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Inledning
Tack för att Du har sökt upp den här boken. Om ditt liv ser ut som mitt hade du förmodligen kunnat få
tag på liknande böcker på annat sätt, sådana är informationssamhällets möjligheter. Just nu sitter du
och funderar om det är mödan värt att läsa texten, om du kommer att få ut något av den, vad du
kommer att lära dig. Så tänker nog de flesta som håller en bok i handen.
Många människor tror att pedagoger befinner sig på en förutsättningslös promenad i det fria, att
pedagogen-läraren-utbildaren-undervisaren betraktar medmänniskornas färd genom livet, deras mål
och medel som en lek bestående av små signaler, komplicerade förhandlingar, listiga demonstrationer
eller manipulativa utspel. Detta är bara delvis sant för boken behandlar även pedagogikens plats i
kunskaps- och informationssamhället. Innehållet beskriver hur pedagoger betraktar människan i
världen. Resonemang, argumentation och exempel handlar om pedagogisk teori och praktik. Fokus
ligger på kollektiv, målstyrd och medveten skolutveckling. De ämnespedagogiska aspekterna omfattar
undervisning och forskning (Ljunghill 1999; Larsson 1993). Perspektivet är brett anlagt med valda
djupdykningar i svensk, nordisk, europeisk och västerländsk pedagogik.
Kanske finns det någon med pedagogiska talanger i din närhet, i lokalen eller vid din sida. Det är svårt
att upptäcka privatpersonen Pedagog. Professionella pedagoger, eller lärare som vi kallar
yrkesgruppen, ser ut som människor i allmänhet. Däremot kan en enskild pedagog framstå som unik,
mystisk och outgrundlig. Vad ser då pedagogen, vad intresserar henne och varför ska vi bry oss om
människosyn, relationer och pedagogiska teorier?
Pedagogik är ett spel med höga insatser. Det kan även vara ett tidsfördriv. Kanske läser du Pedagogik,
undervisning och lärande för att du vill få tiden att gå i väntan på tåget eller i förhoppning om att du
ska klara nästa prov. En stor del av alla människor, minnen, historier och inbillningar du möter på din
färd genom livet påverkar tankar, känslor och handlingar. Så nästa gång du öppnar en bok bär du med
dig minnen, episoder och minnen om hur bokens innehåll påverkat dina ideal, mål och beteenden.
Läsning och studier av pedagogik ger dig möjlighet till fördjupad reflektion (Hansson 2011e) över dig
själv och andra människors karaktär, mål och handlingar.
Vi lever i en komplex och komplicerad värld. Varje kopp kaffe, bok eller cykel är resultatet av våra
förfäders ansträngningar och resultat. Gemensamt för hur vi ser på omvärlden är att tidigare
generationer under årtusenden har överfört kunskap till nästa släkte. Förmedlingen har skett muntligt,
via bilder, i skrift och så småningom i form av järnvägar, rymdraketer och datorer. Vi använder våra
förfäders förmåga att överföra kunskap via redskapens inbyggda kunskapsinnehåll, möjligheter och
begränsningar för att skapa kontinuitet i livet, eller mellan olika livsupplevelser. Pedagogiska
processer understöder hjärnans kodifiering av kunskap som den sedan framstår i böcker och genom
annan kunskapsförmedling. Resultatet är först överlevnad, sedan produktivitet och till slut kulturell
utveckling. Tillsammans ger vår medfödda och inlärda kompetens perspektiv på den motiverande kraft
som vi alltför ofta är blinda inför, bara därför att vi uppfattar ägarskap och tradering av kunskap,
minnen och inbillningar som självklar. Vårt minne, vår historia och vår glömska är trots allt trolösa
följeslagare.
Människans historiska, sociala och kulturella system för pedagogisk kunskapsöverföring fungerar
skapligt, även om det ibland uppstår trafikstockning, virusattacker eller pandemier. Du skaffade
förmodligen hem den här boken utan att först konsultera en vän. Du kanske hade tänkt göra något
annat än att införskaffa den när dagen började. Författare, redaktörer, marknadsförare,
tryckeriarbetare, chaufförer, försäljare och studentkamrater samverkade och möjliggjorde ditt köp.
Personliga relationer, minnen, erfarenheter, upplevelser och berättelser i sociala medier bidrog till att
du kunde tillfredsställa dina behov, skaffa boken och läsa den. Dina kamrater, vardagspedagogerna,
deltog i kommunikativa processer och skapade diskurser som ledde till att du kom till boken, eller om
man så vill att boken kom till dig. Vi kan med minnets hjälp återskapa historien och utreda hur du
kommit i kontakt med och uppfattat bokens innehåll och budskap. Men vi kan också lära oss något av
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de pedagogiska exempel som omgärdar varje människas verklighet och som du själv är den mest
lämpade att kategorisera, rangordna och bedöma.
Det är mot bakgrund av detta exempel på handling, läsande och kunskap lönlöst att argumentera för
trolleri när det gäller den moderna människans förhållande till hur man får pedagogiskt insikt via
böcker. Pedagogens yrke har ett praktiskt kunskapsinnehåll eftersom kontakt, relationer och påverkan
mellan människor leder till förståelse via kunskapsöverföring, egentligen tradering, konstruktion,
appropriering osv av lärandeobjekt. Så har pedagogiken fungerat under förfluten tid, så fungerar det i
dag och så kommer det att fungera i framtiden. Människans kunskapsdelning sker indirekt genom det
skrivna ordet och direkt i kontextualiserade lärandesituationer.
Syftet med en bok som tar upp aktuella frågor i kunskaps- och informationssamhället är att presentera
världen utifrån en pedagogs ögon. Jag kommer knappast att värdera förhållandet mellan gamla
pedagogers syn på fostran och begreppets relevans i dag. Däremot bedömer jag kontexternas relevans
för vad man kan förvänta sig av olika pedagogiska uppdrag. Jag uppmärksammar aktuella utmaningar,
erbjuder redskap och intar ett kritiskt förhållningssätt till allmänhetens förgivettaganden. Jag försöker
reflektera över, analysera och tolka var, hur och genom vem pedagogiska processer fungerar. Låt oss
börja med att svara på frågan om vad Du lärde dig – rättare sagt vad Du kom att tänka på – efter att ha
läst introduktionen. Skriv ned dina tankar, spara lappen tills du läst boken och läs anteckningarna.
Bokens första sektion, Pedagogikens form, funktion och mål, behandlar vad läsaren behöver veta för
att förstå bokens inriktning på skola, samhälle, pedagogik och undervisning. Den andra sektionen,
Undervisningens teori, praktik och ideologi, omfattar kopplingar till yrkesutövning med kapitel som
beskriver Författarens pedagogik, Pedagogens professionalism och Pedagogens hantverk. Den tredje
sektionen, Lärandeteorier, innehåller resonemang kopplade till vetenskapliggörande av Psykologens
pragmatik, Hantverkarens undervisning och Filosofens pedagogik. Den fjärde sektionen, Rum för
lärande, sammanfattar gemensamma drag i några pedagogiska praktiker och teoribildningar utifrån
Innehåll, mål och metod samt Pedagogik och etik.
Norrfjärden, 30 juni 2012
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1 Pedagogikens form, funktion och mål
Ett citat hos Nesser (2012, s. 279) beskriver pedagogikämnets undflyende och samtidigt konkreta
karaktär: ”Jag tror på helhetens meningslöshet och detaljernas oavsiktliga mening.” Man kan definiera
pedagogik på ett mer konkret sätt utifrån ämnets form, funktion och mål. Praktisk pedagogik tar alltid
formen av jämlika möten, dialogiskt utbyte och konstruktiv förståelse. Ämnets funktion är att hjälpa
människor uppmärksamma, utmana och frigöra varandra. Pedagogiska möten erbjuder trotsvarierande
mål, värden och verklighetsuppfattningar en resurs för individuellt lärande och kollektiv utveckling.
Som framgår av boktitel och kapitelrubrik ligger fokus på att definiera pedagogik, mer specifikt ange
aspekter på pedagogisk teoribildning, pedagogisk praktik och pedagogiska verksamheter. Jag vill
perspektivera pedagogik i kunskaps- och informationssamhället, dvs. utreda praktiskt genomförande
av kommunikativa handlingar i pedagogiska rum och system. Administrativa frågor som skolpolitiska
mål, planering, genomströmning, utvärdering, lektionsplaner och betygssättning spelar en marginell
roll i sammanhanget.
Utfallet av mänsklig verksamhet beror på vilka individuella motiv och gruppbeteenden miljön tillåter
alternativt tillfredsställer. Samhället är en i många fall lämplig individuell handlingsmiljö att studera,
förstå och beskriva. Kontextuellt lärande omfattar pedagogiska möten som alltid utspelar sig på en
scen, i ett sammanhang. Därmed uppstår många slags kopplingar mellan personer, organisationer och
miljöer. I förändringen från jakt-, jordbruks-, industri- och informationssamhälle formade materiella
objekt såsom pilbåge, plog, ångmaskin och datorer människornas behov, motiv, mål, egenskaper och
beteenden. I mitten av åttiotalet (Grönholm 1984) dyker det upp framtidsvisioner om
informationssamhället. Tengström (1987, s. 44) menar att vi måste se optimistiskt på förändringar i
samhället och skapa en positiv målbild, en ”influence- och essenceoptimism”. IT-människan måste
”tro på sin förmåga att skapa en framtid genom att förtrösta på att vi har utvecklingens krafter på vår
sida.” Tengström (ibid, s. 110) refererar till en rektors (Bergendal 1985) dystra och felaktiga prognos
om kunskaps- och informationssamhällets utveckling och menar att utvecklingen har demoraliserande
effekt på medborgarnas karaktär.
Därigenom skulle också grunden för bildningen av mänsklig kunskap, knuten till ansvarig
handling, ryckas undan. Vi skulle sakna grund för att avgöra vad som är giltig kunskap. Att
fördjupa insikten om de former som ett sådant hot tar eller kan ta blir då en viktig uppgift, inte
minst genom en spännande intellektuell övning, utan att ge grund för konkret handling för att
avvärja hotet. (s. 33)
Som komplement till gamla farhågor omfattar den här boken pedagogiska vinklingar på sociala möten
snarare än informationstekniska (IT) risker eller möjligheter. Tengströms (1987) citat ovan visar att
framtidsprognoser slår fel. Under 80-talet förekom diametralt motsatta spådomar om kunskaps- och
informationssamhällets utveckling. Först en positiv men felaktig prognos. Cuban (1986 i Pedersen
1998, s. 19) citerar Thomas Edison: ”Jag tror att biograffilmen kommer att revolutionera vårt
utbildningssystem och inom några få år kommer filmen att till stora delar om inte totalt ersätta
användningen av skolböcker.” Sedan en prognos (Pedersen 1998, s. 19) som sannolikt kommer att slå
in: ”Om 30 år finns det inga klassrum och inga skolor. Eleverna sitter hemma och arbetar med
självvalda kurser i sina datorer. Programmen är interaktiva och styr, manar på och hjälper till.” Idag
möter privatpersoner, anställda och studenter ett utbud av digitalt förmedlat kunskapsinnehåll.
Datoranvändarna möter medmänniskor och etablerar relationer i företagsgemensamma gränssnitt,
applikationer och sociala medier. Dessa möten har sociala, ekonomiska och pedagogiska
implikationer. Därför är det, ett tjugotal år efter informationssamhällets genombrott, angeläget att vi
behandlar praktisk och teoretisk pedagogik som legitima studieobjekt.
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med gamla anor. Uppmärksamhet, kommunikation, påverkan,
lärande och kunskap uppstår genom människans deltagande i utvecklande processer. Deltagandet
påverkar vår uppfattning av sociala, kulturella och historiska sammanhang. Pedagogik handlar om att
medmänniskornas stöd till lärande är en naturlig del av våra liv. Pedagogik är även en berättande6

tolkande-hermeneutisk vetenskap (Ödman 1995; Larsson 1993). Pedagogiska undersökningar syftar
till att generera data som hjälper oss förstå och förklara orsaker och förutsättningar för mänskligt
beteende. Ett mål med att tolka samhällsutvecklingen ur en pedagogs perspektiv är att beskriva, förstå
och förklara fenomen som problemlösning, lärande och minne. Ett annat mål är att beskriva, förstå och
förklara samhällsmässigt utvecklande fenomen som demokrati, samarbete och värdegrund
(Överenskommet 1994). Ett tredje mål med en programförklaring över pedagogik är att skapa en
helhetsbild genom att inkludera relevanta påverkansfaktorer och diskutera faktiska resultat. Den
teoretiska pedagogikens mål är att undersöka sociala, kognitiva och kulturella processer. Den praktiska
pedagogikens uppgift är att hantera omvärldsfaktorer som påverkar medborgarnas lärandeprocesser.

Syfte
Bokens tematisering bygger på källor som man kan förknippar med pedagogik, pedagogiskt arbete,
didaktisering, (arbetsplats)lärande och verksamhetsteori. Textinnehållet omfattar pedagogik, filosofi
och psykologi, i mindre grad historia, sociologi och politik. Utmaningen är att integrera ämnets
tematiska variationsvidd med några karaktäristiska drag hos respektive disciplin. Orden syfte, mål,
mening och avsikt har närliggande betydelse. Det är svårt att beskriva begreppens avgränsning,
samband eller definition. En semantisk definitionsprincip som utgår från begreppens sammanhang är
värdefullare än en definition som beskriver ordens isolerade betydelse. Det karaktäristiskt särskiljande
pedagogiska ordet motivation kan fungera som exempel. Vid en ”semantisk” beskrivning utgår man
först från den enskilda människans behov, sedan aktörernas motiv och slutligen ett kollektivt mål. Man
kan resonera på liknande sätt kring begreppen teambuilding-teamworking-teamlearning, undervisningstudier-lärande eller upplevelse-reflektion-erfarenhet. Det blir fel när man väljer bort sammanhållna
enheter och fokuserar på enskildheter som lagarbete, lärande eller erfarenhet. Avsikten är att i utifrån
olika miljöer, aktörer, redskap, handlingar och syften beskriva den moderna pedagogikens position.

Scen och aktörer
Liksom på en teater med roller, skådespelare, manuskript och kulisser kan man beskriva pedagogisk
praktik som en teaterföreställning. Scenen där pedagogiska handlingar utspelar sig är komplex och
enkel, arrangerad och spontan. Men vi rör oss hela tiden i en materiell miljö, knappast magikens,
drömmarnas eller fiktionens värld.
Trots försöken att placera pedagogik i en viss idétradition, i ett fack eller inom ram för exempelvis
hermeneutik, fenomenologi eller kritisk teori saknar ämnet en allmänt accepterad och allenarådande
teoribildning. Detta förhållande gör ämnets karaktär, identitet och profil svårdefinierbar. Liknande
förhållande gäller för nära besläktade vetenskaper som sociologi, psykologi och arbetsvetenskap. Från
åttiotalet och framåt har den ryske psykologen Lev Vygotsky blivit något av en ”husgud” hos
pedagogerna. Strandberg (2006) har skrivit en användbar uttolkning i Vygotskij i praktiken. Man kan
fråga sig om samhälls- och beteendevetenskaperna behöver en gemensam, övergripande och specifik
teoribildning. På vilket sätt skulle i så fall en gemensam teori kring exempelvis pedagogik-didaktik,
metodologi-metod, rollfördelning-arbetssätt, arbetsplats- och formellt lärande fungera som ett
vetenskapligt produktivt och praktiskt användbart hjälpmedel? Det finns utöver verksamhetsteoretiska
(Vygotsky), kognitiva (Piaget) och dynamiska (Freud) andra ansatser för att beskriva och förklara vad
som sker när individen deltar i kollektiv samproduktion av kunskap utifrån gemensamma mål via
sociala kommunikations- påverkans- och lärandeprocesser.
Bristande samsyn kring vad pedagogik är och dåliga avgränsningar mellan närbesläktade kunskapsoch ämnesområden gör det svårt att strukturera bokens innehåll så att läsaren kan följa innehållet i
bokens gränsdragningar och specificeringar. Det är svårt att utgå från en avgränsad teori som
exempelvis fenomenografi, förklara teorin och sedan återkoppla resten av innehållet till
fenomenografisk teori. I stället organiserar jag bokens innehåll utifrån pedagogikämnets erbjudanden
om unikt individuellt lärande som kollektiv samhällsutveckling. Det är en uttalad ambition att i likhet
med Egidius (1999) placera bokens kunskapsinnehåll i utvecklingszonen mellan vetenskaplig teori och
praktisk pedagogik. En annan ambition är att i motsats till Svensson (2009) belägga argumenten med
rikliga referenser till tidigare forskning och populärvetenskapliga artiklar.
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På grund av dess generösa karaktär har pedagogikämnet ett identitetsproblem, åtminstone när man
betraktar det som akademiskt ämne. En förklaring kan vara ämnets gamla koppling till ’det starka
samhället’ oftast representerat av en politisk agenda. Orsaksförklaringen är dock felaktig eftersom
politikerna fattade gemensamma skol- och försvarspolitiska beslut från 1950-talet och framåt. Det
fanns resurser att under efterkrigstiden förvekliga gemensamma politiska mål, bl. a. att ge barn från
alla samhällsklasser tillträde till högre utbildning. Politik handlar om öppna demokratiska värden, etik
och moral (Sjöstrand 1976). Det fanns bland politikerna en insikt om det otvetydiga sambandet mellan
samhällsbyggnad, undervisning, kunskap, lärande och utveckling. Självklart ärver, skapar, modifierar
och byter människan värden utifrån den kultur hon befinner sig i och de människor hon möter.
Därmed kan man legitimera ett nationellt perspektiv på pedagogisk forskning (Russell 1926/1969;
Freire 1993; Castells 1999) som syftar till att förklara samhällets påverkansprocesser för socialisation
till goda samhällsmedborgare. Sandgren (2004, s. 2) beskriver på Umeå universitets hemsida
pedagogik som en vetenskaplig disciplin. ”där man bildar kunskap om de processer genom vilka
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.” Sandgren
(ibid, s. 2) menar att ämnets status beror på ämnesföreträdarnas förmåga att hantera ”fostran,
utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.” Uttalandet gäller i lika hög grad
föräldrarnas, lärarnas, grannarnas, släktingarnas och arbetsledarnas attityder och insatser.
Det finns synonymer för att beskriva den som gör något; aktör, agent, subjekt, initiativtagare, utförare,
producent osv. Framför allt är aktören en person som med hjälp av instrument, redskap eller verktyg
hanterar verkligheten genom att påverka människorna, miljöerna och sig själv. Det är frestande att i
sammanhanget förslå en semantisk definition på pedagogik, att utgå från ordets historia och dess
nutida användning. Ett annat sätt att närma sig ett svar på frågan vad pedagogik är kan man finna i
Wikipedia eller hos forskningen. Uljens (1998, s. 40) definitioner innehåller flera sympatiska drag,
men det är svårt att hitta en enda heltäckande avgränsning. Det är en lång lista, men först och främst är
pedagogik är ett ämnes(område), disciplin, praktik eller egenskap/förmåga som beskriver förmedling
av ett budskap; undervisnings-, studie-, lärande-, bildnings- och fostransprocesser; individuella och
kollektiva perspektiv; didaktiska relationer; nationella intressen; miljö för undervisning, studier och
lärande; samt metod för bildning och kunskap.
Man kan inordna pedagogiken under ämnets metodologiska vad- och praktiska hur-innehåll. En sådan
ordning utgår från en fyrdelning av pedagogisk praktik i avsikt, värdering, ideologi och reflektion.
Initiativ, reaktioner, handlingar och verksamheter möjliggör produktion, konsumtion, fördelning och
utbyte av kunskap och tjänster. Den föreslagna ämnesdisciplinära indelningsgrunden möjliggör
subjektivt deltagande och kollektivt samspel i interaktiva verksamhetsformer. Förslaget består av en
fyrdelning av ämnets bas (Sjöstrand 1976) och bildar ett fundament för pedagogikämnets
innehållsfokuserade, metodologiska och målinriktade karaktär. Tabellen omfattar individens och
kollektivets avsikt, värdering, interaktion och reflektion.
Tabell 1. Pedagogikämnets omfattning och avgränsning

Pedagogik

Metod

Mål

Avsikt

psykologi

medborgarskap

Värdering

filosofi

frihet

Interaktion

sociologi

demokrati

Reflektion

historia

visdom

Tabell 1 visar att man kan beskriva tidlösa och kontextfria influenser på pedagogikämnets position,
oavsett om det gäller jägar-, bonde-, kunskaps- eller informationssamhällen. För det första omfamnar
vuxna medborgare idén att samhället bör forma ungdomar i enlighet med lokala, regionala, nationella
och globala normer och konventioner. För det andra anser vuxna att skolan ska ge objektiv kunskap
som leder till en sann och delad verklighetsuppfattning. För det tredje menar medborgarna att skola,

8

arbetsplatser och samhälle ska bidra till ekonomisk utveckling och förverkligande av varje individs
unika potential.
Pedagogikens begreppsliga ordboksbetydelse, att ge en hjälpande hand, är begränsad. Det är mer
tilltalande att utgå från pedagogikens kontextuella bakgrund, faktiska användning och relationer till
närstående fenomen. Man kan på goda grunder hävda att pedagogikens semantiska fält omfattar en
hierarkiskt ordnad serie bestående av pedagogik, didaktik, lärande, metodik, arbetssätt, uppgift, mål,
motiv och behov. Men framför allt gäller att pedagogikens landskap beskriver kontextuellt lärande,
reflektion och filosofisk medvetenhet, att pedagogen/forskaren betraktar kollektivets och den enskilda
människans utveckling som en följd av disciplinering, självstyrda handlingar, medvetande,
personlighet och frihet.
Det finns ett personligt sätt att introducera en vetenskaplig disciplin utan att hänvisa till begrepp i
ordböcker. När jag bestämde mig för att skriva om pedagogik startade en sökfunktion i mitt minne,
min egen historik och mina inbillningar. Målet var att hitta en programförklaring, en aforism eller ett
uttryck som kunde sammanfatta bokens innehåll. Eftersom social-konstruktivistiskt tänkande präglar
den pedagogiska debatten liksom min förståelse för tidsandans (Zeitgeist) betydelse fastnade jag för
Maturana och Varelas (1987, s. 42) handlingsfokuserade uttalande att: ”allt görande är kunskap och all
kunskap är görande.” Sedan är det en annan sak om man klassificerar pedagogik som ”görande”,
”pratande” eller ”tänkande”. Författarna (ibid., s. 42) kommenterar uttalandet om praktiskt görande
och teoretisk kunskap som att: ”allt vad som sägs, sägs av någon”. Samhället kopplar i hög grad
pedagogik till undervisning och praktiskt görande, ja faktiskt som en form av murning, snickeri, sådd,
svarvning, svetsning eller huggning. Den materiella utvecklingen har medfört att vi förknippar
moderna arbeten med tangentbordsarbete, dvs. en förhållandevis abstrakt kunskap att flytta, kombinera
eller dela symboler.
När man skriver en bok om pedagogik måste man fundera över uppgiftens villkor, innehåll och form.
Det är frestande att skriva en kort text, att sammanfatta, läsaranpassa och förenkla gammalt innehåll.
”Tala är silver och tiga är guld” säger ett gammalt ordspråk. På ett liknande sätt beskriver Lappalainen
(1993, s. 129) maffiavärldens målsättning som omertá: ”Den man som talar mycket säger ingenting,
men den man som talar lite är klok”. Samtidigt kräver läsarna att ämnets omfattande innehåll ska vara
begripligt och utvecklande.
Det ter sig naturligt att visa hur en medveten författare förhåller sig till något så existentiellt som tid,
ålder och liv. Innehållet i ett sådant uppdrag bygger på det praktiska hantverk som är nödvändigt för
att lärande individer ska se vägen fram mot att själva bli skrivande pedagoger, goda lärare och
demokratiska människor. Vid en sådan moralfilosofisk ansats måste författaren finna uttryck som
beskriver medborgarnas individuella glömska (Ricoeur 2005), samhällets kollektiva minne (Enerstvedt
1982) och skönlitterära inbillningar (Lindgren 2007). Som pedagog måste man kunna aktualisera en
koppling mellan planering, genomförande och utvärdering av relationer i bestämda tider, miljöer, rum,
scener eller gränssnitt (Bengtsson 1998).
Vid omsättandet av en omfattande teoribyggnad i praktisk handling anger utredaren i ”En hållbar
lärarutbildning” (SOU 2008:109, s. 198) pedagogikens status i ett uttalande om utbildningens
vetenskapliga kärna. Men lärarens professionella moment är i till sin natur styrd av
utbildningspolitiska snarare än pedagogiskt vetenskapliga argument. Därför tar jag upp till behandling
ett urval av utredarens förslag; demokrati, didaktik, vetenskapsteori, utveckling och lärande. Runfors
(1997) talar i sammanhanget om styrdokumentens bristande förmåga ”Att förvandla rövare till änglar”.

Mentala och fysiska hjälpmedel
Den moderna människans liv är omgärdat av fysiska redskap. Vi vet hur de ser ut och hur man
använder dem. Mentala redskap som språk, idéer, minne, ambitioner och värden är svårdefinierbara.
Som kollektiv kan vi samarbeta kring gemensamma mål och som individer förhåller vi oss till
varandra som sociala varelser. Vi beaktar i växlingen mellan kollektiva och individuella värden sällan
villkoren för liv på jorden, svarta hål eller universums uppkomst. Vårt begränsade vardagstänkande är
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förståeligt. Det beror kanske på att humanvetenskapernas intresse riktar sig mot frågor kring förståelse,
samarbete, påverkan och kommunikation. Naturvetenskapliga intressen riktar sig mot undersökning
och förklaring av materiella objekt.
Med pedagogisk teori kan man tolka, förstå och förklara allt ifrån enskilda individers handlingar till
människans utveckling. Detta är ädla och eftersträvansvärda, möjligen övermodiga mål. Det som
skiljer människan från djuren är att vi – genom pedagogiska möten – producerar nödvändiga och
tillräckliga redskap för unika gärningar, enskilda livsbanor och ett gemensamt liv. Vi förändrar under
historiens gång oss själva som anpassningsbara varelser på jorden. När vi genomför pedagogiska
insatser i form av möten, undervisning, terapi, instruktion eller handledning använder vi mentala och
materiella redskap, instrument, verktyg, hjälpmedel, strategier, metoder och resurser, så kallade
artefakter (Wartofsky 1979). De har uppstått som ett resultat av våra förfäders unika och gemensamma
strävanden på jorden.
Men tvärt emot vad gamla stimulus-responsscheman eller freudianska uppfattningar om drivkrafter
och tryck antyder om människans tillägnelseprocess upplever vi och relaterar till livet, världen och
varandra, oavsett vilken artefakt vi använder. Vi är också medvetna om att det finns en materiell värld
”där ute” och vår förmåga att förhålla oss till de fysiska objekten genom att drömma, iaktta och
påverka, är långt ifrån en passiv process. Vi lär genom att agera, genom ledning eller genom att aktivt
och upprätthålla pedagogiska relationer. Vi uppmärksammar, väljer och formar etisk-moraliska
värden, världsuppfattningar och världsbilder utifrån behov, motiv och mål kombinerade med
omgivningens erbjudanden. Vi förändrar genom pedagogiska val och insatser villkoren för hur vårt
agerande, vi skapar medvetenhet och utövar egenkontroll. Det är fel att tro att vi som pedagogiska
subjekt med unika personligheter och jag-uppfattningar på grund av någon slags mystisk kraft skulle
kunna låta objektens inneboende egenskaper eller sammanhang styra våra attityder och beteenden. Det
är lika fel att tro att vi i rollen som självstyrda agenter ensidigt kan bestämma de materiella objektens
sammanhang, egenskaper och funktion. Motsatsparet mekanisk materialism och romantisk idealism
missar det pedagogiska subjektets praktiska förmåga att forma kollektiva verksamheter för såväl delat
som gemensamt lärande. I sådana sammanhang förändrar subjekten sin egen och andras verklighet
genom att i ett första steg bearbeta, dvs. uppmärksamma, ta in, analysera och strukturera samt i ett
andra steg resonera, syntetisera, diskutera och slutligen bestämma objektens sammanhang, egenskaper
och funktion.
Kategorierna pedagogisk praktik och teori skapar en kontext för att beskriva ett verksamhetsteoretiskt
perspektiv på ämnets systematiska egenskaper. Pedagogiska möten har en mellanmänsklig funktion
för att mediera-överbrygga-stärka materiella och psykologiska lärandeobjekt (Hansson 2011c). För att
illustrera det verksamhetsteoretiska paradigments förklaringspotential använder jag poeten Hjalmar
Gullberg beskrivning av människors möten. Det praktik som dikten beskriver består i att främlingarna
uppmärksammar, tilltalar och erkänner varandra. Den teori som man kan utläsa ur dikten handlar om
samtalets förmänskligande kraft.
Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.
Giva om vägen besked,
därpå skiljas ifred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.
Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.
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Vid genuina möten uppmärksammar vi varandra och öppnar för relationsskapande kontakter,
kunskapsdelning och lärande. Överbryggningen av information, ämnesinnehåll och kunskap skapar en
subjektiv och en objektiv värld samt diskursiva psykiska och sociala konstruktioner (Pålshaugen
2002). Slutsatsen av resonemanget är att det föreligger ett beroendeförhållande mellan individ och
samhälle. En grundläggande komponent i definitionen består i att människan är en skapande aktör
snarare än en passiv produkt av miljö, omständigheter eller arv. Vid en analys utifrån nämnda
teoretiska betingelser flyter flera allmän- och mellanmänskliga dimensioner till ytan. För att förstå
dimensionerna måste man kunna beskriva och förklara den moderna människans personlighet och
samhällets kollektiva utveckling. En teoribildning som bygger på idéer om att formellt lärande i skola
och informellt lärande på jobbet bidrar till att det uppstår utveckling av interaktionsformer och
kunskapssystem.
Nyckelord, exempel och analytiska begrepp har en tendens att dyka upp när man talar om pedagogik.
Forskare och praktiker talar om kommunikation, reflektion, handling, kunskap, arbete, behov,
motivation, lärande, moral, kultur, medvetande och personlighet. Vi använder begreppen för att bilda
privata vardagskommunikationer och offentliga utvecklingsstrategier. Gemensamt för de akademiska
teoribildningarna är att människa och samhälle utgör grunden för beskrivningar av självstyrd
verksamhet inom ramen för ett mänskligt system. Vi behöver forma en pedagogisk teori om mänskligt
beteende som harmonierar med tidigare natur- och samhällsvetenskapliga rön. Men teorin måste vara
kompatibel med de övriga humanvetenskapernas teorier. Sedan kan privatpersoner och forskare förstå
människan som biologisk varelse och socialt fenomen. Enskilda medborgare har samlat kunskap om
människa och samhälle medan ämnesdisciplinerna har ställt upp storslagna teorier, i några fall utan att
förankra dem i tidigare rön, empiriska undersökningar eller beprövad erfarenhet. Det är dags att
studera sambandet människa-samhälle, och särskilt för pedagogikens del, att systematisera kunskapen
och utforma en universell teori om enskilda människors relation till målstyrd verksamhetsutveckling.
Varje studie-, lärande- och kunskapsobjekt har egenskaper som ger upphov till kvalitativa förändringar
allt eftersom människorna kommunicerar och påverkar varandra. Innehållet i varje lärandeobjekt
varierar för mekanik, fysik, kemi, medicin, biologi, sociologi, psykologi och pedagogik. Men trots
disciplinernas likheter som kunskapsobjekt varierar ämnenas egenskaper som undersöknings-, analys-,
förståelse-, och förklaringsobjekt. Den humanvetenskapliga världen bildar en sammanhållen helhet, ett
system, ett skråväsende (Eriksson, 1996, s. 5). För att förstå den enklaste förändring inom t ex.
mekaniken måste förstå de närstående disciplinernas historiska faser, metamorfoser och resultat.
Följaktligen får vår förståelse för det enklaste fenomen i t ex. mekanik, forsknings- och
kunskapsmässigt värde genom en djupare förståelse för de ingående relationernas och sambandens
betydelse. Till detta kommer den ömsesidiga påverkan som sker med förändringar inom pedagogiken
närstående discipliner, exempelvis ledarskap, arbetslivspsykologi och organisationsteori. Om studier
av den högsta formen av förändring genom mänskligt samspel sker inom pedagogikämnet måste man
fråga sig vilka komplementära, teorier, processer och discipliner som ingår i kunskapsbildningen.
Självfallet måste den som vill förstå individuella och samhälleliga förändringar ta hänsyn till
förändringsprocesser inom närstående och avlägsna ämnesdiscipliner.
Pedagogisk forskning förutsätter kunskap om och hos aktörer i andra vetenskapliga discipliner. Sedan
kan den forskningen ställa relevanta frågor om hur verksamheter uppstår, var forskningen befinner sig,
hur utvecklingen ser ut och vad framtiden innebär. Vid sådana kultur-historiska analyser identifierar
man stadier i människans utveckling. Det är viktigt att studera den bakomliggande historien till att
man kan definiera ämnet som studiet av målinriktad verksamhetsutveckling. En allmänt hållen
verksamhetsanalys fokuserar på den enskildes behov, motiv och mål i förhållande till kollektivets
samspel. Det vore intressant att veta hur uppmärksamhet, påverkan och lust kan förklara relationerna
mellan materiella, biologiska, sociala, psykologiska och pedagogiska verksamhets- och
kunskapssystem. Uppgiften handlar alltså, i motsats till vad man förespråkar bland
tvärvetenskapliga/transdisciplinära forskare, om att förstå förändringar, sammanhang och system inom
och mellan beteendevetenskapliga discipliner. Här kan pedagogisk verksamhetsutveckling fylla
funktionen av integrerande disciplin.
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Enkla och sammansatta handlingar
Den moderna människans handlingar är i högre grad än tidigare språkhandlingar. Pedagogiska
handlingar kan vara texthandlingar i läroböcker eller talhandlingar i undervisning, vid förläsningar och
under handledning. Pedagogiska handlingar kan dessutom vara stumma och/eller blinda eftersom
kanalerna in till den som agerar är lika många som våra sinnen. I ett försök att attrahera studenter till
fristående kurser i pedagogik beskriver ett lärosäte studenternas sammansatta handlingar med hjälp av
en text som beskriver ämnet, kursinnehållet och studiernas omfattning.
Pedagogik handlar om att se människors förutsättningar och ta tillvara på de möjligheter för
lärande som varje individ, situation och redskap erbjuder. Pedagogik ett etablerat ämne, faktiskt
en av de främsta samhälls- och beteendevetenskapliga disciplinerna vid universitet och
högskolor. På vår sektion kan Du studera lärande och utveckling, kommunikation och IT samt
utbildning och arbetsplatslärande. Studierna omfattar pedagogiskt ledarskap, kommunikation,
verksamhetsutveckling, organisationsförändring och professionskompetens, men även formell
undervisning/utbildning i skolan. Om Du är intresserad av lärande och utveckling i olika miljöer
är pedagogikämnet hos oss något för dig!
Vi upplever en global värld med hög förändringstakt. En gång i tiden bestod människornas
uppfattningar och verklighetssyn av intryck som härrörde från årtidsväxlingar, familjeförhållanden och
naturkatastrofer. Idag påverkar innovativa och entreprenöriska nätverk den moderna människans liv.
Interaktiva processer gör att man med pedagogisk praktik kan påverka utvecklingen genom att
undersöka och beskriva hur vi förhåller oss till exempelvis uthålliga sociala relationer, entreprenörisk
kunskap och innovativ kompetensutveckling. Omvärlden utövar stort förändringstryck på den enskilda
människan. Förändringstrycket leder i första hand till att människan sätter fokus på effektivitet,
lönsamhet och vinst, i andra hand på sociala relationer, pedagogik och lärande. Förhållandet mellan
pedagogik och samhällsutveckling påverkar attityder till innovation, entreprenörskap och hållbar
utveckling men även till produkter, tjänster eller metoder. Det handlar om hur vi förbereder oss för en
enorm informationsmassa som är så kvantitativt och kvalitativt olik industrialismens begränsade
produktvärld, åtminstone om man jämför det begränsade innehållet i gamla textmedier med dagens
informationsmängd på internet. Lyckligtvis råder det samstämmighet om målen för de verksamheter
som man kan, vill och bör knyta till pedagogik, undervisning, lärande och utveckling. Det är svårare
att se samstämmighet i förhållande till de pedagogiska metoderna.
Problematiken kring den moderna människans förmåga att sköta jobbet och utveckla verksamheter
genom att ”att säga” och ”att göra” är uppenbar (Wells 2007). Det är långt ifrån självklart att den som
skriver en text är en legitim författare eller att han/hon säger hela sanningen. Sannolikt är snarare att
den som skriver synliggör en begränsad del av hela sanningen. Foucault (1993, s. 7) undrar utifrån ett
filosofiskt perspektiv vad som skulle vara så farligt i att säga: ”Var finns faran?” Vi har fått lära oss att
kunskap är makt: den som har kunskap och kan sprida kunskapen innehar en maktposition och ”säger
något” om någonting. Samtidigt är det uppenbart att när någon utövar makt mobiliserar samhället
motkrafter i form av förnekande, förtigande, utestängning, förbud och bestraffning. Foucault (ibid., s.
7) säger: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte talar om vad som helst och, slutligen att inte
vem som helst får tala om vad som helst.” Lyckligtvis kan pedagogiskt kompetenta författare avgöra
vad som passar sig att säga i skrift. Så fungerar ”ordets makt” (Furberg1982).
Det ligger en konserverande och stabiliserande tröghet den process som föregår publiceringen av
facklitteratur, uppsatser och politiska styrdokument. Trögheten uppstår på grund av att författaren har
olika position som medborgare, akademisk expert och professionell arbetare. Författarens diskurs är
pedagogisk i förhållande till textens mål, form och innehåll. Det är läsarens sak att bedöma vad, om
och på viket sätt målet, formen och innehållet är önskvärt, trovärdigt eller sant. I balansgången mellan
kunskap som leder till destruktiva atombomber eller konstruktiva månfärder systematiserar den här
bokens tidigare erfarenheter. I enlighet med Foucaults (1993, s. 13) tes ”tröghet inom praktikerna,
inom pedagogiken naturligtvis” torde de flesta böcker få mindre uppmärksamhet och ett kortare
levnadslopp än de förtjänar, allt förstås beroende på vad samhällsutvecklingen tillåter. Praktisk
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pedagogisk undervisning, pedagogiskt arbete och mänskliga verksamhetssystem, omfattar en
kulturhistorisk teoribildning (Vygotsky 1978; 1981) för att beskriva familjeliv, lek, skola, fritid och
arbete. Man kan på god grund (Rasmussen 1998, s. 63) hävda att författarens pedagogik ligger nära
konstnärligt arbete. Hantverkarens pedagogik ligger nära professionell undervisning. Psykologens
pedagogik avser lek, skola och arbete medan filosofens pedagogik omfattar samtliga
verksamhetsformer.
Många så kallade huvudböcker i pedagogik (t ex. Svedberg & Zaar 1995) har en förutsägbar tematik,
traditionella referenser och välkänd argumentation. I förberedelserna för den här boken har jag utgått
från en övergripande kategorisering för bl a. teori-praktik; säga-göra; kollektiv-individuell; förståförklara; berätta-beskriva. Jag har även utgått från referenser kopplade till kategorierna. Planeringen
skulle utmynna i ett innehåll bestående av en fyrdelad tematik. Jag skulle koppla Carlgren och
Martons (2003) bok till författarens pedagogik, Temptes (1997) bok skulle jag förbinda med arbetets
pedagogik, Freires (1993) bok skulle exemplifiera psykologens pedagogik och Biestas (1990) bok
skulle utgöra grunden för en beskrivning av filosofens pedagogik. Med hjälp av tematiken ville jag nå
bortom traditionellt historiska studier (Egidius 1999). Pedagogikämnets position i Norden är i hög
grad ett politiskt projekt med skolplikt, nationell lärarutbildning, gemensamma kursplaner,
lärarlegitimation m.m. Mer specifikt skulle ett kapitel handla om lärare, undervisning och
professionsutveckling. Inspirationskällan var Carlgren och Marton (2003) Lärare av i morgon och
egna erfarenheter efter ett tjugotal år som gymnasie-, universitets- och högskolelärare. Ett annat
kapitel skulle specifikt beskriva hur man kan förstå pedagogik som hantverk, utbidlningsteknologi
eller ”pedagogisk teknifiering”. Inspiration för kapitlet skulle vara Bengt Molanders (2009) refererens
till Thomas Temptes (1997) Arbetets ära. Vid planeringen av ett tredje kapitel tänkte jag mig att
beskriva pedagogik som en kraft för självförverkligande och demokratisk samhällsutveckling.
Inspirationskälla var Paolo Freires (1993) tankar i Pedagogy of the city med frigörande pedagogik som
tema. Ett avslutande kapitel skulle handla om etik, moral och fostran med inspiration från Biestas
(1990) ambition i Bortom lärandet. Jag har övergivit dessa textstruktureringsprinciper.
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2 Författarens pedagogik
Det är en sak att berätta en historia och att utföra en handling. Pedagogisk kommunikation består
förvisso av talad och skriven text och vi har efter ”the linguistic turn” vant oss vid att likställa prat
med handling, exemeplvis vid tal- och skrivhandlingar. I Från ord till handling utreder (Nobel 2001)
sambandet mellan att tala och att göra, att tiga och att vara passiv, att prata och att skriva? I vår
handlinginriktade kultur har (prat)görande, handling, initiativ m.m. högre rang än passivitet, blygsel
och tystnad. Efter andra världkriget kom man fram till att det knappast var brottslingarnas handlingar
utan de goda människornas tystnad som bidrog till katastrofen. I den här sektionen flyter tal- och
görahandlingar ihop. Men faktum kvarstår: lärarens praxisteori har uppstått ur en personlig förmåga att
hantera pedagogiska teorier och att utföra talhandlingar. Den gode lärarens unika talhandlingar och
praktiska ledarskap har under år av finslipning tagit formen av konstart eller praxis.
Det här kapitlets fokus är att definiera pedagogik utifrån aspekter på vetenskaplig disciplin respektive
praktisk pedagogik. Perspektivet har således brett anlagd kunskaps- och vetenskapsteoretisk karaktär.
Bokens inledande kapitel visar att det finns ett samband mellan den praktiska pedagogikens metod och
innehåll samt den pedagogiska textens form och funktion. En utmärkande egenskap i jämförelsen
mellan pedagogiska handlingar och pedagogiska texter är att aktörerna, dvs. lärare/elever och
författare/läsare identifierar gemensamma mål.
”Gud har givit oss språket så att vi ska kunna samtala och utbyta tankar, det är det som är poängen.”,
säger en person i Nesser (2012, s. 378). Låt oss utifrån romanens sentens fortsätta med textskrivandets
välkända och moderna historia som redskap för kunskapsförmedling. Teleman (1967, s. 31) visar en
ändamålsenlighetsprincip för hur man skriver vetenskaplig text. Han menar att den gamla
textproduktionsprincipen är reduktionistisk och monologisk. Erfarna och välrenommerade författare
menar att språket fungerar som dialogiskt medium om texten är kort, detaljerad och fokuserad.
Flodström (1887, s. 143) säger: ”Bäst är den språkform som med nödig tydlighet förenar största
möjliga enkelhet”. Noreen (1912, s. 147) menar: ”Bäst är vad som kan av den förevarande publiken
exaktast och snabbast uppfattas och av den föredragande lättast produceras.” och Tegnér (1922, s. 137)
hävdar att bäst är det språk som ”lättast givet lättast förstås.” Den citerade litteraturen visar
pedagogikens möjligheter. Kontrasterande beskrivningar (Marc-Wogau 1967) av textens potential
visar stor spännvidd. Aspelin (1977) betonar pedagogikämnets styrka och möjlighet, tyvärr med
idealism avseende pedagogikens stil/form och innehåll/funktion. Förslaget framstår som en elitistisk
målbild mer än som en pedagogisk resurs.
För Aristoteles liksom för Platon är moralfilosofin och statsläran intimt sammanhängande
vetenskaper. Etikens utgångspunkt är inte den enskilde individen utan samhällsmedlemmen och
närmare bestämt medborgaren i en grekisk stadsrepublik. När han vill bestämma normerna för
ett riktigt handlingssätt, förutsätter han alltid en bestämd social miljö och en bestämd
människotyp, den kultiverade grekiske gentlemannen. (s. 130)
I ett exempel från samma tid beskriver Segerståhl (1979) pedagogikens problem ur klassperspektiv.
Texten utreder den moderna människans beroende av input från miljön och följaktligen brist på
handlingskompetens. Exemplet ligger långt ifrån kommentarerna kring Aristoteles och Platons tankar.
Nästa exempel avslöjar en elevs tankar på gymnasiets yrkesförberedande program.
Skuggan har också en svensklärare och denne har försökt pigga upp honom genom att låta
honom läsa Fib-Aktuellt och Lektyr på lektionerna. Men Skuggan har inte sett gladare ut för
det, eftersom hans fritids tristaste stunder består i slöbläddrande i gamla veckotidningar. Inte
heller har han varit mottaglig för personlighetsutvecklande övningar på svensktimmarna. (s. 10)
Exemplen visar några av svårigheterna med att hitta rätt form och innehåll för att behandla pedagogisk
praktik och teori. Ett annat problem är att det finns det en tradition för hur man skriver texter om
pedagogik, och pedagogiska texter. De senare, antar man, ska vara skrivna på ett entydigt, spirituellt,
metodisk och originellt sätt.
14

