grundskolan.511  

Tolkningen ligger nära till hands att den nyinstiftade friskolelagen rättfärdigade 

avvecklingsbeslutet som därmed befriade kommunen från ansvar för en tidigare 

majoritets beslut. Det allvarliga i processen var att skolstyrelsen avhände sig 

möjligheten att nyttiggöra praxisnära didaktiskt forskning och utvecklingsarbete (FoU) i 

enlighet med skolplanen antagen av kommunfullmäktige 25 april 1991;  

 

Kommunen ska stimulera till utveckling av arbetssätt, arbetsformer och läromedel 
samt se till att fler skolor ges möjlighet att tillämpa olika pedagogiska modeller 
och profilera sig i ämnen vid sidan av de grundläggande ämnena - -512 

  

De äldre eleverna skingrades och flyttade till olika andra skolor. Samtliga familjer 

till elever i klassen med yngre elever övergick hösten 1993 till den av 

skolstyrelseordföranden rekommenderade och av skolstyrelsemajoriteten framtvingade 

nybildade fristående Kulturskolan i Lund.513  Namnet Kulturskola övertogs senare av 

kommunala Musikskolan.  

Det reformpedagogiska koncept514 som successivt tog form i fristående 

Kulturskolan i Lund fick i praktiken genom snabbt expedierade ramfaktorer bli en 

andrahandslösning för de barn som i demokratisk ordning förlorat sina klasser i Lund 

kommunala system.515  

Med lagen 1992 om rätt till skattebidrag till fristående skolor förlorade de tidigare 

undersökningarna (Umeå, Linköping, Lund fram till riksdagsbeslutet 1992) sin 

                                                
510 Hellström, 1992a. 1992b. ff. 
511 Efter förfrågan från rektor avrapporterades ärendet till skolstyrelsen i Lund 1992 (Hellström, 1992a). 
Rapporten vidareutvecklades till ett specialarbete inom forskarutbildningen med titeln, Waldorf-i-
grundskolan. Exemplet i Lund (Hellström, 1992b). Bland övriga dokumentationer av erfarenheter från 
projektet kan nämnas, ett måldokument, Ledtrådar för Kulturpedagogik (Hellström, 1993-97) två mindre 
offentliga utställningar (Hellström, 1992) bl.a. i stadsbiblioteket i Lund, kontaktbrev till berörda föräldrar 
alla skolveckor 1992-93 i projektet Waldorfpedagogiskt inriktad profil i Klostergårdsskolan i Lund 
(Hellström, 1993a) och texten Tre terminer med kulturklasser (Hellström, 1993b). 
512 Skolplanen 1991. 
513 Kulturpedagogisk inriktad skola, där både matematik, språk och konst betraktas som kultur. 
514 Hellström, 1993-97. 1993b. 1996. 
515 Hellström, 1993a,  
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samhällsrelevans. Målet om ekonomisk rättvisa (égalité) var nått, till priset av 

marginalisering ingen av aktörerna önskat. Föräldrar behövde inte längre betala 

skolavgifter för det påtvingade fria skolvalet av ”kulturpedagogik”. Kommunala 

systemet var inte mottagligt för pedagogisk pluralism. Bidragsparadoxen var juridiskt 

men inte praktiskt löst. Den borgerliga skolstyrelsen majoritet med stöd av skolchefen 

(senare m-politiker) valde en annan lösning för bidragsgivningen, den med hänvisning 

till rätten till skattebidrag till fristående skolor. Situationen påvisade en diskursiv kamp, 

reformpedagogik vs. förmedlingspedagogik, vilket speciellt tydligt framgår med 

alliansskolpolitiken på riksplan; diskursiv kamp mot det som kallas ”flumpedagogik”. 

Solidariteten inom det dominerade systemintegrerade statskommunala systemet fick 

stöd av hela handens kontrollpedagogik. Därmed inte sagt att den påstådda 

flumpedagogiken är att jämställa med reformpedagogik. Dominerade pedagogisk-

didaktisk forskning ger inte stöd till den traditionella förmedlingspedagogiken, tvärtom. 

Den diskursiva kampen kom mer att stå mellan hierarkisk organisation av militärt snitt 

och demokratins skola som miljö för barnens fria växt. 

 Det partipolitiska intresset att nyttigöra sig beprövade reformpedagogiska 

erfarenheter från 20-talets Wien med stöd i Marklunds socialdemokratiska uppfattning 

(ovan)516 tycktes svara mot rödgrön politik i 1990-talets Lund. 

Föräldrar/lärare med intresse att välja bildningsprocess för sina barn (Sokratisk- 

alt. Katekesmetod) var med dominerade ramfaktorer, inte möjligt inom kommunala 

systemet. Dahllöfs tidigare nämnda hemliga svarta låda förblev stängd. Föräldrar fick 

som det heter ta vad som erbjöds, Katekesmetodik. 

Men projekt Lund var inte avslutat med detta. Fristående skola – exemplet 

Kulturskolan i Lund, 1993,517 kan sin korta praktik till trots betraktas som en erfarenhet 

för Sokratisk metod. Projektet i Lund, i enlighet med den reformpedagogiska idén, 

fortsatte i realiteten (sexton år senare) genom ett partipolitiskt initiativ (ramfaktor) 

ansatsen med en del i Kommunfullmäktiges beslut om Skolplan 2009; om en praxisnära 

skolforskningsenhet, vi återkommer till.518  

                                                
516 Paradoxen att inre pedagogisk ”förnyelse efterfrågas”, men när den presenteras möter man den med 
ringa intresse. 
517 Didaktiska och organisatoriska erfarenheter från Kulturskolan i Lund 1993-95 redovisades i 
specialarbeten av Sandéhn & Kotte, 1993. Karlsen, 1994. Nilsson, 1994. Andersson, Dahre & Venant, 
1995. Helgstrand, 1995. Aurell-Hellström, 2000. 
518 Jfr. Lunds skolplan 2009. 
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Skollagen 1992 kom att dela upp skolvärlden i två offentligt skattefinansierade, 

icke kommunicerande sektorer, den kommunala och den fristående.519 Det bör här 

understrykas att inom gruppen fristående skolor skiljer flera undergrupper ut sig, bland 

dem de med speciell pedagogik (reformpedagogik i olika organisationsformer, stiftelser, 

ideella föreningar etc.), de religiösa, de språkprofilerade, de internationella och de 

allmänt inriktade med eller utan ekonomiska vinstintressen (dvs. inklusive 

riskkapitalisternas skolaktiebolag). Kommunernas skolor förblev under den 

dominerande konservativa nomenklaturens kontroll. I stället för pluralism och skillnad i 

ett divergerade statskommunalt systemet förstärktes plan- och målstyrning 

(ramfaktorer) enligt sovjetisk modell, med så kallat kvalitetsarbete redovisat i matriser 

och statistik, vilket gynnar konvergerande likformighet. Friståendeskapets mångfald 

blev en chimär. 