Vid kategorising av pedagogisk litteratur gäller att pedagogik är en vetenskaplig disciplin över både
vad-innehåll och hur-metod. Alexander och Winne (2006) tillhör den förra typen av ofta
välstrukturerade pedagogiska beskrivningar och Handbook of Educational Psychology representerar
en förutsägbar tradition med lärarens prestation i fokus och elevens lärande i bakgrunden. Innehållet
omfattar hur-teman över individuellt och kontextbundet lärande. Bokens kapitel blandar stora frågor
som kognition-tänkande med mindre centrala ämnesområden. Underrubrikerna behandlar utveckling
och individuella skillnader; kognition och kognitiva processer; motivation, ämneskunskap; sociokulturellt perspektiv; kontextens betydelse och utvärdering. Under ”kognition och kognitiva
processer” ingår teorier om lärande, kunskap, undervisningsstrategi, problemlösning samt kunskap i
förhållande till antaganden.
Facklitteratur som utgår från en centraleuropeisk bildningstradition erbjuder en annan typ av text.
Böckernas vad-innehåll bygger på kronologisk logik med en lista över betydelsefulla filosofer.
Lønning Strømnes (1995) refererar till Karl den stores, Descartes, Comenius, Rousseaus, Herbarts och
Deweys pedagogiska gärningar. Kansanen (1995; 1997) menar att den centraleuropeiska
didaktiktraditionen visar ett alternativt sätt att förstå pedagogik. Uljens (1998) kompletterar ansatsen
med centrala begrepp som Pedagogik, Die Didaktik, Bildsamkeit, Bildung och Selbsttätigkeit.
Begreppen saknar motsvarighet på engelska och didaktik får vid översättningar en ”felaktig”
översättning som undervisningspsykologi, dvs. educational psychology. Rasmussens (1998) bidrag
omfattar Piagets, Bruners, Freuds, Vygotskys, Leontevs, Ericsons och Rogers teoribildning kring
utbildning, konst och arbetsliv.
Svensson (2009) illustrerar lärarens hur-problematik genom att koppla ämnet till skola och
undervisning. Svensson menar att pedagogik är ett självständigt flervetenskapligt kunskapsområde.
Han utesluter den klassiska pedagogikens grundläggande definitioner men omfamnar begreppen
utbildning, undervisning och uppfostran, den centraleuropeiska teoribildningens och den etablerade
praktikens kunskapsinnehåll. Som jämförelse nämner Uljens (1998) nödvändiga och tillräckliga
definitioner av pedagogik som praktik, sedan pedagogik som akademiskt ämne och slutligen som
handlingsteori. I stället för att skriva en grundbok i pedagogik utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv
använder Uljens (ibid., s. 8-9) en fenomenografisk modell där aktören förblir anonym: ”Pedagogik …
handlar om en viss typ av fenomen, som avgränsas utifrån teoretiska perspektiv, och uppfattningar av
fenomenets karaktär.” Ställningstagandet rörande den pedagogiska grundbokens innehåll blir
problematiskt när Svensson, (ibid, s. 8) hävdar att lärarens praktik omfattar ”uppfostran, undervisning
eller utbildning.” Men varför begränsa definitionen när uppmärksamhet, uthållighet och undran fyller
en minst lika självklar funktion?
Till det positiva hör att Svensson (2009) hävdar att ”uppfostran” eller ”fostran” innehåller en
pedagogisk-filosofisk dimension; att ”undervisning” har en pedagogisk-psykologisk kärna; och att
”utbildning” är ett pedagogisk-politiskt projekt. Men indelningen är mer estetiskt attraktivt än
ämnesteoretiskt relevant. Det torde vara svårt att med referenser som Dahllöf (1986); Englund (1992;
2005); Egidius (1999); Husén (1996a); Kroksmark (1991); Lindberg och Berge (1988); Marton
(1986); Ödman (1995) fastlägga pedagogikens konkreta erbjudande, något man förväntar sig av
modern pedagogik. Paradoxalt nog gör Svensson (ibid, s. 7) anspråk på att beskriva motsatsen till vad
läsaren uppfattar som författarens ambition: ”Jag hävdar inte att boken ger en allmänt vedertagen bild
av pedagogik som kunskapsområde.” Motiveringen till påståendet av vad boken inte säger, skulle vara
att pedagogik är ”ett brett kunskapsområde”. Men Svensson ger en allmänt vedertagen bild av
pedagogik. Boken innehåller för övrigt pedagogikens historia med flera ”förbrukade” begrepp, teman,
frågor och metoder. Som läsare av den gamla pedagogiska litteraturen saknar man ett resonemang om
klassiska pedagogiska frågeställningar. Exempelvis fanns en gång i tiden omfattade minnesforskning,
intelligenstestning, centrala prov osv. (Rubenowitz 1965). Vidare skulle kommentarer kring moderna
fenomen kännas meningsfulla, t ex IT; friskolor; lärarlegitimation; följeforskning;
utvärdering/betygsystem; arbetsplatslärande m.m.
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Strandhugg
Informations- och kunskapssamhällets människosyn och värderingar påverkar författarens text, oavsett
om resultatet är pedagogiskt, underhållande eller skadligt. Språket är ett utmärkt instrument för att
uttrycka tankar, kläda idéer i ord och uttrycka funderingar (Wolcott 2001). Med hjälp av först muntlig
och sedan skriftlig interaktion uppstår kunskap. Innan en text ser dagens ljus genomgår författaren en
mental förvandling. Processen börjar med mobilisering inför uppgiften och slutar med publicering av
innehållet. Däremellan ligger ett mödosamt arbete att överblicka fältet, samla fakta, söka
kompletterande information, analysera gamla sanningar och blicka framåt. Det är motiverande att
studera gamla böcker som biblioteken skänker allmänheten. Oavsett bokens ålder, typen eller djupet
av författarens förberedelser ska innehållet väcka intresse, underlätta förståelse, ge upplevelser, bidra
till reflektion, möjliggöra lärande och underlätta handling.
Pedagogernas divergenta syn på vad som hör till ämnet grundar sig på en öppen och tillåtande
kunskapssyn. Lärarnas heterogena gemenskap försvårar politikernas hantering av pedagogikens roll i
samhället. Både praktiska utövare och teoretiska experter lider av utbildningspolitikernas
handlingsförlamning. Det är en utmaning att förhålla sig konsekvent till systemets historiskt relevanta
egenskaper. Vissa av dem är värda att bevara då de bidrar till skolans stabiliserande funktion i ett
dynamisk samhälle medan exempelvis betygsfrågor skapar förvirring. En annan utmaning består i att
bearbeta (Hansson, 2000) tänkbara, önskvärda eller nödvändiga resurser och egenskaper. Avgörande
för vad som är lämpligt-, passande- eller utvecklande utbildnings-, lärande- och kunskapsinnehåll är
knappast politiska visioner eller vetenskapliga debatter rörande skillnaden mellan lärande (Alerby, et
al 2000), kunskap (Gibbons, et al 1994) eller kompetens (Hayward & Fernandez 2004). Det handlar
om att erkänna tidsandans inflytande på en gemensam definition av skolan som kulturellt
relationsskapande system. Gränsdragningen mellan kommunikationer, sanningens ögonblick och
pedagogiska möten är svår. Holt (2003, s. 146) kopplar språkspel med ”immanent learning” och
definierar förhållandet. (egen övers.) ”Språkanvändningen bestämmer individens benägenhet att ta till
sig ett kritiskt förhållningssätt till traditionella konversationsbeteenden, bekanta innehållsstrukturer
och kända fenomen”. Problematiken med att definiera kommunikationer och lärande blir uppenbar om
vi ser på skillnaden mellan formell specialpedagogik och informellt arbetsplatslärande. Pedagogerna
måste utveckla ett flexibelt interdisciplinärt praxisperspektiv på innovationer, teknologi och
samhällsutveckling. Problematiken gäller ett praktisk-pedagogiskt uppdrag som många skolor och
högre lärosäten löser genom att utveckla interdisciplinära institutioner, ämnesöverskridande nätverk
och ämnesrelevanta samarbetsteman inom exempelvis hållbar utveckling, människokunskap eller
tillämpad IT.
Villkoren för mänsklig utveckling är goda när pedagogisk forskning befruktar modern praktik, dvs.
när skolpraktiken eller lärarnas undervisning tillämpar forskningsresultat om sambandet mellan en viss
ämnesdidaktisk metod och ett korresponderande kunskapsobjekt. I ett inlägg rörande sambandet
mellan undervisning, kunskap och lärande erbjuder Bereiter (2003) tankeväckande och tänkvärd
läsning. En viktig del vid nätbaserat World 3-lärande (Popper & Eccles 1977) utgår i John Dewey’s
(1909) anda från att lärare arrangerar undervisningssituationer som möjliggör för eleverna att utforska
lärandeobjekt med hjälp av socialt konstruerade ”begreppsliga artefakter” som modeller, teorier, idéer
och begrepp. Låt oss gömma materiella artefakter som dator, penna och gaffel liksom sinnliga
artefakter som skådespel, dikt och sonat. Materiella och sinnliga artefakter fjättrar eleverna vid gamla
regler, rutiner och mål. Bereiters (2003) World 3- ambition innebär att forskningen utreder och lärarna
utnyttjar möjligheterna för frigörande lärande. När det sker kan lärarna tillämpa en tidlös och
situationsoberoende pedagogik för att meddela kunskap med hjälp av begreppsliga artefakter. Men för
många verksamheter framstår pedagogik fortfarande som en konserverande disciplin, både vad som
avser veta-att kunskap och veta-hur metod.
Ämnesföreträdare inom medicin, ekonomi och teknologi bestämmer sedan länge över medborgarnas
värderingar genom att koppla etablerade ämnesteorier till marknadsekonomi och samhällspraktik
(Rooth 1998). Läkare, ekonomer och ingenjörer söker gränserna för vad som är vetenskapligt möjligt
och samhällsekonomiskt lönsamt. Den pedagogiska forskningen, å andra sidan, representerar en
normativ och tillbakablickande administrativ disciplin pga. en tydlig koppling till samhälle, skola och
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utbildning. Skolpedagogiken måste leva med det vitaliserande yttre förändringstryck och en nära nog
frånvarande förändringsdynamik som politikerna erbjuder och kräver. För att utveckla den
pedagogiska verksamheten måste politikerna tillskjuta resurser som gör att lärarna kan koppla gammal
kunskap till nya medier, mål och arbetsformer.
Det vore fel att betrakta pedagogik som en linjärt kontextavhängig metod för kunskapande, lärande,
fostran eller utveckling. Pedagogik har ett vetenskapligt kunskapsinnehåll utöver den metoddimension
allmänheten så ofta förknippar med skola, lärare och utbildning. Tanggaard och Brinkmanns (2008)
jämförelse mellan ”ren” vad-kunskap och ”smutsig” hur-kunskap är värdefull eftersom författarna
anger en revolutionär indelningsgrund för att tolka pedagogikens multidisciplinära innehåll. Den är
felaktig eftersom de föreslagna metoderna släpar efter samhällsutvecklingen.
Det är ett legitimt mål att utveckla den pedagogiska teoribildningen genom att studera bakgrund,
experimentera i realtid och prognosticera framtiden. Metodologiskt är skrivande av en pedagogisk text
en praktisk, teoretisk, politisk och filosofisk utmaning. Självklart ska texten bidra till en fördjupad
diskussion om värdet av tidigare undervisningserfarenheter. Behovet av ett praktisk-professionellt
underlag för den pedagogiska forskningens fortsatta utveckling är uppenbar eftersom det råder
diskrepans mellan pedagogisk teori, skolpraktik, myndighetsmål och empiri. Ett annat hinder är det
idag förhärskande anglo-saxiska curriculum-paradigm. Ett tredje hinder är ifrågasättandet av det postmodernistiska projektets möjlighet att generera ny och/eller verifiera gammal kunskap. Liksom för
andra humanvetenskaper kan teoretisk och empirisk forskning bidra till ämnets utveckling. En
framkomlig väg är att studera livslångt lärande utifrån ett arbetsplatsperspektiv i stället för att följa
normativa perspektiv på skolfostran och undervisning.
I den pedagogiska debatten uppstår och försvinner med jämna mellanrum nyckelord, slagkraftiga
uttryck och benämningar. Lärande organisation, pedagogiskt ledarskap, problembaserat lärande och
social konstruktion har haft en viss lyskraft medan begrepp som lärstil, pedagogiskt arbete, perifert
deltagande och autopoiesis för en tynande tillvaro. Tyvärr använder pedagogerna ofta nya begrepp
som lösryckta fragment, ungefär som gemene man förväxlar kvalitet (inre värde) med kvalité (yttre
struktur), översätter control (eng. styrning) till kontroll eller vacklar i uppfattningen om experiece
(eng.) betyder upplevelse eller erfarenhet. Författare, forskare och debattörer borde teckna en
systematisk helhet över vad som är relevanta och entydiga beskrivningar inom pedagogikens domän,
exempelvis planering-undervisning-utvärdering, undervisning-studier-lärande, social relationämnesinnehållsrelation-didaktisk relation. Ett sätt att skapa entydiga bilder i ett helhetsperspektiv över
modern pedagogik är att ange de diskuterade argumentens relationer. Författare, forskare och
debattörer måste kunna förklara hur begreppen hänger samman och erbjuda riktningsangivelser över
den materiella, kognitiva, psykologiska och sociala påverkan som moderna människor utövar och
utsätter sig för. Det är en legitim ambition att i en pedagogisk text ge ämnet en tydlig
riktningsangivelse.

Mål- och träffbild
Centrala begrepp som mål-metod-innehåll vs. planering-genomförande-utvärdering eller verksamhetmedvetenhet-personlighet förhåller sig till varandra på ett bestämt sätt. Vi tänker oss en enkel
riktningsangivelse över vilka pedagogiska mål som leder till de komplexa resultat som nyckelorden
beskriver. Undervisning, studier, lärande, förståelse, erfarenhet, kunskap och vishet är några sådana
begrepp. De förhåller sig till varandra genom de pedagogiska processer som människan initierar,
observerar, deltar i, reflekterar över och värderar. Målen, processerna, handlingarna och kontexterna
som binder samman de sociala gemenskaperna möjliggör några slutsatser.







uppmärksamhet är en förutsättning för undervisning
styrning, frihet och motivation är en förutsättning för studier
individuell drivkraft och social gemenskap utgör nödvändiga förutsättningar för lärande
högre kognitiva processer och logiskt tänkande är ett villkor för förståelse
psykologiska faktorer påverkar hur vi strukturerar, lagrar och använder erfarenheter
vi reflekterar över erfarenheterna innan vi etablerar dem som kunskap
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 minne och glömska påverkar en människas vishet, det yttersta måttet på vår förmåga att
tillgodogöra oss de pedagogiska dimensioner som genomsyrar mänskliga relationer
Med referens till Brenner (1991) hävdar Uljens (1998) den centrala pedagogiska tesen att man med
Allmän pedagogik kan teoretiskt utreda och praktiskt balansera den praktiska pedagogikens huvudmål;
disciplinering och frihet.
Den som skall uppfostras kan i bildningsprincipens bemärkelse finna sin bestämmelse till
produktiv frihet, historicitet och språk endast då han genom pedagogisk växelverkan
uttryckligen uppfordras till självständig medverkan i sin bildningsprocess. (s. 64)
Utöver principer för fostran, historicitet och allmänna frihetsmål förväntar man sig att texten är
pedagogisk till sin uppbyggnad med relevant tilltal, ton, stil och format. Ett sätt att ”pedagogisera”
textinnehållet är att ange syfte, kapitelrubriker och innehåll som löpande text. En sådan struktur utgår
från Ricoeurs (2005) indelning i Minne, historia och glömska. Ricoeurs (ibid.) titel anspelar på
informationsmänniskans fångenskap i nedärvda propagandistiska uppfattningar, attityder, handlingar
och tankar om tid. Som rubriken anger består Pedagogik, undervisning och lärande av minst tre
teman. Urvalet beskriver information rörande ämnets ursprung, utveckling och position. Den
övergripande struktureringsprincipen är ett resultat av ett medvetet fokus på tid. Rubrikerna och
kapitlen är ett resultat av mer reflekterade val under den efterföljande textproduktionsprocessen.

Prototypiskt innehåll
Jag har bemödat mig om att nå några till synes motstridiga mål. Det ena omfattar en önskan om att
beskriva ett brett och mångskiftande helhetsperspektiv. Det andra är att presentera en logisk struktur
över pedagogisk teori och praktik. Jag har förmodligen fallit offer för den första ambitionen – att
teckna en sammanhållen helhet. När det gäller den andra ambitionen menar Buchanan och Bryman
(2007, s. 486) att beteendevetenskaplig forskning måste lämna den metodologiska ”soppa” som rådde
efter 80-talets sammanblandning mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Åsberg 2001; Hansson
2008a; Larsson 1993). Den samling teorier som karaktäriserar forskningen idag har bidragit till
innovativa metoder, evidensbaserad forskning, valideringssträvanden och teoretiska modeller. Här
betraktar jag människans uppmärksamhet som en förutsättning för undervisning, forskning och
utbildning. Jag utgår från att kombinationen av styrning och motivation utgör en förutsättning för
framgångsrik undervisning, intensiva studier och värdefullt lärande.
Carlgren och Marton (2003) beskriver vad Lärare av i morgon kan förvänta sig av framtiden.Vid
studier av pedagogik som vetenskap måste man förr eller senare överge ett samhällsorienterat
utbildningstänkande och inta ett analyserande förhållningssätt till individ, jaget, Persona och
personlighet. Sådana privata-personliga dimensioner måste – för individens välbefinnande, lärande
och produktivitet – förbli stabila över tiden. Vidare kan man tala om läraren med stort L i termer av
”nybörjare” (Dreyfus & Dreyfus 1986) vid varje pedagogiskt möte. Det är ett villkor för människans
överlevnad att långsiktigt skydda sina värderingar från yttre påverkan. I en tid med kraftiga
förändringar och hög dynamik måste skolan förmedla en bild av stabilitet och trygghet. Det betyder att
läraren måste välja bort, säga nej och avstå från marknadens förslag på förändring, nyhet och
innovation. Den gode läraren söker förståelse i individens närhet och inblick i samhällslivets anonyma
utvecklingstendenser. Under ett livsförlopp kan man nå sådan insikt på dagis, som yrkesverksam och
slutligen som pensionär. Lärarens upplevelse, reflektion och erfarenhet (Kolb 1984) är värdefull i
sammanhanget.
Det är svårt att organisera nationell skolverksamhet utifrån myndigheternas styrdokument. Inledningen
till en statlig utredning har ett återkommande tidsperspektiv. Skolfrågor. Om skola i en ny tid (SOU
1997:121) visar problematiken med nationellt engagemang i en lokal skolverksamhet. Politikernas
uppdrag till utredningsgruppen (ibid., 1997, s. 15) är: ”att stödja den pedagogiska utvecklingen i
skolan, att identifiera hinder för denna utveckling och att föreslå regering och riksdag att undanröja
sådana hinder.” Skolan som institution är en administrativ konstruktion där huvudprincipen för
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undervisningens genomförande förblivit i stort sett oförändrad. En vuxen leder en grupp mindre
kunniga med metoder och innehåll som leder till anpassning och lärande. Här faller sig en jämförelse
med liknande ideella konstruktioner naturlig.
Torgny Lindgren (2007, s. 101) skriver en skönlitterär text om en gammal väckelsepredikant som
samtalar med en liten grupp människor i en avfolkningsbygd. En journalist på lokaltidningen ber den
gamle mannen om en tjänst. ”Du som far omkring överallt på den där cykeln, du hittar inte några
nyheter åt mig? [...] Nyheter? Sade Olof Helmersson. Nyheter? Nej, jag begriper inte vad det skulle
kunna vara.” Allt är sig likt i Västerbottens inland utifrån väckelsepredikanten liv och visdom. Det allt
annat överordnade målet för administrativt präglade institutioner som monarki, kyrka, stat och skola
tycks vara att låta allt förbli vid det gamla. Logiken är ”mer av samma” eftersom en sådan ambition
skapar en känsla av ägarskap, stabilitet och kontinuitet, särskilt i tider av starkt förändringstryck.

Slutledning
Den nationella scenen för kunskapshantering står under förändring även om textmediet fortfarande
dominerar. Aktörerna är vilsna, passiva eller desperata. Gamla verktyg för kunskapsförmedling blir
alltmer verkningslösa medan IT-världen dröjer med sitt intåg och genombrott. Aktörernas handlingar
är mer disparata och heterogena än tidigare medan syftet med påverkan, engagemang och lärande är
uppenbart; stärka ekonomiseringen av människornas liv, stötta marknaden och kvantifiera kvalitativa
värden (Lindblad 2000).
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3 Pedagogens professionalism
Fokus i detta kapitel är att definiera pedagogik i allmänna termer. Ämnesaspekterna omfattar liksom
tidigare historik, kommunikation och skrivande med referenser till gymnasieelever och professorer.
Perspektivet är bredare anlagt än i tidigare kapitel och omfattar historiska miljöer för lärande.
Låt oss konstatera att pedagogik har sämre rykte idag än under den tid då politiska partier rekryterade
statsministrar på Utbildningsdepartement. En anledningen till pedagogikens skamfilade rykte är
ämnets koppling till nationell utbildning, friskolor, mobbning, skolk och dåliga studieresultat.
Journalister, föräldrar och elever beklagar yrkets kräftgång, låga attraktionskraft, avhopp,
löneutveckling, arbetsbelastning och stress. Många menar att ”pratande” yrken såsom journalistens,
prästens och lärarens kostar för mycket, trotst man vet att okunskap är det dyraste som finns. Carlgren
och Marton (2003) argumenterar för att allmänheten ska betrakta pedagogikämnets teoribildning och
professionsperspektiv som vetenskap. De menar att man kan lära sig bli bra lärare. Det är en god idé
att samhället utbildar lärare på liknande sätt som man utbildar journalister, ingenjörer och/eller
veterinärer. Dessutom menar författarna att samhället tjänar på att organisera och genomföra
lärarutbildningar som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Tala är silver och tiga är guld. Sådan var den lutherska uppfattningen om relationen mellan prat och
handling. Moderna yrken omfattar handlingar som att söka, hitta, flytta och spara tecken, symboler,
bokstäver, data, bilder och video. Gamla hantverksyrken omfattade kroppsarbete och bearbetning av
naturliga material. Bara undantagsvis utförde läkare, präst, politiker och lärare sitt jobb med
terapeutiskt syfte. Arbetslivets omstrukturering, IT och globaliseringen (Liedman 2002) har inneburit
att anställda utför symbolmanipulativa handlingar i stället för att bearbeta material och råämnen.
Lärarens praxiskunskap består till exempel av prat, lyssnande, skrivande och läsande. Utvecklingen
har medfört att sociala och politisk-strategiska krafter omgärdar lärarens yrke. Föräldrar, elever och
kollegor representerar de förra krafterna. Styrdokument, rektorer och skolpolitiker representerar de
senare. Tillsammans begränsar samhällskrafterna lärarens nödvändiga relationsskapande åtgärder.
Likaså begränsar de mer anonyma samhällsorganen lärarens handlingsfrihet. Foucault (1993)
kommenterar skolan som institution och karaktäriserar verksamheten utifrån en diskursiv retorik i
kombination med en transparent praktik.
Utbildningen försöker förgäves, men med rätta, vara det instrument som i ett samhälle som vårt
gör det möjligt för varje individ att få tillgång till vilken typ av diskurs som helst. Vi vet mycket
väl att fördelningen av utbildning, liksom vad utbildningen tillåter och förhindrar, följer de
linjer som dragits upp genom distansering, motsättningar och sociala strider. Varje
utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätta eller förändra tillägnelsen av de
diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig. (s. 31)
På landets största arbetsplats, skolan, och i varje klassrum under en normal skoldag måste lärare utöva
den intuitiva och psykologiskt anpassade konsten att utifrån fungerande demokratiska handlingar i en
konkret kontext, agera som skådespelare med ett givet manus på en förutbestämd scen.

Språket som pedagogiskt instrument
Jag beskriver här ett händelseförlopp som ledde till temporärt och långsiktigt lyckat resultat för lärare
och elev. Lärare måste ta ansvar, agera och leda verksamheten. Åtminstone i pojkklasser måste lärare
etablera och synliggöra en tydlig rangordning i förhållande till hela klassen och i elevernas relationer
till varandra. Det handlar om det dolda spelet om makten i klassrummet (Garpelin 1997).
Kärnämneslärare i gymnasieskolan möter elever från studie- och yrkesförberedande program. Under
början av höstterminen upplevde jag ett disciplin- och arbetsrelaterat problem på målarlinjen. Pojkarna
var passiva, otrevliga, tystlåtna, nedlåtande och trötta. Särskilt när svenskalektionerna inträffade på
förmiddagarna var klassen psykiskt frånvarande. Eleverna hängde över bänkarna med mössa och jacka
på men utan penna, papper och böcker. Den enda aktiviteten bestod i att enstaka elever antingen gick
på toaletten, gäspade eller sträckte på sig. I en sådan miljö måste läraren visa ledarskap. Elevernas
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beteendemönster är lätt att känna igen när problemet redan har uppstått, men det är svårt att välja
metod för att korrigera det. Jag försökte med provokationer. Mina upplivningsförsök av eleverna blev
allt råare beträffande ordval, handlingar och innehåll. Till slut reagerade gruppens ledare på mina
provokationer med orden: ”mummel, mummel, gubbdjävel, mummel”. Jag blev lycklig över Torbjörns
reaktion, respons och uppmärksamhet, hans försök till protest. Jag hörde mig själv säga: ”Vad sa du?”
Med tydlig röst upprepade Torbjörn: ”Du ska ge fan i att … som … gubbdjävel.” Vid det här laget var
hela klassen klarvaken. De tittade ömsom på mig och ömsom på Torbjörn. Klasskamraterna såg fram
mot en tvekamp, en duell, ett avgörande slag. Vem skulle vinna matchen, stå som segrare, (för)bli
gruppens ledare. Allting hängde på nästa replik. Frågorna surrade i mitt huvud, vad säger läroplanen,
vad har jag lärt mig på lärarhögskolan, vad är målet med undervisningen, hur gör mina kollegor? Min
omedelbara reaktion var spontan, intuitiv och modig. Jag var tvungen att vinna duellen. Jag reser mig
upp med bevarat lugn, tittar på Torbjörn och utformar med hjälp av tre stillsamt uttalade ord en typisk
lärarfråga: ”Var är dörren?”. Det som nu händer är ett resultat av att jag agerar som ledare, dvs. jag
uppnår en önskad effekt utan att någondera part förlorar ansiktet. Läraren har rätt, dörren befinner sig
faktiskt där och jag förstår svenska, så tänker Torbjörn. Eftersom Thomas är lugn måste jag visa att jag
förstår hur ledare agerar, jag måste visa att jag behärskar ledarskapets tysta språk. Torbjörn ställer sig
upp, går i riktning mot dörren, lämnar klassrummet och stänger stilla dörren, det avgörande beviset på
underkastelse. Vid nästa lektionstillfälle möter jag som vanligt klassen utan att relatera till tidigare
lektionstillfälle. Duellen var en rituell och nödvändig exercis för att klargöra vem som är ledare över
gruppen under lektionstid, men även vilken hackordning som råder i gruppen utanför ordinarie
lektionstid. Under återstående lektioner blev klassens beteende bättre. Genom att lärare och elever
bekräftade varandras rang kunde vi dela en effektiv gruppkänsla, men eleverna blev aldrig flitiga bin
vid studiet av svensk 1800-talspoesi. Det är en annan historia.

Om pedagogik
Lärarens offentliga uppdrag rymmer en hel del. Lärarutbildningen brottas med en omfattande och
djupgående problematik: att förbereda lärare och elever för en dynamisk, dramatisk, växlande,
variationsrik, komplex och komplicerad miljö. I klassrumssituationen är det mer undantag än regel att
läraren kan utföra den regelmässiga diagnosen av en specifik situation före den riktiga (be)handlingen.
Hur ska lärarutbildningen förbereda nya lärare liknande återkommande situationer som i Torbjörnfallet? Finns det andra sätt än att hoppas på att lärarna sköter sin fortbildning och sedan förlitar sig på
den rutin, konkreta erfarenhet och därtill kopplade nödvändiga reflektion över klassrumsarbetet?
Här analyserar jag pedagogik som vetenskap och dess samband med den pedagogiska paradoxen. Ett
närliggande problemområde är pedagogikens teknologisering. Ett annat problem är att pedagogik som
vetenskap har ett identitetsproblem. Förhållandet beror på en gammal koppling till det ”starka
samhället” oftast representerat av ett dominerande politiskt parti. Orsaksförklaringen är emellertid
felaktig och förståelig eftersom partierna fattade skol- och försvarspolitiska beslut i konsensus.
Orsaksförklaringen är förståelig eftersom det fanns tillräckliga resurser under sextiotalet att förvekliga
en politisk dröm om att ge alla barn tillträde till ett allomfattande och demokratiskt utbildningssystem.
Tyvärr visar sig dagens politiker benägna att med platta uttalanden försöka påverka opinionen.
Politikerna beslutar om administrativa utbildningsteknologiska åtgärder på bekostnad av att utföra
konkreta handlingar. Flosklerna dominerar rubrikerna i en jubileumspublikation (Isaksson, 2012) över
grundskolans 50 årsdag. Plattityderna dyker upp bland färgglada tummen-upp-skyltar om t.ex. en
jämlik skola. Innehållet, ambitionen och målsättningen blir uppenbar om man negerar politikernas
rubriker; Bakgrund får inte avgöra skolgång vs. föräldrarnas social bakgrund ska få bestämma barnens
undervisning; Kunskapen i centrum vs. kunskap i periferin, Allsidigt sammansatta klasser vs.
segregerade klasser; Skolan behöver en genomtänkt kunskapssyn vs. skolan klarar sig utan en
genomtänkt kunskapssyn; Alla elever ska ha samma chans att lyckas i skolan vs. ett urval av elever
ska ha chans att lyckas i skolan.
Politik handlar således om retorik, men även om ekonomi, värden, etik och moral. Det finns
otvetydiga samband (Bergström 1990) mellan undervisning, kunskap och värden samt mellan lärande,
verklighetsuppfattning och värden. Självklart ärver, skapar, modifierar och byter vi värden,
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värdegrund och värdeteorier utifrån den kultur vi befinner sig i, handlingar vi utför och människor vi
möter. Sandgren (2004) legitimerar ett nationellt perspektiv på forskning som syftar till att förstå
påverkansprocesser utifrån demokratiskt värdegrundsarbete.
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det
pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande,
undervisning eller andra påverkansprocesser. (s. 2)
Man kan välja antingen ett långt eller ett kort tidsperspektiv på definitioner av pedagogik. I det långa
perspektivet ser man pedagogikämnets historia och i det korta perspektivet betraktar man
pedagogikens nuvarande status. Bertil Hammers installationsföreläsning för Sveriges första professur i
Uppsala den 8 oktober 1910 behandlar (Lindberg & Berge 1988, s. 32-39) ”Pedagogiska problem och
forskningsmetoder”. Detta skedde vid tiden före John Deweys och Lev Vygotskys kritik av den
freudianska psykologin. I det korta 10-årsperspektivet säger Uljens (1998, s. 15): ”Pedagogikens har
dock alltid huvudsakligen varit och kommer sannolikt att huvudsakligen förbli en professionsdisciplin,
jämförbar med juridik, medicin, och teologi.” Lindberg (2002, s. 65) menar att pedagogikämnets
forskningsanknytning följer en huvudfåra för ramfaktorteori och en annan för fenomenografi. Idag
urskiljer man (Larsson 1993) etnografi-sociologi, hermeneutik-pedagogik och fenomenologi-filosofi.
Till det korta perspektivet – som jag aktualiserar i den här boken – hör Torsten Huséns (1996b, s. 100)
uttalande om pedagogikämnets bristande vetenskapliga status: ”Pedagogiken är ingen vetenskaplig
disciplin i hävdvunnen mening.” Huséns kritik grundar sig på att pedagogiken ”lånar” teorier från
närliggande vetenskaper.
En förklaring till ämnets aktuella status kan vara att medborgarna förknippar pedagogik med lärare,
elever och undervisning. Spännvidden är stor över miljöer där pedagogiskt arbete förekommer.
Miljöerna och scenerna kan avse privat-, hushålls-, högskole-, förskole-, bilskole-, naturbruks- eller
yrkesläraryrken. En minsta gemensam nämnare för formellt och informellt lärande är att aktörerna
utför, handleder, instruerar, fostrar med hjälp av liknande arbets- och kunskapsinnehåll. Läraren står
oftast som ensam kunnig vuxen bland ett kollektiv av lärande individer. Men det är tveksamt om
pedagogiken kan stötta läraryrkets professionsdel. Kan det vara så att ämnets ursprung, styrka och
status står att finna i en stark teoribildning? Kanske fullföljer aktörerna i dagens skolsystem innehållet
i inledningen till Hammers installationstal, kanske träffar Uljens, Lindberg eller Husén huvudet på
spiken i sina reflektioner över pedagogikämnets låga vetenskapliga status.

Sveriges mest kände pedagog
När Husén (1996a) diskuterade utbildning, demokrati och samhällsbyggnad kunde han mena att
politikernas och forskningens engagemang i att klargöra lämpligheten hos arbetarklassens barn för
högre studier skulle bygga på mätningar, data och statistik. Huséns diskussion visar att ”grupp 1
omfattar större företagare, högre tjänstemän och akademiker, grupp II omfattar mindre företagare och
lägre tjänstemän med skrivbordsarbete och grupp III i huvudsak omfattar kroppsarbetare och vad man
kallar statstjänare.” Huséns slutsats är att socialgrupp III är underrepresenterad i de högre
utbildningarna. Detta faktum tar Husén upp till behandling utifrån föreläsningens första vetenskapliga
hänvisning till ”socialpsykologiska faktorer”. Husén menar: ”Det är rimligt att anta, att det är olikheter
mellan olika grupper i social ambition, inställning till värdet hos högre utbildning och social
anspråksnivå överhuvud som har inverkat.” I sanning en föga överraskande slutsats.
Därefter följer en inkonsekvent slutsats av undersökningen där Husén hävdar att hälften av
skillnaderna mellan elevernas prestationer i läroverket beror på ”intellektuella” olikheter. Ett
instrumentellt perspektiv på pedagogik, så kallad social ingenjörskonst, präglar Huséns idealbild och
följaktligen menar han att kurser i studieteknik skulle kunna förhindra avhopp från högre studier. En
övertro på prognosvärdet för framgångsrika högre studier hos intelligenstest förefaller mist lika
ålderdomlig: ”Vi fann, att minst kvoten 115 krävdes för avläggande av studentexamen.” Begreppen
”motivation” och ”social ambitionsnivå” förefaller användbara jämfört med senare fokusering på
ekonomi och intelligenstest: ”Ur den pedagogiska vetenskapens synpunkt är problemet att söka sig
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fram till den urvalsmetod eller den kombination av urvalsmetoder som ställer bästa prognosen på
studieframgång.” Husén betonar vikten av urval till den högre utbildningen. Han propagerar för
utbildningssystem i Cambridge och Oxford och anser att de skulle kunna fungera som förebild för den
högre utbildningen i Sverige. Husén hävdar en normativ snarare än en vetenskaplig syn på samhällets
rätt att fostra goda samhällsmedborgare (Ekholm 1998). Det allt annat överskuggande målet är att
”producera” socialt kompetenta och ansvarstagande löntagare: ”Man får liksom uppfostra människor
så att de är beredda att ta emot det som samhället bjuder.” Men samtidigt säger Husén: ”Det är
självfallet riktigt, att det inte är vetenskapens sak att bestämma vilka värdemässiga och därmed också
politiska utgångspunkter man ska ha för de organisatoriska och ekonomiska åtgärderna inom
undervisningsväsendet.” Kopplingen mellan pedagogisk vetenskap och socialdemokratisk partipolitik
rörande ”det starka samhällets” överflöd av ekonomiska resurser bekräftar Husén (1996a) i ett öppet
frieri med politiken: ”den pedagogiska vetenskapen kan dock […] hjälpa till att klarlägga innebörden
av den politik som statsmakterna bestämmer sig för.” Forskningen har delade åsikter i frågan. Huséns
ambition att som professor i pedagogik bistå vid planering, genomförande och utvärdering av
nationella skolreformer beskriver Postletwaithe (1993, s. 5) som den pedagogiska forskningens
viktigaste roller, medan Papert (1997) argumenterar mot försöken att reformera utbildningssystem.

Tidigare forskning och pedagogikämnets utveckling
Från 1900-talets början har vi haft ett obligatoriskt utbildningssystem i Sverige. Därefter satsade
myndigheterna på att utveckla sambandet mellan utbildning och industriell utveckling. Från andra
världskriget fram till 1960-talet uppstod en utbildningsexplosion (SOU 1952:33) med nya relationer
mellan samhälle och individ. En kamp om begränsade resurser präglar från 1970-talet och framåt den
pedagogiska debatten (SOU 1999:63).
Först ut i en kronologisk presentation av pedagogikens historia är en pedagogikprofessor vid namn
Hammer (Lindberg & Berge, s. 32). Han anger pedagogikens vetenskapliga profil: ” I detta
förhållande [att företrädare i ämbetet äro filosofer] vill jag se ett varsel om, att svensk pedagogik allt
framgent skall sträva efter att förena filosofisk omsikt och empirisk känning med uppfostrans
verkligheter.” Redan i följande textstycke traskar Hammer ut i ett teoretiskt gungfly utan
vetenskapliga avgränsningar. Att tala om ”ämnet i dess helhet” och en ”flyktig vandring över vida
fält” tyder på en osäker splittring av ämnet. Att Hammer undviker att nämna att pedagogik och lärande
tar ett objekt (någon lär och man undervisar om/i något) är möjligen att betrakta som olycksfall i
arbetet. Men problematisering och forskningsmetoder utgör knappast ämnets helhet.
Då ett nytt ämne gör sin entré vid ett universitet, sker det naturligen i form av ett slags
vetenskaplig självdeklaration. Jag har också valt att idag tala om pedagogikens problem och
forskningsmetoder (kursiv i original), alltså om ämnet i dess helhet. Det ligger då i sakens natur,
att jag därvid tvingas att upprepa tankar, som förr uttalats annorstädes, och att hela företaget
knappast kan bli annat än en flyktig vandring över vida fält. (s. 32)
Hammer varnar för pedagogikens teknologisering och betonar ämnets kulturella och historiska
fostransgärning. Hammer stöder sig på en definition av pedagogikens huvuddelar: ”filosofisk
pedagogik, psykologisk pedagogik och social pedagogik”. Problemet vid en filosofisk ansats
genomförd av ”spekulativa filosofer” är att enas om målet för individens och samhällets fostran.
Hammer menar att forskningens ”huvudgebit” är den psykologiska pedagogiken men också att man i
laboratorier ska beskriva ”lagarna för dess [barnens] andliga och kroppsliga utveckling”. Social
pedagogik beskriver Hammer som ett ”samhällsfenomen” (ibid., s. 38), dvs. ett politiskt projekt för
läroplansforskning och medborgarskap. Vidare identifierar Hammer (ibid., s. 36) empirisk
forskningsmetod som direkt observation (i motsats till ”enquệte-studier”) utanför laboratoriernas
stängda rum. Det är enligt Hammer (ibid., s. 36) nödvändigt ”för den teoretiske pedagogen att till sitt
förfogande ha en pedagogisk skola.” Hammer (ibid., s. 39) återkommer till den pedagogiska
forskningens och det praktiska arbetets dubbelhet: ”Vanligen genmäler man häremot, att konsten heter
uppfostran, pedagogiken åter skulle vara vetenskapen om denna konst.” Hammer avslöjar sin
teoretiska tillhörighet genom att referera till Kants filosofiska uttalande om den praktiska
pedagogikens problematik: ”Uppfostran är det största problem och det svåraste som kan bli människan
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förelagt.” Man skulle kunna tillägga att uttalandet avser ett fostranstypiskt fenomen; det är svårare att i
efterhand rätta till ett felaktigt beteende än att förhindra dess uppkomst.
John Landquists installationsföreläsning 1936 (Lindberg & Berge 1988, s. 60-70) innehåller en
genomgång av psykologins status som forsknings- och undervisningsämne. Ett bestående intryck är att
ordet ”pedagogik” förekommer en gång: ”Om den experimentella psykologiens betydelse för den
humanistiska psykologien vittnar pedagogikens senare historia.” Framför allt innehåller föreläsningen
en strukturering av det psykologiska fältet. Utöver nämnda indelningar presenterar Landquist
förnimmelsepsykologi, minnesforskning, associationer och intelligensmätning. Landquist kritiserar
svenska och utländska intelligensmätningar för ”psykologiskt fuskeri”. Mätningarna korrumperar i
naturvetenskapens namn den experimentella, medicinska och humanistiska psykologin. Föreläsarens
mål är att på liknande sätt som Gestaltpsykologin avslöja den ”associationistiska djurpsykologien”.
Landquist kriticerar den naturvetenskapliga psykologins försök och misslyckande med ”att bilda en
exakt metod för att fastställa intelligens.” Han tillåter sig ett skämt för att belysa intelligensmätningens
problematik. ”Var snäll nu och på fläcken säg mig, hur du själv skulle uttrycka skillnaden mellan en
docka och ett barn.” Svaret på frågan är: ”Ja, skillnaden är den, att dockan har sågspån i hela kroppen,
men barnet har det bara i huvudet”. Landquists engagemang för metodfrågor framgår av kommentarer
kring normering av intelligens, felkällor vid mätning och tolkning, behovet av att isolera
undersökningsobjektet och nödvändigheten att betrakta intelligens ur ett helhetsperspektiv. Det
betyder att man kan klargöra intelligensens ”sammansatta karaktär” endast genom ”humanistisk
helhetsforskning”. I en tidstypisk hyllning till den medicinska psykologin som utgår från kärnan i
människans personlighet, menar Landquist följande.
Det givande momentet i Freuds lära låg däri, att han hävdade att själslivet […] bildar ett
historiskt sammanhang ända från drifternas botten och att detta själsliv […] är en realitet för sig,
som fordrar sin särskilda undersökning.
Landquists kritik av den pedagogiska psykologins fokus på intelligensmätning utmynnar i en syntes av
medicinska och humanistiska tendenser, främst genom förslaget att använda ”introspektiva metoder” t
ex kring Esaias Tegnérs poesi i stället för kvantifierande statistik och siffror kring intelligenskvoter.
Idag skiljer man på utvecklings-, motivations- och inlärningspsykologi. Citaten visar att Landquist är
blind för Vygotskys och Deweys forskning kring reflektion, medvetande och lärandeprocesser, idag
livskraftiga dlar av den nya psykologi som det pedagogiska forskningssamhället anammat.

Sammanfattning
Eleven Torbjörn X och professorerna Husén, Hammer och Landquist representerar ytterligheter, den
teoretiskt okunnige men praktiskt kompetente Torbjörn och de teoretiskt kunniga men pedagogiskt
naiva professorerna. Aktörernas respektive handlingar utgår från individuella tolkningar av scenerna, i
Torbjörns fall en lektion på en gymnasieskola och i professorernas fall ett textmedium för pedagogisk
debatt. Respektive syften med aktörernas handlingar är goda, vällovliga och potentiellt utvecklande.
Att i det förra fallet rädda ett kulturellt särdrag som i en pojkgrupp innebär att den starke besegrar
motståndaren och vinner respekt. I det senare fallet är syftet att positionera pedagogik som en legitim
disciplin bland andra beteendevetenskaper. Instrumentet att nå därhän är Huséns, Hammers och
Landquists auktoritet som forskare och skriftspråk.
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4 Pedagogens hantverk
Man skulle kunna säga fokus ligger på lärarens yrkesutövning. Viktiga aspekter på arbetsinnehållet är
påverkan från IT, globalisering och självstyrning i förhållande till institutionalisering, historik, fostran
och kollektivism. Perspektiveringen omfattar en beskrivning av arbetsinnehållets historiska utveckling
och människans redskapshantering.
Det ingår i människans villkor för ett liv på jorden att hantera artefakter. Krippendorff (2006)
formulerar ett axiomliknande uttalande om vad som konstituerar människans livsvillkor, oavsett
fysisk, social eller psykologisk miljö, oavsett arbetsinnehåll eller arbetsbelastning och oavsett tid. Vi
reagerar aldrig på föremålens fysiska egenskaper, utan agerar utifrån vad de betyder för oss, hur vi
upplever dem och vilka erfarenheter vi får. Pedagogik är färdigheten att med hjälp av artefakter
påverka vår förmåga att förstå, strukturera och beskriva förhållandet mellan tanke, problemlösning och
reflektion. Vi har talat om pedagogikens instrumentalism, dvs. att pedagogiska handlingar inkluderar
användningen av instrument, framför allt naturliga språk. Ett annat problemen kring pedagogikens
teori-praxisdualism uppstod ur det Uljens (1998) benämner lärarens pedagogiska självmord, dvs.
lärarens vällovliga strävan att göra sig själv överflödig och därmed låta eleven växa i egen riktning och
av egen kraft. I jämförelse med andra vetenskaper har pedagogik fördelen att utifrån en grundläggande
humanistisk ideologi angripa problem genom förenad praktik och teori, exempelvis vid
transdisciplinära studier. Lilla arbetets ära (Tempte 1997) är en hyllning till i lika hög grad
människans sensuella hantverk och praktiska intellekt. Tanken är bekant och framträder i så vitt skilda
sammanhang som Rousseaus ’naturliga vilde’, etnografiska studier (Wolcott 2001) och
aktionsforskning (Reason & Bradbury 2007).

Vi börjar från början
Det finns i vår utveckling på jorden artefakter som har haft avgörande inflytande på hur lokala kulturer
har kunnat växa fram ur naturens villkor. Hjulet, elden, stigbygeln och pilbågen är några exempel.
Efter den senaste istiden vandrade främmande folkstammar in. De var beroende av att åka skidor, göra
eld, fälla träd, fiska och jaga villebråd. För att skjuta skogsfågel, ekorre, hare och mink behövde
människorna pil och båge. Det torde ha varit ett överkomligt problem att tillverka pilar, men att
tillverka båge och sträng som kunde skicka iväg pilarna med tillräcklig kraft var en utmaning. När
jägarna kom på att de kunde använda senor till strängen samt en kombination av björk och ene i bågen
var det första steget taget i tillverkningen av ett effektivt vapen. Först när nomaderna insåg att man
kunde limma ihop träslagen med ett avkok på fiskskinn var de materiella villkoren för överlevnad
uppfyllda. Det var alltså en kombination av kunskap, den att se sambandet mellan fiskskinnets
klistereffekt och den enskilda människans förmåga att komma på en metod för att limma ihop två
träslag till en tålig, hårdskjutande och riktningssäker pilbåge som gav människorna den nödvändiga
förutsättningen för att överleva. Dessa tidiga människor hade med Kants (1992) ord modet att förlita
sig på fiskskinnets klisterförmåga innan funktionaliteten hos limmet var bevisad. På så sätt använde
våra förfäder förnuft, erfarenhet och traderad historia för att säkra fortlevnaden. Dåtidens människor
hade en stark känsla för det hantverksmässiga i den kunskap som ligger förborgad i att framställa en
artefakt. Denna tilltro till hantverkets konst gjorde att de kunna kolonialisera den karga miljön. Tempte
(1997, s. 15) beskriver den moderna hantverkarens möjligheter: ”Genom arbetet skulle vi bli fria”.
Man kan tolka uttrycket som ett politiskt slagord, men pedagogiken består i att synliggöra hur kraften i
det självständiga arbetet gör att (i) varje människa som vågar något (ii) har något att vinna.
Lärarens vanligaste fråga, den han ställer varje gång han öppnar dörren till klassrummet, lyder så här:
Kommer min planering att fungera? Läraryrket är ett praktiskt åtagande för att med pedagogiskt
ledarskap få andra att sträva mot ett gemensamt mål. Det är förvånande att så få pedagogiska texter
beskriver läraryrket utifrån ett hantverksperspektiv. Lärarens arbetsinnehåll och metoder liksom
hantverkarens omfattar trots allt både repetitiva och innovativa moment. Närvaroregistrering vid varje
lektions början är en återkommande rutin och konflikthantering är en kreativ utmaning. Lärarens yrke
liknar hantverkarens på flera sätt. Liksom sjuksköterskor och båtbyggare ställer lärare praktiska frågor:
kommer min diagnos-medicinering, snickeri och planering att fungera? Funktionaliteten i diskreta
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arbetsmoment kombinerat med aktörens-hantverkarens förmåga till anpassning genom
uppmärksamhet, och yrkesskicklighet bestämmer utfallet av detta val. Det finns forskningsmetodiska
problem med Uljens (1998, s. 162) pedagogiska tvång. Sandin (1988) ger ur ett perspektiv på barnets
och skolans historia en målande beskrivning av tvång och frigörelse.
Ett led i lärarens försök att uppfordra-uppmana-inspirera eleven till självstyrning-självverksamhetsjälvbildning är att behandla pedagogikens roll som en nyckelfaktor när individen blir människa och
därmed skiljer ut sig från djurens utveckling. En katalysator till människans individuella och
”rastypiska” utveckling ligger enligt Kant (Uljens 1998, s. 95) i lärarens hantering av den från
ämnesdisciplinerna frikopplade fostransprocessen: ”Människan kan bli människa bara genom fostran.
Hon är inget annat än det som fostran gör henne till. Det är att märka, att människan blir fostrad endast
av människor, av människor som har blivit fostrade på samma sätt …” I ett förvånandsvärt likartat eko
replikerar Fichte (1971, s. 39) i Uljens (1998, s. 97): Människan […] blir människa endast bland
människor […] uppfordran till fri självverksamhet är vad man kallar fostran. Alla individer måste
uppfostras till människor; utan uppfostran skulle de inte bli människor.” Här blir den sociala
konstruktionen av förståelse detsamma som fostran.
Pedagogik är en instrumentell metod och ett tekniskt-moralistiskt förhållningssätt för att lära ut något,
fostra och förmedla ett budskap. Pedagogik är antingen en personlig egenskap eller en professionell
färdighet. Man kan studera ämnet på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Resultatet är
tvärvetenskapliga ämneskombinationer såsom pedagogisk psykologi, utbildningsfilosofi,
värdepedagogik, vuxenpedagogik och specialpedagogik. Ämnets forskningsmetodiska problematik i
Pedagogy of the city (Freire 1993) behandlar urbaniseringens påverkan (ekonomi, politik, sociologi,
pedagogik osv) på individen i fattiga länder.
Sättet att påverka och målet för människans kunskapssökande har växlat genom åren. Utvecklingen
har således en lång historia. Foucault (1993) visar 1600-talets betydelse för en modern kunskapssyn, bl
a. genom att tala om samspel mellan aktörer och artefakter.
Det var en vilja att veta som påtvingade kunskapssubjektet en viss position, en blick och en
funktion. Ja en vilja att veta som (på ett mycket mer generellt sätt än varje enskilt verktyg)
föreskrev den tekniska nivå där kunskapen skulle investeras för att vara verifierbara och nyttiga.
[...] Den är inte de tvingande sanningarnas historia, utan historien om skisser till
kunskapsobjekt, om kunskapssubjektets funktioner och positioner och om investeringar i
materiel, teknik och verktyg för kunskapsinhämtande. (s. 12-13)
Individuellt självförtroende och tillgången till en social gemenskap utgör nödvändiga förutsättningar
för människans lärande. Högre kognitiva processer och förmåga till logiskt tänkande möjliggör
förståelse för människornas bevekelsegrunder, handlingar och reaktioner.
Jag aktualiserar fortsättningsvis pedagogikens (forsknings)metodiska problem. Utifrån den kunskap
det ger att vara uppmärksam och aktivt experimenterande (Kolb 1984; Bressendorf & Rasmussen
1992) grundat på ett givet arbetsinnehåll i bekanta situationer kan ett kritiskt förhållningssätt bidra till
utvecklingen av relationer mellan människor samt mellan människor och objekt. Jag menar att ett
sådant kritiskt utprovande entreprenörskap – både som villkor för att bli människa (Arendt 1958) och
som socio-kulturellt verktyg (Tempte 1997) i människans utveckling på jorden – ligger i ett
självinstruerande, personlighetsdanande ”tvång”. I förlängningen leder villkoret till det ärofyllda som
ligger i att arbetaren med stort A kan bidra till kunskapsproduktion och leva ett gott liv som
medborgare. Till skillnad från läraren-nybörjaren i föregående kapitel är därmed arbetarenentreprenören utifrån Dreyfus och Dreyfus (1986) beteckning en ”avancerad nybörjare”.
Man kan tänka sig att människan före och under antiken knappast ägnade en tanke åt intellektuellt
arbete. Kampen för den dagliga överlevnaden fyllde människornas liv. Men redan på 1600-talet f Kr
försvarar den egyptiske skrivaren sitt ämbetes betydelse som förvaltare av civilisationens arkiv-minne
i form av boklig skolkunskap. Han säger (Tempte 1997) att där ska
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... inte finnas något elände för honom och han skall inte falla i onåd. Han har ju förståndet för
andra människor. Se – det finns inget som är förmer än böckerna (liksom det inte finns något
som är förmer än) vatten. (s. 20)
Konsten består i att med pedagogisk blick utläsa kunskap ur historien och sedan anpassa gammal
kunskap till nya miljöer och utmaningar.

Teori och praktik
På 1800-talet fanns ett sätt att ordna arbetare efter kompetens, en yrkesstruktur. Den bestod av en
rangordning efter skicklighet som hantverkare, lärling, gesäll samt mästare, praktikant, hjälparbetare.
En motsvarande arbetslivsstruktur bestod av produktionsenheter som mästarverkstad, manufaktur,
förlagsväsende och industri. Strukturerna reglerade i samklang individens yrkeskunskap, yrkeskarriär
och sociala status. Tempte (1997) talar om ”det lilla arbetets ära” och jämför enskilda heroiska insatser
under stora krig med yrkes- och arbetslivets strukturering. Den segrande parten förhärligar på nationell
nivå hjältesagor från skyttegravar och landstigningsföretag under brinnande krig. Minst lika heroiska
insatser, men i det mindre formatet och i Rapport från en skurhink, beskriver Ekelöf (1970) fattiga
kvinnors liv och arbete. Att idag finna ett offentligt erkännande av produktiv mänsklig verksamhet
låter sig möjligen göras när det gäller hantverk, knappast moderna krig. Liksom vid industriell
produktion och konstnärligt arbete kan man för hantverk och arbetets fostrande effekt tala om
perspektiv på råvara, instrument, teknik och resultat. Tabell 1 visar hur den materiella utvecklingen
har förändrat innehållet i lärarens, snickarens, läkarens och ingenjörens arbete.
Tabell 1 Yrkesinnehåll nu och då

Yrke

Objekt

Redskap

Metod

Resultat

Lärare (nu)

elev/vuxen

text/tal

samarbete

medborgare

Lärare (då)

elev

text/tal

disciplin

arbetskraft

Snickare (nu)

plast

automatik

serieprod.

slit och släng

Snickare (då)

trä

verktyg

handlag

(bruks)föremål

Läkare (nu)

patient

röntgen

instrument

expertberoende

Läkare (då)

patient

bondförnuft

intuitiv

engagemang

Ingenjör (nu)

beställning

dator

byggnorm

ritning

Ingenjör (då)

beställning

huvudräkn.

manuell

aktivt deltagande

Tabell 1 visar hur utvecklingen av moderna yrken har urholkat många av de mänskliga dimensioner
som vi förbinder med produktivt arbetsinnehåll, åtminstone om man ser till den kolumn som beskriver
resultaten. Jämför dagens positiva syn på ”medborgare” med den gamla tidens negativa syn på
”arbetskraft”. Jämför också dagens expertberoende slit och slängproduktion med den gamla tidens
engagemang och deltagande som villkor för framställning av bruksföremål som båt, kniv, tyg och
kläder, artefakter som antikhandlare idag betraktar som konstverk. Utvecklingen av vår syn på
arbetsprocesser och resultat gör att vi kan jämföra dagens arbetsliv med hur det förhöll sig förr i tiden.
Särskilt intressant är jämförelsen mellan moderna ingenjörers syn på vad som konstituerar
arbetsinnehåll och en gammal båtbyggares syn på samma sak.
Gösta bygger båtar på eget initiativ, utifrån egna erfarenheter. Han (Tempte 1997, s. 88) ger estetiskpraktiska råd till lärlingar från en yrkesskola som besöker honom på båtbyggeriet: ”Alla linjer ska vara
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rena och harmoniska, inga kulor på linjerna som stöter ögat.” Men framför allt arbetssättet, den höga
graden av intuition, självinsikt, koncentration och reflexion skiljer den moderne ingenjörens
arbetsinnehåll från båtbyggarens yrkesstolthet. Göstas pedagogiska råd till några lärlingar på besök är
knappast tekniker, tabeller eller system utan mer av konkret demonstration av hur man gör genom att
bedöma material, lita på sinnesförnimmelser, handlag, ögonmått och tänka framåt.
Gösta bär som den hantverkare han är hela båtens funktionalitet med alla dess detaljer, materialval,
tekniker och arbetsmoment i huvudet utan foton, ritningar eller andra fysiska hjälpmedel. Hans ”bild”
av processen, detaljerna och resultatet har tagit form utifrån unika arbetserfarenheter, minnen och mål.
Man kan säga detsamma om ingenjörens intuitiva kunskap, men utöver sådana likheter framställer,
bygger, formar, tillverkar hantverkaren båten med händers minne och utan dokumentation. Den gamle
båtbyggarens ”metod” för att dela med sig av hantverkskunskapen är överraskande allmän, särskilt vad
gäller Göstas pedagogiska ledarskap. Tempte (ibid., s. 92) säger: ”Han leder lärlingarna, organiserar
arbetet, kontrollerar verktyg och maskiner, samtalar med kunder, anskaffar ny ekstock och sågar upp
dem. Han planerar för nästa bygge.” Mer eller mindre ordlöst överför Gösta avancerad kunskap till
lärlingarna. Båtbyggeri är ett hantverk i en specifik miljö utan traditioner att dela kunskap med tal,
text, siffror, skisser, tecken eller symboler. Trots detta är båtbyggarens kunskap detaljerad och prercis
(Tempte, ibid.).
När man frågar Gösta kommer det mycket exakta besked. Ofta efter en stunds betänketid.
Kunskaperna är inte omedvetna eller obearbetade. Han visar genom att göra. Sedan tilläggs små
kommentarer. Ofta tillgår det så att han drar en historia om en hantverkare som inte gjort så och
därför har gjort fel. (s. 92)
Tempte (1997) berättar om hantverk och beskriver arbetarens kompetens som en ideologi. Den
enskilde arbetarens arbete är ett överordnat mål. Verktygen och maskinerna är artefakter och utgör,
genom att förmedla generationers samlade erfarenhet ett historiskt betingat villkor för primärt
överlevnad och så småningom utveckling.

Initiativ, redskap och lärande
Redskapsanvändning och därtill kopplad yrkesstolthet konstituerar oss som art. Vi studerar och lär
med hjälp av gemensamma och kulturellt förmedlade förmågor. En sådan förmåga är att kunna
använda redskap. Tempte (1997, s. 22-28) nämner en prototypisk uppfinning, den egyptiska sågen.
Genom hanteringen av principen för ett rakt tandförsett blad som användaren drar fram och tillbaka
uppstår en mångtusenårig tradition som leder fram till varianter på den ursprungliga principen. Tempte
(ibid.) nämner schatullmakares klyvsåg, kransåg, liten handsåg, såg av holländsk typ och japansk såg.
Verktygens användning och utformning sker mer utifrån de naturgivna villkoren för varje generations
historiska utveckling än utifrån de teoretiska experternas ritbord. Vi följer verktygen och de följer oss i
en ömsesidig relation. Resultatet av den ömsesidiga interaktionen är att det uppstår en stabil relation.
Vi förknippar relationen med närhet och betecknar den som förtrogenhetskunskap. Vi betraktar
samtidigt utifrån ett linjärt och instrumentellt västerländskt synsätt de fysiska objekten som redskap i
vår tjänst. Som en konsekvens av det dominerande synsättet säger självbilden att vi är
handlingsinriktade agenter. Utifrån behov och resurser hanterar vi objekten efter eget gottfinnande,
förutsatt att vi skyddar andra människornas liv och hälsa. Men vi glömmer att objekten, naturen och
världen berättar sin egen historia. Vi sitter fast i vår egen historia som den tar form genom hantering,
förmedling och bekräftelse i förhållande till artefakter, redskap, objekt och verktyg. Vår egen historia
omfattar stadier som leder fram till en generell syn på hur vi ska betrakta, hantera och förstå
användningen av de bruksföremål som vi umgås med. Allmänheten skulle förmodligen betrakta det
som tecken på sjukdom om någon beskrev en världssyn där gitarren sökte en relation till
frälsningssoldaten, där pennan sökte en relation till författaren eller där bussen sökte en relation till
resenären.
Genom att relatera tankar, sinnesintryck och erfarenheter till fysiska objekt skapar vi en bild av hur
aktörer och relationer fungerar i förhållande till redskap och syften. Låt oss förutsätta att vi formar vår
världs-, kunskaps- och personlighetsuppfattning utifrån hur vi samordnar tankar, intryck, upplevelser,
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avsikter och erfarenheter. En nybörjare som lär sig att gå, cykla, simma eller köra bil upplever först
och beskriver sedan världen med nya ögon. Den lärande människan med stort M beskriver sig själv,
sin förmåga och sin personlighet på ett nytt sätt efter de handlingar som vi förknippar med fysiska
objekt. Vi förnimmer en känsla av kontroll, förståelse och inlevelse efter våra handlingar. Denna
känsla uppstår ur den överföring som växer fram ur våra intryck av fötternas möte med golvet,
cykelhandtagens struktur eller trycket mot bilens ryggstöd. Den fysiska världen, som vi känner den,
existerar genom beröring, kontakt och intryck.

Elever på studieförberedande gymnasieprogram går miste om en viktig resurs för lärande
eftersom de oftast är så utelämnade till språkliga artefakter, bokstäver, text och tal. Lärare på
yrkesförberedande program måste kunna beskriva sina intryck av professionsrelaterade artefakter
såsom rörtänger, bultpistoler och svetsaggregat för eleverna. Genom direkta förbindelser mellan
aktörer och artefakter som gitarrer, cyklar och bilar identifierar, upprepar, bekräftar och beskriver vi
våra erfarenheter av tidigare handlingar och konsekvenser, men alltid i relation till de fysiska
objektens kvalitet och funktion. Stabiliteten i våra förbindelser med omvärlden gör att vi (a) kan skilja
objekten åt, (b) förhålla oss till dem och (c) utveckla användningen av dem. För att kunna gå måste jag
hålla balansen, jag måste luta en cykel för att svänga, bilen stannar om jag trampar på bromspedalen.
Som en konsekvens av att vi betraktar intryck, handlingar och minnen som en upprinnelse till hur vi
orienterar oss i världen – i ett mer specifikt perspektiv hur lärare formger undervisningens didaktiska
innehåll (se Engström 2009, s. 51) – måste vi presentera våra kontakter, relationer och beskrivningar
av världen i form av en instrumentellt förmedlad didaktik, det vill säga pedagogik som teknologi
(Hansson 2008b). Kvar står att vi grundar våra pedagogiska kontakter, relationer och beskrivningar på
en individuell förmåga att konstruera och använda redskap. Fysiska föremål, objekt och artefakter
möjliggör och förmedlar relationer för lärande mellan högre tankemässiga funktioner, självstyrda
handlingar och fysiska objekt. En hantverksmässigt framtagen gitarr i händerna på en musikalisk
virtuos i motsats till naturmaterial som en sten i rullning ingår som en integrerad del i våra upplevelser
av vad det betyder att vara människa. Samtidigt är hantverksobjekten nyttiga föremål som under
generationer av kumulativ påverkan framstår som gemensamt frambringade redskap med ett samlat
kunskapsinnehåll. Vi använder artefakterna för att förstå världen, meningen med livet, oss själva, våra
avsikter och våra relationer till andra.
Artefakterna beskriver på olika sätt resultatet av vår unika förmåga till specialisering, arbetsdelning,
utbyte och distribution (Engeström 1987). De utgör också ett bevis på människans förmåga att genom
fingerfärdighet, idérikedom och uthållighet planera, framställa och använda verktyg. Det är lätt att
förhålla sig till och interagera med broar, ugnar eller hus eftersom vi genom den historiska
utvecklingen behärskar principerna för deras användning. Det är betydligt svårare att förstå hur en
processor i datamaskinen fungerar, eller hur en lärare reagerar när en konflikt uppstår i klassrummet.

Människa, artefakt och erbjudande
När vi använder en artefakt i enlighet med den avsikt som den historiska utvecklingen synliggör för
oss, kan man säga att artefaktens inbyggda innehåll och metoden för dess användning erbjuder en väg
för måluppfyllelse. När däremot en artefakt används på ett annat sätt än det avsedda – som när en
person i sjönöd paddlar med ett gevär - protesterar artefakten genom att bli obrukbar som vapen. Här
är det i stället utvecklingens logik (Ellström 2005) som råder, att rädda den nödsattes liv. Det är dock
svårt att förklara vad som gör att vi vet hur artefakterna kommer till sin rätt. Det är på något sätt
självklart att man skjuter med ett gevär eftersom vapnet motsätter sig varje försök till felaktig
användning, till exempel som båt, raket eller penna. Det positiva med artefakterna är att de oftast
undkommer varje form av favoriserad användning på grund av användarens unika behov, kunskaper
eller mål. Alla som cyklar tar sig fram med hjälp av samma idé, samma konstruktion. Artefakterna
skapar i första hand sin egen generella logik, och varje individ skapar därefter ett förhållande till dem.
Vid datorarbete får till exempel användaren återkoppling inom några millisekunder på kommunikation
som kunde ta veckor att förmedla för hundra år sedan. Jämför hastigheten hos ett brev som postverket
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förmedlar via häst och kärra med ett e-postbrev som vi förmedlar via Internet. Den eftersträvade
hastigheten hos e-posten utarmar tyvärr mycket av kommunikatörernas beskrivningar, intryck och
erfarenheter. Detta gör att värdet på den ursprungliga handlingen ”kommunicera via brev” undergår en
förändring. Datamaskinens uppbyggnad, programspråk, processorer och minneskretsar döljer i själva
verket många av de funktioner som kurirer, hästdroskor och ånglok kunde erbjuda för hundra år sedan.
Således omfattade postverksamheten hästar som kusken skulle utfordra, hjul som reparatören skulle
smörja och säckar som postmästaren skulle försegla. Som moderna datoranvändare klarar vi oss utan
att ha ringaste aning om vad som sker i maskinernas inre. Det förhåller sig på liknande sätt när vi
använder artefakter som stolar, gafflar eller pennor. Vi sätter oss ned utan att göra en hållfasthetskalkyl
på stolen, vi äter utan att reflektera över värmespridningen i metall och vi skriver utan att beräkna
friktionen när pennspetsen sveper över pappret. De gränssnitt för användningen som artefakterna
erbjuder, ”skyddar” användarna från komplexa vetenskapliga förklaringar. Artefakternas inbyggda
erbjudande om förmedling av tidigare generationers avsikter är tillräcklig för att tillfredsställa våra
behov.
På grund av artefakternas inbyggda komplexitet är det svårt att ange alla användningsområden som
moderna datorer erbjuder. Dessutom är det en helt annan sak att använda en artefakt som en
ordbehandlare än att som It-tekniker installera, reparera eller uppgradera den. Det är irrelevant för
användaren att förstå vad experten ”tänker” när han utformar den dolda programslinga som utför
ordbehandlarens funktioner. Eftersom kunskapsinnehållet är så stort och erbjudandet så brett är det
svårt att beskriva vad en datamaskin är. Vi vet däremot vad man kan göra med den, och den
kunskapen är ofta tillräcklig. Vi vet att ett erbjudande om e-mail eller att spara en text utgör en viktig
del av datorns funktion. Och det fungerar på samma sätt med lärarens lektionsplanering eftersom
eleverna vet vad skolan förväntar av dem i lektionssalen eller på praktikplatsen.

Slutledning
I det här kapitlet förekommer en teoretisk scen för att definiera pedagogik. I en annan scen belyser
texten pedagogikens praktiska konsekvenser. De teoretiskt respektive praktiskt lagda aktörernas
instrument är pilbågar, sågar och datorer respektive definitioner, historik och kunskap. Syftet med
teoretikernas skrivande och prat är att identifiera, avgränsa och definiera pedagogik som
humanvetenskap. Syftet med praktikernas materialbearbetning är överlevnad, välstånd och lycka.
Gemensamt för de teoretiskt respektive praktisklt lagda aktörernas handlingar utgår från
yrkesidentiteter som filosof, arbetslivsforskare och didaktiker, alternativt jägare, båtbyggare eller
diligenskusk.
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5 Psykologens pragmatik
Det är tämligen enkelt att utreda den pedagogiska teoribildningens mysterier, åtminstone om man ger
en kronologisk sammanställning av gamla pedagogers arbeten. Om syftet däremot är att beskriva
teoribildningens flerdimensionella idéplan blir urvalet svårt och innehållstruktureringen komplex. Den
här sektionen innehåller förklaringar som syftar till att läsaren ska reflektera och förstå delar av
teoribildningens ”övergripande organisationsprincip” utifrån kategorier som teori och praktik, prata
och göra, disciplinering och frihet samt hur-metod och vad-innehåll.
Kapitlets avgränsade fokus är inställt på att visa hur kategorisering i begreppspar som teori-praktik,
inre-yttre, bra-dålig etc. kan fungera som språkpedagogiskt instrument. Vetenskapsteoretiska aspekter
på en sådan pedagogik omfattar dialektik, artefakter, mediering och verksamhetsteori. Kapitlets
övergripande perspektiv omfattar en beskrivning av ”krafter” som gör att lärande verksamhetssystem
uppstår.
Vid studier av naturvetenskaplig teoribildning finner man information systematiskt ordnad i gamla
böcker. Bibliotek, arkiv och museer organiserar och lagrar vår samlade informations-, erfarenhets- och
kunskapsmassa som ett kollektivt minne, ett nationellt arkiv. Många djupa och smala specialistböcker
innehåller mono-disciplinär kunskap. Forskarnas tankeprocesser, redskap och mål för vår
gemensamma kunskapsproduktion förblir dock till stor del osynliga i böckernas värld. Kanske finns
det en metod att synliggöra och använda processernas dolda resurser i en virtuell värld.
Det är ett känt fenomen att lärare i sin undervisning meddelar gammal och ibland felaktig information.
Den kunskap eleverna tar till sig är distanserad, fyrkantig och krampaktig. Sådan kunskap duger i
(skol)situationer där de första gången lärde kunskapen. Nyttan av memoreringskunskap är låg
eftersom den oftast är inadekvat, opersonlig och begränsad. Den skönlitteräre författaren Haroki
Murakama (2008, s. 45), uttalar sig (egen övers.) om den japanska skolans mål, ämnesinnehåll och
metoder: ”Det viktigaste skolan lär oss är att vi inte kan lära oss livsviktig kunskap i skolan”. Internet
innehåller å andra sidan fri och lättillgänglig information om det mesta, även om t ex Facebook i
princip består av ett stort men fragmenterat utbud av information. Den nätbaserade informationen
liksom redskapen för lärande och kunskapsbildning är tillgängliga i princip överallt och när som helst.
Men globalt tillgänglig data, information, interaktion och kunskap ställer användaren inför nya
problem. Orsaken är att användaren är utlämnad att på egen hand söka, välja, bearbeta och kontrollera
en fragmenterad informationsmassa i en tekniskt homologiserad, standardiserad och systematiserad
miljö. Förhållandet borde vara det omvända.
Det är skillnad på information och kunskap. Med informations- och kunskapssamhällets intåg följer att
all slags information finns tillgänglig i princip överallt. Problemet med det brett upplagda erbjudandet
är att kunskap uppstår i relation till tänkande människor. Trots benämningen ”sociala medier”
uppmärksammar deltagarna bara tillfälligtvis varandra i de digitala informationssystemen. För att
information ska bli till kunskap måste en annan människa uppmärksamma, bearbeta, uttrycka och dela
informationen. Enskilda individer lär genom att agera, tänka, reflektera, anpassa och strukturera
informationen enligt egna mönster, tankebanor, kategoriseringar, värdeskalor och slutsatser. Alla
människors kreativitet, lärande, minne och problemlösningsförmåga förutsätter medvetenhet om
redskap, innehåll och mål, men också om villkoren för hur man ska tänka och agera vid gemensam
kunskapsproduktion i klassrum eller på nätet. Vi talar här om en kollektiv verksamhet där
kommunikation, samarbete, samordning och samproduktion utgör bärande inslag.
Skapande kreativitet för innovationer och användning av ny kunskap inkluderar systemtänkande kring
hur människor (re)agerar vid ömsesidig påverkan. Förutsättningen för ett gott undervisnings-, studie
och läranderesultat är att kommunikatörerna ingår i en ämnesintegrerad verksamhet och behärskar
nödvändig ämnesteori. Det som karaktäriserar utbildning, undervisning och transdisciplinärt
systemtänkande är att kommunicerande individer skaffar sig kunskap om kunskap, exempelvis insikt
om informationens, uttryckets eller avsiktens, i nämnd ordning, sanningshalt, legitimitet och
lämplighet. Dessutom måste användaren agera för att förstå sig själv som kunskapskonstruktör, dvs.
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analysera situationen genom att söka, värdera och använda information. Förutsatt att sådan
metakunskap om kunskap och om det egna Jaget (Alexandersson 2011) växer fram hos användaren
kan han/hon organisera och leda individuell och kollektiv kunskapsutveckling som lokal aktör i
klassrummet och global kommunikatör på nätet.
Det gäller att hålla två kronologiskt ordnade tankeprocesser aktuella; först att blottlägga ett
kunskapsteoretiskt resonemang om systemtänkande; sedan säkerställa att den som lär handlar utifrån
behov, motiv och mål. Vid systematiskt tillägnande av kunskap måste den som lär balansera och förstå
verksamhetens krav och resurser utifrån sin unika position.

Den första människan
Människan är en social varelse och en unik individ med moralisk rätt att fatta beslut och styra sitt liv.
Ibland formar grupper av människor gemensamma mål som de genomför som ”kollektivt subjekt”.
Självfallet vållar dikotomin medborgare-samhälle problem mellan den individuelles rätt och gruppens
bästa, särskilt när en enda individ påverkar kollektivets livsvillkor. Man kan då (a) bedöma, värdera,
reagera utifrån subjektets mål med vissa handlingar. Man kan också (b) bedöma, värdera eller reagera
på den effekt subjektets handlingar får för kollektivet.
Det finns glömda händelser i vår historia som har haft avgörande betydelse för artens utveckling. Jag
avser händelser med avgörande betydelse för vår fortlevnad och jämför med några idéhistoriska
genombrott. Ett sådant avser förmågan att registrera regelbundenheter på stjärnhimlen och kalkylera
tid, årstidsväxlingar och översvämningar; ett annat avser förmågan att använda fingrar som räkneord
och ett tredje gäller runskriften. Hermanssen (1998, s. 56 ff) beskriver ett förlopp ur Engelsteds (1984)
berättelse om hur det gick till när djur-människan blev människo-människa.
För länge sedan vandrade flockar med djurliknande humanoider omkring i skogarna. De jagade och
bar hem villebråden till fasta boplatser där kvinnor och barn befann sig. Så länge jaktlyckan stod
männen bi var allt frid och fröjd. Men med tiden blev jägarna tvungna att söka sig längre bort från
boplatserna och övernatta långt från grottorna, elden, maten, barnen och kvinnorna. Mödrarna insåg på
grund av de oregelbundna och allt glesare leveranserna att de måste utveckla tekniker för att bevara
maten och säkerställa gruppens överlevnad. Så småningom upphörde jaktlyckan. Djur-männen blev
hungriga och rövade från kvinnorna och barnen. Hela den primitiva kulturen lider av männens
rovdjursbeteende. Risken är överhängande att männens beteende kommer att leda till att jägarkulturen
dör. Det är utifrån denna insikt som én kvinna kommer på idén att alla ska dela maten. Den första
människo-människan var alltså kvinna. Eva insåg att den enkla handlingen att erbjuda mat till männen
gjorde livet bli bättre för alla. Hennes insikt om nödvändigheten att dela de begränsade men
livsnödvändiga resurserna säkerställde villkoren för människo-människans överlevnad. Genom att dela
mat med kringvandrande jägare blev människornas liv först uthärdligt och så småningom uthålligt. Av
exemplet kan man lära att den ultimata och existentiella verksamheten att överleva på jorden är ett
kollektivt projekt. Människan har de mentala resurserna att lösa ”problem” med hjälp av unika
åtgärder. Effekten av våra lösningar formar det sociala systemet. Om målet med förändringar visar sig
vara överordnat individens unika horisont gagnar målet kollektivets behov. Perspektivet är alltså
varken individens eller kollektivets (Hansson 2009b) utan individens strukturerade inbäddning i
kombination med kollektivets dynamiska genombrott.