 Kultur- och konstpedagogik 

Begreppet Kulturpedagogik520 tillhör den konstpedagogiska rörelsen inom 

reformpedagogiken som utvecklades av bland andra den tyske filosofen och pedagogen 

Eduard Spranger och svensken Bertil Hammer, den senare blev förste svenske professor 

i pedagogik 1910. Begreppet Kulturpedagogik521 hämtat ur historien användes för 

ansatsen till reformpedagogik i Lund, benämningen på den didaktiska praktik som 

utvecklades på fältet med Projektet i Lund, (under kommunalt huvudmannaskap 1990-

1993 därefter som fristående Kulturskolan i Lund 1993-1996).522 Kulturpedagogik var 

ett möjligt nygammalt begrepp för en utvecklingsgren på den reformpedagogiska 

stammen.  

1993, när kommunen aviserade avvecklingen av de kommunala waldorfklasserna 

sökte Stiftelsen Studio för metodik och didaktik för blivande Kulturskolan i Lunds 

räkning hos Skolverket om godkännande att starta fristående skolor i Lund och Malmö; 

Kulturskolan i Lund, med snabbstart hösten 1993 och Kulturskolan i Malmö (numera 

Backaskolan) med start hösten 1994. I samband med organisationsförändringar inom 

                                                
519 Inga professionella kontakter mellan Lunds fristående reformpedagogiska skolor är kända under tiden 
2008 fram till nu.  
520 Sprangers kulturpedagogik och humanvetenskapliga psykologi nämns i Pedagogisk uppslagsbok, 
1996, s. 324. 
521 Begreppet Kulturpedagogik förekommer även som kursbeteckning vid bl.a. högskolan i Gävle under 
90-talet och ska inte sammanblandas med begreppet Kulturskola som används från mitten av 90-talet i 
drygt sjuttio kommuner för frivilliga kursverksamheter i musik, dans, bild etc. 1996 bildades Sveriges 
Musik- och Kulturskoleråd. Kommunala kulturskolor (musik, bild, drama) är frivilliga, omfattas inte av 
skolplikten. Verksamheterna är i regel avgiftsbelagda. (DN 990525) 
522 Hellström, 1996. 
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dessa skolor från stiftelser till ideella föreningar, utlöstes konflikter inom båda som för 

den första ledde till konkurs.523 Trygghet för barnens bildningsprocesser kunde inte 

tillgodoses varken med kommunal eller fristående huvudman. 

För att inventera möjliga idéer till en Morgondagens skola, utlyste Stiftelsen 

Nordvästra Skåne 1996 en internationell skoltävling, Skola 21. Tävlingens deltagare var 

anonyma till efter juryns beslut om vinnare. Samtliga vinnarkoncept kom att bygga på 

reformpedagogikens olika praktiker.524 Tävlingens vinnare525 Self-Confidence Through 

Self-Expression var bidraget med explicita rötter i konstpedagogiken.526 Författaren av 

föreliggande undersökning belönades för bidraget Kulturpedagogik-

aktivitetspedagogik.527 Trots att vinnaren förespeglades möjligheten att omsätta sitt 

förslag i praktiken har denne ännu inte involverads på någon skolarena, trots att 

tävlingens arrangörer hade förankring i nordvästra Skånes i nio kommuner och bland 

näringslivets företrädare. Här framträder ett mönster som indikerar svårigheter för 

kommunala huvudmän att nyttiggöra sig beprövade erfarenheter och pedagogisk 

forskning och utveckling (FoU). 

Förvaltningsstyrning 

Bildningsprocesser enligt kulturpedagogiken kan beskrivas som kontextuell, (eng. 

situated learning).528 Dessa uppstår i unika, subjektiva, situationer och bidrar till likaså 

unika kulturer formade av unika aktiva människor. Motsatsen ser vi i olika 

monokulturella samhällen med frihetsinskränkande ramar. Gemenskapsbildningens 

konst, socialintegration, för frihetlig allmänbildning handlar om lärarprofessionens 

möjligheter att avväga valet av stoff och metoder i förhållande till både individens och 

                                                
523 Senare, efter en diskurskamp, bildades Freinetskolan i Lund, på initiativ av några föräldrar ur 
Kulturskolans styrelse. 
524 Konstpedagogik, Montessoripedagogik, Freinetpedagogik, Aktivitetspedagogik. 
525 Vedilago, 1998 fick 100 000 kr. och löfte att omsätta idé till praktik. 
526 Angående konsten i skolan se ovan; Konstens metod blir en självklar kunskapsväg i skolans 
vardagliga arbete. 
527 Hellström, 1998. 1999. Kulturpedagogik/aktivitetspedagogik. Skola21; internationell skoltävling. 3:e 
pris à 10 000 kr. Utmärkelse för tolkning av ”Deweys tankar” för bidraget ”Kulturpedagogik”, tryckt som 
”Morgondagens skola. Kulturpedagogik/Aktivitetspedagogik”. ”Juryns motivering: Förslaget belönas för 
sina idéer om hur man i 2000-talets skola kan förverkliga John Deweys tankar om aktivitetspedagogik 
och hur man ska kunna förändra skolan från en ämnesskola till en skola med elevaktivitet. Juryn har 
samtidigt fastnat för hur förslaget kraftigt betonar arbetssättet i skolan – HUR man arbetar kommer att 
vara avgörande för en förändring inte vad man för tillfället råkar arbeta med. Den driftsform som 
förslaget innehåller – en bladning mellan kommunal skola och stiftelse – är väl värd att pröva. Slutligen 
vill juryn ge ett erkännande för den djupa pedagogiska insikt som röjs i förslaget och den teoretiska 
analys förslaget innehåller”. (Stiftelsen Nordvästra Skåne/Helsingborg 1999).  
528 Lave & Wenger, (1996). 
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gruppens unika förmågor, processerna i ”svarta lådan” enlig ramfaktorteori.529 

Bildningsprocesser som möten mellan individer och med omvärld i ovan nämnda 

”mellanrummet”, kan i detta sammanhang beskrivas som ”situated learning” / 

kontextuella i termer av kommunikativt handlande,530 det förmedlingspedagogikens 

anhängare kallar ”flum” (således inte någon existerande beprövad didaktik).  

Förmedlingspedagogiken kännetecknas av transformering, eller med Andréns ord; 

massutspisning av traderade sanningar och fakta.531 

Reformpedagogik har, som nämnts, visat sig påverka och stimulera eleverna att 

omfatta demokratins grundläggande värderingar.532 Demokratins principer om 

delaktighet, frihet under ansvar anses omfatta alla (égalité). Bildningens värde ligger i 

utvecklande av subjektens multipla förmågor. Ett sätt att implementera demokrati torde 

gynnas av en samhällsfilosofi öppen för både solidaritet (fraternité) och frihet (liberté) 

som det kommer till uttryck genom tregreningskoncept; fri växt, samhällelig solidaritet 

och likhet inför lagarna.  

Valet av bildningsväg (kunskapsarena) i detta sammanhang kan ses som en 

demokratisk rätt och handling, en motkraft till systemets533 kontroll och kolonisation av 

livsvärlden. Med stigande ålder ges eleverna, enligt reformpedagogisk bildningspraxis 

successivt, ökande frihet-under-ansvar solidaritet (fraternité och liberté) – för att senare 

medvetet och kompetent kunna välja yrke och livsvägar i samhällsbyggandet, att 

utveckla ”glädje i lärandet och självförtroende”.534 

Huvudtemat vid pedagogernas kongress535 i Örebro 2006, var Bildning vidgar 

demokrati – eller? Nel Noddings,536 nyckelföreläsningen; Education and Democracy in 

the 21" Century, avrundades med en varning och en ansats till pedagogisk utveckling; 

”I am not recommending a return to reconstruction, child-centered curricula, the 

project method, or any exact copy of Deweyan experimentalism, although I believe 

we can learn a lot by re-analyzing these programs”, 537  en självklarhet med tanke på 

                                                
529 ”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem 
man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör”. SOU 1992:94. 
530 Jfr. Habermas, deliberativ demokrati. 
531 Professor C-G Andrén i finansdepartementets bilaga till långtidsutredningen 1990. 
532 Dahlin, et.al. 2003. Illeris, 1991. Noddings, 2006. Universität Düsseldorf & Alanus Hochschule, 2012. 
533 Makt och pengar. 
534Waldorfschulen vermitteln Lernfreude und Selbstvertrauen. Universität Düsseldorf & Alanus 
Hochschule, 2012. 
535 NFPF/NERA The main association for educational researchers in the Nordic contries. CONGRESS 
THEME: Education Widens Democracy - Or?	   
536 Nel Noddings är en amerikansk feminist, pedagog och filosof. Hon är mest känd för sitt arbete inom 
pedagogisk filosofi, pedagogisk teori och omsorgsetik. 
537 Nodding, 2006, ff. 
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alla beprövade erfarenheter och den forskning och som gjorts under ett sekel, 1900-

talet. Noddings efterlyser medborgerlig kommunikation (deliberative citizenship) för 

att underlätta välinformerade val (liberté). En av hennes lösningar för den liberala 

demokratin består i att erbjuda möjligheter att välja bland offentliga och progressiva 

skolor, lik den som prövades i Lund 1990. Fördelen med detta skulle underlätta 

offentliga kommunikativa handlingar både på familj- och samhällelig nivå, något som 

även skulle bidra till pedagogisk utveckling.  

 Utvecklingsprocesser inom offentliga skolsystem, som framgår av denna 

undersökning, är långa, inte sällan med uteblivna önskvärda resultat. Att planera 

bildning är svårt, egentligen omöjligt. Bildning uppstår i frihetliga mentala processer; 

Människan skapar sig själv genom handlingar - - ”människan är ingenting annat än vad 

hon själv gör sig till”,538 en filosofisk uppfattning som provocerar 

förmedlingspedagogikens trosfränder och lockar fram hjärnspöken som begreppet 

”flum”. Skolorganisationer formade för strategiskt handlande539 (planstyrning) tycks 

utvecklas till medvetslösa, sklerotiserade systembyggen med förlamande inverkan på 

livsvärldens dynamik, vilket tycks motverka nämnda kommunikativa handlingar,540 

något som dessvärre tycks besannas av utvecklingen av The New public 

management.541  

Enligt Lunds kommuns skolplaner542 ska pedagogiskt utvecklingsarbete 

stimuleras genom att goda exempel lyfts fram och sprids. Den 17 juni 2009 beslutades i 

skolplanen kommunfullmäktige (ramfaktor); att ”undervisningen ska vara 

situationsanpassad543 med eleven i centrum. Läraren bör behärska olika pedagogiker 

och lärstilar”--”Varje elev är huvudperson”, vilket kan jämföras med 

progressiva/reformpedagogiska motton som The Childcentered School och Pädagogik 

vom Kinde aus. Oklarheten understyrks av mångtydigheten i bildningsbegreppet; 

”Lärarna skall så långt som möjligt förhindra att socialt konstituerade hierarkier av 

kunskapsformer och kunskapsområden blir till ett hinder för kunskapens växt”,544 vilket 

sätter ytterligare ljus på tolkningen av innebörden i kunskapsbegreppet.  

Från 1990 inrättades, som sagt, reformpedagogiska waldorfklasser i kommunens 

regi. 1993 omvandlades dessa till fristående kulturpedagogiska skolor. Kommunen 
                                                
538 Jfr. Nobelpristagaren J-P Sartre, 1946, s. 31. 
539 Jfr. Habermas. Handlingstyper; strategiskt och kommunikativt handlande (Hellström, 2002 ff.). 
540 Hellström, 2002. 
541 Ref. OECD:s PISA-rapporter. 
542 Lunds skolplaner beslutade av kommunfullmäktige 1991 och 2009. 
543 Jfr. en forskarstödd uppfattning (Noddings) om ”Situated learning”; Lave & Wenger, 1996. 
544 SOU 1992:94. 



Esbjörn Hellström. September 2014 

 109 

lyckades inte att behålla initiativ och ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet 

(FoU)  

Efter sexton år kom ett partipolitiskt initiativ545 att initiera en demokratisk process 

för forskning och utveckling; sätta ljus på det kommunaliserade skolsystemets problem 

med brister. Med skolplanen 2009 beslutade kommunfullmäktige, i enighet, om en 

”gemensam funktion för forskningsbaserad utveckling med praktisk tillämpning, t.ex. i 

form av s k laboratorieskola” (LAB), med referens till Deweys The Laboratory School i 

Chicago. Den fortsatta handläggningen av ärendet laboratorieskola i Lund belyser 

systemintegrationen och demokratins dilemma, möjligen identifiera systemfel. 