Kulturhistorisk kunskapsteori och förändring
Lärande individer behöver en speciell kompetens för att delta i sociala och epistemologiska processer
som genererar transdisciplinär kunskap. IT-medierad kunskap måste på grund av teknologins inbyggda
kunskapsinnehåll vara mer abstrakt än skolböckernas ämnesinnehåll. IT-kunskapen måste möjliggöra
integration av olika slags ämneskunskap. Användaren av digitalt medierande system måste vidare
konkretisera specifik transdisciplinär kunskap, exempelvis entreprenörskap, hållbar utveckling och
innovationer. IT-designer, kunskapskonstruktörer och formgivare av virtuell didaktik måste kunna visa
hur individen abstraherar ny kunskap ur gammal information.
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Davydov (1999) delar kunskapsfältets inneboende problematik och specificerar formell-empirisk
generaliseringskunskap visavi innehållslig-teoretisk kunskap. Den förra utgör ett villkor för att förstå
någonting genom att studera sakens, fenomenets eller människans tillkomst-, utvecklings- och
användningshistoria. Den senare utreder hur individuella handlingar och kollektiv verksamhet
påverkar människornas uppfattning av lärandeobjektet (Hansson 2010). Det är rimligt att den
efterstävade kunskapen hjälper studenten att se förändringar i objektets egenskaper, karaktär och
användningsområde. Det botar föga att studera ett objekt här och nu, utan analys av dess historiska
bakgrund med dolda tillkomst-, utvecklings- och anpassningsmekanismer. Det är lika nödvändigt att
operera med konkreta termer och att göra prognoser över framtida lösningar, beteenden och mål.
Hegel (1966) beskriver den generella problematik vi förbinder med sättet att hantera abstrakt och
konkret information, tänkande och kunskap. När en människa står inför och värderar en dömd
mördare, är det naturligt att i den åtalade personen se en brottsling – och därmed undvika att värdera
honom som en konsekvens av tidigare omständigheter, spädbarn, skolpojke, gymnasist eller soldat.
Den människa som vid konfrontationen ser en mördare tänker abstrakt. Men utan förståelse för hur
samhälle och människor fungerar drar hon fel slutsatser, trots att tankarna fokuserar på konkreta
intryck som frisyr, kroppslängd, hudfärg och klädsel. Den människa som tänker teoretiskt-konkret
relaterar till ett teoretiskt fundament, exempelvis en formel för beräkning av friktion mellan två
material. Sådant teoretiskt tänkande skiljer sig från vardagstänkande kring exempelvis hur en
kulspetspenna fungerar. I det förra fallet grundar sig tankarna på abstrakta begrepp och formler för hur
struktur, tryck och värme påverkar friktionen. I det senare fallet är skrivhandlingen och den personliga
måluppfyllelsen, exempelvis abstraktionen ”att kommunicera via brev” det primära.
Traditionella yrken genomgår en omvandling (Hansson 2011a, s. 16) där exempelvis lärares
arbetsinnehåll går från ”estradlejon till kommunikatör.” ”Skolsillar, spelhajar och bloggtorskar”
(Hansson, 2011b) kommunicerar på nätet med marginell insyn eller påverkan från vuxenvärlden.
Medborgarna möter en korseld av krav på nyckelkompetenser för att kunna kommunicera via ITplattformar. Sådana fördefinierade kompetenser omfattar kunskap och förmåga att hantera sociala
problem, lära ämneskunskap, förstå ekologiska sammanhang och använda information. Idag måste det
privata näringslivet och offentliga institutioner konkretisera undervisning, studier, lärande och
bildning på annat sätt än genom att manualmässigt lösa ämnesspecifika problem utifrån abstrakta
teorier.
Ett sätt att nå en eftersträvansvärd målbild för digital kompetens är att utgå från självstyrt lärande,
betona kollektiv verksamhet och konkretisera transdisciplinärt kunskapsinnehåll, individuell och
kollektiv kunskapsbildning, digitala redskap och didaktisk metod. Till en sådan modell över
utbildningsystemets möjligheter hör en kritisk attityd till lärarens ”digitala kompetens” (Hansson
2011c) liksom att förstå och förklara bristen på relevanta mål, metoder och innehåll (Hansson 2011d).
Låt oss fullfölja diskussionen kring skillnaden mellan artefakter. Låt oss studera redskap i människans
tjänst och agenternas hantering av dem, dvs. enskilda individer som utför handlingar, initierar
processer och påverkar andra. När en cowboy rider över prärien möter han träd, skogar och floder.
”Jag rider genom landskapet på väg till en gård och passerar en bro på min färd.” Uppfattningen ingår
i förutsättningarna för vårt västerländska tänkande. Men när en indian gör samma resa kommer träd,
skogar och berg ryttaren till mötes. Det senare synsättet är kopplat till naturfolkens kultur. Och språket
är människans främsta hjälpmedel att utveckla och analysera högre tankemässiga funktioner - vårt sätt
att tänka och handla. Så här avspeglar språket indianens verklighets- och världsuppfattning: ”När
hästen bär mig ut på slätten möter mig träd, skogar och floder”. Skilda kulturella bakgrunder gör att vi
beskriver ryttare till häst på så olika sätt, allt beroende på språkets och tankarnas instrumentella och
kulturellt betingade historia. Den vite mannens resa är förutbestämd av agenten och indianens resa är
ödesbestämd av kontext, omständigheter, omgivning och scenario.
Vi är beroende av våra förfäders artspecifika kompetens att genom t ex grottmålningar konstruera,
använda och erbjuda andra människor att dela den resurs som ligger inbäddad i vår förmåga, lust och
längtan att använda redskap, tecken och symboler för att dela information och kunskap. Särskilt den
karaktäristik som följer av att erbjuda ett fysiskt objekt, en nyttig pryl, en present eller ett smart objekt
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till användning, bildar en kontrast mot den traditionella synen på hur vi betraktar relationen mellan
redskap och människor. Typiskt nog ser vi oss själva som legitima agenter för att förverkliga vilja,
ambition och målsättning med hjälp av gitarrer, utstuderad list och/eller sociala hierarkier. Men
lyckligtvis växer våra beskrivningar ur och med hjälp av de redskap som vi med svårighet beskriver
och använder som gemensam resurs i skolan eller på arbetsplatsen.
Under antiken funderade man över sambandet mellan vetenskaplig kunskap och konstfullt hantverk.
Man var medveten om att vetenskap och konst tillhörde gruppen praktisk-produktiva processer och att
dimensionerna verkade i olika tidsdimensioner – i framtiden samt här och nu. Aristoteles (1987)
beskriver det vetenskapliga och konstnärliga arbetets gemensamma innehåll.
Förtänksamhet är varken vetenskap eller konst; inte vetenskap därför att det som kan göras är en
variabel, och inte konst därför att handling och framställande är olika till sin art. Ty
framställandet strävar till ett mål bortom sig själv; men detta är omöjligt när det gäller handling,
för här är målet blott och bart att förverkliga sig. (s. 209)
Även om citatet visar på behovet av reflektion, avser skillnaden mellan vetenskap och konst en
beskrivning av hur vi omfamnar olika betydelser av egna och andras handlingar. Man kan betrakta
konst som ett isolerat och individuellt inifrån-ut initiativ och man kan betrakta vetenskap som en
kollektiv utifrån-in reaktion på en impuls. Här tillhör tvivelsutan psykologens yrkesutövande
konstnärens inre krets, i annat fall vore psykologen en medicinman, en schaman eller en charlatan.
Lika självklart tillhör läraren den konstfulle hantverkarens krets, i annat fall vore läraren en
administrerande byråkrat.

Kategorisering som redskap för lärande
Många profetior och möjligen befogade farhågor om informations- och kunskapssamhällets
kolonialisering av gamla tiders skol- och bokkultur har blivit besannade. De nationellt etablerade och
formellt instiftade utbildnings-, fostrans-, och undervisningssystemens betydelse minskar när globala
informationskällor och sociala medier ligger en knapptryckning bort. Politiker, beslutsfattare och
lärare måste anpassa utbildningssystemet till en situation där teknologin styr människornas beteende
och där deltagarna på egen hand och utifrån egna behov definierar nya kunskapsmål och metodval.
Det finns i den stora mängden nya och gamla kategorier verkliga världar (real life), fantasivärldar
(virtual life) och vuxna världar. De virtuella IT-världarna är (Alexandersson 2011) jämfört med
tidigare beskrivningar tillgängliga, omfattande, materialistiska, komplexa och komplicerade. Man kan
med andra ord säga att de är demokratiska, djupa och breda, förmedlingsteknologiska, överskådliga
respektive hanterbara. Omfattningen och åtkomligheten av information, sociala kontakter och
vetenskapliga skolbildningar är historiskt sett unik. Tidigare kunde vetenskapsmännen ägna ett helt liv
åt att studera étt fenomen, étt förhållande eller étt tema. Idag gäller parollen ”livslångt och livsbrett
lärande” i familj, skola och yrkesliv. I hundratals år har människan producerat, delat och samlat
information i personliga ”arkiv” och inordnat livsvärldens komplexitet under ett tak. I nationella
akademier har samhället organiserat vetenskapliga discipliner där forskare har gått i djupet med
”sanningar” kring ämnesrelevanta detaljer.
Ricoeurs (2005, s. 18) förståelse av minne, historia och glömska omfattar människans medfödda och
kulturellt förmedlade förmåga att med hjälp av redskap tala, handla, berätta, ta ansvar och minnas data,
information, upplevelser och erfarenheter. Den moderna människans försök att skapa ordning ur
livsvärldens komplexitet premierar en mätbar kunskapsmassa. Nobelpris, teknologiska discipliner och
skolscheman är givna kategorier. Tidigare landvinningar har – säger myndigheterna – bidragit till
industriell produktion och ekonomisk utveckling. Nu behöver vi en annan typ av information och
kunskap för att lösa den industriella varuproduktionens hälso-, freds- och miljöproblem.
Utbyten, möten och idéer på nätet lever sitt eget liv, utanför skolmyndigheternas ledning, kontroll eller
vetskap. För att ta vara på den frihetligliga kunskap som växer fram på internet måste myndigheterna
skapa nya villkor utanför etablerade ämnesdiscipliner, utanför skolans rutiner och utanför
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arbetsplatsernas produktionslogik, det är politikernas och beslutsfattarnas dilemma. Andra problem är
(Ricoeur, ibid., s. 397) den moderna människans behov av ”individualism”, att vi låter ”instrumentellt
förnuft” styra kommunikationerna och att staten fostrar medborgarna genom ”förmyndarskap” mer än
uppmärksamhet, upplysning, reflektion, samråd eller samarbete.
Komplexiteten hos nya produktionsmedel för informationshantering relaterat till samhällets
effektivitetsmål ställer krav på beslutsfattande, menar Latour (1991; 1998). Komplexiteten i
nätgenerationens interaktioner relaterar till legitima krav på entreprenörskap, innovation och
uthållighet. De medierande redskap vi idag använder för att nå målen ställer också en ny typ av krav
på politikernas beslutsfattande. Men vad betyder detta bakgrundsförhållande för hur vi hanterar
information och kunskap i skola, på arbetsplatser och högre utbildning?
Vilka vetenskapliga discipliner kan av egen vilja och kraft bidra till en lösning på ämnesöverskridande
och miljörelaterat problem. I försöken att finna sådana lösningar kopplade man tidigare samman
discipliner som var för sig och med egna experter arbetade med olika lösningar. Man adderade de
naturvetenskapliga ämnesdiscipliners bidrag till varandra. Verksamheten gick under namnet interdisciplinär forskning. De nödvändiga verktygen för att integrera kunskap mellan ämnen, bidra med
nya discipliner och skapa kunskap av ny kvalitet lyste med sin frånvaro. Trans-disciplinär kunskap
omfattar integration av ett varierat ämnesinnehåll och en social praktik. Sådan kunskap inbegriper ett
tvärsnitt av ämnen från fysik, konst, pedagogik, språk och ekonomi. Genom att syntetisera den
disciplinära kunskapsbildningen kan man applicera kreativa perspektiv på en komplex och
komplicerad problemlösningsprocess.
För att optimera utvecklingen av en modern och nätbaserad kunskapsbildning är det nödvändigt att
anlägga ett komplementärt perspektiv på ämnesinformation, ämneslärande och ämneskunskap. För
utbildningssystemets del ställer påståendet krav på ett medvetet sökande efter innovatörer i stället för
förvaltare av gamla ämnesdiscipliner. Utbildningssystemet bör agera utifrån systemtänkande kring
verksamhet, värden, ekologi, information och kunskap. Gregory Bateson (1972) sammanfattar
problematiken med en definition om information som sträcker sig lång tillbaka i tiden.
I suggest that Kant’s statement (om ett oändligt antal möjliga fakta, egen kommentar) can be
modified to say that there is an infinite number of differences around and within the piece of
chalk. There are differences between the chalk and the rest of the universe, between the chalk
and the sun or the moon. And within the piece of chalk, there is for every molecule an infinite
number of differences between its location and the locations in which it might have been. Of
this infinitude, we select a very limited number, which become information. In fact, what we
mean by information – the elementary unit of information – is a difference which makes a
difference. (s. 459)
För att kunna studera, lära in och utveckla systemisk-systematisk undervisningskunskap, så kallad
ämnesdidaktisk kompetens, måste läraren skapa en nätbaserad verksamhet som aktiverar användarna.
Läraren måste tillfredsställa elevernas behov av aktuell, relevant och sann kunskap. Läraren måste lära
ut vad kunskap är, dvs. ta upp frågeställningar som gör att eleverna kan skilja på myter, åsikter,
normer, attityder, värden och reflekterad kunskap. Med hjälp av förhöjt medvetande om den virtuella
kunskapsbildningens initiala steg kan eleven lära sig hur han/hon fungerar som lärande individ och
unik ”kunskapskonstruktör”. Om nämnda ambitioner finns där som mentala redskap för lärande kan
användarna styra utvecklingen och organisera kunskap med egenkontroll.
John Dewey (1909) menar att läraren vid genomförande av enskilda lektioner ska utgå från elevernas
behov av en självstyrd process snarare än från egna målformuleringar. Tidiga djurförsök med klassisk
betingning visar att yttre respons (mål) på inre behov (törst) fungerar som begränsande stimulus. Nej,
hoppet står snarare att finna hos Herbarts indelning av lärarens rutinmässigt genomförda moment för
undervisning. En strukturerad didaktiktradition består av ett förbestämt schema med avgränsade
repetitiva steg för (a) förberedelse, (b) presentation, (c) jämförelse, (d) generalisering och (e)
tillämpning av generaliseringen på specifika fall.
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Genom att koppla görande till lärande menar Dewey (ibid., s. 207) i motsats till Herbart att läraren ska
formulera en teori, prognos eller hypotes över utfallet i den undersökning läraren utformar för
eleverna. För att undervisningen ska fungera måste läraren kunna (i) göra ett urval av specifika fakta;
(ii) genomföra generaliseringar utifrån dessa; (iii) applicera och verifiera generaliseringarna.
Stegen i Deweys (ibid., s. 203) skollärarmodell liknar Herbarts moment bestående av att (a) finna
exempel; (b) observera fall, fenomen, människor; (c) formulera en arbetshypotes (samband, strukturer
och utfall); (d) utforma en metod för att testa hypotesen; (e) genomföra nya observationer och
experiment. Frågan om det är ämnesinnehållet eller metoden som påverkar elevernas lärande förblir
obesvarad.
Ett mentalt redskap för att skapa kunskap utifrån information är människans förmåga att kategorisera
och därmed generalisera intryck; för en baby betyder alla ansikten med långt hår och ljus stämma
”mamma”. Förmågan att kategorisera vardagsintryck, perceptioner och reflektioner är viktig för att vi
ska känna igen och minnas saker, fenomen, händelser och människor. Denna förmåga gör att vi kan
bestämma yttervärldens kvaliteter. Det är knappast en tillfällighet att pedagoger intresserar sig för hur
vi kategoriserar våra intryck. Vår kategoriseringsförmåga ställer den för pedagogiken naturliga frågan
om vilken metod läraren ska använda för att lära ut systematisk kunskap.
Burke (1962, 1966, 1969) föreslår en litteraturvetenskaplig kategoriseringsmodell över mänskliga
verksamhetssytem. Den innehåller kategorierna scen, aktör, instrument, handling och syfte. Welzel
(1999, s. 4) visar en mer utförlig och specificerad modell över hur studenter arbetar med
(kunskaps)kategorier i fysik, först grundläggande kognitiva operationer och sedan komplicerade
kategorier. Hierarkin består av i tur och ordning; föremål, aspekt, handling, egenskap, händelse,
program, princip, samband, nätverk och system. Modellens struktur bygger på principen konstruktion
av objekt, begrepp och principer, samband mellan storheter och systematisk variation för att beskriva,
förstå respektive förklara intryck, minnen, förhållanden och relationer.


När studenterna beskriver föremål, aspekter och handlingar skiljer de mellan fokus och
bakgrund, de anger samband mellan föremål och egenskaper respektive lär sig tyda
systematisk variation mellan föremål och aspekter.



När studenterna förstår egenskaper, händelser, program och principer kategoriserar de
föremål utifrån flera aspekter, etablerar samband mellan egenskaper inom och mellan
kategorier, synliggör systematisk variation respektive konstruerar samvariation mellan
egenskaper hos par av kategorier.



När studenterna förklarar samband, nätverk och system utvecklar de principer med lika eller
olika variabelegenskaper; klarlägger systematisk variation hos en princip i förhållande till
en annan och konstruerar stabila nätverk utifrån principerna för variablernas kategorisering.

Fröbel (1895/2010) förordar en särskild typ av pedagogik för att stimulera till reflektion och teoretisk
kunskap kring hur vuxna använder kategorin ”lek med boll” för små barn. Vid den spontana leken och
utifrån lärarens instrumentella metod utgår barn och vuxna från bollens praktisk-fysikaliska
egenskaper. När Fröbel (ibid.) liksom Dewey (1909) föreslår bollen som lärandeobjekt gör
pedagogerna det utifrån vissheten att kategorier om rörelse/stillhet; rulla/studsa; utsida/insida;
framsida/baksida; helhet/del hjälper barnet förstå och förhålla sig till den fysiska världens ljud, höjd,
avstånd, fart och tid. Bollens fysikaliska principer, utseende, uppförande och reaktioner hjälper barnet
att förhålla sig till omvärlden just genom att de övergripande kategoriseringarna av tryck, ljud, rörelse
och känsla gäller för andra fysikaliska objekt som Legoklossar, CD-ROM eller ballong med annan
form, innehåll och funktion.
Kunskap om kategorier gäller för språkliga, pedagogiska och fysiska teman, ämnen och discipliner.
Med hjälp av enkla experiment i Fröbels anda kan man applicera kategorierna på olika problem,
projekt och lärandeobjekt. Kategoriseringarna genererar ämnesdisciplinär kunskap och väcker
igenkännande i form av trans-disciplinär kunskap. Med Fröbels förslag följer ett problem. Det består i
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att lärare måste söka grundläggande kategorier som gör det möjligt för den som lär sig
uppmärksamma, känna igen och identifiera objektens, situationernas och människornas egenskaper. Vi
måste praktisera en form av reflexivt tänkande som synliggör för den som lär hur (a) människan står i
centrum, men även (b) hur undervisnings-, studie-, lärande- och kunskapsobjekten står i utveckling.
Klafkis (1983) bildningsteori kring undervisning om/i kategorier komplementerar de tidigare nämnda
Burkes, Welzels, Deweys och Fröbels teoribildning kring exempelvis hur hur lek, barn och bollar
fungerar. Klafki föreslår grundläggande begreppspar där, för övrigt liksom hos Burke, aktör och
instrument utgör en del och där aktörens handlingar i relation till instrumentet utgör en annan kategori.
Den lärande individens kategoriseringsprocedurer är självfallet dolda för direkt observation, men som
teoretisk resurs öppnar de dörren till förståelse för hur vi frambringar och synliggör trans-disciplinär
kunskap. Genom att använda en medfödd och kulturellt överförd metodförståelse kring kategorierna
förstår den lärande individen ”världen” och sig själv i ett sammanhang. Kategoriseringsprocessen
öppnar för intryck, upplevelser och erfarenheter. Vidare kan individen leda utvecklande kollektiv
verksamhet vid traditionell klassrumsverksamhet eller på sociala medier utifrån upplevd, reflekterad
och medveten kunskap.
Nämnda specifikt handlingsteoretiska, didaktiska och kritisk-pedagogiska ansatser visar att utfallet av
människans kunskapsinhämtande och kunskapsproduktion är avhängigt individuella insatser, mål och
redskap. I anslutning till påståendet ligger att individens självstyrda lärande gör att han/hon använder
några grundläggande kategorier som hjälpmedel för sin utveckling. Så till frågan hur en annan
människa, från en position utanför subjektet, kan stimulera den som lär till självaktivitet eller
Bildsamkeit. Det gäller för läraren att finna katalysatorer som gör att individen förstår – dvs. ett ämne
som påskyndar en reaktion utan att själv falna, dö eller försvinna. Ett tidigare exempel (Senge 1990)
på lärande, utveckling och systemtänkande visar att en liten förändring av små vingklaffar på en
jumbojet kan få det flera hundra ton tunga flygplanet på ny kurs.
Ett argument för att beskriva förhållandet mellan stabilitet/struktur och flexibilitet/kreativitet är att
fysisk-materiell och psykisk-kulturell utveckling uppstår utifrån naturliga motsättningar mellan
grundläggande komplementära kategorier. Människans utvecklingshistoria som art och individ bygger
på en dialektisk relation mellan kategorier för kraft-motkraft, tes-antites, man-kvinna, svart-vitt, santfalskt osv. För att kunna tala om skillnader måste det finnas likheter (Bateson 1972). Det
gemensamma hos skillnaderna i respektive kategorier är avsikt, motsättning, kön, färg och rättvisa.

Dialektik och systemtänkande
Vid dialektiskt tänkande intar subjektet – kunskapskonstruktören ett dynamiskt förhållningssätt till
världen, människorna och sig själv. Subjektets inställning gör att denne på analytiska grunder kan
spåra, känna igen och förstå den dynamik som påverkar människor och saker. Varje fenomens historia
innesluter komplementära egenskaper som vid korrekt utforskande process möjliggör resultat i form
av personlig växt, samhällsutveckling och framåtskridande. Om man betraktar ett fenomen som
miljöförstöring ur étt perspektiv med hjälp av kategoriseringar som kraft, vit eller rättvis missar man
fenomenets kulturella utvecklingshistoria och därmed objektets ”sanna” natur. Bara om man förenar
exempelvis kraft-motkraft och skapar en dialektisk enhet bestående av samtidigt komplementära och
kontrasterande egenskaper kan man förstå lärandeobjektets natur.
Dagens (hyper-)komplexa och komplicerade problematik för informationsspridning och
kunskapsproduktion kan framstå som oöverstiglig, överväldigande och oåtkomlig på grund av den
enorma informationsmassan. De digitala systemen är – trots att de jämfört med tidigare medier har en
gigantisk process- och lagringskapacitet – oförmögna att utreda den komplexitet som uppstår ur
förhållandet att många problem har dialektisk karaktär. För att lösa motsättningarna måste vi
praktisera dialektiskt tänkande, en förmåga som It-teknologin saknar.
Det gäller att förstå människans förmåga att skapa en dynamisk samhällsutveckling ur praktisk och
teoretisk kunskap om material, situationer, processer och människor. Den som betraktar ett fenomen
från en sida missar poängen, men om man förenar två perspektiv framträder i relationen mellan dem
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dimensioner, egenskaper och impulser. För att kunna förhålla oss till komplexa och komplicerade
fenomen som meteorologi, ekologi och mikrobiologi måste vi använda dialektiskt tänkande. Orsaken
är att fenomenen är dialektiska till sin natur. I ett förklarande argument till förhållandet utgår man från
att det finns tre sätt att lösa ekologiska problem, men bara ett är praktiskt genomförbart. Det första
sättet att resonera bygger på formell logik. Forskare, internetanvändare eller lekmän applicerar en
sådan logik på vad som sker när man försöker förklara förhållandet mellan orörd natur och bearbetad
kultur. Om det finns en motsättning mellan människa och natur kan man lösa ”problemet” på ett av två
sätt: genom yttre påverkan på människan eller genom människans förändring-anpassning-tillämpning
av naturen. Det betyder i enlighet med resonemangets logik att (a) antingen styr naturen i form av
skrock, vidskepelse, trolldom, rädsla över människan eller (b) så bestämmer människan, som
skapelsens krona, över naturen genom sin förmåga till trans-disciplinärt tänkande. Enligt den formella
logikens lagar föreligger bara en lösning; antingen a eller b. Jämför resonemanget med den tidigare
redovisade cowboyens och indianens ritt över prärien, två till synes identiska verkligheter som man
kan beskriva på två helt olika sätt.
Men med hjälp av dialektisk logik kan man å andra sidan utveckla en produktiv syn på
kunskapsbildningens egenskaper, förhållanden eller relationer. Logiken bygger på naturliga
motsättningar. Här uppstår i motsats till det tidigare fallet knappast en antingen-eller låsning på två
alternativ, bara en möjlighet att utveckla förståelsen av (a) ett ekologiskt förhållande, (b) en dialektisk
relation, (c) frågor kring kultur och natur. Rent praktiskt återskapar kunskapande människor en
ursprungligen naturlig relation där människan utgör en integrerad del av naturen. Begreppspar som
teori/praktik, innehåll/form och människa/natur, visar att man kan återskapa ursprungligen historiska
förhållanden, allianser och relationer mellan människa och natur. Med hjälp av språket kategoriserar vi
gemenskaperna som enskildhet/sammanhang, analogi/parallell och metafor/bild. Begreppspar som
innehåll/form och människa/natur kategoriserar vi som samma familj av abstraktioner. Förhållandet
visar att procedurerna för kategorisering utgör ett kraftfullt redskap för lärande.
Vi producerar epistemologisk kunskap om kunskap med hjälp av språkets kategoriseringsfunktion.
Därmed har vi ett redskap för att lära oss nya saker i våra händer. Det framgår av argumentationens
fokus att kategorier framträder i/ur dialektiska begreppspar. Dessa bildar ett strukturellt enkelt men
tankemässigt kraftfullt hjälpmedel. Begreppsparens stryka består i att de hjälper användaren att förstå
fenomenens historiska utveckling och stöda systemtänkande. Paradoxalt tänkande är en del av
modernt systemlärande. Lao Tzu bekräftar det dialektiska spåret med påståendet att mänskligt
beteende har två sidor. Lao Tzus argument är att motsatserna bestämmer vårt beteende. Därför ska vi
leva livet och lära genom att betrakta världen tvärtom; tiden baklänges, materialet inifrån samt
synintrycken upp och nervända. Kombinerat med paradoxalt tänkande bygger transdisciplinär kunskap
och systemtänkande kring framgångsrik undervisning på kategorier för form/innehåll, del/helhet,
insida/utsida och ordning/kaos.
Det betyder att naturliga mänskliga system består av element eller argument som betecknar materiella
samband eller sociala relationer. Allt är egentligen mycket enkelt. För att förstå hur ett ekologiskt eller
psykologiskt system för kunskapsbildning fungerar måste man (a) förhålla sig till systemets element.
Med en sådan begränsning leder systemanvändning och analys till fragmenterad kunskap. Samtidigt
som man fokuserar på systemets element måste man (b) studera relationerna mellan elementen.
Slutsatsen blir att systemet-skolan-samhället måste organisera trans-disciplinära lärandeobjekt för att
lösa angelägna frågor kring miljöförstöring, sjukdom och överbefolkning. Kategoriseringar av
skillnader i objektens, situationens eller människornas beteenden, egenskaper och relationer är
kraftfulla instrument för att integrera enskilda handlingar i lärande aktiviteter. De är kraftfulla redskap
för att producera kunskap som gör att lärande individer förstår lärandeobjektets inre värde. Kategorier
är således begreppspar som speglar omvärldens dialektiska karaktär. Moderna undervisningssystem på
nätet eller klassrumsdidaktik i skolan måste överge enkla orsak-verkansmodeller och formellt logiskt
tänkande till förmån för dialektisk relationsanalys. Med hjälp av systemtänkande kan man lösa
praktiskt komplexa och teoretiskt komplicerade problem genom att utgå från systemiskt organiserade
dialektiska relationer mellan element och argument.
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Lärande verksamhetssystem – ett konkret fall
En virtuell didaktisk design för självstyrt lärande kan ha vissa fördelar i förhållande till traditionella
mål, innehåll och metoder. Uljens (2001, s. 86) utgår från en pedagogisk paradox som säger att i varje
människas upplevelser, reflektioner och erfarenheter kolliderar begreppsparet frihet-tvång. Detta
förhållande skapar obalans mellan tidigare kunskap och nya intryck. I ett sådant läge försöker
individen bearbeta så kallad kognitiv dissonans genom att prova nya redskap, handlingar och
lösningar. Inom en klassisk pedagogisk teoribildning uppstår en paradox på grund av att individen
försöker att optimera sin frihet att lära vad, när och hur. Med hjälp av tänkande, minne,
problemlösning och kategorisering bygger individen en bild av världen. Bara fria individer kan arbeta
som självstyrda skapande subjekt. Samtidigt påverkar scenen, det vill säga den sociala miljön och den
materiella ramen individens lärande, utveckling och kunskap. Men hur kan individens lärande vara
avhängigt egna handlingar – samtidigt som yttre faktorer i natur och samhälle påverkar den som lär.
Man kan applicera frihet-tvång-paradoxen på skolans värld, men då fråga sig om det är etisktmoraliskt möjligt, rimligt eller passande att lärare i enlighet med skollagen påverkar elevernas
kunskapsutveckling utifrån FN-konventioner, nationella läroplaner och lokala kursmål. Individens
frigörelse från disciplinering och efterföljande utveckling är ett resultat av subjektets egenkontroll. Vi
har här att göra med en dialektisk relation, mer specifikt en dialektisk motsättning som
informationsproducenterna och informationskonsumenterna knappast kan lösa med formell logik.
Antingen påverkar läraren individens lärande och kunskapsutveckling eller så står individen själv för
processen. Men arbetsprocessen sker alltid i samspel, dock på olika tider, i olika sammanhang och
med olika resultat. Den pedagogiska paradoxen är ett exempel på en naturlig motsättning. Man kan
lösa den med dialektisk logik. Förståelse för de kontrasterande begreppsparen tvång-frihet; insidautsida; bestämma över-låta sig bli påverkad av; undervisning-lärande osv. är realistiska möjligheter
om det föreligger en logik som bidrar till ett mentalt ”format” för att individen ska kunna hantera
problemets dialektiska motsättning. Det ideella formatet för att lösa en sådan ”ekvation” är en
kollektiv verksamhet mellan två eller flera självstyrda subjekt. Detta hävdar Davydov (1999),
Engeström (1987), Leontev (1978) och Vygotsky (1986) i ett verksamhetsteoretiskt-kulturhistoriskt
närmande till problematiken kring hur vi som individuella och kollektiva subjekt (Enerstvedt 1982)
förhåller oss till lärande, världen och människor.
Vi kan därmed positionera några egenskaper i en modell över ett verksamhetsbaserat system för
undervisning och lärande. Det är svårt att ange exakta egenskaper i ett konkret pedagogiskt program,
ett faktiskt genomförande eller en substantiell utvärdering (Karlsson 1998). Syftet är att lösa den
pedagogiska paradoxen med hjälp av verksamhetsteoretisk logik. Man kan med viss precision ange
riktningen hos de grundläggande kategoriernas kvaliteter.
Insikt om hur människans kulturhistoriska bakgrund fungerar är en självskriven komponent i modeller
över mänskligt beteende, exempelvis att den första människan var kvinna. Ett annat förgivettagande är
att människans lärande är en målinriktad, medveten och avsiktlig verksamhet. Lärande individer är
medvetna om betydelsen av att hantera sociala och materiella faktorer, men för att skapa, delta i och
upprätthålla ett socialt system för lärande och utveckling måste subjektet agera utifrån redskapens
funktion och verksamhetens betydelse i ett sammanhang präglat av egna och andras avsikter,
materiella villkor och lärandeobjektets inneboende potential (Hansson 2009a).
Lärande uppstår i autentiska hem-, skol-, arbets- och fritidsmiljöer, dvs. situationer där aktörerna
medverkar i en kollektiv verksamhet. När lärande individer i gemenskap med andra ger och får stöd,
exempelvis i undervisning, upptäcker de embryon till kunskap som de sedermera formulerar och
uttrycker i kategoriserande begreppspar. Ur verksamheten framträdande abstraktioner innehåller
grundläggande drag som hjälper individen förstå lärandeobjektens kvalitet i from av argument för en
viss sak och relationer mellan objekt och argument (Hansson 2010).
Beroende på målet och avhängigt av var man påbörjar en beskrivning av lärande kan man hävda att
individen konkretiserar erfarenheter, upplevelser, minnen, avsikter och kunskaper med skrift- eller
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talspråklig externalisering, exempelvis i form av text, tal, siffror, bilder, minspel, gester eller
symboler. Man kan på liknande grunder hävda att individen lär genom att internalisera sinnesintryck
som uppstår vid tittande, kännande, lyssnande och läsning. På så sätt skapar individen en
makrostruktur över hur världen fungerar. Därefter kan hon för fortsatt kunskapsbildning på ett unikt
sätt tillfoga-addera-berika tidigare data, fakta, samband, minnen osv. till en utvecklande
makrostruktur. Under processen förenar hon konkret-praktisk och abstrakt-teoretisk kunskap kring
enskilda lärandeobjekt.
Individen riktar handlingar som syftar till lärande mot en aktiv undersökning av gamla och kreativ
bearbetning av nya lärandeobjekt. Nya mål för individens lärande uppstår när hon möter problem. Då
måste den som lär reflektera över vilka krav på förståelse och handling situationen ställer. Hon måste
rekonstruera en bild över vad som är känt, vad som återstår att göra och orsakerna till att vissa
handlingar är lämpligare än andra. Resultatet av denna internaliserande reflektion är komplex, tyst och
dold. Därför kan man bara framställa processen i form av generella ”vägvisare”. De pekar i riktning
mot allmänna slutsatser om egenskaper och samband. Dewey (1909, s. 2; 8) menar att man under
individens lärandeprocess, och vid analys av dess resultat kan vinna insikt om lärandeprocessens
funktion. Vid deltagande i IT-medier och i klassrumet skapar aktiva användare/elever en egen värld,
positiv självbild, medvetenhet om sig själv och motivation för fortsatt uppmärksamhet, utforskning
och lärande.
Jag föreslår en modell för hur man skulle kunna utveckla ett paradigm för planering, undervisning och
utvärdering. Förslaget bygger på allmän verksamhetsteori, dialektiska relationer och kategorier.
Systematisk kunskapsbildning, god undervisning och självstyrd konstruktion av kunskap utgår från en
modell över systemtänkande. Av modellen framgår att kunskapens karaktär är trans-disciplinär. Den
som lär ”nytt” och navigerar bland ”gamla” (Kyhlbäck, Stille & Sutter 2009) uppfattningar
kategoriserar ”världen” och främjar kunskapsbildning med inter-disciplinära begreppspar som
frihet/tvång; teori/praktik; del/helhet; struktur/kaos; insida/utsida; bra/dåligt.
För att eleverna ska lära sig känna igen och använda abstrakta kategorier som att påverka/utsätta sig
för någon annans inflytande måste den som formger pedagogisk-didaktiska erbjudanden söka, finna,
skapa, introducera och använda lärandeobjekt som redskap för medkommunikatörernas lärande. Detta
är en självklarhet eftersom lärande individer riktar uppmärksamhet och handlingar mot ett mål som
påverkar omgivningen och kommunikatörerna. Uttrycket ”lärande alltid tar ett objekt” sammanfattar
fenomenet – lärande sker kontinuerligt mer eller mindre medvetet och man lär alltid någonting.
Medvetenheten om ett lärandeobjekt är en förutsättning för lärande. Man kan hävda att medvetna och
målriktade handlingar förutsätter ett lärandeobjekt. Med hjälp av lärandeobjekt i klassrums- eller
nätmiljöer kan deltagarna identifiera dialektiska motsättningar mellan kategorier för struktur/kaos;
helhet/del; påverka/utsätta sig för påverkan. Lärandeobjektet ska möjliggöra för den som lär sig tänka
dialektiskt utifrån att analys, utmaning, uppgift, studier och arbete i varje enskilt fall ”gömmer”
kontrasterande skillnader och likheter. Kategorierna är förpackade i ett format som möjliggör självstyrt
lärande utifrån en ideografisk-unik snarare än nomotetisk-lagbunden logik. Designen/planeringen ska
ge nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för att deltagarna ska kunna rekonstruera dialektiska
motsättningar, som i mitt exempel i form av genomförande och återkoppling på virtuell design och
ämnesdidaktik.
Leotevs (1978) kultur-historiska kategorisering av kollektiva, medvetna och målriktade verksamheter
kan man undersöka utifrån deltagarnas verksamhet, medvetenhet och personlighet. Empiriska data
omfattar studenternas utvärdering av en fristående distanskurs i pedagogik, kursens virtuella design
(innehåll och metod) utifrån några arbetsmiljörelaterade kategorier för primärt ledarskap/självstyrning
och arbetsbelastning/socialt stöd och sekundärt ledarskap/arbetsbelastning alternativt
självstyrning/socialt stöd.
Vid val av datasamlingsmetod gäller att undersökningens bakomliggande teori omfattar en tydlig idé
om vad lärande på distans innebär. Det måste finnas samband mellan kategorier för kursverksamhet,
studenternas medvetenhet och deras virtuella personlighet. Man kan i en sann hermeneutisk
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tolkningstradition”översätta” kategorierna till innehåll/metod och yrkesarbete/studier. Ur intervjuerna
framgår att: ”Kursen har fungerat nästan som en vanlig lektion i skolan men man kan stanna hemma.”
Kategoriseringen i yrkesarbete/studier gör att man kan se blandformer, nyanseringar och nybildningar
i studenternas svar. Ett dåligt LMS-möte på nätet kan se ut så här. Syftet är att genomföra
opponentskap på en uppsats.
X skriver till oss på chaten ska bara kolla vad hon vill; jag hör lite men det hackar lite med; men
det behövs inte inlogg; jag e inne som gäst; Jag hör!; hör ni?; ja jag hör; stängde av min då
funkade det verkade det som :); ja!; Han ska nog stänga av sin, för det brusar o håller på..; Gör
en sammanfattning av uppsatsen; börja du, för jag har nåt bakgrunsdsljud här..; Fråga till X:
Känner du igen din studie?; Om X stänger av sin mikrofon också.; jo; Bara Y och Z pratar just
nu.; Varsågoda.; jag hör ingenting; Hör du nu X?; nu hör jag :); jag hörde inte slutet?
Kategoriseringen i dimensionerna metod/ innehåll för direkt observation som i exemplet ovan ligger
på problemlösningsnivå, dvs. kommunikation om hur man gör. Fördelningen mellan lärarens och
studenternas roller går överstyr då studenterna tar över mediet, lektionen och problemlösningen. I en
enkätundersökning kan man i frågeställningarna utgå från övergången från verksamhet, medvetenhet
och personlighet och omforma dessa till en kategorisering i Tidigare studier, IT som pedagogiskt
hjälpmedel, Kunskapsutveckling och Motivation. Samma kategorisering som vid direkt observation av
metod/innehåll visar studenternas positiva förväntningar: ”Jag hoppas verkligen att min digitala
kompetens kommer att öka för den som finns nu är obefintlig; negativa förväntningar: ”Har inga
förväntningar på studiekamraterna, då det är på distans”; åsikter om motivation och lärande: ”Det är
verkligen hela människan som är med när man håller på och lära sig saker ting, både positivt och
negativt.”; och uttryck för studenternas personlighet relaterade till personliga mål: ”Det är HEMSKT
att hamna i en grupp där alla inte har samma ambitionsnivå”.
Vid tolkningen av intervjuer kan man också applicera kategorier, exempelvis erfarenheter, modeller
och begrepp från arbetsmiljöforskningen (Rubenowitz 2004). Studenternas studier är att betrakta som
arbete. Sedan applicerar jag arbetsmiljöforskningens kategorisering som ”analytiskt filter” för att tolka
hur studenterna upplever studierna. Undersökningens design möjliggör uttalanden om verksamheten,
studenternas medvetenhet om hur, när och med vilka de lär samt hur mediet påverkar deras virtuella
personlighet. Begreppsparen är egenkontroll/ledarskap och socialt stöd/ arbetsbelastning.
Kategoriseringen av respondentens svar rör frågor om verksamheten (sju svar), eget lärande (sju svar)
och studiernas påverkan på personligheten (sju svar). Svaren följer intervjuarens kategorisering med
undantag för medvetenhet och personlighet. Kategoriseringen bekräftar Rubenowitz (ibid.)
arbetsmiljödimensioner. Det visar sig vara enkelt att entydigt tolka yttranden som beskriver
självstyrning (tio fall) och det är svårt att finna exempel på ledarskap (fyra fall). Exempel på socialt
stöd och arbetsbelastning förekommer i fyra fall. Ur en 60-min djupintervju med Lisa framkommer (1
nov. 2011) att en tidigare distanskurs präglar hennes personliga utgångsläge. Hon var skeptisk till
studieformen, men pga. ämnet ville hon ge distansundervisningen med ”studier på dagtid” en chans.
Verksamhet/arbetsbelastning: Lisa att hon har gått en kurs tidigare och hade förväntat sig att
läsa 40 timmar i veckan. Hon är jättenöjd med kursen och har fått ut mer av kursen än vad hon
förväntade sig: ”rent teoretiskt och hur man kan tänka kring pedagogik”
Medvetenhet/självstyrning: Lisa tror att man som vuxen vet vad arbetet innebär och man är
motiverad att lägga ner arbete. Hon tror inte att de som varit mindre framträdande i kursen varit
lika aktiva som hon själv. ”Jag tror det är mycket lättare om man är aktiv, jag tror verkligen att
om man ska gå en sådan här kurs så måste man vara det, om man vill att det ska vara lätt alltså.
Annars blir det bara tråkigt”
Medvetenhet/ledarskap: Handledningen har fungerat jättebra. ”Det är det som varit absolut
bäst i kursen, det är det att läraren/handledaren har varit, alltid varit tillgänglig och alltid varit
hjälpsam”. Hon nämner att det varit lite oredigt vissa gånger och ger ex. på metoduppsats där
informationen kunde ha varit tydligare.
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Personlighet/socialt stöd: Uppfattningar om skillnaden mellan campus-närvarande och virtuellt
deltagande grundar sig på studenternas personlighet. Vid campusstudier kan man avläsa hur
informationen går fram genom t ex. kroppsspråk. En dimension av upplevelsen försvinner vid
distansundervisning. Lisa menar att hon i stället fått lära sig lita på de röster hon hör: hur de
låter: ”om de har lyssnat eller om de sitter och sover” […] eller om de är irriterade eller glada”
Efter exemplen på entydig kodning följer komplex kodning. Exemplen omfattar en students
verksamhetsbeskrivning och täcker samtliga (Engeström 1987) dimensioner; subjekt, instrument,
objekt, syfte, arbetsdelning, andra människor, regler och rutiner. Frågan gäller vilka moment som
fungerar bäst vid distansstudier; prov, handledning, instruktion, opposition, studentcafé.
Inlämning av olika uppgifter har fungerat bra liksom uppladdningen av dokument. Det har varit
svårare vid muntliga redovisningar. Problemen med webbkamera är överkomliga vid möten
med flera individer samtidigt. Gruppkommunikationen har varit svårare. ”Det har varit svårt att
veta om någon lyssnar när jag redogjort för något. Efter 10 minuter ensam och prat för sig själv,
då blir det på ett annat sätt”. Hon ger exempel på opposition på en uppsats, och en Powerpointredovisning där de fått en tidsgräns på tre minuter. Hon upplevde det svårt med att inte veta om
de andra visste var hon befann sig, om de lyssnade eftersom hon inte fick någon återkoppling
under tiden.
Ett sista exempel visar bristerna i ett deduktivt kategorival där den underliggande logiken till slut blir
så komplex att kategoriseringen spårar ur.
Personlighet/praktisk vardagskunskap vs. teoretisk skolkunskap: Lisa kommer knappast att
ha andra argument i mötet med lärare efter kursen: ”även om jag förändrat mina åsikter så tror
jag inte att lärarna har förändrat sina.” ”De har inte någon större hjälp utav att veta hur Illeris ser
på olika inlärningsmetoder. Jag skulle inte kunna utveckla dem, och de skulle inte kunna
påverka lärarnas sätt att lära ut”. Lisa säger att det hon lärt är tankarna bakom den vetenskapliga
pedagogiken, inte hur man lär barn att läsa.
När det gäller dialektiska kategorier, dvs. ledarskap/självstyrning alt. socialt stöd/arbetsbelastning
dominerar dialektiken mellan självstyrning och ledarskap. Den förra präglar respondentens
medvetenhet och personlighet. I det andra begreppsparet dominerar respondentens fokus på det egna
arbetet. När det gäller kategorier som arbetsbelastning/ledarskap alternativt självstyrning/socialt stöd
dominerar arbetsbelastning över ledarskap. Pedagogiskt ledarskap förekommer bara i form av ett
gränssnitt på nätet och en informativ-administrativ röst i bakgrunden. Respondentens självstyrning
dominerar över ledarens och kamraternas sociala stöd. Undersökningen visar att den föreslagna
kategoriseringsmodellen fungerar som redskap för att analysera upplevelser och uppfattningar av en
nätbaserad kurs i pedagogik. De dialektiska kategorierna innehåller förståelse- och
förklaringspotential.

Avslutande tankar
Den föreslagna kategoriseringsmodellen aktualiserar en bakomliggande teoribildning med rötter i
1800-talets romantiska idealism. Feuerbach verkade under en tid när det i den centraleuropeiska
filosofins historia uppstod en brytning mellan hegeliansk idealism och empirisk materialism. Karl
Marx kommenterade i mitten av förra seklet (Engels 1969, s. 80) Feuerbachs tredje tes om människans
liv på jorden, dvs. omständigheternas villkor och medmänniskornas fostran. ”Den materialistiska
läran, att människorna är produkter av omständigheter och uppfostran, att förändrade människor alltså
är produkter av andra omständigheter och ändrad uppfostran, glömmer, att omständigheterna förändras
just av människorna och att uppfostraren själv måste uppfostras.” Utredningen visar att en pedagogisk
modell över kategorisering i begreppspar kompletterar Engels slutsats kring människans politiska,
ekonomiska, existentiella och kunskapsmässiga villkor. Slutsatsen av kategoriseringsapplikationen på
två konkreta fall är att aktörerna kan spänna från humanoider som säkrar artens existens till
högskolestudenter som utvärderar en kurs i pedagogik. Gemensamma handlingar avser aktörernas
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värdering av platsbundna scener som inspirerar, möjliggör och framtvingar specifika beteenden.
Konkreta handlingar som att erbjuda mat och/eller värdera kursinnehåll fungerar som instrument för
ett högre syfte, att genom verksamhetsfrämjande handlingar säkra människosläktets fortbestånd
respektive höja kvaliteten och genomströmningen vid högre studier.
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6 Hantverkarens undervisning
Kapitlets fokus ligger på människans redskapsanvändning och aspekter på den undervisning, de
studier och det lärande som följer av denna generella resurs. Kapitlets perspektiv omfattar
redskapsanvändningens betydelse för den enskilda människans kognitiva utveckling, för vår arts
framgång som socio-kulturell organism, för materiell utveckling och bärkraftig samhällsbyggnad.
Ett exempel från mina 20-år i skolan beskriver hur lärare med god ämnesområdesdidaktisk förståelse
för i det här fallet skriftspråkets inneboende resurser kan leda konstruktivt lärande. Den framgångsrika
pedagogiska principen avser textmedierad uppmärksamhet, erkännande och utväxling av
anonymiserade texter bland jämlika personligheter. Den ämnesområdesdidaktiska principen innebär
att varje enskilt kommunikationsinitiativ fungerar som gåva och utmaning.
Huvuddelen av min tid som ämneslärare delade jag mellan en lantbruksskola med ett hundratal elever
och en av Sveriges största gymnasieskolor med tvåtusen elever. Rektors ansträngningar för ökad
integration mellan praktiska och yrkesförberedande program innebar att kärnämneslärare i Svenska,
Engelska och Matematik på t ex social linje skulle undervisa på lantbruksskolans jordbruksprogram.
Jag insåg att rektors beslut innehöll möjligheter för ämnesdidaktisk utveckling genom ämnes- och
programövergripande integration. Jordbruksstudenter med låga antagningspoäng utgör en annan
elevkategori än medelklasstudenter på samhällslinjen.
Motsättningen mellan yrkes- och studieförberedande program gjorde att jag uppmärksammade
negativa attityder mellan programmen. Utmaningen för en ämneslärare i svenska i ett brevbärarprojekt som syftar till integrering av text- och kontaktbaserad interaktion följer principen att (a)
anonymisera elevernas texter och (b) organisera skrivuppgifter (c) skicka brev till anonyma mottagare.
Eftersom jag reste mellan skolorna bestod min roll i att samla in och leverera elevernas brev. Eleverna
säkerställde sin anonymitet genom att signera breven med en sifferkod. Pedagogikens fostrande sida
var enkel: elever som skrev brev till en mottagare kunde räkna med att få ett brev från en anonym
brevvän i den andra skolan. Eftersom mottagarna var okända utvecklade eleverna ett intresse att
skriva. Skrivande är ett av skolans viktigaste moment men för många elever också det mest avskydda.
För varje utväxling blev texterna seriösa, omfattande, prydliga och personliga. Kommunikationen,
uppmärksamheten och utbytet fungerade. Efter fem utväxlingsomgångar blev trycket för stort.
Eleverna ville veta vem om C3334512 var pojke, flicka, stadsbo, bondson, intressant eller söt. De ville
se bilder och mötas. Jordbrukseleverna åkte till staden och samhällseleverna besökte
landsbygdsskolan. Lokaltidningen gjorde ett reportage med en bild av en samhällselev som håller i en
kulting i famnen. På en annan bild intervjuar journalisten några flickor på jordbruksskolan. Lärarens
insats var postalt administrativ, d.v.s. att leverera brev samt hålla ordning på elevernas namn och
anonymiserande koder.
Det är möjligt och önskvärt, att beskriva didaktikens form och funktion utifrån situationer där lärarens
metod och avsedda innehåll bygger på egna livserfarenheter och kompetenser. En god didaktisk design
förutsätter delad utformning och delat genomförande av uppgifter och arbetsmoment. Samarbete kring
lektionens didaktiska form och funktion främjar lärandeprocesser hos elever och lärare.
För länge sedan angav Konfucius liksom idag Dalai Lama (2000) några begrepp som särskilt viktiga
för att man ska förstå enskilda individers och människoartens utveckling. Han menade att
människokärlek är moralens väktare medan människokunskap är klokhetens väsen. Temat
människokunskap är relevant i beskrivningar av lärares professionella verksamhet. Utan positivt
laddad medkänsla och manipulativ smartness är det fruktlöst att tala om människokunskap. Granath
(1999) ger exempel på socialt tvivelaktig smartness bland blivande lärare och beskriver samtidigt
läraryrkets deprimerande rekryteringsbas.
Jag tror inte jag har gjort en läxa i hela mitt liv. Jag pratade mycket på lektionerna och var lite
av klassens clown. Jag fick ofta gå ut i korridoren och ”vila mig”, säger han med ett flin. Jag
hade aldrig bra betyg, under tre i medel. Jag gick ”distribution och kontor” på gymnasiet och jag
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brydde mig aldrig. Jag hade väl en tvåa i medelbetyg. Jag skolkade ofta och träffade kompisar.
Vi var ett basketbollgäng som valde att ta det lugnt och ha det skönt, ena riktiga nördar. (s. 173)
Från ett helt annat perspektiv tar Josefsson (1991, s. 77) fasta på begreppet människokunskap i en
beskrivning av yrkeskunnande. Kroksmark (2000, s. 70) menar i liknande anda att lärare tillägnar sig
ett medvetet förhållningssätt till sin historia, till pågående utbildning och ett framtida yrke: ”När
didaktiken övergår från att vara en färdighet i undervisning till att vara ett vetande om undervisning
har vi tagit steget till en vetenskaplig didaktik”. Samtidigt hävdar Brusling (1996, s. 102) att: ”lärare
sitter inne med mer kunskap än de kan formulera och deras praktik demonstrerar att de har en
underförstådd kunskap.” Så läraren ska agera, reflektera och tillåta sig sociala upplevelser under
arbetets utförande.
Lärarens främsta redskap är didaktik, en organiserad samarbetsprocess och ett studieobjekt definierat
som relationen mellan undervisningsmetod och kunskapsinnehåll. Vår förståelse av begreppet uppstår
i mötet mellan lärare, elever och kunskapsinnehåll. Vi måste alltså definiera aktören – den som gör
något. Vi måste förstå innehållet – vad vi lär och vi måste beskriva hur människor agerar – vem som
ansvarar för vad. Och vi måste avgränsa det kollektiva från det individuella – vem är jag? För att förstå
rutiner för kunskapsdelning, förmedling, hantering och överföring måste läraren ha relevant teori, en
praktisk metod och en välgrundad metodologi: Vad syftar utbildningen till; hur genomför eleverna
övningarna; vem är läraren; i vilka miljöer sker undervisningen? Jag definierar didaktik som i första
hand en praktisk metod och i andra hand en teoretisk modell för att påverka människor. Lärarens
professionella arbetsinnehåll avspeglar behovet av ett människocentrerat, redskapsberoende och
relationsskapande förhållningssätt till människor, miljöer, lärandeprocesser och kunskapsobjekt.
Läraren måste visa pedagogisk-, didaktisk-, metodisk-, undervisnings-, dialogisk-, och
yrkeskompetens. Jag beskriver följaktligen några villkor för att förstå undervisningsskicklighet och
yrkeskompetens snarare än planerings- och/eller utvärderingsförmåga.
Eftersom fokus ligger på didaktik definierat som undervisningsskicklighet resp, yrkeskompetens
uppmärksammar jag skillnaden mellan teoretiskt kunniga experter och praktiskt kunniga lärare. Det
finns experter som är duktiga lärare, och lärare med stor ämneskunskap. Kategorierna kompletterar
varandra och påverkar våra uppfattningar av vad didaktik är. Avsikten är att beskriva didaktik som
process och objekt, dvs. praktik och teori. Målsättningen antyder att förståelse för didaktikbegreppet
uppstår i mötet mellan lärare, elever, redskap och kunskapsinnehåll. För att förstå didaktisk praktik
och teori som ämne och vetenskap måste vi veta vilka aktörerna är, vem som ansvarar för vad, vid
vilken punkt det unikt individuella blir viktigare än det sociala och språkets inneboende kraft. Svaret
på frågorna förutsätter en praktisk metod, en välgrundad metodologi och kvalificerad reflektion över
hur lärare tänker vid olika undervisnings-, studie- och lärandesituationer.
Didaktikens position i en modern skol-, arbets- och livskontext betingas av att 85 % av befolkningen
använder datorer. Carlsson (2007) utreder förhållandet mellan digital didaktik, primära artefakter och
datorstött lärande. Didaktisk design (Selander & Svärdemo-Åberg 2009) samt virtuell didaktik
(Hansson, 2008b, s. 370) är närliggande benämningar. Man kan avdramatisera kunskapsfältet genom
att, i Kroksmarks (2000) anda, definiera allmän didaktik som en praktisk metod och teoretisk modell
för att påverka människor. Avsikten är alltså att beskriva förändringen av läraryrkets professionella
karaktär och beskriva kunskapsbildning som en social process. Några korta historiska referenser.
Didaktik har varit ett aktuellt tema sedan Comenius på 1600-talet (Kroksmark, 1989, s. 13) hävdade
”Lärarna ska undervisa mindre, lärjungarna däremot ska lära mer”. Kroksmark och Marton (1992, s.
58) beskriver Comenius indelning av lektionsplaneringar utifrån bedömningar av specifikt och allmänt
”innehåll och metod, lärostoff och arbetssätt.” Lindström (2002, s. 65) menar att Comenius beskriver
uppfostran och undervisning som ”en kombination av mångfald och enhet”. Forsberg (1928) talar i
pedagogikämnets linda om ”förståelse och minne” som effekt av ”vuxnas studiemetoder”. Kansanen
(2002; 2009) beskriver didaktiska relationer respektive Fachdidaktik. Han menar att didaktik är
vetenskapen om ett människocentrerat, redskapsberoende och relationsskapande förhållningssätt till
individer, objekt, lärande och kunskap. Det är med viss vånda jag föreslår digital didaktik som
benämning på IT-medierat utbyte hemmavid, i skolor och på arbetsplatser. Tveksamheten beror på att
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kunskapsfältet utöver de etablerade beteckningarna allmän- och ämnesdidaktik innehåller (Bengtsson,
1997, s. 241; 243; 250; 251) retoriskt attraktiva men begreppsmässigt ineffektiva kombinationer som
integrerad, teoretisk, praktisk, normativ, deskriptiv, meta-, läroplansteoretisk, fenomenografisk, läraroch speciell didaktik.
Målet med arbetsinnehållsrelaterade specificeringar är att förstå ämneskunskap, yrkeskompetens och
människosyn. En sådan förståelse förutsätter mer än att man tränger in i individens förhållande till den
teknifiering av mänskligt beteende som samhällsutvecklingen har möjliggör. Förståelse av vad digital
didaktik är avser annat än den verksamhet som är resultatet av kortsiktiga projektpedagogiska initiativ
(Hansson 2005a). Eftersom fokus ligger på lärarens beteende uppmärksammar jag skillnaden mellan
teoretiskt kunniga experter och praktiskt kunniga lärare. Sedan beskriver jag den digital didaktikens
potential.

Övriga premisser
Lärarens val av didaktisk design omfattar en lektionsplanering som består av form, innehåll, tid,
redovisning, betyg m.m. Kansanen (2009, s. 34) menar att lärarens yrkeskompetens omfattar (egen
övers.): ”kunskap om ämnet; allmän pedagogik; läroplan; pedagogiskt innehåll; elever;
undervisningskontext; hjälpmedel, syften och värden.” Genomförande av undervisningen förutsätter
erfarenhet av en specifik arbetsmetod kopplad till ett visst kunskapsinnehåll. Läraren måste bestämma
om elevens förväntade utförande av en uppgift avser godtagbar funktionalitet eller perfektion, t ex vid
tillkomsten av en utredande uppsats, en konstnärlig teckning eller en lösning på en ekvation. Eleverna
anser att funktionaliteten i deras svar avgör om arbetet är godkänt eller icke-godkänt. Läraren anser å
andra sidan att eleven bör sträva mot perfektion, yrkesstolthet, moral och kunskapsdjup rörande
problematisering, problemlösning, perspektivering etc.
Didaktik är således, utifrån en vidgad definition, en formellt organiserad grundläggande mänsklig
verksamhet och som sådan mer omfattande än utforskandet av enskilda åsikter, påståenden eller teser.
Lektioner är planerade möten med lärare och elever. På samma sätt som när man avger ett löfte
etablerar läraren en både offentlig och personlig relation till eleven. Relationerna (Buber 1988) binder
samman de enskilda delarna och konstituerar skolan som socialt system. När läraren anpassar en
uppgift till eleven anger han/hon samtidigt en form av/för samarbete. Utformningen skapar en
gemensam ”värld” (object of activity, Kaptelinin & Miettinen 2005) för eleverna. Verksamhetens
objekt eller världsuppfattning består av dess eget liv och målet för detsamma. Att hindra människor
från att välja form och innehåll för sina möten i skolan eller i privatlivet, är att beröva dem deras
människovärde, oavsett om det gäller att bära uniform, sjunga psalmer eller använda Windows.
Det hör till skolans äldsta strategier att undervisa, kontrollera och ge feedback på studierna. Men det
har skett en förändring i förhållandet mellan lärarens berättelser och frågor. Följande historia beskriver
en parallell till skolans fråga-svar komplikation. Journalisterna plågade Ingmar Bergman med i hans
tycke obegripliga frågor. Bergman bad P-O Enquist (2008, s. 180) om råd och fick rådet att när han
blev osäker på innebörden i en fråga, säga: ”Det är i skärningspunkten mellan språket och moralen
som vår nya frihet blir synlig.” Alltså att ge ett svar som passar till alla frågor. På samma sätt som de
didaktiska bindestrecksorden kan förbrylla, avslöjar Bergmans svar (den tomma bakgrunden till)
journalisternas frågor. Man kan använda språket för att beskriva förhållanden, fenomen och intentioner
eller för att dölja mysterier, ambitioner och sakförhållanden. Sådana är pragmatikens villkor.
Före den digitala revolutionen hade läraren exklusiv rätt att ställa frågor. Idag möjliggör skolans
informationsteknologiska resurser att eleverna ställer egna frågor och ger egna svar på kursplanernas
innehållsbeskrivningar. Lärarnas instruktions-, kontroll- och informationsfunktion har tagit nya
uttryck. Nu måste lärarna följa elevernas intentioner genom att (a) identifiera deras frågor; (b) avgöra
relevansen i deras svar; (c) överlämna till eleverna att värdera resultatet. En förändring längs nämnda
riktlinjer har enligt Ellström (1997, s. 73) positiva effekter på vuxnas utvecklingsriktade lärande
förutsatt att de didaktiska utmaningarna rymmer ”egenkontroll och självbestämmande”.
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Skönlitterära böcker kan beskriva kopplingar mellan vanliga människors vardagsdidaktik och
professionella lärares ämnesdidaktik. I romanen Norrlands akvavit beskriver Lindgren (2007) ett möte
mellan en far och hans dotter. De träffats för första gången och fadern frågar hur dottern ordnat sitt liv.
Perfektion i utförandet är det sista hon tänker på när hon beskriver funktionaliteten hos ett för henne
viktigt redskap.
Och hon redogjorde för allt som hon kunde uträtta med hjälp av motorsågen. Trädfällning och
som synes kapning. Grövre snickeriarbeten. Avlivning av sorkar, man ledde avgaserna ner i
jordgångarna. Undanröjning av allt som var föråldrat och murket och överflödigt och
oanvändbart. Till och med vid lammslakten kunde hon i enskilda och särskilda fall använda
motorsågen. (s. 171)
Budskapet är att människan måste vara klok, praktisk och kreativ. Många så kallade experter är
duktiga på att beskriva sådant som är vetenskapligt observerbart och som en följd av detta, menar de,
existerar i verkligheten. Många lärare å andra sidan är duktiga på att skapa någonting nytt genom att
beskriva världsliga fenomen utan att nödvändigtvis förklara allting i dess fulla djup. Det nya som
uppstår ur lärarens deskriptivt didaktiska framställningar är implicit, svårfångat och kanske dolt. Just
därför är det så svårt att bedöma, mäta och utvärdera lärarens yrkeskompetens. Experter efterstävar att
generalisera världsliga fenomen med hjälp av forskningsrön, modeller och abstrakta teorier. Lärare
arbetar med detaljer och utformar konkreta lektionsinslag. Experterna föredrar orsaksförklaringar på
de fenomen de undersöker medan lärare håller sig till beskrivande berättelser. Lärarnas förmåga att
illustrera och rekonstruera världen växer fram ur uppdraget att påverka elevernas tankar och beteende.
Slutligen söker experter, säger man, kunskap för dess egenvärde utan kalkyl över kunskapens
användbarhet, dess bruksvärde. Lärare å andra sidan meddelar kunskap som bidrar till att med hjälp av
normativ didaktik socialisera eleverna.
Sannolikt utvecklar lärare en bild av vad de vill åstadkomma, vilka mål de vill nå och vilket intryck de
vill göra. Lärare med lång erfarenhet utvecklar ett för sin person unikt förhållningssätt. Deras
praxisteori bygger på kunskap om vilken typ av beskrivningar som fungerar i undervisningen. Som
syntetisering av det sagda menar jag att man både inom både natur- och humanvetenskaperna inser att
aktören (lärare/elev) utövar påverkan på observationsobjektet (lärare/elev/artefakt). Påståendet är en
aning vilseledande eftersom språket samtidigt möjliggör och representerar kunskap. Språk är ett
nödvändigt villkor för att vi ska lära och förstå någonting genom att förhålla oss till fysiska objekt och
abstrakta symboler. Utifrån en människocentrerad lärares förmåga att tänka i systematiskt ordnade
helheter måste förmedlingen av kunskapsobjektets form och innehåll omfatta en process genom vilken
lärare och elever erbjuder medarbetarskap. Men förmågan måste omfatta en inbjudan till direkt
observation av den praktik som deltagandet skapar, exempelvis vid synbarligen ”enkel” ordbehandling
på en dator.
Lärare med ett utvecklat förhållningssätt till sitt jobb, arbetsuppgifter och kunskapsinnehåll vet vilka
(ämnes)didaktiska beskrivningar, metoder och moment som är viktiga, rättvisande och konstruktiva.
Rangordningen mellan lärarnas beskrivningar består av en prioritering över hur Läraren med stort ”L”
med speciell didaktik (Bengtsson 1997) och varierande framgång styr elevernas beteende. Didaktiken
har etisk-moralisk karaktär: först och främst ska eleverna komma till skolan, de ska de lära sig att
anstränga sig, lära sig att tycka om att arbeta, och lära sig att tycka om att lära tillsammans med andra.
Kapitlet handlar fortsättningsvis om hur lärare utvecklar en praxisteori kring digital didaktik på
moderna medier.
Vi förhåller oss till fysiska objekt i omgivningen. Vår förmåga att relatera till material och objekt ingår
på något sätt i villkoren för människans liv på jorden. I Norrlands akvavit (Lindgren 2007) förklarar
Torvald sin religiositet för Olov. De forna frälsningskamraterna har besökt en avgudabild som Torvald
har gömt i skogen. På vägen hem förklarar Torvald sambandet mellan praktiskt snickeri och andlig tro.
Det började med det enkla snidandet och hantverket, kniven och träbitarna och vrilarna och
raspen och stämjärnen. Och hantverket förfinades och började benämnas hemslöjd. Utan att ha
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avsett det utvecklades hemslöjden till konsthantverk och konsthantverket till konst. Och som
sagt, konsten är gudomlig. (s. 57)
Lärare har en annan syn på redskapsanvändningens karaktärsdanande effekt än väckelsepredikanter.
Ofta tror lärare att viktiga redskap i en fungerande didaktik är teorier, texter, siffror eller symboler.
Traditionellt uppfattar allmänheten praktiska redskap, instrument, verktyg och hjälpmedel som en
mindre drastisk förlängning av naturliga behov och resurser. Men lärare med en fungerande praxisteori
vet att förmågan att använda redskap är något konstitutionellt för människan. Användningen av så
kallade kulturella artefakter är inlärd utifrån varje generations utvecklingshistoria. Dessutom pockar
objekten på vår uppmärksamhet. Vi betraktar i sann västerländsk anda överflödet av fysiska objekt
som redskap i vår tjänst, i familj, skola och arbetsliv. Vi betraktar oss som handlingsinriktade agenter.
Utifrån individuella behov och möjligheter hanterar vi objekten efter eget gottfinnande, förutsatt att vi
bevarar medmänniskornas liv och hälsa.
Men eftersom vi sitter fast i vår egen utvecklingshistoria glömmer vi objekt som papper, skrivare,
bildskärm, mjukvara, mus, videokamera, virusskydd och mikroprocessor berättar sin egen historia om
vi ger oss tid att lyssna. Historien omfattar stadier som leder fram en generell syn på hur vi ska
betrakta, hantera och förstå dagens digitala föremål. Medmänniskorna skulle i motsats till vad Latour
(2005) anser betrakta det som tecken på sjukdom om en lärare beskrev en världssyn där dragspelet
sökte en relation till predikanten, där bussen söker en relation till resenären eller där dataskärmen
söker en relation till eleven.
Man kan beskriva vår utvecklingshistoria utifrån det karaktäriserande namnet för den människotyp vi
beskriver. Våra förfäders historia omfattar i tur och ordning den upprättstående människan, den
redskapsanvändande människan, den lekande människan och den kloka människan. Inga av de senare
utvecklingsstadierna vore möjliga utan den artspecifika kompetens som våra förfäder visar i t ex gamla
grottmålningar. Utifrån bilderna konstruerar, använder och erbjuder vi andra att dela den resurs som
ligger förborgad i vår lust och förmåga att använda redskap (bilder, objekt, artefakter) som medel för
att utveckla högre tankemässiga funktioner, t ex om förfluten (minne), nuvarande (handlingar) och
kommande (avsikt) tid. Särskilt den karaktäristik som följer av att erbjuda användning av ett fysiskt
objekt som en dator kontrasterar mot den traditionella synen på hur vi betraktar relationen mellan
redskap och människor. Typiskt nog beskriver vi oss själva som legitima agenter för att förverkliga vår
vilja, ambition och målsättning med hjälp av t ex fysiska instrument, psykiska strategier och/eller
sociala gemenskaper. Vi utvecklar som självständiga agenter beskrivningar och praxisteorier ur och
med hjälp av de redskap som vi så lättvindigt teoretiserar-betraktar och så stora svårigheter använderbeskriver som gemensam resurs, exempelvis i en datasal där lärare leder och elever följer instruktioner
kring moral, etik, fostran, rutiner, läromedel och annat.
Genom tankar, sinnesintryck och erfarenheter skapar vi en bild som är kongenial med vår historia och
våra förväntningar. Den består av individens unika egenskaper, sammanhang mellan fysiska objekt
och mentala lärandeobjekt. Låt oss förutsätta att människans världs-, kunskaps- och
personlighetsuppfattning tar form beroende på hur vi samordnar tankar, intryck, upplevelser och
erfarenheter. En novis som lär sig gå, cykla, simma eller köra bil upplever och beskriver världen med
nya ögon. Den lärande människan med stort ”M” beskriver sig själv, sin förmåga och sin personlighet
på ett nytt sätt efter handlingar relaterade till objekten. Vi förnimmer en känsla av kontroll, förståelse
och inlevelse när så sker. Känslan uppstår ur den överföring som växer fram ur våra intryck av
tangenternas struktur och musknappens klickande. Den fysiska världen, som vi känner den, existerar
genom sinnlig beröring, fysisk kontakt och taktila intryck. Lärare måste kunna beskriva dessa intryck,
särskilt eftersom tredimensionella datorsimuleringar och virtuella världar ger novisen intryck av den
”verkliga världen”.
Genom direkta förbindelse med och relation till datorer, gränssnitt och sociala medier identifierar,
upprepar, bekräftar och beskriver vi våra erfarenheter av tidigare handlingar och konsekvenser. Men
relationsskapandet utgår alltid från vår upplevda relation till de fysiska objekten. Stabiliteten i våra
förnimmelser och minnen gör att vi kan skilja på objekten och förhålla oss till dem: för att spela
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dragspel måste jag koordinera fingrarnas rörelser, jag måste trampa på pedalen för att cykeln ska röra
sig framåt, och jag ansluter till Internet genom att klicka på en symbol med musen.
Som en konsekvens av att vi betraktar impulser, intryck, handlingar och minnen som upprinnelsen till
hur vi orienterar oss i världen – i ett specifikt perspektiv hur lärare genom en kombinerad vad- och
hur-didaktik (Bengtsson 1997, s. 244) utformar undervisningens innehåll – måste vi beskriva
kontakter, relationer och förståelser som en indirekt förmedlad, eller ”medierad” didaktik. Kontakter,
relationer och förståelse grundar sig på förmågan att konstruera och använda redskap. Fysiska föremål,
objekt och artefakter förmedlar och påverkar högre tankemässiga funktioner, andra människor och
verksamhetsutvecklande beteenden. Ett dragspel i händerna på en virtuos i motsats till en sten i
rullning ingår som en integrerad del av våra upplevelser om vad det betyder att vara människa och leva
på jorden. Fysiska objekt som bollar, motorsågar och datorer är föremål som under generationer av
kumulativ påverkan framstår som gemensamt frambringade redskap, så kallade artefakter.
Vi använder språket för att förstå världen och meningen med livet, för att förstå oss själva och våra
avsikter samt för att förstå andra människor genom att konstruera samband, relationer och
förhållanden. Andra dynamiska artefakter är konstfullt framställda föremål, processer eller sedvänjor. I
datorerna möter vi alla tre samtidigt då maskinerna ”förkroppsligar” resultatet av människans förmåga
till specialisering, arbetsdelning, utbyte och distribution. Man skulle kunna tala om ”maskinernas
didaktik”. Datorerna utgör ett bevis på att vi genom idérikedom, uthållighet och fingerfärdighet kan
framställa och använda saker. Vi känner igen dragspel, cyklar och datorer. Vi förhåller oss till och
interagerar med artefakterna, men endast då vi känner igen och behärskar de grundläggande
principerna för deras användning. I en parafras på människans redskapsanvändning refererar jag till
Lindgren (2007) och tänker mig implicit en parallell värld med datorer som arftefakter.

Vårt förhållande till artefakter
Det vilar ett skimmer av hälsa, helighet och funktionalism över sociala system; människor, relationer
och handlingar. Människan kan hantera verktyg för att skapa avrundade helheter ur naturliga fragment.
Lindgren (2007) beskriver helhetens välsignelse i ett utdrag där Olof, en före detta frireligiös
predikant, betraktar en murken roddbåt och redogör för de tankar som konstruktionens enhet och
båtbyggarens skicklighet väcker.
Han hade […] gett sig tid att beundra borden och de handsmidda nitarna och kölen som
sannolikt var tillyxad av en enda böjd granstam. För att inte tala om helheten, de skönt svängda
linjerna, den harmoniska jämställdheten mellan fören och aktern, alla detaljer som
sammantagna skapade en orubblig soliditet och hållfasthet. – Han måste ha varit en ovanligt
händig karl, din Jakob. – Jo nästan obegripligt händig, instämde Gerda. (s. 178)
Språket kan användas till annat än att utforma en didaktik utifrån beskrivande berättelser. Enligt
Wittgenstein (1953) förändrar språkanvändningen, texten, kommunikationen och förhandlingarna
världen i riktning mot dess språkliga beskrivning. Det betyder att giltigheten i våra uttryck varierar
med kommunikationerna. Fenomenet inträffar framför ögonen på mindre lyckosamma, dvs.
generaliserande, produktfokuserade och självcentrerade lärare, som inbillar sig att språkets primära
funktion är att representera världen. I stället ska de inse att lärar- och samhällsuppdragets krav på
didaktisk design är en process där innehållet i kommunikationerna beskriver skillnaderna mellan och
inom komplementära fysiska, psykologiska och sociala system.
När lärare och elever förverkligar en lektionsplanering fungerar den digitala didaktiken i enlighet med
lärarens avsikt. Då kan man säga att artefaktens inbyggda kunskapsinnehåll inbjuder till därtill avsedd
användning. Utförandets logik (Ellström 2005) gäller ofta i skolan. Men när läraren bjuder in eleverna
till att dela en ny berättelse, en ny användning av en bekant artefakt, t ex när/att en person i nöd
paddlar med ett tangentbord för att ta sig till stranden, protesterar eleven och artefakten, den förra gga.
Bättre vetande och den senare genom att bli obrukbar som datortillbehör. Det är svårt att förklara hur
vi kan veta hur ett tangentbord fungerar. Det är på något sätt självklart att man styr en dator med
tangentbordet. Det motsätter sig varje försök till felaktig användning, till exempel som paddel eller
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dragspel. Artefakter protesterar mot varje form av favoriserad användning grundad på användarens
unika behov eller resurser. Artefakterna skapar sin egen logik, och varje individ interagerar i
förhållande till dem. Eleverna vet att läraren förväntar sig att de ska följa lektionsplaneringen när de
löser uppgifterna.
Det finns för- och nackdelar med moderna artefakter, gränssnitt och miljöer. Vid arbete med Skype,
PodCast, YouTube och Twitter får användaren återkoppling inom några millisekunder på den
textkommunikation som förr kunde ta veckor. Jämför hastigheten hos ett brev som kusken befordrade
på en postdiligens med ett e-mailbrev som vi idag förmedlar via Internet. Den fantastiska hastigheten
hos e-mailkorrespondensen utarmar tyvärr innehållet i många värdefulla beskrivningar, intryck och
erfarenheter. Detta gör att värdet på den ursprungliga handlingen att ”kommunicera via brev” sjunker.
Datamaskinens inre uppbyggnad, dess asci-koder, processorer och minneskretsar döljer många av de
funktioner som hästdroskor, ånglok och postflyg kunde erbjuda. Moderna datoranvändare klarar sig
utmärkt utan den ringaste aning om vad som sker i maskinernas inre. Det förhåller sig på liknande sätt
när vi använder stolar, gafflar eller pennor. Vi sitter ned utan att göra en hållfasthetskalkyl av stolen, vi
äter utan att reflektera över värmespridning och vi skriver utan att veta hur överföringen från
knapptryckningarna till datorn går till. Man kan säga att de gränssnitt som artefakterna erbjuder
”skyddar” användarna från tekniska förklaringsmodeller. Artefakternas inbyggda erbjudande om
förmedling av specifika avsikter tillfredsställer våra praktiska behov.
Hård- och mjukvara i datorer fungerar på olika sätt men ger lika resultat, t ex i tekniken för att flytta
text eller bilder med klipp (shift+del) och klistra (shift+ins). Det omvända gäller också: det en redaktör
uppnår med hjälp av automatformatering kan en nybörjare lösa manuellt utan att innehåll, utseende
eller användning skiljer sig från den redigerade texten. På grund av den inbyggda komplexiteten i
digitala läromedel, är det svårt att ange datorenas alla användningsområden. Dessutom är det en annan
sak att använda en ordbehandlare än att formge, montera, installera, reparera eller uppgradera datorn
hos experterna. Varken uppfinnare, formgivare eller användare vet vad experten tänker när han
utformar den dolda slinga i programmet som utför ordbehandlarens sparfunktion. Eftersom
kunskapsinnehållet är stort, erbjudandet brett och funktionaliteten suverän, är det svårt att beskriva vad
en datamaskin (skrivmaskin?), en ljudbok (bok/CD-ROM?) eller en videoinspelning (film?) egentligen
är. Vi vet däremot vad man kan göra med artefakterna och det är tillräckligt. Ordbehandlarens
erbjudande, dess sök- och sparfunktion utgör en viktig del av vår användning och förståelse.

Gränssnitt, relationer, gemenskaper
Även om vårt förhållande till objekten fungerar på liknande sätt när det gäller lärarens
lektionsplanering är det svårt att skilja artefakternas ämnade och faktiska funktion från varandra.
Lindgren (2007) beskriver ett möte mellan två ungdomskamrater. Som pensionärer talar de om
frälsning, avlidna kamrater och rörelsen. Olof undrar varför Bertil har samlat och gömt bygdens
predikstolar. Kamratens svar beskriver en expansiv process över hur trävirket och djuren genomgår en
metamorfos och blir heliga väsen.
Väldiga mängder av andlighet för att inte säga helighet hade genom åren lagrats inne i
predikstolarna, för den delen också inne i själva trävirket och masoniten. Hans bin blev utan
minsta ansträngning delaktiga av de gudomliga mysterierna. De var förandligade, de hade ett
uppdrag och en kallelse som var okänd i andra bisamhällen. Du ser väl, ropade han, hur de
flyger omkring som Guds änglar! (s. 96)
I motsats till den makt, kraft och status som en gång låg i en utsmyckad predikstol erbjuder digitala
artefakter nya funktioner, t ex. global kommunikation oavsett språkliga formuleringar i enstaka inlägg,
sekvenser av utväxlingar eller serier av meddelanden. Användarnas initiativ leder till frågor, svar,
beskrivningar och berättelser. Utväxlingarna utvecklar kommunikationen och leder till lösningar, avtal
och ömsesidig förståelse. Virtuella kommunikationssystem är självreglerarande och möjliggör för
parterna att nå bestämda resultat. En förutsättning för måluppfyllelsen är att systemets komponenter,
dess form, tid och ton känns meningsfulla. Parterna måste nämligen skapa en känsla av förståelse för
ett lärandeobjekt och sedan kontrollera vad som sker. De måste avgöra vad man kan åstadkomma och i
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vilken riktning beskrivningarna rör sig. Sådana avgöranden bygger lika mycket på individens unika
behov och resurser som på artefakternas inbyggda erbjudande. I annat fall skulle ett individcentrerat
perspektiv öppna sig över hur vi uppmärksammar, möter, ledsagar, följer respektive beskriver och
använder artefakter som skolböcker, datorer, lektioner eller lärandeobjekt.
Vi återskapar bilder av verkligheten med hjälp av begrepp, modeller och beskrivningar som andra
människor frambringar främst om/för sig själva men även om/för andra. I det förra fallet leder
processerna till individuell behovstillfredsställelse och senare fallet uppstår sociala gemenskaper. I
humanisternas samtalsgemenskap är människan alltings början, mitt och slut – utan Homo Sapiens
bara dött material, individuella projekt och våld. Naturvetenskapsmännen konstruerar en annan
gemenskap. Deras objekt består av orsaksteorier, gravitation, tid och massa (Hawking 1988). I
biologernas samtalsgemenskap ingår teorier om levande organismer vars enskilda delar upprätthåller
huvudfunktionerna hos sammansatta helheter som människans kropp, ekosystem eller virusstammar. I
jämförelsen mellan fysiker, biologer och humanister ligger den senare gruppens gemenskaper nära en
människocentrerad världssyn.
I humanvetenskaperna upplever parterna artefakternas erbjudanden i relation till beskrivningar av och
förståelser för andra människor. Denna didaktiska relationsförståelse (Kansanen 2002) uppstår ur en
sekvensering av meningsfulla utbyten i professionella samtalsgemenskaper. Jag ser dig och som en
följd av detta försöker jag att upprätta en relation. Bubers (1988) beskrivning omfattar minst två
personer och en relation. Fysiker å andra sidan, exkluderar människor från sina teorier och
förklaringar. Därför saknar deras förklaringar anknytning till enskilda människors uppfattning av tid,
ljus eller gravitation. Eleverna missförstår de vetenskapliga förklaringarna av fysiska objektegenskaper
eftersom de saknar en relation till den samtalsgemenskap som beskriver hur man upplever eller
använder förklaringar som det naturvetenskapliga systemet med stort ”S” erbjuder. En
individcentrerad samtalsgemenskap över hur lärare förstår sitt uppdrag är vida överlägsen systemiskt
korrekta expertbeskrivningar.
Både natur- och humanvetare inser att lärare och elever påverkar och påverkas av artefakterna. Man
kan uppfatta påståendet som vilseledande eftersom språket, betraktat som handling mer än som
abstrakt system, både möjliggör lärande och representerar kunskap. Människans språkförmåga är ett
nödvändigt villkor för att vi ska lära och förstå genom att förhålla oss till fysiska objekt, ord, siffror
och abstrakta symboler. Utifrån en människocentrerad lärares förmåga att tänka i systematiskt ordnade
helheter måste förmedlingen av kunskapsobjektets form och innehåll omfatta en process genom vilken
lärare och elever erbjuder varandra medarbetarskap. Men lärarens didaktiska förmåga måste också
omfatta en inbjudan till iakttagande (Molander 2009) av den utvecklande praktik som deltagandet
skapar, exempelvis vid tillverkning av pilbågar, båtbyggeri eller ordbehandling.
Det finns argument som talar mot att våra uppfattningar om saker, världen och varandra skulle vara så
subjektiva konstruktioner som argumentationen antyder. Det är mer korrekt att säga att input till våra
uppfattningar finns inbyggda i datavärldens gränssnitt, marknadens erbjudanden, skolans
lektionsplaneringar och arbetslivets produktionsnormer. Det handlar om den relationsskapande
kommunikation som en virtuell eller reell didaktisk design erbjuder när aktören ska lära sig spela
dragspel, cykla eller interagera på Internet. Beroende på karaktären i artefakternas erbjudanden har
innehållet i ett erbjudande en viss betydelse för en samtalsgemenskap och en annan betydelse för en
annan gemenskap. Elever som möter lärarens stil, språk och planering reagerar på ett visst sätt.
Läraren blir överraskad av att elevgruppen reagerar på ett annat sätt än motsvarande grupper.
Fenomenet beskriver hur virtuella gränssnitt, didaktiska upplägg eller lärandeplattformar alltid får sin
mening utifrån hur parterna konkretiserar mötet mellan den erbjudna didaktikens hur-form och vadinnehåll. Lärarens lektionsplanering spelar liten roll. Lärarens avsikt, moral och ideologi är försumbara
faktorer eftersom beskrivningsmakten ligger hos eleverna. Men det är svårt att hävda att en unik
artefakt, lärandeobjekt eller lektionsplanering skulle innehålla eller representera en speciell betydelse.
Meningsskapande relationer mellan lärare och elever uppstår när parterna skriver in betydelse i
objekten eller överför betydelse vid gemensam konstruktion av lärandeobjektet. Det som återstår av
proceduren att planera en gemensam verksamhet är (Wittgenstein, 1953, s. 154) att människor
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betraktar och förstår artefakterna, varandra och världen på olika sätt. Skillnaderna skapar betydelser
och man kan beskriva skillnaderna med hjälp av individuella handlingar och gemensamma
verksamheter.
Ett erbjudande om betydelse hos en on/off-knapp är avhängigt av vad som händer när man trycker på
den. Ett erbjudande om betydelse hos en boll är avhängigt av hur man spelar spelet. Ett tredje
erbjudande om betydelsen av en lärares didaktik uppstår ur elevernas reaktioner. För läraren kan
didaktiken vara ett dött instrument, en inspiration till problemlösning, ett erbjudande om
meningsutbyte eller ett förslag till förändring. Eleverna uppfattar alternativen som mer eller mindre
angelägna. Det vore konstigt om en betydelse gällde lika starkt för alla elever. Lektionsplaneringens
betydelse utgår därför från lärarens praxisteori och omfattar en uppsättning förväntade användningssätt
hos de enskilda individerna i en större gemenskap. Mottagandet av den digitala didaktikens erbjudande
kan man identifiera, studera och utveckla oavsett om erbjudandet avser lärare eller om planeringen
fungerar på samma sätt för alla elever.