Beslutet i kommunfullmäktige juni 2009 gick vidare till Barn- och skolnämnden 

Lund stad.546 Nämnden beslutade att inrätta en arbetsgrupp, vilket aldrig fullföljdes. Ett 

år senare, oktober 2010, skriver förvaltningschefen i en tjänsteskrivelse med hänvisning 

till presidiet; ”Vi har konstaterat att det råder många olika uppfattningar om vad 

begreppet Laboratorieskolan står för” – noteras den lärdomshistoriska okunskapen om 

Dewey och The Laboratory School. ”Vi menar att beslutet [i Kommunfullmäktige] har 

fått en olycklig formulering genom kopplingen till Laboratorieskolan” – noteras 

förvaltningens opposition mot ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.547 - ”Vidare kan 

nämnas att under våren 2010, en arbetsgrupp på uppdrag av förvaltningschefsgruppen i 

Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne tagit fram ett förslag till bildande av 

en stiftelse för genomförande av praxisnära forskning inom förskola/skola i Skåne”.548 

Politikens dilemma gäller i detta fall att förena politiska rambeslut med professionellt 

ansvarstagande. Ur Kommunförbundet Skåne uppdrag skapades föreningen Vetenskap I 

Skolan, (VIS).  

Vid nämndens och förvaltningens gemensamma utbildningsdagar hösten 2012,549 

tre år efter fullmäktigebeslutet, meddelade förvaltningen att alla kommunens lärare 

skulle delta i ett nytt initiativ kallat Bedömning för lärande, (BFL) presenterat vid så 

kallad kickoff för alla anställda pedagoger i stadens Arena av Dr Dylan William.550 

Fallet med botten-upp-laboratorieskola övergick till att bli ett mål- och planstyrt centralt 

fattat initiativ, ett toppstyrt treårigt projekt och blev därmed ett exempel på den 
                                                
545 Miljöpartiet de gröna i Lund, 2009. 
546 - med undertecknad som deltagande observatör. 
547 Jfr. tidigare exempel med waldorfprofilen på 1990-talet. 
548 I nämnden fällde förvaltningschefen ett muntligt yttrande om att det inte finns anledning att ”springa 
på alla bollar” (från politiker/kommunfullmäktige). 
549 Detta skedde tre år efter handläggningen av Kommunfullmäktiges beslut om laboratorieskola. 
550 Projekt Laboratorieskola i Lund, (LAB) enligt principen botten botten-upp, skiljer sig från initierandet 
enligt principen top-down, dvs. satsningen Bedömning för lärande (BFL). Två rambeslut, ett politiskt och 
ett tjänstemanna beslut, (som inte tidigare presenterat för de närvarande nämndspolitikerna). 
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problematiska systemintegrering som påverkar lärares handlingspotential och föräldrars 

valfrihet.551 

Demokratins skola – en diskussion 

Syftet med denna undersökning är att studera fenomenet ”demokratins skola” som 

”miljö för barnens fria växt”. Avsikten är att bidra med nya tolkningar och 

verkningshistoria till kunskapsutvecklingen. Av undersökningen framgår svårighet i 

hantering av kommunal demokrati. Vidare framgår problem med planstyrningsstrategin 

i genomförandet av politiska visioner. 

I Sverige finner vi, som sagt, Mathias Fremling i Lund, som redan 1802 bidrog till 

bildningsdiskussionen med begreppen katekesiska och sokratiska metoder. Det kom att 

dröja ytterligare ett sekel till år 1900 då Ellen Key i sin bok Barnets århundrade 

konkretiserar didaktiska förslag till en reformpedagogisk Framtidens skola. Efter två 

världskrig presenterar en skolkommission 1948 sitt betänkande med referens bland 

annat till Aktivitetspedagogik.552 I nutid finner vi referenser till den 

progressiva/reformpedagogiken via utbildningsradion (UR),553 bland dem den sentida 

Bifrostskolan i Danmark.554 

I Lunds kommuns första skolplan antagen av kommunfullmäktige 25 april 1991, 

förordas att genom ”varierade arbetssätt tillvarata elevens naturliga nyfikenhet och 

aktivitet”.555 Lärarna ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt 

pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektorernas främsta uppgift är att vara 

pedagogisk ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas. Varje 

skola/ro ansvarar för arbetssätt och arbetsformer och ser till att läroplanens intentioner 

med temaundervisning i sammanhängande arbetspass och ämnesintegrerad verksamhet 

uppfylls. Kommunen ska stimulera till utveckling av arbetssätt, arbetsformer och 

läromedel samt se till att fler skolor ges möjlighet att tillämpa olika pedagogiska 

modeller och profilera sig i ämnen vid sidan av de grundläggande ämnena. Vad hände 

under de följande åren (processen). Till vilken nytta var denna skolplan (ramfaktorer), 

vad genomfördes (resultat)? 

                                                
551 Jfr. Skolverket, 2011 Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. En (kritisk) kvalitativ studie.  
552 SOU 1948:27, s. 5. 
553 SOU 1996:22 och SVT / UR; ”Pedagogikens giganter”. 
554 Bifrostskolan (se SOU 1996:22, s. 139). Johansen, et.al. 1997. 
555 Skolplan 1991 ff. 
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År 2014 rapporteras om stressade lärare och rektorer.556 Problemet är inte nytt, det 

har funnits under lång tid. Det drabbar inte bara lärare, utan även elever och i 

förlängningen skola och samhälle. Då problemet är väl känt sedan tidigare finns 

anledning att fråga varför det inte målen uppnås, ska problemlösningen ringa in elever 

och lärare, nomenklaturen, skolledning (ramar) eller själva processen? Eller kan skolans 

problem sökas i helt andra riktningar? Det nya bildningsbegreppet; att människan 

”bildar sig, skapar sig, gör sig till något som inte fanns tidigare” i Skola för bildning, 

statens offentliga utredning kan fordra ingående diskussioner, engagemang och tid med 

utgångspunkt i demokratibegreppet, hämtat ur en annan tankefigur SOU 1948:27; att 

”demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i 

sin tur bygga på fria personligheter. Skolans uppgift blir att fostra demokratiska 

människor” kan det vara en sådan möjlig riktning.  

Nel Noddings (ovan) talar om att erbjuda föräldrar fria val av utbildning, vilket 

utmanar svensk skoltradition och den politiska visionen om en-skola-för-alla. Den 

politiska oenigheten om innebörder i fråga om katekesisk resp. sokratisk metod, 

förmedlings- resp. aktivitetspedagogik tycks förlama och stressa den professionella i 

skolverksamheten, lärarna. I detta scenario kommer ramfaktor lärarutbildning i fokus. 

Hotande brist på lärare i framtiden, få vill bli lärare, vidgar problembilden, 

lärarutbildning och läraryrket är inte attraktiv för studenter. Konflikter inom 

skolpolitiken och forskningen exemplifieras med professorerna Gunnar Richardsons 

”pedagogiskt arv” och Sixten Marklund ”barnens fria växt”. Läraruppdraget 

(lärarprofessionen) beskrivs av skolkommissionen 1948 på följande sätt; 

”Huvudansvaret för den mentala omvårdnaden om eleverna måste dock alltid åvila 

läraren”,557 med följande påstående om professionens frihetliga ansvar; ”Enligt själva 

den demokratiska skoluppfattningen bör dessutom läraren ha frihet att söka sig fram till 

de metoder, som gör det möjligt för honom att personligen fylla sin uppgift på bästa 

sätt”. Är detta möjligt med administrativa ledare, hämtade ur nomenklaturen, nuvarande 

rektorer, med fokus budget, (ramfaktorer) som är annat än metodik och didaktik 

(processer). Situationen med rektor som pedagogisk ledare och chef för examinerade 

och legitimerade lärare tycks problematiskt med hänvisning till rektorsforskningen. 

                                                
556 Sydsvenskan 2014-01-16. Skolvärlden, nr 1/2014. Statens arbetsmiljöverk konstaterar bland annat att 
åttio procent av lärarna uppger sig vara stressade.  Lärarförbundet 2014-02-16 meddelar att 55 procent av 
rektorerna funderar på att lämna yrket på grund av stress och hög arbetsbelastning. 
557 SOU 1948:27, s. 4. ff. 
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Med systemintegreringen övergick det pedagogiska ansvaret/ledarskapet från 

lärare (1948) till nomenklaturen (2011), tvärtemot MR-värdena. Rektor som 

administratör behöver inte med nödvändighet vara legitimerad lärare. Enbart detta utgör 

ett problem för det kommunikativa handlandet och det didaktiska utvecklingsarbetet, 

bildningsprocesserna för ett reformpedagogiskt forskande lärarlag.558 Rektor lever och 

verkar i normkonflikter mellan politikens jämlikhets- och rättviseperspektiv (égalité) 

och professionens frihetsperspektiv (liberté). På fälten, i skolan, ska rektorer i sitt 

ansvarstagande anpassa sig till politikens budgetkrav, själva tolka och göra 

prioriteringar kring professionella lärares handlande i konflikten mellan statens en-

skola-för-alla (égalité) och bildningsuppdraget (liberté). Denna situation är komplex. 

Som sagt, ansvaret för den mentala omvårdnaden om eleverna, livsvärldens kultur och 

språk gäller professionen. Rektors pedagogiska ledning av professionella lärare ställer 

krav på ledarskapet genom att få organisationen att utvecklas och överleva.559 

Nomenklaturens makt (ramfaktorer) tycks kolonisera livsvärlden och därmed påverka 

processerna. Ramfaktorrektor utövar makt över bildningsprocesserna. Lärare 

deprofessionaliseras i vad som kan beskrivas som systemfel; En möjlighet att närma sig 

problemet kan handla om att utbilda och infoga rektor i det republikanska lärarlaget. 

Valet av rektor kunde göras i en demokratisk process bland professionen inte som nu av 

nomenklaturen. För detta fordras en rejäl synvända i linje med Dewey och Keys 

visioner, att välja rektor på samma grunder som föräldrar väljer bildningsväg. Detta kan 

ses som exempel på socialintegration i motsats till nuvarande systemintegration. 

Myndighetslärare blir till en uppvärderad bildningslärare, med det yttersta ansvaret för 

processerna. Professionen väljer professionell funktionär i ”lärarrepubliken”, (för 

begränsade mandatperioder under en politisk- eller fristående styrelse).560 Dagens 

myndighetsutövning arvet efter katekesskolan, vars betygsystem omdefinieras till 

bedömningssystem inom professionens ansvar, och på vetenskaplig grund; att 

betygsättning blir till en del av bildningsprocessen, den rätteligen borde vara. Mot detta 

talar The New Public Management. Självförvaltningsmodellen (direktdemokrati) skiljer 

sig kvalitativt från representativ demokrati och förvaltningsstyrning. Mot denna 

bakgrund finns anledning att ompröva innebörden i rektorsrollen och lärarutbildningen. 

 

                                                
558 Fullan, 2014. Hallerström, 2006. Leo, 2013.  
559 Fullan i Hellström, 2014. 
560 Hellström, 1986, s. 158. 
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Ett förändrat läraruppdrag 

Kring sekelskiftet 2000 diskuterades och beslutades i Sverige om ett förändrat 

läraruppdrag.561  Läraren skulle följa med sin tid, kunna lära om och lära nytt. Detta 

förstärktes med skollagen 2011 kap 1, § 5, att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”.  

Lärarrollen, i ständigt pågående utveckling, (följa med sin tid) förändras i 

situationen.562 Denna situation är lokal, unik och omfattar knappast större delen av det 

komplexa jordklotet.563 Genuina didaktiska, situationella handlanden bör inte styras i 

konkurrens med globala ekonomiska intressen (läs: OECD). Globaltävlingen bländar ut 

de lokala situationerna. Detta erinrar om att de nordamerikanska skolorna ärvde inte 

bara engelsk industri, fransk filosofi, svensk frikyrklighet och siciliansk maffiakultur 

utan även religiöst präglad anglosaxisk skolkultur och med denna 

förmedlingspedagogik, den katekesiska skolmodellen. I sin bok ”Att våga hoppas”, 

kritiserar Barack Obama, (innan han blev president), den förda skolpolitiken i USA; 

”Dessvärre har vi från statens sida under de gångna två årtiondena bara fått se lappande 

och lagande och diverse överseende med medelmåttighet, i stället för nytänkande och 

djärva reformer av skolorna”.564 Även från östra Asien hörs kritiska röster med 

anledning av stressframkallande förmedlingspedagogik. Insikten om skolproblem med 

”barnens fria växt” underordnad Scientific och Public Management kan betraktas om 

global. Mot detta finns beprövade erfarenheter av skoldemokrati att ansluta till 

bildningsbegreppet i Skola för bildning i ”lärarrepubliker” som grund för 

självförvaltande forskande lärarkollegier.565 Exemplet med reformpedagogiken vid 

Kristofferskolan visar hur ”utvecklingsarbete har karaktären av forskning – som syftar 

till att ge kumulativ (hopande) kunskap”.566 Ett i sammanhanget passande begrepp torde 

vara forskar-lärare, eller lärar-forskare.  