Människor, medarbetarskap och erbjudanden
I motsats till den digitala didaktikens prioriteringar och fokus på iakttagelse och individualism är det
något speciellt med att arbeta och förstå vardagsdidaktiska situationer som uppstår när hanteringen av
ett medierande instrument blir étt med individens moral och avsikt. Spågummor, regnmakare och
charlataner har genom åren profiterat på läraryrkets kreativa potential. Så här skriver Lindgren (2007).
Jag var en bluffmakare som spelade dragspel, sade han. Visserligen en glödande, stundom
bländande bluffmakare, men ändå. Tidvis var jag helt i händerna på dragspelet. […] Men
herregud! sade han, han tänkte numera aldrig på dragspelet, han ville inte tänka på det! Det
hade varit till förförelse, han hade huggit bort det ur sitt medvetande, han kunde knappast
minnas hur tårdrypande det lät! (s. 125; 142)
Lurendrejaren, magnetisören och lycksökaren har dunkla avsikter medan syftet med lärarens didaktik
är att hjälpa eleven att utforska sig själv, andra människor och världen. Vid sådana undervisnings-,
studie- och beskrivningsprocesser blir eleverna, i motsats till berättelsens frälsningsoffer, medvetna
om sin syn på kunskap, på världen, på arbetsmetoder samt på mätningar, uppgifter och data.
Vi tar fasta på den förhärskande idén att förståelse är en social, fysisk, psykologisk och kognitiv
konstruktion och att varje lektionsplanering utgår från individens resurser och behov. Då måste lärarna
undvika att betrakta sin didaktiska utmaning utifrån kravet på att de ska forma en produkt. Planeringen
bör i stället utgå från ett erbjudande om kommunikation i ett medierande gränssnitt. Det rör sig om
didaktik som konstituerar elevernas uppfattning om en kulturellt frambringad artefakt. Cole (1999)
skiljer på primära artefakter (penna, högtalare, dragspel) som vi använder för att understödja konkreta
handlingar. Sekundära artefakter (text, tal, musik) är symboliska representationer av handlingar som
understöder primära artefakter. Bokbål, bönemöten eller digitala spelsekvenser är några tertiära
artefakter. Vi använder dem som redskap för att påverka vår syn på världen, och som hjälpmedel för
att ändra på gamla rutiner och sedvänjor, exempelvis hur lärare delar ut, samlar in och ger feedback på
hemuppgifter, t ex. via en lärandeplattform. Läraren måste överväga variationen i elevernas
erfarenheter av distansundervisning och utforma gränssnittet, den digitala didaktik (metod plus
innehåll) och didaktiska design (form plus innehåll) som eleverna möter. Variationen i lärarens
erbjudande påverkar elevernas uppfattning av lärarandeobjektet positivt.
När läraren försöker etablera en didaktisk relation för att förstå hur eleverna uppfattar ett erbjudande
om gemensam konstruktion av ett lärandeobjekt utgår han/hon från att lyssnande empati kombinerad
med strukturerade krav möjliggör processen. Lärarens förståelse av elevernas resurser är olik den
förståelse som ligger till grund för att hantera primära (dator) och sekundära (kommunikation via email) artefakter. Läraren måste anlägga ett beskrivande förhållningssätt för att formge en tertiär
artefakt (lärandeobjekt) som lockar till användning, fördelning, interaktion och produktion. Lärarens
förståelse av elevens förståelse av kunskapsinnehåll och lärandeobjekt är en förutsättning för ett
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konstruktivt erbjudande om interaktion och gemensamma beskrivningar som bygger på en didaktisk
relation.
Skillnaden mellan att förstå didaktik som en primär artefakt (objekt), sekundär artefakt (dynamiskt
lärandeobjekt) eller tertiär artefakt (erbjudande om interaktion) är avgörande för klassrumsarbetets
utveckling. Det är en sak att förstå och förklara livets uppkomst eller universums storlek med hjälp av
Big Bang. Det är en annan sak att beskriva vad som händer när någon blir berörd av en medmänniska.
Det är nära nog omöjligt att förstå hur en primär artefakt som en mikroprocessor fungerar utifrån
tekniska förklaringar. Men med ett människocentrerat perspektiv på utformningen av tertiära artefakter
förstår läraren som formgivare och eleven som medarbetare vilken typ av erbjudande läraren visar upp
och vad erbjudandet betyder.
Mediernas flyktighet, vardagslivets demokratisering, religionens sekularisering och
informationssamhällets fragmentering gör att en fungerande didaktik måste utgå från elevernas behov.
Syftet är fel om lärarens människocentrerade design leder till att tillfredsställa rådande uppfattningar
om hur man skriver en uppsats, distribuerar en fil eller streamar en Powerpoint. Lärarens didaktiska
ambitioner måste omsluta ett moment av riktningsangivelse, ledning och kreativitet. Då förstår
eleverna lärarens val av metod, innehåll och budskap.
Teknologiskt präglade experter med en mekanisk världsbild protesterar mot klarlägganden av hur vi
samspelar med varandra genom artefakter. Människocentrerade lärare med en humanistisk syn
accepterar däremot beskrivningen av samspel, dialog och utveckling (Dysthe 2003). Deras argument
bygger på att eleverna måste förstå teknologiska erbjudanden innan de kan använda dem. Lärare som
misslyckas utgår från ett instrumentellt perspektiv där de mäter elevernas tolkning, lärande, förståelse
och kunskap i förhållande till sin egen. Att prioritera eget tänkande framför elevernas är en dålig idé,
särskilt om syftet är att erbjuda och verkställa kunskapsinnehåll med hjälp av digital didaktik. Ett
instrumentellt perspektiv utmynnar i orimliga krav på förståelse av något beprövat och ”gammalt”
snarare än potentiellt utvecklande och ”nytt”.
Vid en återblick på sina gärningar låter Lindgren (2007) väckelsepredikanten Olof betrakta livets
föränderlighet, samhällsutvecklingen och sitt öde. Den gamle mannen placerar sin person, goda
gärningar och trogna vänner inom ramen för ett system av artefakter, handlingar och livsöden. Det vi
lär av varandra och det livet lär oss bygger på en deprimerande logik, om vi betraktar varandra som
behov-, motiv- och målstyrda agenter inom gränserna för ett givet system.
Men på den tiden då du frälste det innersta av Västerbotten, då trodde du att det mesta hängde
samman? […] Jag trodde verkligen att allt berodde på någonting. Orsaker. Verkan. Avsikter.
Skuld. Mening. Början. Slut. På den tiden kunde vi inbilla oss i stort sett vad som helst. Nu är ju
allting annorlunda. (s. 184)
Det är en konst att genom egna ansträngningar skapa utvecklingsmöjligheter för andra. Talet om
typiska medelelever gör att läraren undviker den utmaning som ligger i att individ- och
situationsanpassa didaktiska erbjudanden till den mångfald av förväntningar som ingår i en
lektionsplaneringsprocess. Som konstruktion i lärarens värld är Eleven med stort ”E” tyst, osynlig och
frånvarande. Eleven bidrar knappast i lärarens lektions- design-, planerings-, genomförande- och
utvärderingsprocess. Eleven existerar som en anonym faktor i mängden med egna, unika och oväntade
uppfattningar om verkligheten. Tvärtemot en sådan uppfattning kan eleven göra intelligenta val, fatta
kloka beslut, argumentera för en sak och stödja lärarens design. människocentrerade lärare erkänner,
accepterar och arbetar med att förstå elevernas mångfald. De inser att god digital didaktik fungerar
utifrån elevernas behov och resurser.
Utan lyhördhet, empati och anpassning blir människors möten tomma ritualer. Detta förhållande gör
lärare är ”verbala kommunikationsmedarbetare”. Som sådana kan vi utforma en speciell teknik, en viss
teknologi, en avtalad metod och en förväntad process. Genom att ingå i ett system av miljöer,
intentioner och interaktioner kan vi påverka varandra för att stödja önskvärda eller förhindra stötande
beteenden. Lärare och elever kan bilda par, allianser eller arbetsgrupper. Procedurerna för verbal
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samordning är dock mer kreativa än förutbestämda (Hansson 2011c). Eftersom elever och lärare hyser
förhoppningar om hur utbytet ska gå till måste vi ersätta den typiske Läraren och Eleven med
mångskiftande och unika Medarbetare. Begreppet tillåter en omdefiniering av lärarens didaktiska
kompetens, hans/hennes förmåga att formge metod och innehåll samt möjlighet att förstå design som
ett gränssnitt för att säkerställa en social process över historik, artefakter och människor. Tidigare
felgrepp uppstod på grund av att vi betraktade en didaktisk design med samma ögon som vi betraktar
en industriell produkt. Med en interaktiv syn på lärarens och elevens didaktiska relation får många
individer lov att spela olika roller. Trots detta tillskriver sig många lärare en nyckelroll vid utforma
och genomföra lektionerna. Det är en gammal sanning att didaktiken fungerar genom samarbetet i,
genom och med artefakterna.
Läraren inbjuder till förhandlingsbara beskrivningar i form av grafik, färger, tecken, skisser, bokstäver
och siffror. Men oavsett form är lärarens förslag kommunikativa. Artefakternas funktion består i att
översätta lärarens avsikt för eleverna. Om läraren arbetar nära eleverna kan eleverna förkasta eller
acceptera erbjudanden. Den auktoritet som följer av att tillhöra skolan som institution gör att eleverna
accepterar lärarens didaktiska erbjudanden, förslag, presentationer och berättelser. En orsak till att
eleverna accepterar förslagen är att lärandeobjektens form, utseende, innehåll, funktion och effekt är
beskrivnings- och kommunicerbara. Framgångsrika erbjudanden inspirerar till samarbete och
utveckling mellan medarbetare; bidrar till en framväxande kultur; skapar nödvändiga resurser för
förverkligande; möjliggör kommunikation; tillåter aktivt experimenterande.

Avslutande reflektion
Definitioner av enskilda begrepp tenderar att utarma ordens nomos-betydelse. Alternativet är ordens
situationsrelaterade logos-betydelse. Den kontextuella betydelsen hos t ex. social samverkan ingår i
samma semantiska fält som det inkluderande pronominet vi. Några västerbottningar i Lindgrens
(2007) bok tyr sig till varandra när de fått veta att en inflyttad bybo har mördat sin fru.
Jag tycker att det är ett vackert ord, sade hon. Vi använder det ideligen. Olof Helmersson
instämde. Vi är ett av språkets ädlaste och varmaste ord, sade han, fyllt av stolthet och
värdighet. Särskilt ville han understryka att Vi uttryckte den innerliga och nödvändiga
samhörigheten mellan människor, att utan Vi skulle ingen medmänsklighet vara möjlig, ja i
grunden var hela skapelsen innesluten i det där korta och oansenliga ordet. (s.165-166)
Med digital didaktik kan man åstadkomma ett människocentrerat samspel genom att bjuda in till social
förhandling, nära samarbete och ömsesidiga avtal i en gemenskap där eleverna följer varandra och
omformar det erbjudna systemet med sitt deltagande. Det är nödvändigt att föreställa sig att elevernas
deltagande möjliggör konstruktionen av en skiss över systemets innehålls- och metod-form. Elevernas
bidrag till Systemet med stort ”S” utvecklar en unik historia, en relevant nutidsberättelse och en
trovärdig prognos. I en sådan digital-virtuell alternativt analog-reell didaktik bildar elevernas
individuella bidrag underlag för alternativa lösningar som i sin tur motiverar andra till deltagande.
Bidragen skapar förståelse för hur principerna för att hantera systemet fungerar (Hansson & Pesämaa
2012). Varje individuellt bidrag skapar en gemensam förståelse för hur världen fungerar. Det är en
konst att lära, lära ut och låta andra lära (Molander 2009) hur man didaktiserar ett kunskapsområde.
Pedagogikämnet lider i motsats till didaktiken av en dubbel problematik kopplad till pedagogisk
paradox och instrumentalism. Problematiken innebär att läraren måste utöva psykologiskt tvång och
retorik för att frigöra eleverna. I motsats till den klassiska vetenskapens ambitioner att förstå och
förklara didaktik som fenomen och didaktiska situationer som realitet, kan man beskriva undervisning
med hjälp av teoretisk mediering, text och information samt artefakter, miljöer och människor. Genom
att utforma specifika relationer mellan komponenterna uppstår erbjudanden om konstruktiv
interaktion. Lärarens didaktiska val och didaktikens formande effekt visar hur man kan förstå, förklara
och beskriva (digital) didaktik. Samverkan, kollektiva handlingar och lärande uppstår när aktörerna
söker kontakt, förhandlar och delar med sig till andra.
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Den här textens vetenskapliga algoritm är verksamhetsteoretisk. Framställning, motivval och exempel
bygger på en övertygelse om att människan tänker och agerar som verksamhetsteoretiker. De flesta
människor behärskar en verksamhetsteoretisk praktik. Förhållandet gäller i lika hög grad predikanten i
Norrlands akvavit, bokens författare och undertecknad. Som kommentar till kategorierna tro och
vetande, andligt och världsligt, beskrivning och handling kommenterar Karl Marx’ (Engels 1969, s.
82) Feuerbachs åttonde tes. ”Det samhälleliga livet är till sitt väsen praktiskt. Alla mysterier, som
förleder teorin till mysticism, får sin rationella lösning i den mänskliga praktiken och i förståendet av
denna praktik.”
En episod ur boken fungerar som kommentar till erfarenheten, uppfattningen och argumentet att
verkligheten är praktisk. Predikanten stiger på bussen vid hållplatsen och frågar om chauffören vill
köra till kyrkogården varpå chauffören säger: Det är väl inte dags redan!
Det finns ett övergripande syfte med att delta i organiserad verksamhet – att utveckla livet, undvika
smärta och död samt att värna om naturen. För alla miljöer kan man utforma en avpassad didaktik med
vilken aktörerna kan inbjuda till och delta i samarbete, fördelning och utbyte. En förutsättning är att
lärare behärskar och använder planer, processer och lösningar som initierar, säkerställer och slutför
elevernas skapande process. Lärarnas lektionsplanering, didaktik och mål bestämmer utfallet av dylika
möten. Medarbetarnas beskrivningar präglar arbetet genom medveten medverkan i det sociala
systemet, oavsett om artefakterna är predikostolar eller datorer, frälsning eller lärande.
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7 Filosofens pedagogik
Fokus för detta kapitel är moralfilosofi. Aspekterna omfattar minne, didaktik, värdegrund, fostran och
människokunskap. Perspektivet täcker läraryrkets moraliska, sociala, instrumentella, didaktiska och
psykologiska dimensioner. Grundläggande för Filosofens pedagogik är att minst två aktörer ingår i
beskrivningar av ”pedagogiska” och ”didaktiska” situationer. Aktörernas konversationer ger ledtrådar
om syfte, talhandlingar, hur och vad aktörerna lär – att människornas handlingar skiftar med
omgivningens och tidpunktens lokala erbjudanden.
Min mormor hade sin bakgrund i bondesamhället. Jag återberättar en historia som utspelade sig i slutet
av 60-talet. Mormor ser en springande man i träningsoverall passera på gamla Riks 13. Fenomenet
återkommer regelmässigt hela veckan; en man i sina bästa år löper förbi mormors hus i Rosvik. Till
slut frågar hon morfar som vunnit DM som lagledare i fotboll på 40-talet: Vad gör n’Bertil på
landsvägen? Han sprint, säger morfar. Ja, det ser jag, men... , säger mormor. Morfar blir svaret
skyldig. Ska man beskriva en så främmande företeelse som att jogga för att må bra, förbättra
konditionen och undvika sjukdomar måste parterna ge utförliga förklaringar. I mormors värld jobbade
bönderna i samband med att de plöjde åkrar, satte potatis, matade djur och fällde skog. Mormors
religiösa verklighets- och världsuppfattning byggde på att människan arbetade i sitt anletes svett för att
vila på den sjunde dagen. Den nya världens intåg raserade hennes bild. Ett nytt paradigm tog form tack
vare en joggare på riksvägen mellan Piteå och Luleå.
Det är en självklarhet att författare och läsare kan skilja mellan berättande och beskrivande text. Men
liksom de flesta självklarheter finns det någonting som undkommer denna observation. Likheten
mellan orden är uppenbar – de representerar berättelser respektive beskrivningar. Men vari ligger
skillnaden mellan berättande beskrivning och beskrivande berättelse. Frågan är om alla uttalanden och
interaktioner är stilistiskt-innehållsligt sammanhållna och avrundade helheter. I stället för att
problematisera och ifrågasätta skillnader och likheter mellan olika texttyper kan man förenkla
problematiken och konstatera att berättelser är ett resultat av lekmannens upplevelser och värderingar.
Beskrivningar är vetenskapliga uttolkningar av verkligheten. Pedagogens och filosofens uppgift är att
erbjuda örklarande berättelser (Erklären) och begripliga beskrivningar (Verstehen).
Till yttermera visso förknippar lekmän subjektivitet och experter filosofisk visdom med erfarenhet,
eviga sanningar, människovärde och liv. I ett försök att förstå berättelsens, diskursens och det
offentliga samtalets logik beskriver Foucault (1993) den enskilda människans villkor, hennes sökande
efter sanning. Allt innehåll utgår från ett värderande förhållningssätt till data, information, objekt och
idéer.
... för den mest avskalade erfarenheten skulle världen, innan den ens hunnit samla sig i form av
ett cogito, genomströmmas av betydelser som föregår erfarenheten, de är så att säga redan
sagda. Dessa betydelser skulle ordna världen omkring oss och vid spelets början öppna den för
ett slags primitivt igenkännande. På så vis skulle en primär samhörighet med världen bilda
grunden för vår möjlighet att tala om den inne i den, att beteckna och benämna den, att bedöma
den och slutligen lära känna den i sanningens form. (s. 34)
Tyvärr utmynnar Foucaults (1993) analys av diskursens möjligheter att skapa, etablera och presentera
eviga sanningar i abstrakt teoribildning. Foucaults beskrivning anger knappast vägen till sanning och
visdom om man förlitar sig på språkets makt som medium och som ett resultat av individuell
erfarenhet. Än värre blir det om man kategoriserar resultatet som universell sanning. Det undgår
nämligen Foucault att utbytet mellan olika subjekt samt mellan subjekt och objekt innehåller en
potential för sanningsökande, lärande och kunskap.
Oavsett om det rör sig om det grundade subjektets, om den grundade erfarenhetens eller om den
universella förmedlingens filosofi, är diskursen inte mer än ett spel – ett skriftspel i det första
fallet, ett läsespel i det andra, och ett utbytesspel i det tredje. Detta utbyte, denna läsning och
denna skrift sätter aldrig något annat i spel än tecken. På så sätt upphäver diskursen sin egen
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verklighet genom att underställa sig det betecknandes (dvs. ordets, egen kommentar) ordning.
(s. 35)
Sanningstemat såsom det framgår ur Minne, historia och glömska (Ricoeur 2005) är ständigt
närvarande i filosofernas förstående- och förklaringsambitioner. Uljens (1998, s. 173) behandlar
pedagogiken ur ett historiskt perspektiv på kunskap, bildning och fostran kombinerat med pedagogisk
tillit. Det gäller enligt Uljens (ibid.) för läraren att uppfordra eleven till självverksamhet, exempelvis
genom att erbjuda frihet att (re)producera egna bilder och berättelser av fakta, intryck och erfarenheter.
Brenner (1991, s. 64 i Uljens 1998) bekräftar det pedagogiska frihets- och bildningstemats betydelse.
Den som skall uppfostras kan i bildningsprincipens bemärkelse finna sin bestämmelse till
produktiv frihet, historicitet och språk endast då han genom pedagogisk växelverkan
uttryckligen uppfordras till självständig medverkan i sin bildningsprocess. (s. 100)
Det finns således starka band mellan pedagogik och filosofi, särskilt mellan fostran och moralfilosofi.
Samtidigt är det svårt att med citat, berättelser eller introduktioner sammanfatta och belysa filosofens
pedagogik alternativt pedagogens filosofi. Hittills har beskrivningarna handlat om pedagogisk filosofi.
Problematiken kring ämnesdefinitionerna springer ur förhållandet att så mycket av innehållet i en
pedagogisk bok som handlar om pedagogik ska spegla spännvidden mellan det unikt personliga och
det generellt allmänmänskliga i det vi ser, tänker, känner och gör vid mänskliga möten. McCall Smith
(2008) beskriver vardagsmänniskan Graces funderingar i Filosofiska söndagsklubben.
Anhängarna till Kant skulle inte tveka om svaret på det (spelberoende, egen kommentar), men
det var problemet med Kants morallära: allt var så oerhört förutsägbart och lämnade ingen plats
för subtiliteter. Ungefär som Kant själv, tänkte hon. I rent filosofisk mening måste det vara
mycket krävande att vara tysk. (s. 179)
Det naivt-komiska citatet belyser människans återkommande identitetsproblematik, vem är god, vem
är europé, vem är ett helgon? Problematiken avspeglar sig i frågor som rör kategorierna filosof, tysk
och enskild människa. Som moderna medborgare anser vi att föräldrar, samhälle, skola och lärare ska
fostra våra barn. Tidigare var hem och kyrka självklara institutioner för att forma det luststyrda barnet
till en plikttrogen arbetande människa. Den skolpedagogiska debattens mål, innehåll och metoder
växlar; argumenten kommer och går. Det finns sedan antiken ett allmänt intresse att diskutera en
samhällelig och individuell normbildning kring vem, hur och vad skolans, samhällets och
kulturgemenskapens disciplinering, fostran, uppfostran och socialisation ska omfatta och innehålla.
Nationella styrdokument (Lpo94, s. 5) anger kollektiva värden som ”rättskänsla, generositet, tolerans
och ansvarstagande”, trots att barnens skol-, arbets- och livskarriär i grunden är personliga projekt.
Under antiken innebar formell utbildning-undervisning och fostran en institutionaliserad möjlighet för
överklassens barn att utveckla intellektuella förmågor. För Rousseau var barnet, den naturliga vilden,
en objektifierad individ som den vuxne skulle leda in på rätt livsbana genom att utveckla medfödda
förmågor; livets logiska och generösa konstruktion angav ramarna. Kants filosofi om fostran omfattar
enligt Stensmo (1994) och Uljens (1998) ett ömsesidigt förhållande mellan vuxna och barn. Målet för
fostran är enligt Kants filosofi att utveckla barnets karaktär genom: ”lydnad, sannfärdighet och
socialitet.” Dagens ungdom förknippar sådana mål med kränkande disciplinering.
Som en reaktion på första världskrigets fasor svepte en våg av fredslängtan över världen. Den visar sig
hos Russell (1926) som moraliska mål för undervisningen: ”vitalitet, öppenhet, mod, och intelligens”.
Pacifisterna menar att uppfostran fungerar bäst när den vuxne utvecklar barnets positiva möjligheter i
stället för att i efterhand justera medfödda eller inlärda brister. Idag förknippar vi värden som
(val)frihet, egenkontroll, ägarskap, kreativitet och självförverkligande som rimliga fostransmål.
Den norska Nobelpriskommittén belönar 1989 en fredsfilosofi som uppstår ur pristagarens vördnad för
mänskligt liv kombinerat med universellt ansvar för naturen. Fredspristagaren Dalai Lama (2000)
uppmanar till etisk revolution: ”Medkänslan är en av de egenskaper som främst skänker livet mening.
Den är källan till all lycka och glädje, och den grundlägger ett gott hjärta, det hjärta som agerar utifrån
en önskan att hjälpa andra.” Det finns det en global etik för hur vi bör bete oss när någon eller något
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hotar våra relationer. Ett sådant regelverk kan man ange i pedagogiska termer och sammanhang utan
att för den skull ta till brösttoner. FN:s konvention om mänskliga rättigheter (Skolverket 1994)
beskriver målet för världsorganisationens arbete.
åstadkomma internationell samverkan vid lösande av internationella problem av ekonomisk,
social, kulturell eller humanitär art samt vid befordrande och främjande av aktningen för
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, utan åtskillnad av ras, kön, språk eller
religion. (s. 13)
Här nämner myndigheten eftersträvansvärda mål för internationell samvaro som samverkan,
problemlösning, rättighet, frihet och rättvisa. På liknande sätt men med friare stil anger Orlenius och
Bigsten (2006) under rubriken ”Barnets autonomi” den svenska läroplanens (Lpfö98, s. 7) mål att
värna ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet.” Citatet perspektiverar yrkesetik
och pedagogens professionella praktik. Därmed närmar vi oss verklighetens utmaningar. Alla läsare
vet att det är stor skillnad mellan skolans offentliga vardagsarbete för kunskapsinhämtning och den
lilla människans privata värld för att skapa identitet. Några skönlitterära beskrivningar (Hildebrandt &
Björk 2008) visar skillnaderna. Först en bild av klassrumsmiljön.
Magister Svedberg, klädd i sin slitna manchesterkavaj, skrev upp en andragradsekvation på
svarta tavlan. Klasskamraterna skrev noga ned siffrorna. Maria lutade sig fram över bänken.
[…] – Maria, har du några frågor? Magister Svedberg kliade sig i det grå skägget och betraktade
henne irriterat. Maria skakade på huvudet och böjde sig sedan ned över den uppslagna
matteboken. […] Maria såg sig omkring i klassrummet, det hade redan ringt ut och de andra var
på väg ut genom dörren. Snabbt reste hon sig och rafsade ihop sina böcker. (s. 111, 112-113,
117)
Elevens försök att lösa räknetalet och inre tankeverksamhet tar sig olika uttryck. Vi talar sällan om etik
och värdegrund som ett privat projekt utan yttrar oss om skolans offentliga utbildningsverksamhet.
Logiken är förståelig och felaktig: Alla som har gått i skolan – i princip alla vuxna människor – har
goda och dåliga minnen av sin skolgång. De hyser åsikter om systemet och anser sig vara kompetenta
att uttala sig, men hur mycket vet den så kallade allmänheten om de enskilda situationerna, empati och
utmaningar. Hildebrandt och Björk (2008, s. 111, 113, 117, 123) beskriver i motsats till föregående
exempel elevens verklighet och inre tankeverksamhet. ”Hur kunde allt vara som vanligt? […] Tre
dagar kvar, sedan skulle hennes tid vara ute och något fruktansvärt skulle ske. […] Det var långrast,
vilket betydde att hon inte skulle lyckas hålla sig undan skvallret och elakheterna längre. […] Det var
livsluft, vrede och lite sorg.”
Pedagogikens uppgift är att med hjälp av en direkt-upplevd mer än återberättad-historisk värdegrund
balansera kunskapsinhämtning på exempelvis en matematiklektion mot hot och belöningar i elevernas
sociala värld. Idag lever eleverna i en fysisk och i en virtuell värld med nya moraliska och
utvecklingsmässiga implikationer. När skolans och samhällets fostrande roll får stå tillbaka för
ungdomskulturens normer, värderingar och beteenden släpper pedagogiken en viktig dimension. När
vår nationella-kulturella värdegrund får stå tillbaka för marknadsekonomiska krafter blir alla som gått i
den gamla skolan vilsna. Som medborgare och experter oroar vi oss över utvecklingen och kräver
snabba lösningar, brandkårsutryckningar, akuta åtgärder och hårda tag i skolan.
Sådana spontana reaktioner bygger på en felaktig logik. Fostran utifrån en gemensam värdegrund
betyder något helt annat än likformighet, snabbhet och styrka. En annan förklaring till att allmänheten
ropar på disciplinära åtgärder, avstängning och straff kan vara att den enögde är kung i de blindas rike.
Lärarens redskap för att implementera en gammal värdegrund blir snabbt gamla, föråldrade, antika. Vi
känner skolan som yta för kunskapsöverföring förmedlad via grammatiklektioner,
andragradsekvationer och skolböcker. Vi har för länge sedan glömt hur läraren gjorde och hur vi
uppfattade egna, lärares, kamraters och föräldrars förväntningar, ambitioner och mål.
En slutsats av resonemanget blir att pedagogiken med stort P måste omsluta ett moment of normativt
ställningstagande för ”det goda” snarare än att meddela en beviskedja över vad som är logiskt, sant,
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rätt och riktigt. Pedagogikens normativa bör-inslag beskriver hur livet, relationerna och människorna
tänker, är, känner och beter sig mot varandra. Politiker, filosofer och världsförbättrare formulerar
gärna innehåll, metoder och regler. Det är som alla lärare och ett fåtal föräldrar vet betydligt svårare att
omsätta demokrati, medkänsla, rättvisa och ansvar i konkreta handlingar.
På grund av pedagogikämnets generösa karaktär är det svårt att skilja mellan praktisk-pedagogisk
filosofi och praktisk-filosofisk pedagogik. Men frågan innehåller en djupare beskrivnings- och
förklaringspotential än den ordleksliknande formuleringen antyder. Bland annat omfattar följande
exempel pedagogikämnets spännvidd med 26 nätverk samlade i en kongress anordnad av Nordiska
föreningen för pedagogisk forskning (NFPF/NERA). Från tidigare års konferenser har flera nätverk
försvunnit: Ethnographic studies, Health care pedagogies, IT & education, Media pedagogy, Research
on health education, Sociology of education och Youth research. Filosofiska värdefrågor ingår (2009)
i två livskraftiga konferensnätverk: Empirical Research on Value Issues in Education och The Nordic
Society for Philosophy of Education. Innehållet i några av de förra nätverksmedlemmarnas bidrag
antyder att utbildning i etik är ett kontroversiellt företag. Argumentet är att forskning på värdegrund,
värdefrågor och värden bygger på social-liberal demokratisk grund, åtminstone i nordiska länder.
Konferensdeltagaren ifrågasätter forskningens status som självständig disciplin genom att hävda att
forskning i värdepedagogik minskar ämnets och praktikens samlade kunskapsmassa. En annan
konferensdeltagare fokuserar på kommunikation och unga internetanvändare. Han undersöker med
hjälp av frågeformulär 1 700 svar på frågor om hur internetanvändarnas bruk av IT påverkar
uppfattningen om moral och etik, t ex när det gäller mobbning, skolk och liknande beteenden.
Resultatet visar (2009) att socialt stöd är vanligare än nätmobbning. Författaren frågar vad resultatet
betyder för vuxenvärldens agerande och hur det påverkar elevernas kunskapssyn. En tredje deltagare
undersöker elevernas möjlighet att delta i skolans vardagsarbete och nämner ”plusord” som
skoldemokrati och medinflytande. Deltagaren hänvisar till barnkonventionen, Förenta nationerna och
sociologisk forskning. Ett fältstudium i årskurs fyra och fem med observationer bland lärare och elever
ligger till grund för presentationen. Deltagaren analyserar barnens teckningar och loggböcker med
hjälp av Grounded Theory. Det föga överraskande resultatet är att det finns möjligheter och problem i
skolbarnens värld. Övriga teman omfattar oetiskt beteende bland lärarkollegor, lärares
idealuppfattningar om klassrumssamtal, elevernas syn på mobbning, forskarens etiska
ställningstaganden vid etnografiska studier, motsättningar mellan insatser för att freda barnets rätt och
kollegial lojalitet, klassrumsdiskussioner i storgrupp, demokratiskt deltagande samt värdekonflikter i
privata skolor.

Från ett lärarutbildningsperspektiv
Bedrägligt likartade uttryck som värden, människokunskap och moral uppstår under årtionden av skoloch annan utveckling. Man kan fundera över uttrycken ”undervisning som yrke”, ”utbildning i
yrkeskunskap” och ”utbildning i yrkesundervisning”. Man kan också jämföra uttrycken med vilken
typ av beredskap och kunskap läraryrket kräver. Eleverna måste trots ibland obekväma
arbetssituationer fortsätta i skolan, de måste lära sig följa ett fastlagt schema utan att fastna i ett privat
känsloträsk. Giddens (1991, s. 41) talar om (egen övers.) ”en praktisk förmåga att gå vidare i en jobbig
social miljö är inte samma sak som kreativitet men handlingen förutsätter ett visst mått av kreativitet
och kreativiteten uppstår ur situationen.” Ett exempel från en lektion i sjuksköterskeutbildningen
illustrerar problematiken.
Innan eleverna kan delta i övningar i metodrummet måste de ta på sig sjukhuskläder. Elever från
flexvården pratar med sina kamrater och elever från ungdomsgymnasiet pratar med sina kamrater.
Efter fem minuter öppnar läraren dörren till metodrummet. Hon bär också sjukvårdskläder, håret är
uppsatt och rentvättade händer. Några elever tar av sig ringar och klockor när de ser lärarens händer.
Elever med gemensam utländsk härkomst sitter nära varandra för att förklara svåra ord och begrepp
för varandra. Först går (vårdyrkes)läraren igenom hygien och hur man ska se ut när man jobbar inom
sjukvården. Sedan diskuterar läraren lektionsinnehållet med eleverna, övre och nedre toalett. Lärarens
teoretiska genomgång fortsätter med att eleverna får tvätta varandra (övre toalett) under lärarens
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instruktioner. Mycket av det som händer, de enskilda handlingarnas syfte och effekt rör sig om etik,
värdegrund och korrekt bemötande av patienter och vårdtagare. En stor del utav lektionen handlar om
integritet, professionellt förhållningssätt och empati. Eleverna ska visa respekt gentemot
vårdtagaren/patienten och vara medvetna om sin makt som vårdare och använda makten på rätt sätt.
Elevernas förståelse uppstår ur hur det känns det att tvätta och bli tvättad av en annan människa. Under
den praktiska delen av övningen ingår eleverna i grupper. Vissa spelar patienter och andra agerar
personal. Sedan byter eleverna roller samt diskuterar med varandra och läraren.
Lpo94 (2006) är ett nationellt styrdokument där myndigheterna anger riktlinjerna för skolväsendet.
Dokumentets första kapitel behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Exemplet från en vårdlektion
på gymnasiet visar att praktiskt arbete aktualiserar aktörernas värderingar, erfarenheter, kunskaper och
ibland kreativitet. Tillsammans bildar dessa erfarenheter uppfattningar, föreställningar och attityder en
bild av mänsklighet, vem vi är och vad det betyder att vara människa. Samhällsförhållandena påverkar
vår människosyn liksom människors möten, institutionella mekanismer, politiska beslut och
ekonomiska förhållanden. Med en förhoppningsvis positiv människosyn och ibland tyvärr som
objektifierad part eller virtuell personlighet påverkar vi varandras agerande, arbetsfördelning och mål.
Den professionelle yrkesutövarens människosyn påverkar sålunda arbetets utförande, variation,
kontinuitet, noggrannhet och transparens.
Myndigheterna vill reformera gymnasieskolan eftersom (Skolvärlden, 2008, s. 4-5) skillnaderna
mellan yrkes- och studieförberedande program ska öka. Dessutom kommer kraven att omfatta bredare
och djupare kunskap i karaktärsämnen på de studieförberedande programmen och på teoretisk kunskap
inom de studieförberedande programmens kärnämnen. Det paradoxala med den planerade
förändringen är (ibid., s 5) att de yrkeskunniga i branschen vill ha mer teori på de yrkesförberedande
programmen medan myndigheterna vill ha mindre teori. Teknifieringen, ekonomin och
samhällsutvecklingen visar att innehållet på program som metall, industri, bygg och fordon kräver mer
kunskap i kärnämnen som matematik, svenska, samhällskunskap och engelska.
En inspirationskälla till den här boken har varit en nära nog etnografisk/etnologisk undersökning
(Granath, 1999, s. 8) av skola och lärarutbildning där journalisten-författaren säger: ”Man kan alltid
diskutera vad god undervisning är, men jag är ändå övertygad om att en av orsakerna till skolans
tråkighet står att finna i det myckna reproducerandet.” Författaren (ibid., s. 8) kritiserar både skolans
praktik och lärarutbildningen för brister i att synliggöra och meddela didaktisk kompetens till blivande
lärare: ”Beror den sociala tafattheten i skolan på motsvarande tafatthet i lärarutbildningen? Hur lär sig
blivande lärare att göra kunskapen levande? Vilken kunskapssyn har man på lärarhögskolorna? Vad är
det egentligen man lär sig under utbildningen bortsett från sina ämnen?” Det är rimligt att anta att
frågorna och svaren är lika aktuella idag som när författaren gjorde observationerna.
Den som beslutar dig för att bli lärare har vissa förväntningar på yrkesvalet. En undersökning i
Kyriacou och Kunc (2007) visar att blivande lärare före utbildningen ställer sig frågande till flera
livsavgörande handlingar och värderingar.
Kommer jag att kunna utföra ett socialt värdefullt jobb, ha tillräckligt med tid för att utföra
jobbet, bli respekterad av andra yrkesutövare och av eleverna, vara nöjd med min semester,
mina arbetstider och min fritid, kommer undervisningen att tillfredsställa mina personliga behov
av bekräftelse, yrkeskunskap, umgänge och interaktion, kommer jag att inse hur viktigt det är
med administration, entreprenörskap och/eller kreativitet, kommer jag att bli upplyft av
elevernas studieframgångar, kommer lönen att räcka till för den livsstil jag vant mig med,
kommer den här utbildningen att vara tillräcklig för att jag ska lyckas som lärare?
Till frågorna knyter studenterna förväntningar om att kunna slutföra utbildningen, bli kvar i läraryrket
och trivas på jobbet. Statistik från undersökningar i Australien, Finland, Portugal, Storbritannien,
Schweiz och USA visar hur lärare tänker och agerar. Kyriacou och Kunc (2007, s. 1246-1248)
analyserar lärarstudenternas förväntningar på yrket, positiva respektive negativa orsaker till fortsatt
motivation för yrket och avhopp. Vad söker lärarstudenten i jobbet och vad erbjuder praktiken? Frågan
berättigad då frekvensen för avhopp i flera av länderna är 50 % av samtliga examinerade efter fem år i
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yrket. Sannolikheten är stor att lärarstudenten måste omvärdera sin professionella läraridentitet efter
ett antal år på jobbet. Faktorer som initialt skapar arbetsglädje och trivsel utifrån en inre motivation
kan på grund av yttre miljö-, situations- och händelsefaktorer förbytas i missnöje och avhopp.
Läraryrkets motivatorer är elevernas studieframgångar, kamratstöd från kollegor, positiva ungdomar,
ämneskunskap, människokärlek, yrkesmässig frihet, självstyrning, egenkontroll och autonomi,
elevkontakter, och slutligen den positiva utmaning som består i att få undervisa. Orsakerna till lärarnas
avhopp är hög arbetsbelastning och negativ stress på grund av administrativa och elevsociala bördor,
låg lön, låg status, dåliga karriärmöjligheter, komplexitet och osäkerhet, undervisningsbörda, brist på
bekräftelse, respekt, erkännande och känsla av förbättring/framgång, brist på professionellt stöd, dålig
balans mellan hem och arbete samt arbetstider.
Efter ett år i yrket säger flera av lärarstudenterna i den refererade undersökningen (Kyriacou & Kunc
2007) att de utför ett socialt värdefullt arbete och att de blir positivt stimulerade då eleverna gör
framsteg. De säger också att de saknar tid för att utföra ett gott arbete och att lönen är otillräcklig.
Vidare konstaterar författarna att en minoritet av lärarstudenterna är säkra på att lärarutbildningen har
förberett dem för att klara av och bli kvar i yrket. De anser att lärarkompetens snarare består av god
social förmåga än djup ämneskunskap.

Undervisning, fostran och utbildning
Till lärarens uppdrag hör att verkställa kursplanerna utifrån statsmakternas förutbestämda
rollfördelning mellan myndigheter, skolstyrelse, rektor, lärare, föräldrar och elever. Den mest utbredda
och accepterade lärarrollen är att undervisa. En växande och illa omtyckt roll är att administrera
utbildning med hjälp av betyg, närvarorapport, prov, läromedel och liknande. En traditionell men
försvinnande liten roll är att fostra eleverna. Jag skulle vilja föreslå en fjärde roll som innebär att
läraren ska utveckla undervisningen genom aktivt experimenterande med kombinationer av
kunskapsinnehåll och metoder. Med stöd av den beskrivna utvecklingen kan man konstatera att
lärarens undervisningsroll går i graven med IT-världens intåg. Ur askan reser sig en individualiserad
förhandlar-, medlarroll och serviceroll i förhållande till elevernas personliga mål, behov och resurser.
Nu något om lärarstudenternas värden och praktik. En viss typ av frågor dyker upp när man studerar
de nationella lärarutbildningarnas praktik. Påståendet är sant oavsett inriktning, målgrupp eller ämne.
Lam och Kember (2006) menar att lärarnas attityder till lärarrollen varierar beroende på om
lärarstudenten är rutinerad med mer än tio år i yrket eller nyutbildad. Erfarna lärare intar en
(skol)ämnesrelaterad lära-för-livet attityd till eleverna. Yngre lärare betonar det sociala umgänget med
eleverna och arbetar därmed utifrån ett kompisliknande individualistiskt förhållningssätt. Yngre lärare
nöjer sig med att eleverna har åsikter i stället för att prioritera kunskaper i ämnet. Författarna menar att
undervisningsämnets karaktär påverkar lärarnas prioritering av förhållningssätt. Det finns utöver redan
nämnda ”stilar”, allmändidaktiska, praxisteoretiska och individuella lärarprofiler. Dessa genomgår
förändringar och avspeglar mer lärarnas personliga ideal än läroplanernas måluppfyllelse.
Till teoribildningen kring blivande lärares begränsningar och möjligheter hör klassificeringar av
utvecklingsstadier. Furlong och Maynard (1995) menar att nybörjaren (i) först oroar sig för sig själv,
(ii) sin egen förmåga och så småningom i takt med att man (iii) klarar svårigheter och (iv) utvecklar
sin kompetens (v) lär sig interagera med eleverna och slutligen (vi) reflektera över klassrummets
dynamik. På motsvarande sätt utvecklar den blivande läraren sin relation till mer kunniga mentorer i
relationsmässiga steg av idol, personlig tränare, kritisk vän och medforskare.

Förändring i skola och samhälle
När det gäller läraruppdraget bär blivande lärare utifrån egna erfarenheter på en bild av vilken
kompetens eleven ska visa upp efter avslutad utbildning. Blivande lärare har en fast, tydlig och
värdegrundsbaserad uppfattning om vad som är viktig kunskap och de kan koppla uppfattningarna till
årskurser, ämne och vilken undervisning man fått i skolan.
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Granberg (2004, s. 98) beskriver några offentligt redovisade nationella kunskapsformer som Rolf
(2009) kritiserar. Skolverket har reducerat/negligerat/ignorerat Molanders (1992, s. 438) indelning av
kunskapsfilosofiskt relevanta dimensioner för ”färdighet, förtrogenhet och omdöme”. På Skolverkets
hemsida (http://www.skolverket.se) anger myndigheten ”de fyra F:en” med tillhörande frekvenser:
förtrogenhet (32); fakta (93); färdighet (218); förståelse (218). Av resultatet framgår att myndigheten
prioriterar färdighet och förståelse framför fakta och förtrogenhet. Den moraliska kunskapen att visa
omdöme lyser med sin frånvaro. Oavsett kunskapsformernas fördelning måste noviser, elever eller
yrkesmän behärska en kombination av kunskapsformer för att lösa exempelvis kompatibilitetsproblem
på en dator, ge en patient en spruta, justera tändsystemet på en bil, avstyra mobbning på en skolgård
eller servera sufflé i en restaurang.
Förtrogenhetskunskap är en högt aktad kunskapsform eftersom den rymmer dimensioner av teori,
praktik och kreativitet. Men den rankas lägst (32) bland publikationerna på Skolverkets hemsida.
Yrkesämnenas konkreta uppgifter, arbetsinnehåll, praktikperioder och handfasta övningar ger eleverna
möjlighet att öva förtrogenhet genom att hantera konkreta fenomen, åtgärda och utvärdera insatser och
värdera konsekvenserna av sina handlingar. Populärt uttryck är detta en form av tacit eller intuitiv
(ofta felaktigt översatt till tyst) kunskap (Sundgren 1990). Den visar sig varken före som
erfarenhetsmässigt grundad eller efter handlingen som reflexivt grundad kunskap. Den framträder i
stället i konkreta handlingar. För läraren gäller att ingjuta mod i eleverna så att de vågar prova sig fram
och våga göra rätt när de ställs inför oväntade, akuta och kritiska problem. För lärarens del kan det
röra sig om överraskningar av etisk karaktär, t ex när en elev drar kniv under en lektion, uppträder
drogade eller har samlag på toaletterna. Faktakunskap (93) förekommer tre gånger så ofta som
förtrogenhetskunskap. Man kan beskriva kunskapstypen som memorering av kvantifierbara data, t ex
Gustav II Adolf dog i Lützen år 1632. Färdighetskunskap (218) omfattar kunskap om hur man utför
någonting. Handlag, talang, begåvning och förmåga att till exempel trösta gråtande barn, dressera
hästar eller dribbla i fotboll exemplifierar kunskapsformen. Förståelsekunskap (218) bygger på
insikten om ett samband mellan det eleven varseblir i rummet och innebörden av handlingarna i den
text jag läser, till exempel att kunna förutsäga orsaker och verkan när en bil sladdar i diket.
Kunskapsformen har hög status i skolan trots att, möjligen på grund av, klassrumsmiljön sätter gränser
för hur och med vilken kunskap man kan närma sig verkligheten.
Textbaserad förståelsekunskap lever högt på bekostnad av handlingsinriktad förtrogenhetskunskap.
Utifrån styrdokumentens prioritering – som jag i det aktuella fallet har beräknat efter frekvenser – kan
man hävda att lärare på de yrkesförberedande programmen ska prioritera förtrogenhets- och
färdighetskunskap, alltså utgå från handlingsinriktade kunskapsmål. Elever på de studieförberedande
programmen ska lära sig fakta och förståelsekunskap och på så sätt söka nå skolans traditionellt
textbaserade kunskapsmål. Lärarens introspektivt stimulerande men samtidigt problematiska hur-,
vad-, och vilka-frågor avser mål, kunskap, lärande, förväntningar, rollspel, strategier och utvärdering.
Vilket är ditt främsta mål när du undervisar i ditt ämne; Vad betraktar du som typisk kunskap
inom ditt ämne; Vilken typ av lärande eftersträvar du hos eleverna; Vad förväntar du dig att
eleverna ska lära sig; Vilket slags innehåll undervisar du; Hur definierar du din lärarroll inom
ditt ämne; Vilken är elevernas roll under lektionstid i ditt ämne; Vilka metoder är typiska för ditt
sätt att undervisa; Vilka moment i din undervisning ”avslöjar” dina undervisningsstrategier; Vad
oroar du dig mest över vid utvärderingar av dina lektioner?
När vi i vardagen frågar någon vad de gör får vi kanske svaret ”ingenting”. När vi frågar någon vad de
har tillverkat, framställt eller producerat under dagen får vi svaren: ”Jag har klippt gräsmattan, lagat
mat eller besiktigat bilen. Tyskans Tun och machen liksom engelskans do och make har
motsvarigheter i svenska språket. Vi skiljer mellan att generellt göra (tun-do) något och specifikt
tillverka, framställa, producera (machen-make) något. Det är stor skillnad på vad människor kan göra,
men görandet handlar alltid om yrken som att skriva en text som författare, att hålla ett tal som
politiker, att tillverka en bromsskiva som svarvare, att avla djur som lantbrukare eller att odla växter
som trädgårdsmästare. Vid sidan om att producera saker utför-gör-producerar-levererar moderna
människor tjänster direkt till medmänniskors fromma som dagmamma för en treårig son eller indirekt
genom att transportera livsnödvändiga mediciner som chaufför.
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Man kan koppla två slags ”göranden” till den arbetsinnehållshistoriska utvecklingen. Det är lätt att se
hur begreppens tun-machen etymologi hänger ihop med objektet för människans görande, d.v.s. vad
görandet är riktat mot, när dagisbarnet borstar tänderna, när läkaren gör en bypassoperation eller när
ingenjörerna bygger vattenkraft. Det är dock oklart vad görandet riktar sig mot när en litteraturkritiker
skriver en recension: mot/till bokens innehåll, bokens författare, bokens läsare, sig själv som
privatperson, sig själv som recensent, sig själv som pensionär. Låt oss titta på utvecklingen. Först och
främst riktade de tidiga människornas göranden mot naturens träd, jord, eld, djur och vatten under
jägarperioden. Under människans jordbrukande period riktade man görandet mot andra människor
genom en utvecklad arbetsfördelning och specialisering med tjänster och gentjänster. Under
industrialismen riktade människorna sitt görande mot varuproduktion, distribution och konsumtion. I
informationssamhället riktar vi vårt görande mot symbolmanipulativt knapptryckande på datorer och
benämner handlingarna skrivande, läsande, räknande, läsande, tittande. Arbetsinnehållets
symbolmanipulativa inslag avser direkt och indirekt varu- och tjänsteproduktion. Målen och
arbetsuppgifternas utformning påverkar hur vi värderar kunskap, hur uppför oss när vi lär och tänker
när vi begrundar lärandets innehåll.
I hastigheten missar vi några uppenbara fakta. Det handlar om den praktiska metoden för eget lärande,
eller hur det enligt Säljö (1999; 2000; 2005) ligger i människans natur att använda redskap. Vi har lärt
oss att tämja idéhistoriskt relevanta färdigheter som att elda, tillverka hjul, stigbyglar, krigsmaskiner
och satelliter. Den kunskap som möjliggör utvecklingsinriktat görande har under tiden flyttat från den
enskilda människan, främst genom ett tillskott av ång-, el- och atomenergi till abstrakta tröttande
hierarkiska system, eller generösa jämlika nätverk. Tidigare besatte den enskilda människan en
generell kompetens, d.v.s. hon behärskade färdigheterna för att överleva genom att jaga djur, slakta
kroppen och bevara köttet. Den allmänna kunskap som ligger i botten för livsnödvändig
varuproduktion består idag av dolda logiska algoritmer, källkoder och programspråk i maskiner,
telefoner, automater, robotar och datorer.
När den moderna människan skriver, pratar, läser, lyssnar kommunicerar hon med hjälp av minne,
kreativitet, kommunikation och empati. Människans språkanlag gör att vi kan lära, hantera och
utveckla matematiska, verbala, eller symboliska språk. Från att ursprungligen ha varit ett redskap för
känslor, kontextberoende funktioner och instrumentella funktioner för att skaffa mat har den moderna
människans individuella språkhantering fått ett egenvärde. Hanteringen av abstrakta symboler har
medfört att vissa ”offer” utvecklar en självspeglande narcissisk funktion, exempelvis på nätet.
Görande i form av text-, ljud- och bildkommunikation i moderna medier, IT, Internet osv har antagit
en manipulativ betydelse: Titta på mig, det här är mitt projekt, jag har själv kommit på det, jag är
duktig, jag vill ha kul (Jonsson 2011). Språkens kollektiva generositet stöder görandets instrumentella
funktion. Görandets uttryck omfattar allt från nätmobbning, pedofili och terrorism till socialt stöd,
pacifism och miljökamp.
Ett exempel ger perspektiv på samhällsomvandlingen och människorna med den. Det randas nya tider
och förändringens vindar blåser starkt. Förändringarna är snabbare och mer djupgående än tidigare.
Framför allt i skolfrågor ser och hör man människor som efter besök i skolan säger att allt ser ut som
förr. Påståendet är både korrekt och falskt för man kan säga samma sak om trafiken, sjukvården eller
försvaret. Anledningen till att allt är sig likt är enkel att finna – nationella institutioner skapar stabilitet
i samhällsbygget. Redan Olof Palme påpekade att det är fåfängt att tro att skolan skulle kunna påverka
samhällsutvecklingen och Husén (1998) säger att ”Skolan blir inte bättre än det samhälle den tjänar”.
Det förhåller sig snarare tvärtom, samhällsutvecklingen påverkar skolans verksamhet. Låt mig belysa
detta genom att berätta en historia ur det verkliga livet (Svingby 1998).
Många av de barn som föddes efter kriget fick möjlighet att ”studera vidare”. En framsynt politisk
ambition undanröjde tidigare ekonomiska hinder för fortsatta studier. Enligt en tidigare doktrin skulle
arbetarklassens barn ut i förvärvslivet så snabbt som möjligt. Att politikernas initiativ till fortsatta
studier var framsynt framgår av att efterskrigsbaranes arbetar- som överklassföräldrar var skeptiska till
politikernas planer. Tack vare det starka samhällets framsynthet under 50- och 60-talen kom många
ungdomar att fylla skolornas studie- och yrkesförberedande utbildningar. Målsättningen låg tryggt
grundad i Deweys utbildningsfilosofi, learning by doing (Alexandersson 2000). Resultatet blev att
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Sverige fick en av världens mest generösa läroplaner: oavsett social, ekonomisk eller geografisk
bakgrund skulle vilken elev som helst kunna utbilda sig till vilket yrke som helst.
Jag gick ut gymnasiet på 60-talet, allmän linje social gren med med vit mössa som symbol för boklig
bildning. Den vita studentmössan var en främmande fågel i familjen, i släkten och i kvarteret. Det
fanns lärare på Strömbackaskolan i Piteå som t o m brände sina mössor vid valborgsmässofirandet
samma år. Sådan var tidsandan. Efter examen besökte jag en faster som frågade vad jag nu skulle
arbeta med. Min kusin, hennes son arbetade i jordbruket och körde lastbil. Jag svarade att det skulle bli
utbildning, för min del vid universitetet i Umeå. Jag kunde bara ana vad som rörde sig i hennes huvud.
Är Thomas lat, har det hänt någonting, vad är felet? Det normala görandet för en frisk yngling på
sextiotalet var att mura väggar, spika takstolar, hugga ved, installera värme. Faster var förbryllad och
utifrån hennes erfarenheter av vilka kompetenser som krävdes för att driva ett jordbruk oroade hon sig
för min bokliga specialisering, framtida arbetskarriär och livsöde. När jag trettio år senare blev doktor
i lärande var faster den första att gratulera. Hennes generation kunde se en samhällsomvandling från
bondesamhällets magra villkor med fyra kor som försörjning för elva barn till informationssamhällets
symbolmanipulativa storstadsarbeten.

Droppen som fick bägaren att rinna över
En episod fick mig att förstå läraruppdragets omöjlighet. Ett sanningens ögonblick avslöjade systemets
brister. Under en håltimme gick jag runt i skolans datasalar. När jag kom in i en av lokalerna kunde
jag konstatera att verksamheten var låg. Det fanns fyra flickor i rummet. Två av dem hade
ytterkläderna på, de småpratade med kompisarna, åt ur godispåsar, halvlåg i stolarna och hade fötterna
på databorden. Jag hälsade och bad dem ta ned fötterna. De protesterade och menade att det var rast.
Sedan satte de sig långsamt upp, dock utan att intressera sig för tangentborden eller datorerna. Jag
lämnade salen, men på grund av flickornas attityd bestämde jag mig efter några minuter att kontrollera
flickorna. Nu satt samma flickor till min förvåning och besvikelse på samma sätt som tidigare. Jag
påpekade – med irritation i rösten – att eleverna enligt reglerna för att få vistas i datasalen måste hålla
fötterna på golvet. Flickorna tog ned fötterna och lämnade datasalen. Kroppsspråk, blickar och rörelse
uttryckte trots, harm och besvikelse. Efter tjugo år som lärare hade jag upplevt liknande situation ett
otal gånger, så utan att tänka på saken som annat än utagerad förberedde och genomförde jag mina
lektioner. Nästa dag blev jag kallad till rektor. Hon sade att jag hade orsakat en incident i en av
skolans datasalar. Några flickor hade anmält mig för kränkning hos rektor. Jag förklarade förloppet.
Rektor menade, oavsett om jag hade agerat korrekt, att jag hade använt hårt språk till flickorna och
därför kände de sig kränkta. Rektor sa att flickornas föräldrar hade hotat med att vända sig till
lokaltidningen. Rektor ville att jag skulle be flickorna om ursäkt och jag vägrade naturligtvis. Det
ligger under min heder att ge efter för hot. Jag insåg forstransuppdragets omöjligthet när rektor föll
undan för föräldrarnas påtryckningar och flickornas falska anklagelser.

I backspegeln
En avgörande orsak till att erfarna lärare överger yrket är brist på förtroende för skolledningens mål,
metoder och strategier. Jag fick en anledning att påbörja studier och senare avlägga doktorsexamen i
lärande vid Centrum för forskning i lärande (CRTL), Luleå tekniska universitet. Till yttermera visso
utgör pedagogiska situationer, undervisning, instruktion, uppgifter och övningar återkommande teman
hos filosofer vars bidrag utgör en värdefull källa att ösa ur för den som vill förstå sambandet mellan
undervisning, lärande och kunskap. Andra exempel på kunskapsfilosofiska insatsområden är
utbildningsfilosofi, allmän pedagogik, terapi, dialog, undervisningspraktik och metoder för att studera
förhållandet mellan filosofi och empiri. För dessa insatsområden gäller att pedagogiska möten har en
värdedimension, ett lärandeobjekt och ett kunskapsinnehåll. Lärare och elever bestämmer, definierar
och formar en gemensam miljö för lärande. Genom att kommunicera via sociala, didaktiska,
innehållsliga och moraliska språkhandlingar synliggör parterna enskilda syften och gemensamma mål.
Mer om detta i nästa kapitel.
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8 Innehåll, mål och metod
Vid kommunikation, tolkning och samspel uppmärksammar och aktualiserar parterna ett objekt, en
textmassa som representerar en texttyp med en ett visst innehåll. Författarens texttypologiska
alternativ är begränsade; att ge en bild, beskriva eller berätta något. Den som tror att bilder,
beskrivningar och berättelser i någon mening är sanna representationer av verkliga händelser eller
egenskaper misstar sig. Den här sektionen erbjuder tolkande värderingar av kunskaps- och
relationsfenomen kopplade till skola och undervisning.
Vi har i några kapitel betonat vikten av privata initiativ, konkrerta handlingar, lärarens undervisning
och görande i förhållande till tänkande. Paradoxalt nog kan det vara minst lika viktigt att lärare är
passiva, reflekterande, eftertänksamma, avvaktande och försiktiga, förutsatt att det finns en pedagogisk
grundtanke, en idé och mod bakom lärarens synbarligen defensiva attityd. Man kan uttrtycka
framgångsvillkoret för sådant beteende som att läraren visar klassen frihetlig i stället för
kontrollerande uppmärksamhet. Texten har för övrigt fokus på lokal etik i undervisningssituationer,
pedagogikämnets filosofiska arv och en global etik över lärarens personliga ansvar för formell
undervisning. Pedagogikämnets nödvändiga och tillräckliga aspekter är i enlighet med kapitelrubriken
innehåll, mål och metod. Perspektivet utgår från att läraren påtar sig ett personligt ansvar för
planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. En av lärarens viktigaste uppgifter är –
liksom fotbollsdomarens – att verka utan att nödvändigtvis stå i centrumför elevernas uppmärksamhet.
Ett exempel visar hur läraren verkar som en integrerad del i klassrumsarbetet, eleverna är bekanta med
situationen och medvetna om det gemensamma målet för samvaron.
Klass N2 består av en minoritet socialt kompetenta flickor och en majoritet socialt inkompetenta
pojkar. Flickorna fungerar som socialt smörjmedel i klassen. Särskilt vid grupp- och projektarbeten
visar flickorna upp empatisk förmåga och kommunikativ kompetens. Den här händelsen inträffade
under en lektion i mitten av 90-talet. Jag har glömt projektarbetets tema, men minns lektionens helhet
eftersom den utgör ett exempel på hur lärare kan göra rätt, lyckas och nå framgång utan att egentligen
anstränga sig. Jag kom fram till klassrummet, låste upp, och nickade till studenterna när de kom in.
Men jag sa ingenting. Allt var normalt. Jag var på gott humör och eleverna var samlade, fokuserade
och avspända. Jag satte mig bakom katedern, öppnade min portfölj och kände att det var dags att
genomföra ett aktivt experiment, tysta leken. I motsats till mina tidigare rutiner förhöll jag mig lugn,
uppmärksam och framför allt tyst. Inspirerad av min praxisteori, rutin och känsla för situationen
kommer jag ihåg hur tanken, metoden, målet och handlingen på bråkdelen av en sekund flyger genom
huvudet. Eleverna placerar sig i respektive projektgrupper, tar upp skolböcker, anteckningar och andra
hjälpmedel. Pelle kommer för sent och bekräftar att allt är som vanligt. Vi nickar åt varandra och han
går till sin grupp, sätter sig ned och börjar arbeta. Jag är tyst och närvarande, fortfarande fascinerad
över att tysta leken fungerar. Nu har det gått tio minuter och eleverna arbetar koncentrerat. Ett dämpat
sorl, rasslet från pennspetsarna på anteckningsblockens papper och ventilationssystemets sus utgör en
behaglig kuliss. Bosse går ut för att kasta snusen på toaletten. Sara hostar och snyter sig i en servett.
Det är tio minuter kvar av lektionen. Bo tittar på sitt armbandsur. En bok faller ned på golvet. Sara
snyter sig igen. Studenterna börjar bli medvetna om att lektionen faktiskt tog slut för fem minuter
sedan. Jag reser mig upp från katedern utan att säga någonting, bara nickar stilla. Eleverna lämnar
klassrummet. Dörren står öppen, jag går ut, låser och återvänder till lärarrummet utan att ha sagt ett
ord. Under mina tjugo år som gymnasielärare framstår den refererade händelsen fortfarande som ett
mysterium.
Som kontrast till exemplet kan man nämna att skolan använder kvantifierbara mått som underlag (och
ibland mål) för så kallat kvalitetsarbete. Vid en sådan kvalitetsredovisning för en gymnasieskola kan
man i motsats till mitt exempel definiera lyckade lektioner efter ordning och frånvaro, lagarbete,
mentorskap, elevinflytande, föräldrainflytande och behörighet hos personalen. Jag undrar hur en
förstärkning av någon av de nämnda resurserna och insatsområdena skulle förbättra den refererade
drömlektionen. Någon enstaka gång händer det att lärare kan undervisa utan att egentligen undervisa,
dvs. lektionen, människorna, tiden och miljön ”lever sitt eget liv”, situationen gör att människorna
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fokuserar på beteenden som leder till en självstyrd utvecklande verksamhet. Lärare kan alltså
undervisa genom att observera målinriktade elever under produktiv egenkontroll.

Nedslag i historien
Det är nödvändigt att känna sin historia för att förstå vad som händer i nutiden. Pedagogiken har en
lång historia som vetenskaplig disciplin. För att utreda vad pedagogik är måste man skilja mellan
pedagogik och didaktik. Under antiken var pedagogik [gr. paideuin] något som slavar utförde när de
följde barnen till skolan. Under samma tid var didaktik [gr. didaskein] en form av undervisning för fria
män. En modern pedagogisk-didaktisk tradition börjar med Wolfgang Ratkes (1571-1635)
undervisningskonst och Amos Comenius (1592-1670) undervisningslära. Ämnets 400-åriga historia
omfattar kopplingar mellan religion, fostran och undervisning. Till historiken hör att man i Tyskland
år 1779 inrättar Europas första professur i pedagogik (normativ didaktik hos Bengtsson 1997, s. 241).
Med Amos Comenius Didactica Magna (1657) blev didaktik (senare Bildung, Die Didaktik,
Bildsamkeit, Dannelse) synonymt med kristen metodik. Comenius planscher illustrerar Guds storhet
och påminner till utseendet om naturvetenskapliga sprängskisser. Från samma tid och med anspelning
på ett starkt religiöst tema rapporterar en avhandling om Schytteanska Scholan i Lycksele Lappmark
(Hasselhuhn 1851/1988). Avhandlingen omfattar kyrkomannen Olaus Stephani Grans karriär som
religiös pedagog, moralfilosof och präst dvs. vad vi idag skulle kalla normativ didaktiker.
Född av lappska föräldrar inom socknen. Student i Åbo. Comminister i Anundsjö 1652.
Pædagog och Predikant i Lycksele 1657. Förste pastor i Lycksele 1673. Utgaf Catechetiska
frågor, tryckte 1668 till Lapparnes undervisning och Manuale Lapponicum, tryckt 1669. Umeå
har nu en infödder lapp till Rectorem och Pastorem uti Herr O. S. G. som in illa gente förer ett
rart dygdelefverne.
Ordet pedagogik tillhörde länge kyrkans diskurs. Till yttermera visso utgjorde den tidens religiösa
värden en integrerad del av människornas vardag. Religionen skapade underlag för människornas
nationella identitet. Förvirringen kring begreppet har således gamla anor. I början av 1800-talet slår
benämningen pedagogik (Bengtsson 1997) igenom. Paradoxalt nog heter Herbarts didaktiska storverk
Allgemeine Pädagogik.
Nästa nedslag i pedagogikens historia visar att ”läran” beskriver en, i jämförelse med andra
vetenskaper, omfattande praktik och svåråtkomlig teori. Långt senare anger ett universitets först
introduktion av ämnet dess framtida status. Det torde vara svårt att överträffa det ljumma
välkomnande rektor visar vid installationen av ämnets första professur (Husén 1996a).
Det är en plats av omstridd betydelse som professor Hammer kommer att tillträda. Å ena sidan
har man i pedagogiken velat se det nästan viktigaste av vår tids alla läroämnen, å andra sidan
har man fruktat, att intresset för ämnets metoder skulle menligt inverka på den sakliga
kunskap (egen markering), som dock måste finnas hos den blivande läraren. Då universitetet
nu bringar den nye professorn sina välgångsönskningar, synes dessa gå ut på, att professor
Hammer genom sin verksamhet måtte bringa farhågorna på skam. (s. 105)
Professor Hammer har på sin meritlista publikationer som Bidrag till uppmärksamhetens psykologi
(1908) och Experimentell och intuitiv pedagogik (1909). Idag har de stora svenska universiteten
institutioner för pedagogik och didaktik respektive pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Under utbildningsoptimismens decennium sätter Naeslund (1961, s. 3) fokus på lärarens prestation i
förhållande till studenterna mer än till ämnets karaktär eller metodik. Honnörsorden är självklara när
det gäller samhällsbyggnad, befogade när det gäller individualisering och nyskapande när det gäller
ämnesintegration. Läraren ska anpassa undervisningen till studenternas förutsättningar. Studenternas
intresse och behov ska styra undervisningen. Läraren ska engagera studenterna i undervisningen,
sträva efter överblick och sammanhang i stoffet såväl inom ämnet som mellan olika ämnen. Och
undervisningen ska vara konkret.
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Tio år senare använder pedagogerna en kombination av behaviorism och statistik för att skapa ett
moderna informationsteknologiskt undervisningsparadigm. På sjuttiotalet saknade man ord som
högskolepedagogik (scholarship of teaching and learning), undervisning (teaching and learning) och
pedagogik (educational psychology). Gran (2006) visar hur man kan analysera högskolepedagogiska
undervisnings-, studie- och lärandesituationer: Vad ska studenterna lära, hur och för vem? Frågorna
utgår från en blandning av europeiska källor, engelsk-amerikanska förebilder, nationella mål och
lokala lärarfortbildningsrutiner.
En nedåtgående trend för den pedagogiska teoribildningen når sin kulmen i en rapport till
Vetenskapsrådet. Larssons (2006) text innehåller ett fyrtiotal kombinationer där didaktik ingår;
reform-, arbets-, levnadsformande-, dekonstruerande-, mobiliserings-, empirisk-, arbets-,
andragogisk-, total-, avgränsad-, konstruktivistisk-, föregiven-, integrerad-, ordlös-, fungerande-,
progressivismens-, transformativ-, föreskrivande-, postmodern-, emancipatorisk, sanningens-,
skråväsendets-, dialogisk-, värdegrundad-, frigörande- och radikal didaktik. Eftersom
kombinationerna är varandra överlappande återstår att pedagogik är allt innehåll, i alla situationer, för
alla människor och på alla sätt.
Pedagogik är nationella projekt som utgår ifrån och stärker nationella kulturer. Exempel från Rabøl
Hansen (1980) till Hansson (2011a) visar nordiska författares syn på pedagogisk teoribildning. Andra
bidrag omfattar undervisning och lärarutbildning (Dale 1985; Bengtsson & Kroksmark 1994;
Arfwedsson & Arfwedsson 1999; Anderberg 2000; Fritzell & Fritzén 2007). Vidare problematiserar
Ålvik (1983) liksom Brandzæg Gundem (1983) förhållandet mellan allmän didaktik och
ämnesdidaktik. Tornberg (1997) förenar i ett heltäckande språkdidaktiskt tema över pedagogisk teori
och bifogar konkreta övningar. Ett övertygande exempel på exempelvis högskolepedagogikens
legitimitet är Roger Säljös (1999) temanummer av Learning and Instruction där artiklarna fokuserar
på naturvetenskaplig och språklig ämnesområdesdidaktik.
Tillbaka till den trista verkligheten där didaktik kan betyda allt och inget. Canning (2010)
exemplifierar i en processmodell ”specialundervisning för vuxna”. Modellen ”från pedagogik till
heutagogik” består av åtgärder för att skapa förtroende; stöda delad betydelse/förståelse; inspirera till
att undersöka eget lärande. Metoden består i att läraren först skapar engagemang för pedagogik. I nästa
steg vårdar läraren andragogik, dvs. pedagogik för vuxna. I det tredje steget förverkligar studenten
heutagogik, dvs. självstyrt lärande. I ett annat exempel på svag pedagogisk forskning menar Stolp och
Smith (1995) att studenternas motivation är en framgångsfaktor. De hävdar att studenternas motivation
är A och O för god undervisning. Motivation förblir dock som vetenskapligt begrepp betraktat en svart
låda. Ett sätt att komma runt uttalandets platthet skulle vara att hänvisa till balansförhållandet mellan
motivatorer och stressorer i en korseld mellan lärarens krav och resurser samt studentens förmåga och
behov. Hittills har vi talat om utbildning i större utsträckning än om bildning. Med hänvisning till
Brenner (1991) uttalar Uljens (1998) ett önskvärt bildningsideal.
Den som skall uppfostras kan i bildningsprincipens bemärkelse finna sin bestämmelse till
produktiv frihet, historicitet och språk endast då han genom pedagogisk växelverkan
uttryckligen uppfordras till självständig medverkan i sin bildningsprocess. (s. 64)
Som ideal för den här textens målsättning analyserar jag Uljens (1998, s. 144) uppfattning om
reflektionens betydelse ur ett bildningsperspektiv i linje med en allmändidaktisk idétradition.
Reflektionsstegen består av (i) medvetet avsiktligt handlande i vardagen, (ii) egna erfarenheter som
uppstår med hjälp av vetenskapliga teorier och (iii) pedagogisk teori som reflektionsobjekt. Läraren
ska, menar Uljens (1998, s. 145), i exempelvis lärarutbildningen, fråga om avsikten med ett visst
handlande; hjälpa studenten agera; utgå från studentens tidigare erfarenheter; utmana till reflektion
kring erfarenheter; samt problematisera nya upplevelser. En sådan arbetsgång ger, säger Uljens (ibid.,
s. 144) en logisk kedja över lärarens och studenternas gemensamma verksamhet: en praktisk del av
lärarens pedagogiska uppdrag som på grundläggande nivå består av intention, handling, upplevelse,
reflektion och erfarenhet (förståelse); en teoretisk del (Uljens 1997, s. 190) med ”problematiserande
intention”, ”vetenskaplig teori i förhållande till subjektiv teori och praktik”; samt en
vetenskapsteoretisk del bestående av lärarens avsikt att utveckla den pedagogiska teoribildningen.
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Det är svårt att undvika kommentarer kring sambandet mellan pedagogisk teori och politisk ideologi.
Gemensamt för pedagogik kopplat till beteendevetenskapliga ämnen är företrädarnas ambition att
verka för en positiv samhällsutveckling genom att samtidigt utveckla sociala relationer och utväxla
kunskap. Kroksmark (1997) och Liljequist (1994) menar att skola och undervisning är en för samhället
och medborgarna viktig och svår verksamhet, möjligen pga. Problemen med att balansera socialt stöd
med lärande och kunskap. Det finns en sedan lång tid (Dewey 1909) omhuldad tanke om att utbildning
och fostran stärker medborgarnas sociala ansvarstagande vilket i sin tur leder till demokrati,
utveckling, ekonomisk framgång och personlig lycka. Giesecke (1994, s. 69 i Uljens 1998, s. 39)
säger: ”Socialisation är det överordnade begreppet. Det omfattar alla planerade pedagogiska åtgärder
och oplanerade följder, som leder till att barn och ungdomar växer in i det rådande samhället.”
Durkheim (Lauder et al. 2011) uttalar sig om utbildningens natur och funktion med en optimistisk
framtidssyn.
Utbildning sker när den äldre generationen påverkar barn och ungdomar så att de uppnår en
nödvändig social kompetens för ett liv i gemenskap. Målet är att hos barnet väcka, utveckla och
finslipa sådana fysiska, intellektuella och moraliska färdigheter som det politiska samhället i
stort och den specifika miljö barnet passar för. (s. 80)
Kant (Lauder et al. 2011, s. 76) fokuserar liksom Durkheim och många tidigare pedagogiska teoretiker
från Rousseau till Ellen Key på människans sociala behov. Målet för utbildningen är att ”utveckla hos
varje individ hela den potential människan är förmögen.” Utbildning, uppfostran och undervisning för
personlig kunskap, individuell lycka och kollektiv utveckling definierar Svensson (2009) med
nyckelord för målet med utbildningen i form av etiska värden, kunskapsinnehåll och demokratisk
metod. Svensson inkluderar därmed ett bredare och djupare kunskapsfält än liknande beskrivningar.
Myrdal (2011) utreder kunskapssamhällets regler för att organisera utbildning som vetenskapligt
hantverk. Författaren räknar upp en mängd human- och naturvetenskapliga ämnen utom pedagogik.
Myrdal (ibid., s. 65) menar trots det flagranta förbiseendet att humanvetenskapens företrädare är
”etikens, ideologins och mentalitetens uttolkare och formare”. Naturvetenskapens företrädare utgör,
menar Myrdal, en förutsättning för marknadens, det starka samhällets och den materiella världens
framgång. Liknande tankar om pedagogik och bildning beskriver humanistien och
naturvetenskapsmannen Russell (1926) liksom den politiskern och idealisten Freire (1993). I samma
efterkrigsanda skriver den troende realisten Buber (1993a) så här.
Det handlar om att forma en människa som kan skilja mellan sken och verklighet, mellan
skenförverkligande och äkta förverkligande, en människa som förkastar skenet och väljer
verkligheten, griper tag i den, vilken världsåskådning hon än må välja. Ett sådant
bildningsarbete fostrar människor till äkthet och sanning, oberoende av vilken världsåskådning
de omfattar. (s. 99)
I ett klargörande av problematiken kring Pedagogik, undervisning och lärande, skiljer Uljens (1998, s.
149) mellan pedagogik och didaktik. Det förra begreppet avser ”fostran och bildning” och det senare
beskriver ”undervisning och inlärning.” Pedagogik handlar om att utreda teoribildning och praktik.
Uttalandet visar på en mer komplex ambition än att beskriva skillnaden mellan amerikanskt
curriculum-tänkande och centraleuropeisk värdefilosofi. Myrdal (2011, s. 35-36) nämner som exempel
på den högre forskningens fragmentering och banalisering av kunskapsinnehållet det inom
naturvetenskaperna förhärskande IMRAD-paradigmet för publicering av korta artiklar. Dewey (1909,
s. 112) kritiserar delar av den egna skolkulturens metodfokusering. Argumentet är att den leder till
problematisering av ”hur man gör i stället för utveckling av metoder som gör att eleverna förstår”.
Buber (1993b, s. 126) kritiserar å andra sidan Dewey för fokusering på icke-reflekterade vanor
(”systematisk självbehärskning utifrån en samling maximer”) där elvernas metodval på något sätt
skulle utgöra en naturlig del av lärarens fostrande uppgift.
Myndigheterna menar att exempelvis lärarstudenter – i motsats till ingenjörsstudenter ska förstå att
undervisning ska ske under demokratiska arbetsformer. Oavsett ämnesprofil ska lärare förbereda
studenterna för personligt ansvarstagande och samhällsbyggnad. Durkheim, Weber, Dewey och Klafki
68

menar, som vi sett, att utbildning är samhällets självklara uppdrag. Demokrati som styrelseform
fungerar som strävansmål och metod för undervisning. Klafki (1997, s. 220) säger t ex. att utveckling
bara kan ske i en ”gemensam samhällelig strävan mot ett demokratiskt samhälle.” Émile Durkheim
(Lauder et al, 2011, s. 94) påstår att alla vetenskapsmäns beundran för undervisning är ”ett välkänt
faktum”. Sammantaget finner man ett samstämmigt heligförklarande av en ohelig allians mellan
politikernas mål att skapa ett starkt samhälle och vetenskapssamhällets mål att utveckla teorierna.
Pedagogik är ett mångfacetterat ämnesområde, särskilt om man beaktar mängden pedagogiska
vardagssituationer. Kontexten och innehållet i människans möten spänner över ett stort lärande-,
kunskaps- och praxisfält. Därför är avgränsningsproblematiken mellan pedagogik, didaktik och
undervisning problematisk. Det är rimligt att ange den pedagogisk-didaktiska teoribildningens
innehåll. Först och främst är komplexiteten i förhållande till undervisningspraktiken ett känt problem.
Lønning Strømnes (1995, s. 229) kommenterar förhållandet med att: ”det har inte alltid funnits något
enkelt och nödvändigt samband mellan det kunskapsteoretiska tänkandet och uppfattningen bland
skolans folk om den kunskapsförmedlande delen av deras uppgift.” Kanske beror lärarnas skepticism
till pedagogiska teorier på att många av dem har utvecklingspsykologisk karaktär. Bengtsson (1997, s.
242) uttrycker förhållandet som att: ”all pedagogisk forskning är psykologisk”. Hermansen (2000, s.
19) menar å sin sida att pedagogisk forskning omfattar sociokulturell och psykodynamisk teori.
Låt oss jämföra europeisk eller pedagogisk-filosofisk teoribildning med amerikansk eller pedagogiskpsykologisk forskning. Durkheims och Svenssons filosofiska ansatser kompletterar argumentationen.
Dessa jämförande operationer är motiverade utifrån samhällsmål som disciplinering, frihet och
demokrati. För Uljens (1996, s. 91) gäller att ”människans bildbarhet” (Bildsamkeit) ger oss en för vår
art unik förmåga att förändra oss själva, andra människor och världen. Förmågan kommer till uttryck
när vi lär av egna och andras avsikter, handlingar, reflektioner och erfarenheter. Dewey (1909)
kompletterar Uljens tolkning av det centraleuropeiska bildningsbegreppet genom att betona
undervisningens betydelse för reflexivt och ämnesrelaterat tänkande.
A mind is disciplined in a subject in which independent intellectual initiative and control has
been achieved. Discipline represents original native endowment turned, through gradual
exercise, into effective power. So far as mind is disciplined, control of method in a given subject
has been attained so that the mind is able to manage itself independently without external
tutelage. The aim of education is precisely to develop intelligence of this independent and
effective type – a disciplined mind. (s. 63)
Deweys (ibid.) grandiosa tanke på människans bildbarhet genom disciplinering är problematisk. Det
beror på att det är svårt att i förväg ange vem eller vad som påverkar och vad påverkan resulterar i. Det
andra steget i Uljens (1996) demokratiska bildningsteori innebär att läraren ger studenten
uppmärksamhet, förtroende och frihet att på egen hand, och i likhet med Rousseaus målbild utforska
den egna potentialen, andra människor och världen. Liksom i Uljens (ibid.) första steg kompletterar
Dewey (1909) tolkningen av bildningsbegreppet genom att poängtera frihetens betydelse för tänkande,
medborgarskap och samhällsbyggnad.
Genuine freedom, in short, is intellectual; it rests in the trained power of thought, in ability to
“turn things over,” to look at matters deliberately, to judge whether the amount and kind of
evidence requisite for decision is at hand, and if not, to tell where and how to seek such
evidence. (s. 65; 66)
När disciplinering i ett första steg och frihet i ett andra steg är uppfyllda mål når människan fullvärdigt
medborgarskap (Bildung). Som komplement till en sådan utvecklingslinje fastslår Hopmann (1997, s.
207) att disciplinerad och frihetlig bildning är ett gemensamt mål för all pedagogisk verksamhet. Det
ligger en stark övertygelse hos företrädarna för en sådan syn att läraren ska bidra till studentens
bildning genom att utveckla hur-metoder för att hantera ett relevant vad-kunskapsinnehåll.
Durkheim (Lauder et al. 2011) intar en liknande position utan att föra ett resonemang kring den
pedagogiska processens demokratiska balansproblematik, dvs. utan att analysera motsättningen mellan
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samhällets tvång och fostran samt individens frihetsbehov och lärande. Genom att referera till
utbildnings-, undervisnings- och uppfostransmedierad religion, tradition och åsiktsbildning säger
Durkheim (ibid., s. 82) att: ”Människan får mänskliga drag enbart på grund av att hon lever och verkar
i samhällen.” Sedan följer ett resonemang om den problematik som följer av samhällets mål,
auktoritet, regler och rutiner kopplade till individuell frihet. Först och främst (ibid., s. 86) har
utbildningen konserverande och stabiliserande effekt på samhällsutvecklingen.
Av det sagda följer att samhället utövar legitim auktoritet över medborgarna (Education must be
essentially a matter of authority), som ett eko av Uljens första fostranssteg. Läraren är samhällets
förlängda arm och läroplanerna är det starka samhällets bibel. Just därför ska läraren fungera som
rollmodell för studenternas utveckling (Moral authority is the dominant quality of the educator), en
egenskap som ligger utanför Uljens beskrivning av den pedagogiska processen. Durkheims (ibid., s.
87) begrepp ”self-mastery”, dvs. egenkontroll, motsvarar Uljens’ referens till Herbarts Bildsamkeit
samt Fichtes Aufforderung och Anerkennung som i uttrycket ”friheten är dotter till den goda
auktoriteten”, ett påstående som bekräftar Uljens anda bildningssteg i utvecklingen mot bildning och
medborgarskap.
Vi kan efter genomgången av några grundläggande fundament i en mer generell förståelse av vad
pedagogik är positionera den pedagogiska diskursen med hjälp av först och främst Uljens (1996)
specificering av pedagogikens steg, sedan Durkheims (Lauder et al. 2011) avgränsning till education
och slutligen Svenssons (2009) klargörande av utbildning, uppfostran och undervisning.
 Pedagogik beskriver ”det starka samhällets” utbildning, dvs. politikernas ambition att
säkerställa en lokal kollektiv skol- och nationell samhällsetisk miljö
 Allmän didaktik är en interaktiv tillgång för samhällets rätt att fostra individer till
medborgarskap
 Ämnesdidaktik är en tidigare klassrumsorienterad och idag även nätbaserad metodlära för
ämnesundervisning, exempelvis i pedagogik på högskolenivå
I enlighet med den föreslagna strukturen uppstår symmetri i teoribildningen kring samhällets, skolans
och individens demokratiska kunskaps- och livsmål. Pedagogikens innehåll utgår från samhällets krav
på utbildning och lärarens uppfordran till självstyrt lärande och bildning för medborgarna.