Lärarforskares kunskapande erfarenheter öppnar för forskandets dynamiska 

pluralitet, dess nödvändiga öppenhet, labilitet, osäkerhet och utvecklingspotential eller 

som Ellen Key uttrycker det; ”att trevande finna det rätta, det fullkomliga arbets- och 

uttryckssättet, detta är uppfostran, detta är bildning”. 567  I bildningens skola får man stå 

                                                
561 Prop. 1999/2000:135, s. 7. En förnyad lärarutbildning. 
562 Jfr. Kvale, & Nielsen, 2000.  Lave & Wenger, 1996.  
563 T.ex. Programme for International Student Assessment (PISA) som täcker hela OECD. 
564 Obama, (sv. 2009, skrivet eng. 2006). 
565 Hellström, 1986, s. 162. 
566 Ibid, s. 164. 
567 Key, 1900, i Stafseng, 1996, s. 159. 
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ut med att det svajar lite – ”det är svajningarna som visar att systemet fungerar”.568 

Vetenskapsrådets ”rekommendationer framåt kräver - - ödmjukhet parad med 

prestigelöshet om utvecklingskraften ska få utrymme. Kreativa lösningar handlar om att 

gå utanför traditionens ramar, att våga och få pröva former där svaret inte är givet”.569  

Frågan om och hur bildning vidgar demokrati570 får lämnas öppen i hopp om att 

lärardemokrati utvecklar sin potential för bildning i de förnyade utbildningssystemen. 

Kognitionsforskaren och professorn Peter Gärdenfors i Lund formulerar syftet med sin 

bok om Lusten att förstå, på följande sätt; ”Jag har velat ge lärare, föräldrar och andra 

som är involverade några begreppsliga verktyg för att förstå hur de faktorer som styr 

vårt tänkande och vår motivation påverkar hur vi lär oss. Förhoppningsvis kan detta på 

sikt leda till att vi förstår hur utbildningssystemen bör förändras så att de leder till 

lärande på människans villkor”,571 - med kommissionen 1948; skapa en miljö för 

barnens fria växt. 

 

Kulturpedagogisk bildning och demokrati, en resumé 

Bidrag, som denna undersökning, till tolkningshorisonter i skapandet av 

verkningshistoria kan sammanfattas enligt det följande. Kulturpedagogikens idé stödjer 

sig på John Deweys pedagogiska filosofi, Ellen Keys drömmar om framtidens skola,572 

Elsa Köhlers Aktivitetspedagogik, och pedagogiska principer samt Rudolf Steiners 

Goetheanistiskt frihetsfilosofiska epistemologi.573 Dessa tolkningar knyter samman 

lärarerfarenheter från fristående waldorfskolor, statskommunala skolor och 

kulturpedagogiska skolan i Lund med statens och skolpolitikens drömmar om Skola för 

bildning. Detta kan ses som en del av den fortlöpande pedagogiska forskningen (FoU). 

Kultur (odling) ska i detta sammanhang, i vid bemärkelse, uppfattas som ett uttryck för 

bildning (bygga, skapa, odla, utveckla) och anknyter därmed till den politiska idén om 

demokratiska arenor för bildning, miljö för barnens fria växt. 

Kulturpedagogik utgår från relationen individ och gemenskap i givna situationer, 

så som idén om barnens fria växt i miljön (Situated learning574). Detta perspektiv 

                                                
568 Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 91. 
569 Nihlfors, 2008 
570 Jfr. Pedagogikkongressen i Örebro 2006. 
571 Gärdenfors, 2010, s. 265. 
572 Key, 1900. Stafseng, 1996. 
573 Hellström, 2002. 
574 Lave & Wenger, 1996. 
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grundas på tillit till och respekten för individens integritet, och gemensamt, samhälleligt 

ansvar på föräldrars, barnens och lärarprofessionens villkor.  

Kulturpedagogen kan ses som en bildningskonstnär, en möjliggörare575 i 

sociokulturell miljö.576 Till uppgifterna hör att visa sammanhang, pröva metoder, leka, 

forska och lära577 samt erbjuda lämpligt undervisningsstoff för bildningsprocesser. 

Professorerna Carlgren och Marton använder formuleringen att hos eleverna utveckla 

”förmågan att erfara verkligheten på kraftfulla sätt – att kunna urskilja bestämda, 

kritiska drag och fokusera dem samtidigt i medvetandet. Därigenom konstitueras den 

nya situationens innebörd och handlingsmöjligheter”.578 

Tidigare läroplaner, under påverkan av reformpedagogiska visioner, använder 

utryck som ”främjande av tankens klarhet, känsloliv och av viljelivets utveckling”,579 

vidare att ”människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för 

att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors 

livsvillkor - - samt att kunskapsinhämtandet är en aktiv och skapande process”580  

ansatser från 1948 om barnens fria växt, som fortlever med senaste läroplanen, Lgr11. 

Kulturpedagogiken utgår från ett demokratiskt perspektiv med rötter till antiken 

och den sokratiska metoden. Bildning som miljö för barnens fria växt syftar mot 

handlande, learning by doing,581 alias reflektion-i-handling,582 det vill säga 

handlingsfilosofiska uppfattningar,583 överordnade ramfaktorerna; tid, ämne, prov och 

betygskriterier. Dessa synsätt beskriver Dewey med sitt pedagogiska idéprogram, vilket 

han, som sagt, liknar det vid en Kopernikansk revolution. Förmedlingspedagogik - den 

katekesiska metoden, kom som sagt, i en diskuriv kamp att ställas mot den sokratiska,584 

som att utveckla individernas egna förmågor.585  

Med stöd i bildningsdiskussioner genom tiderna erbjuder kulturpedagogik en 

beprövad men underskattad bildningsväg för mångsidig, pluralistisk och emanciperande 
                                                
575 Vedilago, 1998 i Skola 21, Morgondagens skola. Fem prisbelönta förslag från tävlingen skola 21. 
Helsingborg. Stiftelsen Nordvästra Skåne. 
576 Jfr. Vygotskij, 2005. 
577 Karlsson, 1998. 
578 Carlgren & Marton, 2000, s. 225. 
579 Lgr 69, s.13. 
580 Lgr 80, s. 13. 
581 Tillskrivs Dewey. 
582 Schön, 1983. Lave, 1996. 2000. Brusling&Stömqvist, 1996. 
583 Arendt, 1998. 
584 Med ref. till Fremling 1802, ovan. 
585 Jfr. teorier om multipla intelligenser (Gardner, 1983) som beaktar utvecklandet av redskap, förmågor 
(s.k. intelligenser) t.ex. lingvistisk intelligens (språk, drama och litteratur mm), - logisk-matematisk 
intelligens (teknik och slöjd mm),- spatial intelligens (färg, form, geometri och arkitektur mm), - 
musikalisk intelligens (sång och spel), - kroppslig-kinestetisk intelligens (idrott, rytmik och dans), - 
interpersonell- och intrapersonella intelligenser (gemenskapsbildning och individuell bildning). 
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(frigörande) kunskaps- och färdighetsutveckling. 1992-års bildningsbegrepp utvecklat i 

Skola för bildning inriktar sig på kultiverandet av människans naturliga komplexa 

förmågor.586 Färdighetsutveckling tolkas ur uppfattningar om tänkandet progression 

(logos), känslorna (patos) och viljan (etos).587 Eleven/individens potential ställs i 

centrum för bildningsprocessen inte partipolitiska ismer, vilket inte betyder att eleven 

solipsistiskt588 bestämmer skolans form och innehåll.589 Detta är en angelägenhet för väl 

utbildade lärare. Pluralismens möjligheter ligger i skapande av miljö för barnens fria 

växt, vilket kan ses som ett samhälleligt (partipolitiskt) erbjudande, Skola för bildning-

åt alla.  Inte som ett tvång med en-skola-för-alla. 

2011-års skollag med kravet att skolans verksamhet ska vila på vetenskap och 

beprövade erfarenheter anger nya, oprövade ramar för bildningsprocesser och opolitisk 

professionell pedagogisk ledning av kunskapande med grunden i nya 

bildningsbegreppet Skola för bildning.590 Demokratisk gemenskaps- och 

samhällsbildning kan sägas syfta till erbjudanden av individuella bildningsvägar i 

gemenskap.591  

Denna undersökning omfattar inte yrkesutbildningar vilket är en annan historia 

som får hänföras till fortsatt forskning. 

 

Sammanfattning 
Undersökningens forskningsobjektet gäller uttrycket; miljö för barnens fria 

växt.592 Syftet med undersökningen är att studera fenomenet ”demokratins skola” som 

”miljö för barnens fria växt”. Avsikten är att bidra med nya perspektiv, tolkningar av 

verkningshistoria och kunskapsutveckling. 

Med föreliggande undersökning fokuseras processer som gynnar skolutveckling, 

progressiv utveckling eller bevarar det traditionella, konservatism. Urbanisering och 

industrialiseringen, det moderna, ger ett betydande kulturellt inspel i tiden. Parallellt 

vidareutvecklas upplysningsidéer om bildning.593 Moderniteten och industrialismens 

tänkande, Scientific Management, påverkade nationella skolsystem med skenbar 

                                                
586 Jfr. Garnder, 1983. 
587 Jfr. Lgr 69. 
588 Självtillräcklig isolering i det egna jaget och motsvarande ointresse för andra människor. Ödman, 
1995, s. 626. 
589 Jfr. kommunikativt handlande. 
590 SOU 1992:94. 
591 Jfr. Vygotskij. 
592 SOU 1948:27, s. 3. 
593 Hentig, 1997. 
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ekonomisk vinst. Skolfabrikerna, äggkartongen (fig. 1), blev miljö tänkande som med 

tiden även kom att tillämpas inom skattefinansierad offentlig sektor, kallat New Public 

Management. Tidigare helt skattefinansierade samhällsinstitutioner (sjuk- fattigvård) 

blev föremål för kapitalisering. Mötet mellan reformpedagogik och det statskommunala 

skolsystemet, under 1900-talet ledde 1992 till offentliga bidrag för s.k. fristående 

skolor. Fristående skolor i aktiebolagsform (som uttryck för New Public Management) 

kom att kunna köpas och säljas som varor på en nyskapad marknad, och därmed även 

riskera att gå i konkurs enligt näringslivets principer. Detta i motsats till 

statskommunala skolor skyddade i lag om skolplikt. Familjer, elever och föräldrar, 

gjordes till kunder i skolkoncerner, parallella med statskommunala skolor. Därmed 

uppkom ett ramverk, en bildningens anomali.594  

Skillnaden mellan aktiebolags- och reformpedagogiska skolor visar 

aktiebolagsskolornas påverkan av modernism och Public Management, de senares 

påverkan av upplysning och romantik. Till 1990-talets reformer hör läroplansrevisionen 

Lpo 94 (Lgr 11), Skola för bildning och med detta ett utvecklat bildningsbegrepp. Med 

grunden i dessa blir bildningens anomali till en paradox, bildningsfrihet efterfrågas men 

motverkas av systemet. Två stridande diskurser gör sig påminda, den traditionsbundna 

katekesmetoden och dess förmedlingspedagogik och den sokratiska metodens 

aktivitetspedagogik. Skolverksameter modell panopticon skiljer sig från 

laboratorieskolan i Lund. Till den senare knöts efterkrigstidens reforminriktade 

pedagogik om barnens fria växt. Denna kom med 2000-talet att kritiseras av den liberal-

konservativa alliansens politiker. Paradoxen består i frihetens processer vs. ramarna, 

systemet.  

Med det i sig komplicerade kunskaps- och bildningsbegreppet (epistemologi) 

kvantifieras bildningsprocesser genom det medeltida betygssystemet, tankeprocesser 

görs mätbara för att anpassa elever till marknaden, ett urvalsinstrument i ett monolitiskt 

skolväsen. En mångdimensionell människa i endimensionell skola 

 Marknadsanpassningen kom att understödjas av OECD (en internationell 

organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) med ett rankingsystem (PISA-

undersökningar).  Skolsystemens makt och pengar kom att koloniserar livsvärldens 

språk och kultur. Pedagogik och didaktik, professionalism, lärares excellenta 

konstnärliga samhällsbyggande konkurrerar med partipolitiska doktriner underordnas 

makten höger som vänster. 2011-års skollag kom att förstärka 90-talsreformen Skola för 

                                                
594 Konsekvenserna av denna diskuteras intensivt mellan den politiska intressegrupperna. 
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bildning med kravet på att skolverksamheter ska vila på vetenskap och beprövade 

erfarenheter vilket belyser paradoxen, frihet – ramar. Förmedlingspedagogik och 

aktivitetspedagogik representerar två sidor i 1900-talets diskurskonflikter. 

Upplysningstiden och romantiken formar den transatlantiska bildningsdiskursen, 

den europeiska reformpedagogiken och den progressiva USA pedagogiken. Den 

pragmatiske filosofen, professor John Dewey vid universitetet i Chicago med sin 

försöksverksamhet kallad The Laboratory School 1.0 kom att stå modell för 

Laboratorieskolan 2.0 i Lund. Den didaktiska modellen kännetecknas av idén om 

learning by donig, reflektion i handling, aktionspedagogik,595 uttryckt som 

handlingsfilosofi,596 situationslärande, (situated learning),597 utgör ett exempel på en 

utvecklingslinje, en utmaning av modernitetens rationalitet, karakteriserat som en 

”rörlig mosaik”; låt oss kalla den ”postmodern”. 

Denna undersökning fokuserar fenomenet ”demokratins skola” som ”miljö för 

barnens fria växt”, med bäring på FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948 

1946-års skolkommission. 1983-1993 initierades reformpedagogiska tre försök i 

kommunala pedagogiska praktiker, med sikte på utveckling genom praxisnära 

skolforskning (FoU). Reformpedagogik, aktivitetspedagogik och waldorfpedagogik är 

begrepp som förknippas med dessa försök. 

Modernitetens försvarare reagerar598 mot Skola för bildning och det postmoderna 

bildningsbegreppet,599 missvisade kallad ”flum”.600 I den uppkomna diskurskampen, 

deprofessionaliseras lärarna vilket, som enligt PISA-mätningar tycks drabba elevernas 

bildningsprocesser och därmed skolresultaten och inte minst intresset för läraryrket. 

Först med 1990-talets skolreformer kom Sverige att leva upp till FN-

deklarationen 1948, om demokratins skola grundad på de mänskliga rättigheterna, som 

ger föräldrar ansvar i valet av barnens utbildningsvägar, artikel 26. Mot bakgrund av 

2011-års skollag – om kravet på vetenskap och beprövade erfarenheter som grund för 

Skola för bildning, framstår reformpedagogik/waldorfmodellen som möjlig referens till 

                                                
595 Köhler, 1936. 
596 Arendt, 1998. 
597 Lave, et.al, 1996. 
598 Den svenska liberal-konservativa alliansregeringen. 
599 Se även Bildning och kunskap, särtryck ur SOU 1992:94. www.skolverket. se 
600 Begreppet flumpedagogik betecknar en pedagogisk riktning som betonar personlighetsutveckling på 
bekostnad av inlärning (enligt Norstedts ordbok, 1986). Mötet mellan gammalt och nytt kom till uttryck i 
ett replikskifte mellan utbildningsminister Björklund och docenten i pedagogik Scherp (Sydsvenskan 11 
december 2008); att skolan tas 50 år tillbaka i tiden. Forskaren menar att ministerns skällsord ”flum” kan 
vara något positivt om man ser till bokstäverna F= fördjupande, L= lärande, U= utveckling och M= 
medskapande.  
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visionerna i Ellen Keys Framtidens skola. Bland dagens forskare, hänvisas till en 

konstens metod som en ”självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete”.601 

Modernitetens och katekespedagogikens tycks forma mentalitetsutvecklingen602 i strid 

mot uppställda mål.  

I den diskursiva kampen mellan förmedlings- och aktivitetspedagogik profilerar 

den progressiva/reformpedagogiken sig mer i teorin än i praktiken och därmed bidragit 

till olika tolkningshorisonter. Syftet med föreliggande undersökning var att studera 

fenomenet ”demokratins skola” som ”miljö för barnens fria växt”. Med denna har vi 

diskuterat tolkningar av verkningshistoria och visat idé- och lärdomshistoriska fenomen 

av kunskapsutveckling. 

Slutsatser 

Slutsatser av undersökningen utifrån syftet och de redovisade historiska källorna 

visar dominansen i religiöst/politiskt betingad diskurs, den Lundgren benämner; 

”moralisk läroplanskod”,603 i relation till de frihetliga värden som utvecklades under 

nittonhundratalets transatlantiska skolväsen, Barnets århundrade, den tidsperiod som 

kännetecknas av strävan mot demokratins skola för barnens fria växt. I läroplansspråket 

med Lpo 94 och Lgr 2011 kom franska upplysningens och germanska romantikens 

individualism om ”frihet” (liberté) till uttryck. Diskurskampen med formuleringar om 

skola som en mötesplats kännetecknande människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet samt alla människors lika värde strider, i enlighet med 1946-års 

skolkommission som sagt, mot de medeltida inslagen i skolpedagogiken; att framskapa 

osjälvständighet, auktoritetstro passivitet, i värsta fall leda vid skola och arbete 

överhuvudtaget”. Den svenska skolan lämnade formellt den moraliska läroplanskoden 

då banden mellan statskyrka och statsskola slutgiltigt klipptes vid sekelskiftet. I 

postmoderna termer öppnas för bildningsfrihet på gott och ont.  

Med stöd i det nya bildningsbegreppet 1992604 och en lagstiftning605 om Skola för 

bildning finns anledning att kommunicera innebörder i den värdegrund som tagit gestalt 

under 1900-talet, viken, som sagt, bland annat kommit till uttryck genom filosofen 

Jean-Paul Sartre att människan skapar sig själv genom handlingar och att människan är 

ingenting annat än vad hon själv gör sig till. Dessa innebörder formar en uppfattning om 

                                                
601 SOU 1999:63, s. 56. 
602 Jfr. Ödman, 1995 m.fl. 
603 Lundgren, 1989. 
604 SOU 1992:94. 
605 Skollag 2011. 
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en skola grundad på vetenskap och beprövade erfarenheter, med en öppen tolkning för 

bildningsfrihet i miljö för barnens fria växt. 

Tidens verkningshistoria och kunskapsutveckling, grundad i Sokratisk metod, ger 

stöd för aktiverande forskningsprocesser kring bildningens etisk dygdigt godtagbara och 

frigörande (emancipatoriska) bildningsprocesser. Frågan med bäring på uttrycket ”miljö 

för barnens fria växt” utvecklar en tolkningshorisont Biesta beskriver som; att vi blir till 

i en värld av pluralitet och skillnad.606 

                                                
606 Biesta, 2010. 
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