Form, funktion och process
Lärare betraktar sig som legitima uttolkare av pedagogisk verksamhet, skola och undervisning. Deras
engagemang omfattar moral, etik, teknologi, juridik, anställningsbarhet och annat. Vi uttalar oss som
föräldrar och/eller lärare om arbets-, skol- och fritidsmiljöer, men ger sällan en nyanserad bild av
skolans kvalitet, nationella mål eller lärarkompetens. En orsak till vårt relativa lättsinne beror på att vi
möter så många olika pedagogiska situationer i vardagen och etablerar en mängd pedagogiska
relationer. Därmed uppstår risken att vi blandar allmänt tyckande med kunskap om pedagogisk teori
och praktik.
En möjligen förhastad slutsats av det sagda är att det vi idag kallar pedagogik är mer att betrakta som
ämnesdidaktisk metod än självständig akademisk disciplin, med en bas i fort-, distans-, lärar-,
arbetslivs- eller vuxenbildning. På grund av förvirringen kring vad som tillhör pedagogikens domän
hävdar Lundgren (1987) att problemorientering och begreppsutveckling är nödvändiga inslag när man
talar pedagogiska ämnen, läror, riktningar och utbildningar. Bengtsson (1997, s. 251) lämnar en
kritiskt-analytisk fråga obesvarad under rubriken ”praktisk didaktik och teoretisk didaktik”. Lärarnas
ovilja att fördjupa sig i problematiken är uppenbar. ”Företrädarna för läraryrkets självtillräcklighet
verkar å sin sida inte se någon möjlighet att förena teoretisk kunskap med yrkesutövningen eller vill
inte att de ska ha något samröre, utan accepterar bara en tyst och outsägbar kunskap som växer genom
egna erfarenheter.”
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Den här texten har, i motsats till empiriska studier av didaktikens position i förhållande till
(högskole)pedagogik (Rönnbäck 1996, 1997a, 1997b och Lönn 1999), en teoretisk utgångspunkt.
Avsikten är att positionera pedagogik som ett praktiskt och teoretiskt (Bengtsson, 1997, s. 247-248)
ämne. Analyserna utgår från individens och samhällets undervisnings-, utbildnings- och
fostransbehov. Det kunskapsteoretiska syftet för planering, genomförande och utvärdering av
undervisning kräver svar på vad-innehåll, hur-metod och varthän-mål frågor. Textens tema är knappast
unikt. Många aktörer i närliggande, angränsande, besläktade ämnesindelningar tenderar att på andra
grunder avgränsa én moder-, huvud- eller chefsdisciplin. Exempelvis syftar Arcilla’s (2002)
argumentation till att utifrån Deweys (1909) utbildningsfilosofiska position skapa samsyn kring de
vetenskapliga grunderna för pedagogik, filosofi, pedagogisk-filosofi respektive filosofisk pedagogik. I
diskussionens verbala skyttegravskrig försvarar respektive ämnesdisciplin sin legitimitet utifrån mål,
metoder och innehåll. Stengel (2002) erbjuder som ende representant i nämnda ordkrig en konkret
handlingsplan för att lösa motsättningarna medan de övriga ämnesrepresentanterna för en föga
konstruktiv princip-, definitions- och tolkningsdebatt.
Pedagogik är något mer än en abstraktion över människors möten. Myndigheten för skolutveckling
(Assarsson & Zipos-Zackrisson, 2011, s. 21) konkretiserar i några punkter lärarens pedagogiska
grundsyn, i första hand sambandet mellan människans lärande och samhällets kunskapsbehov: vad är
kunskap, hur går lärande till, vilka är drivkrafterna, vad betyder det att vara människa, med vilka
resurser formar vi samhället och hur förhåller sig människan till naturen?
Lindberg (2002, s. 77) föreslår att vi betraktar pedagogik som vetenskaplig disciplin för att hantera
uppfostran, utbildning och undervisning, men även förverkligande av samhällsmål, medborgarskap
och individuell utveckling. Kansanen m fl. (2011, s. 42) betonar pedagogikens anknytning till
samhället som socialt system: ”Pedagogik är inte viktig såvida fostran inte är viktig.” Pedagogiska
institutionen vid Umeå universitet (2004) skriver så här (http://www.pedag.umu.se/om-institutionen/).
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det
pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande,
undervisning eller andra påverkansprocesser. (s.2)
Ytterligare en definition bygger på skillnaden mellan pedagogik och didaktik (Kansanen m fl., 2011):
”Pedagogik utgår från en didaktisk relation till en annan människa. Relationen gör att läraren kan
stöda legitima nationella intressen, erbjuda en produktiv miljö för undervisning, studier och lärande
samt ge fostran, bildning och kunskap.” Precis så tycker jag att man kan uppfatta problemet och
lösningen, dvs. frågor och svar på vad pedagogikämnet är.
Kärnan i respektive definitioner utgår från relationer mellan lärare och studenter. Fokus i en bok som
handlar om Pedagogik för högskole-, vuxen-, och lärarutbildning är omfattande och bör därför ligga
på lärarens professionalism, uppfostran, undervisning och utbildning, medborgarskap och social
kompetens. Tillsammans visar definitionerna att fostran av goda medborgare kräver att läraren kan (a)
etablera en didaktisk relation, (b) disciplinera studenten, (c) förmedla ämnesinnehåll, (d) frigöra
studenten med hjälp av kunskap och (e) fortsätta att utveckla den sociala relationen. Slutsatserna (a-d)
gäller för pedagogik per se men även för bindestreckskombinationer som högskole-, vuxen- och
specialpedagogik.
Det ligger något existentiellt i människans sätt att förhålla sig till den egna kroppen, t ex. genom sättet
att greppa saker, löpa i skogen, ringa på telefon eller åka till månen. Murakami (2008) beskriver
likheterna mellan övningar i att författa text, simma och undervisa. Parallellismen mellan fysiska
övningar och lärarens förmåga att undervisa är uppenbar.
Många människor kan simma men det är svårt att hitta personer som kan lära andra hur man
gör. Det är en känsla jag får. Det är svårt att undervisa hur man skriver noveller (åtminstone
skulle jag aldrig kunna göra det), men att lära någon simma är precis lika svårt. Förhållande
gäller inte enbart simma och skriva noveller. Naturligtvis finns det lärare som kan undervisa i ett
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visst ämne, med en bestämd ordningsföljd, och använda förutbestämda uttryck, men bara ett
fåtal kan anpassa undervisningen till elevernas förmåga och behov. Knappast någon alls. (s.
159)
Ett annat sätt att introducera en text om undervisning utgår från Immanuel Kants frågor om vad det
betyder att vara människa: vad jag som människa kan veta, vad jag bör göra, vad jag vågar hoppas på
och vad en människa är. För länge sedan formulerade Kant (1784/1992) några frågor om vad jag som
människa kan veta, vad jag bör göra, vad jag vågar hoppas på och vad en människa är. Svaret fanns
hela tiden i historien. Malebranche (1996), en samtida filosof med Descartes, besvarar frågan så här.
När jag vänder mig inåt och betraktar mig själv är jag oförmögen att känna igen min egen
förmåga och potential. Mina egna upplevelser av mig själv säger mig att jag finns till, att jag
tänker, att jag har avsikter, att jag är medveten om mina sinnesförnimmelser, att jag lider osv. ;
men upplevelserna ger ingen som helst kunskap om vem jag är – om naturen på mina tankar,
mina upplevelser, mina känslor, eller min smärta – eller de ömsesidiga relationer som uppstår
och verkar mellan alla de här sakerna (egen övers.)
Ett indirekt mål för den här textens är som i det inledande citatet människan. Målet är mer inriktat på
pedagogisk kunskap än på levnadsvisdom. En komplikation i sammanhanget är att när man anger
pedagogik som kunskapsfält (åter)uppstår hos många pedagogiska ämnesföreträdare tanken på
konfrontation mellan humanvetenskaper som beskriver unika människor och naturvetenskaper som
beskriver naturlagar. Malebranche uttalar sig i Sökandet efter sanningen (1674) i Buber (2005) om vad
som karaktäriserar den tidens åsikter om pedagogik. Uttalandet präglar en tid i historien då det
naturvetenskapliga paradigmet styrde vetenskapsmännens diskurs och praktik.
Av alla vetenskaper är vetenskapen om människan den som är henne mest värdig. Likväl är
denna vetenskap inte den flitigast bedrivna, ej heller den mest utvecklade, bland dem vi äger.
Människor i allmänhet försummar den helt. Till och med bland dem som intresserar sig för
denna vetenskap är det endast få som hängivet ägnar sig åt den, och ännu färre som
framgångsrikt ägnar sig åt den. (s. 13-14)
Nordisk familjeordbok (1915, s. 304-309) klargör allmänhetens attityd till pedagogisk teoribildning,
dvs. den moderna människans problem med att skilja mellan ”teoretisk pedagog, idkare af pedagogik,
och praktisk pedagog, lärare eller uppfostrare.”
– Så väl behofvet af pedagogiska teorier som också möjligheten af en vetenskaplig pedagogik
har ofta förnekats. Man har påstått, att en lärare endast behöfver egna kunskaper i de ämnen, i
hvilka han skall undervisa; det ändamålsenliga undervisningssättet är en följd af ämnets innehåll
och kräfver ingen särskild teori. Då man på denna grund velat förneka behofvet af pedagogiska
teorier, har man först och främst ensidigt fattat pedagogiken som endast metodik och förbisett,
att pedagogiken också har att behandla uppfostrans och undervisningens ändamål samt
karaktärsbildningens svårlösta problem. Det ligger i uppfostrans begrepp att vara en afsiktlig
och planmässig verksamhet, och för planens uppgörande behöfves på detta som på andra
områden teori, ytterst grundad på vetenskaplig forskning. (s. 304)
Det kan verka småaktigt att bråka om vad allmänheten anser om pedagogik. Det är dock rimligt att
fundera över hur vi förhåller oss till det som sker vid pedagogiska möten. Ett grundläggande
antagande är att ämnet ”kräver tvåvägskommunikation” och ett annat antagande är att man kan
problematisera språket som verktyg för undervisning, lärande och fostran.
Rollfördelningen mellan lärare och student kommer till uttryck i bl a. parternas förmåga att utmana,
stöda och frigöra varandra. Förhörslikande frågor karaktäriserade en gång lärarens arbete. Muntliga
läxförhör i kyrkans, militärens och skolans värld utgjorde ”sanningens ögonblick” för auktoriteternas
fostran. John Dewey (1909, s. 55) säger att fostransproblematiken omfattar (egen övers.) ” omvärdens
reaktion på dåligt beteende bestämmer de djupaste sidorna av alla individers mental attityder”. Man
kan tillägga att det är enklare att förhindra att dåligt beteende uppstår än att korrigera felbeteendet i
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efterhand. Utöver den kontrollerande fråga-svarrelation som av tradition ingår i undervisning omfattar
pedagogiska situationer enligt Svensson (2009) relationer mellan samhälle och lärare, dvs. utbildning.
Förklaringen ger en ytlig bild eftersom ämnet består av en serie utvecklande sanningens ögonblick där
dialogiska relationer växer fram mellan och utvecklar människornas diskursiva praktik.
Bilden av vad praktisk-pedagogisk kunskap är har vi varit medvetna om i årtusenden. Men det skulle
dröja långt in på 1900-talet innan Buber (1988) formulerade en teori kring hur vi möter och förhåller
oss till varandra genom att uppmärksamma, erbjuda, underhålla och utveckla relationer. Vid goda
möten lyssnar, respekterar och utmanar vi varandra, ett förhållande som kännetecknar framgångsrika
kulturer. Utifrån ett fåtal yttranden kan vi dra slutsatser av rollfördelningen mellan lärare och student
utan disciplinerande kontrollfrågor. Svaret på vad pedagogik betyder för högskole-, vuxen- och
lärarutbildning, börjar med en definition på vad s.k. sanningens ögonblick innehåller. Vid goda möten
uppstår en process där en för deltagarna viktig del av utbytet består av relationsskapande frågor och
svar. Sådana pedagogiska situationer uppstår vid demokratiska samtal.

Tre förslag
Vid lärarutbildning aktualiserar utbildningssytemet individens och kollektivets hantering av ”ämnets”
kunskapsinnehåll. Utöver planering och bedömning klarar lärarna arbetet på ett bra sätt, enligt
Vásquez-Levy (2002) oftast med hjälp av kreativa frågeställningar som ligger i linje med en
fungerande didaktisk tradition. Ämnesrelevanta lärarfrågor består i att åskådliggöra viktiga
kunskapsdimensioner; strukturera studenternas undervisnings-, studie- och lärandemöjligheter;
identifiera, översätta och applicera ämnets värdegrund; hjälpa studenterna förstå ämnesinnehållets
betydelse för personligheten, identiteten och Jaget.
Ett annat förhållningssätt till lärarutbildning finner man i USA-baserade traditioner. Här är politiska
samhällsmål, pedagogiskt innehåll och didaktiska metoder intuitiva, oklara och instrumentella.
Shulman (1987) nämner kriterier för god pedagogisk metod och menar att varje lärare efter avslutad
ämnesdidaktisk utbildning ska (a) behärska ämnesinnehållet; (b) hantera undervisningssituationen; (c)
formulera och följa kursplanerna: (d) utveckla ämnets specifika didaktik; (d) förstå studenternas behov
och förmåga; (e) optimera kontextens (campus vs. distans) begränsningar och möjligheter; samt (f)
förhålla sig till samhällsutvecklingen. Enbart kunskaps- och kompetensområde (b) och möjligen (d)
tillhör pedagogikämnets teoribildning. I liknande anda menar Ramsden (1992, s. 4) att det finns en
linjär logik för hur lärare undervisar så att studenterna förstår ämnesinnehållet. Men läraren ska även
utveckla (lärar)studenternas kunskapssyn, exempelvis genom att reflektera över planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen. Efter ett antal råd (ibid., s. 22; 25; 82; 83; 84; 211)
beklagar författaren (ibid., s. 268) (högskole)pedagogikens dystra tillstånd och gläder sig över att det
finns duktiga lärare. Ramsdens bidrag innehåller Bildung-traditionens ”första steg” med politiskadministrativ ämnesdisciplinering. Men avsaknaden av ett ”andra steg” är uppenbar, att skapa
utrymme för individuella initiativ, självstyrning och frihet. I stället för att förlita sig på curriculumtraditionens regler och rutiner för hur man förmedlar kurs- och kunskapsinnehåll samt bedömer
kunskap, måste pedagogerna i praktisk handling (Stengel 2002) återgå till Bildung-traditionens syn på
undervisning, samhällsbyggnad och medborgarskap.
Utifrån genomgången av det första steget i en beskrivning av pedagogikämnets mål, innehåll och
metod framstår lärar- och vuxenutbildning som fortbildning i ämnesdidaktik snarare än som
vetenskaplig underdisciplin till pedagogik. Detta framgår av flera beskrivningar av kursernas mål,
innehåll och metod.
I en som det verkar gemensam och samtidig satsning försöker utbildningsanordnare upphöja
vuxenutbildning, lärarutbildning och högskolepedagogik till pedagogisk teori, något annat än vad
verksamheten, innehållet eller målen motiverar. Exempel visar att kursplanerna slår fel när deltagarna
fokuserar på lokala strukturproblem i stället för att utveckla ämnesdidaktiska lösningar i respektive
undervisningsämnen. I stället för administrativ planering borde deltagarna besvara didaktiska frågor
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(Kansanen 2011) om hur lärare ska tänka och agera för att förstå studenternas perspektiv. Dewey
(1909, s. 205) föreslår att kursdeltagarna ska få hjälp tänka så här: ”Vilka förberedelser behöver
studenterna för att kunna lösa problemet, vilka är deras personliga erfarenheter, vad kan/vet de om
ämnet, hur ska jag presentera/introducera ämnet, vilka bilder ska jag visa, vad ska jag hjälpa dem fästa
uppmärksamheten på, vilka händelser ska jag koppla till ämnet, vilka jämförelser och likheter är
aktuella, vilken princip gäller för det studerade fenomenet? I ett högskolepedagogiskt exempel
fokuserar en kursdeltagare på att lösa problem med planering av kursens genomförande,
genomströmning och kvalitet – utan beredskap för, hänsyn till eller fokus på kursens genomförande
eller studenternas behov.
Hur hänger kursmomenten ihop? Hur är kursen uppbyggd, vilka är de olika momenten i kursen?
På vilket sätt är de olika momenten intressanta för studenternas lärande? Hur är målen
formulerade? Vad är syftet? Vad vill vi att studenterna ska lära sig? Hur lär vi studenterna detta
genom kursen? Vilka konsekvenser får det för studenternas lärande? Kan vi förbättra kursplanen
och därmed undervisningen och studenternas lärande?
Frågorna visar en tråkig inriktning på de högskolepedagogiska kursernas utformning. Exemplet
besannar Huséns (1996b) farhågor om irrelevant fokus på utbildningsplanering och kursplanearbete.
Dylika ansträngningar svärtar ned den pedagogiska praktikens potential att utveckla en pedagogisk
teoribildning kring utbildning, undervisning och fostran. Kurt Lewins bevingade uttryck (Schein
1996) har formen av en aforism som aktörer utanför den pedagogiska teoribildningen sedan länge
anammat: ”Det finns inget så praktisk som en god teori; och det finns inte heller något så teoretisk
verkningsfullt som en god praktik.” Gran (2006) anger liknande kriterier för högskolepedagogisk
utbildning kring ”teorier om lärandeprocessen, ämnesdidaktiska frågor, nätbaserad utbildning”.
Broberg och Sandstedt (2004, s. 46) visar en definition på pedagogisk skicklighet utifrån undervisning,
utbildning, forskning, utveckling, planering och information. Högskole-, vuxen- och lärarpedagogik
har således ett identitetsproblem. Ämnes- och yrkesutbildarna måste hitta ett svar på frågan om vi
avser vi att lära pedagogisk teori och/eller att utveckla ämnesdidaktisk metod. Mot bakgrund av
förvirringen skulle man kunna inkludera undervisningens mål; innehållet i undervisningen; lärarens
redskap; samt formerna för utvärdering av undervisningens effekt.
Det är intressant, motiverat och legitimt att beskriva olika praktiker utifrån lärarnas ämnesdisciplinära
tillhörighet inom humaniora, samhälls- eller naturvetenskap. Det kan man göra utan att blanda in
lärarnas förståelse av den pedagogiska teoribildningens legitimitet. Med en annan tingens ordning
skulle många pedagogiska kursplaner finna naturlig anknytning till ämnesföreträdarnas kunskap i t ex.
ekonomi, matematik eller engelska. Tyvärr innehåller många högskolepedagogiska kursdeltagares
bidrag pretentiösa uttalanden om fenomen som ligger utanför en entydigt pedagogisk disciplin snarare
än inom det egna ämnesområdet. Det finns sålunda motsatta åsikter om vad pedagogik är, dvs. mer
eller mindre spekulativa förklaringar på experternas åsikter om pedagogikens form och innehåll.
Torsten Husén (1996b), vår internationellt mest kände pedagog, intar en kritisk attityd till
pedagogikens vetenskaplighet i ett av Uljens (1998) försiktigt kommenterat uttalande.
Pedagogik är ingen vetenskaplig disciplin i hävdvunnen mening. Sina insatser i lärarutbildning
och skolforskning fullgör den genom att tillämpa teorier, metoder och empirisk kunskap från en
rad etablerade discipliner. Pedagogikens akademiska anspråk har ofta varit till ohägn för den
och har bidragit till orättvist nedvärderande av den praktiska pedagogikens betydelse för skola
och utbildning. (s. 100-101)
I motsats till Husén strukturerar Uljens (1998, s. 24-43) ämnet utifrån målgrupp (vuxna);
undervisningsinnehåll (ämnesdidaktik); kontextavhängighet (vuxendidaktik); praktisk-pedagogisk
process (planering-undervisning-utvärdering); granndiscipliner (historia, filosofi, sociologi,
psykologi); vetenskapsteoretisk ansats (pedagogik som teori och/eller praxis för högskoleundervisning
samt lärar- och arbetslivsutbildning).
Det finns ett behov av att forma en analytisk ram över pedagogikens mål, innehåll och metod. Om
man applicerar Uljens modell på olika utbildningar ser utfallet ut så här: målgruppen är studenter;
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undervisningsinnehållet följer ämnesdisciplinernas prioritering; kontexten är högre utbildning;
utbildningens praktisk pedagogiska process rör pedagogikens och läraryrkets status. Processen
omfattar så varierande kommunikations-, samverkans- och påverkansformer som autodidaktiska
studier, lärarledd undervisning och distansutbildning (Hansson 2011b). Resultatet av Uljens (ibid.)
kategorisering är att vi kan förstå pedagogiska praktiker vid lärar- och vuxenutbildning som
ämnesteoretisk metodlära, dock utan tidigare (Hopmann, 1997, s. 204) ritualiserade steg för planering
och presentation men med inslag av repetition-anknytning-utvidgning-inövning. Detta låter sig göras
då målgruppen består av engagerade lärare; undervisningsinnehållet är kopplat till ämneskunskap;
kontexten är skola/arbetsliv; lärarnas praktisk pedagogiska process följer antaganden om hur vi
fungerar som sociala varelser.
 Vidare kan man koppla pedagogikens granndiscipliner till ämnesdidaktik. Den vetenskapliga
ansatsen för utbildningarnas genomförande är fortfarande oklar. För pedagogikens teoretiska
utveckling ger Uljens (1998) strukturerade förslag och Svenssons (2009) indelning i
utbildning, undervisning och uppfostran några svar; främst för pedagogisk praktik men även
för pedagogisk teori. Med ämnesföreträdarnas struktureringsförslag kan man ange
pedagogikens position och status i en utbildnings- och undervisningsvetenskaplig familj.
 Pedagogik beskriver det starka samhällets intresse och ansvar för utbildning i ett sociologisktstatsvetenskapligt-ekonomiskt perspektiv
 Allmän didaktik följer en uppfostransfilosofisk och idéhistorisk tradition som rör samhällets
”rätt” att fostra och frigöra medborgarna
 Ämnesdidaktik är en på pedagogisk-psykologisk teori grundad didaktisk metodlära
Ämnesdidaktisk pedagogik består av satellitområden för bl a. lärarutbildning, vuxenpedagogik,
arbetsplatslärande och distansundervisning. Sådana utbildningar är naturligt underordnade discipliner
i förhållande till pedagogik samt psykologi, sociologi och filosofi. Dock uppstår det en konstig
situation för ämnesföreträdare i ämnet pedagogik när kollegor i exempelvis data, matematik eller
medicin hävdar att pedagogisk metod är en underdisciplin i förhållande till deras egna ämnen. Det blir
fel när pedagogiklärare ser sig tvingade att bemöta felaktiga påståenden om pedagogikens
vetenskaplighet. Kollegorna tror att det egna ämnet omfattar en speciell, effektiv och adekvat
teoribildning som är identisk med det egna ämnets teori. Ämnesteoriernas mål-, metod- och
innehållsperspektiv är underlägsna pedagogikens steg ett disciplinerings- och steg två frihetsmål.
Innehållet i program för pedagogisk fortbildning handlar om roller, kompetens, kvalifikation och
förmåga. Man förväntar sig att läraren ska vara en socialt kompetent undervisare; ständigt närvarande
uppfostrare; plikttrogen administratör samt initiativrik skolutvecklare. Sellbjer (2006, s. 11) beskriver
den oerfarne lärarens stapplande steg: ”Efter ett antal år som lärare kunde jag konstatera att jag inte
begrep mig på väsentliga frågeställningar med anknytning till undervisning och lärande.” Just därför är
det en god idé att introducera pedagogisk teori som komplement till en ensidig fokusering på lärarens
praktik. Pedagogisk handling och teoribildning utvecklar eget och andras lärande. Man säger att allt
lärande ”söker ett objekt” (Hansson 2010) och avser därmed att den lärande alltid lär någonting
(didaktikens objekt). Man säger också att pedagogik har ett drag av instrumentalism. Vi överför datainformation-kunskap med medierande instrument, avsikter, tankar, drömmar och behov mellan
varandra med språk, gester, bilder, symboler - mer konkret via skrivtavlor, smartboards eller datorer.
Det faller sig naturligt att positionera pedagogik för högskole-, vuxen och lärarutbildning, här
definierat som ämnesdidaktisk metod, i förhållande till pedagogisk teori. I en modell över relationerna
mellan skoldidaktik och relaterade begrepp beskriver Uljens (1997, s. 186) utbredningen för respektive
disciplin och samband dem emellan. Uljens (ibid.) modell visar att skolpedagogik, skoldidaktik och
ämnesdidaktik bildar ett eget semantiskt fält under ”allmän pedagogik”. Modellen visar gemensamma
kvaliteter som förenar allmän pedagogik och allmän didaktik. Ett delat kunskaps- och praktikområde
för ämnesdidaktik består av praktisk skoldidaktik och teoretisk skolpedagogik. Begreppsdefinitionerna
i Uljens förslag visar att pedagogiska kurser måste omfatta praktiska och teoretiska inslag.
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Om man definierar pedagogik som ämnesdidaktisk metodlära betyder det att varje lärare måste avgöra
vad som är relevant undervisnings-, studie- och lärandeinnehåll. Utan att presentera ett komplett
program, ett manualmässigt paket eller en användarvänlig snabbkurs för det egna ämnet, bör lärare
kunna säkerställa ett balanserat och relevant undervisnings-, studie- och inlärningsinnehåll. Först ska
läraren inkludera dimensionerna. Sedan undvika att betona innehållets kunskapsteoretiska kvaliteter på
bekostnad av studentens syn på hur världen fungerar. Lärarens metodologiska handlingsberedskap ska
omfatta pedagogisk-didaktisk teoribildning ur ett allsidigt perspektiv på undervisning. Om alla lärare
reflekterade och agerade utifrån nämnda centrala frågeställning (Hopmann 1997, s. 208) skulle lärare
kunna utveckla lärarrollen genom att studera: innehåll i förhållande till kunskapsområde; fenomen,
lagar, principer, metoder, teknik och attityder relaterade till kunskapsområde; innehållets ursprungliga,
nuvarande och framtida karaktär och funktion; innehållets struktur och individuella element;
relationer mellan elementen; svåra-lätta moment; förkunskap/förförståelse; integration av kunskap;
motiverande erfarenheter, upplevelser, företeelser, fenomen, situationer, tillfällen och händelser. De
centrala frågorna har enligt Hopmann (1997, s. 208) större potential för praktiskt-pedagogisk
utveckling än Uljens (1997, s. 168) tidigare (vad-, hur-, av vem etc.) frågeord över lärarens
”pedagogiska process”.
Pedagogikämnets sammansatta karaktär gör att begränsningarna i det enskilda fallet blir omfattande.
Utifrån (i) syfte, (ii) definitioner, (iii) tidigare forskning, (iv) begrepp, (v) historik, (vi) modeller och
(vii) pedagogiska teorier utformar jag en syntes över pedagogikens undervisnings-, studie- och
lärandeobjekt (Hansson 2010). I stället för att tala om pedagogisk-didaktisk verksamhet bestående av
antingen (a) ämnesmässig undervisningspraktik för ämnesområdet och humanvetenskaplig didaktik
omgärdat av pedagogisk eller allmändidaktisk teori; (b) undervisning i pedagogik med hjälp av
beteendevetenskaplig didaktik utifrån pedagogikens teoribildning; eller (c) pedagogisk undervisning
för alla ämnesområden visar Figur 1 en möjlig kontext för ett relevant undervisnings-, studie-, lärandeoch kunskapsinnehåll.
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Figur 1. Pedagogikens semantiska fält

Figur 1 visar att olika program för arbetsplatslärande, vuxenpedagogik och professionsutbildning
omfattar centrala snarare än perifera teman som planering, genomförande och utvärdering.
Pedagogikens sammansatta karaktär har potential för individuell, kreativ, frihetlig och kritisk
förståelse av vetenskaplighet. En student beskriver ämnets mångsidighet och generösa karaktär.
Föreläsningarna, böckerna och diskussionerna utmanade ofta det förgivettagna, upprörde och
kastade om det som tidigare verkat så uppenbart. Det gav mig en känsla för pedagogikens vidd,
men mycket än så, också en insikt i människans relation till kunskap, utbildning, makt och det
samhälle hon utgör en del av. Ämnet är teoretiskt men samtidigt konkret i sin vardaglighet,
politiskt men med ständig utgångspunkt i den enskilda människan. Jag insåg att pedagogiken
gav utlopp för det politiska och samhällsmässiga engagemanget [...] Med sin spetsiga bredd
tangerade ämnet allt jag tidigare läst, från kommunikation, till arkitektur, platsutveckling och
arkeologi, med frågor kring lärandeprocesser och vad kunskap utgörs av. Ämnet styrka ligger
just i det; den vardagliga bredden som gör det möjligt att kombinera med i stort sett vad som
helst.
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http://www.soc.lu.se/fileadmin/user_upload/PDF_Sociologen/Studerandeexpeditionen/pedagogikartik
el_Lotta_J.pdf
I enlighet med vittnesbördet kan man ifrågasätta lärosätenas hantering av pedagogiska mål,
beskrivningar, kurser, definitioner och beskrivningar, särskilt vad som gäller förhållandet mellan
pedagogisk teori och praktik. Den vildvuxna floran kring pedagogisk teori (Fejes & Thornberg 2009)
och de pedagogiska kursernas innehåll uppfyller knappast statsmakternas krav på relevant
undervisnings-, kunskaps- och lärandeinnehåll.
Uljens (1997) struktureringsförslag över skolans kunskaps- och undervisningspraktik omfattar
didaktik, didaktisk teori, undervisningsmetodik, skolpedagogik, skoldidaktik, medvetandets pedagogik,
tysk didaktik, kritisk-konstruktiv didaktik. Bengtssons (1997) förslag innehåller teoretisk-, normativ-,
meta-, läroplansteoretisk-, fenomenografisk-, lärar-, vardags-, allmän-, speciell- och praktisk
didaktik. Ett år senare presenterar Uljens (1998) allmän pedagogik, pedagogik, andragogik. Hansén
och Forsman (2011) anger allmändidaktik, ämnesdidaktik, didaktiska processer, interkulturell
didaktik, pedagogikämnet, specialpedagogik, pedagogiskt tänkande, didaktisk utveckling. Litteraturen
definierar förvisso ämnet, beskriver relationer och föreslår modeller, men en struktur över
pedagogikämnets innehåll, dess över- och underordning i förhållande till andra discipliner, lyser med
sin frånvaro, möjligen pga. den stora mängden benämningar. Författarna misslyckas med att definiera
pedagogik utifrån centrala teman som mål, innehåll och metod. Det är dags att positionera
kärndisciplinen pedagogik och dess granndiscipliner efter fördelningen på teori och praktik, men även
efter fördelningen på samhällsperspektiv (pedagogik), lärare-studentperspektiv (allmän didaktik) och
ofta trans-disciplinärt innehåll (undervisning och ämnesdidaktik).
Teoribildningen kring pedagogik, allmän didaktik och ämnesdidaktik visar att målet för utbildningen
är demokrati; undervisningens innehåll är ämnesdidaktik; metoden för fostran är demokrati.
Tillsammans förutsätter utbildning, undervisning och fostran ett demokratiskt ämnes-, undervisnings-,
studie-, kunskaps-, kompetens- och lärandeinnehåll. Målen och metoderna för allomfattande
utbildning och individuell fostran är demokrati. För undervisning varierar metoderna och innehållet
(dialogpedagogik, PBL, framtidsverkstad, aktionsforskning, fallstudier, interaktiv forskning etc.)
Ur viktningen av innehåll/mål/metod i Figur 1 framgår att exempelvis högskolepedagogik avviker från
specialpedagogik genom att målen för undervisning, utbildning och fostran är mångtydiga. Utfallet i
tabellen varierar beroende på om viktningen avser politiska utbildnings- (varför), ämnesdidaktiska
(hur) eller innehållsliga (vad) frågor. Man kan exempelvis inom inriktningen specialpedagogik studera
Reggio Emilias lyssnande, dokumentation och reflektion kring fostran av barn, men man använder en
praktiskt mullemeck-metod i barnens möte med världen. Pedagogisk teori och praktik blir en och
samma process i den suboptimerade behandling av innehåll, mål och metod som vi ser i många
utbildningar. Orsaken är att kopplingen till ett specifikt ämnesinnehåll går förlorad. Lärarens ämnesoch undervisningskompetens samt den pedagogiska kurspraktiken förutsätter en och samma
pedagogiska metod (vuxenundervisning); man använder en och samma pedagogiska litteratur
(innehåll) och man utgår från samma pedagogiska mål (kursplaner). Undervisning, studier och lärande
i pedagogisk teori utgör en nedprioritering av metoden, innehållet och målen. Bristen beror möjligen
på att flertalet teorier har sin naturliga hemvist i en ofta osynlig diskussion av skillnaden mellan
undervisnings- och utbildningsfilosofi, arbetsplatslärande, distansundervisning, lärarutbildning och
vuxenpedagogik. Rangordningen mellan pedagogiska teorier består av praktisk-didaktiska inslag och
visar att lokala ämnesinstitutioner bör kunna erbjuda ämnesdidaktiska fördjupningskurser i stället för
att under ett paraply erbjuda allmänt kursinnehåll, som varken är ämnesdidaktik eller pedagogisk teori,
i utbildningar som går under olika benämningar.

Slutsats
Genom att undvika en utvecklingspsykologisk metodförståelse (Ramsden 1992; Race & Brown 1999;
Elmgren & Henriksson 2010) av pedagogik och hävda en historisk-filosofisk didaktisk tradition
(Dewey 1909; Klafki 1997; Uljens 1997) kan man fokusera på innehållets betydelse för lärarens
campus-situerade och virtuella pedagogiska kompetens.
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Tyvärr definierar allmänheten alltför ofta det för undervisning, utbildning och fostran centrala
pedagogikämnets innehåll och status. Problematiken utmynnar hos Liedman (2011, s. 247) i en
diskussion om samhällsutveckling och demokrati; skolans försummade ambition att påverka
utvecklingen, exempelvis genom värdegrundsarbete värt namnet. ”Det är denna lättvindighet som
trängt in i skolans värld och i synnerhet på gymnasiet och högskolan. [...] det är främst uppfattningar
och teorier om samhälle och kultur som fallit offer för en pratsam liknöjdhet.” Det viktigaste är, verkar
det som, att man har en åsikt, oavsett vilken, och på så sätt positionerar sig i debatten, det må gälla
friskolor, betyg eller allmän skolplikt.
Den här undersökningen visar hur det förhåller sig med forskningens (Dewey 1909; Schøn 1987;
Ellström 1996; Bengtsson 1996; Uljens 1998; Hermanssen 2000; Stigmar 2009 och Hansson 2011b)
budskap om att abstrakta reflektionsprocesser klargör vad en pedagogisk teori ska innehålla för att
förklara vad som sker när människor möts, uppmärksammar, påverkar, tänker och lär av varandra.
Låga reflektionsnivåer (Hermansen, 2000, s. 18-19) omfattar ”blint” lärande. På nästa nivå använder
läraren reflektion för att finna ”nya vägar”. På den tredje nivån reflekterar läraren över sin reflektion
för att ”få ordning” på det hon lär. Nivån är särskilt lämpad för pedagogiska utvecklingsinsatser,
exempelvis procedurer för att stärka lärarens praktik. På den högsta nivån blir reflektionen intuitiv och
knappast operationell. Det är i likhet med Uljens (1998) reflektionssteg svårt att precisera
genomförandet av processen som praktisk pedagogik utan hänsyn till målgruppen.
Man kan trots den formella utbildningens påstådda misslyckande hävda lärares rätt att ta sig an
kunskapsteoretiska frågeställningar för att klara ut vad pedagogisk teori betyder i förhållande till
professionell praktik och ämnesdidaktisk metod. I den här texten argumenterar jag utifrån mål,
innehåll och metod för utveckling av undervisning, utbildning och fostran. Avsikten är att vidga
förståelsen för behovet av en balanserad reflektion över den komplementära skillnaden mellan, som i
bokens titel, Pedagogik, undervisning och lärande. Lärarens reflexiva tankeprocesser betyder mycket
för yrkets professionalisering. Det uppstår en produktiv miljö för arbetsplatslärande om
högskolepedagogiska kursanordnare organiserar gruppsessioner, studiecirklar, diskussionsforum eller
dialogseminarium. Utvecklingen av pedagogisk teori måste utgå från lärarens uppmärksamhet på sin
egen kritiska reflektion, förmågan att kommunicera denna och förstå vad som motiverar studenter
noch kollegor.
Pedagogikens position i informations- och kunskapssamhället är lika central som tidigare. Under
rubriken Metafysik uttalar sig Aristoteles om världens och kunskapens natur. Nyckelordet är
undervisning. Enligt Liedman (2011, s. 211) borde man hugga in en kort sentens över ingången till
högre utbildningsinstitutioner: ”I allmänhet är tecknet på kunskap eller okunskap förmågan att
undervisa”. Uttalandet visar att den som undervisar kan visa andra hur man gör. Och den som vet hur
man ska förstå pedagogisk teori har rätt att undervisa andra.
Med referens till textens övergripande syfte vill jag i en självkritisk bekännelse tillägga Karl Marx’
(Engels, 1969, s. 82) kommentar till Feuerbachs elfte tes, ett inlägg i debatten kring pragmatisk
materialism och min egen teoretiska idealism: ”Filosoferna har endast på olika sätt förklarat världen,
men vad det gäller är att förändra den.” Det kommer an på pedagogerna att förklara världen genom att
påverka människorna.
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9 Pedagogik och etik
Samhällsbyggnad och kunskapsfilosofi är disparata men ändå förenliga analysenheter. Pedagogens
värdegrund, dialogformer och etiska normer ger aspekter på kollektiva samhällsmål och individuella
värden. Kapitlets perspektiv är på grund av moralfilosofins bredd samhällsorienterat, epistemologiskt
och individpsykologiskt.
Det finns en lång vetenskapshistoria kopplad till pedagogikämnet. Som en ryggmärgsreaktion på den
inspiration som en sentida professorsinstallation representerar, säger Ference Marton (1978) i
Lindberg och Berge (1988, s. 201): ”Pedagogiken har att göra med hur människan reproducerar sig
själv som samhällsvarelse.” Citatet knyter an till Huséns demokratiska samhällstema, undantaget att
Marton lyfter fram gruppens och gruppdynamikens betydelse för ämnets utveckling. Martons
föreläsning innehåller referenser till Urban Dahllöf, Ulf P Lundgren, Kjell Härnqvist, Roger Säljö och
Lennart Svensson. Referenserna och perspektiveringen på individ och samhälle, uppfostran och
undervisning behandlar i högre grad ramfaktorteori, djup- respektive ytinlärning,
populationspsykologi än Martons (1978, s. 203) inriktning på ”inlärning och omvärldsuppfattning”, en
skolbildning som så småningom blev fenomenografi eller (ibid., s. 202) ”pedagogisk psykologi”.
Teoribildningen bygger på antagandet att ”vi ser verkligheten såsom vi lärt oss se den.” Marton (1986,
s. 203) ger konkreta råd och beskriver praktiska orsak-verkansamband angående ”studenternas moral”,
”knåp och knep” samt ”livets hårda skola”.
Folk i gemen kopplar disciplinering, grupptryck och ledning till utbildning, undervisning och
uppfostran. Vi relaterar kunskap, bildning och fostran, men även minne och glömska till vishet, det
yttersta måttet på människans förmåga att tillgodogöra sig och använda information. Mycket av
innehållet i ett uppdrag som syftar till att specificera vishet som en form av abstrakt begreppsbildning
(Kolb 1984) utgår från teorier, kunskap, mönster och system som människan lär. Det handlar om etisk
värdeteori och praktiska handlingar bortom lärande och kunskap. Höghielm (2009) beskriver
yrkeslärarens långsamma-explicita-språkliga och omedelbara-implicita-mentala kunskap. Pedagoger
som engagerar sig i frågor om vad vishet är blir enligt Dreyfus och Dreyfus (1986) ”skickliga utövare”
eller med Rasmussens ord (1998, s. 79) ”experter”. De har nått visdom och kan leva rätt i förhållande
till behov, andra människor och livet.

Från nutid till dåtid
I tidskriften Utbildning och demokrati finner man artiklar med fokus på värdegrundsfrågor
presenterade utifrån ett demokratiskt samhällsperspektiv. I en representativ artikel anger Ekstrand och
Nordin (2007) skillnaderna mellan ett centraleuropeisk Bildung och EU-diskursens lifelong learning.
Individuell frihet och kommunikativ kompetens står i kontrast mot anpassning och ekonomiskpolitiska krav. Hedin (2006; 2007) presenterar Lockes tankar om utbildning och maktutövning. Många
anser att familjen ska sköta barnens fostran och utbildning. Högdin (2007) intar ett i sammanhanget
relevant och för skolans del aktionsinriktat perspektiv på skolplikt och frihet. Lagstiftningen står i
opposition mot skolans tillämpning av ett för barnens fostran nödvändigt samspel mellan skola och
samhälle. Det uppstår konflikter (Colnerud & Granström 1999) mellan utbildningssystemens rutiner
och föräldrarnas vilja att forma barnen i enlighet med egna normer och värderingar.
Som ett tecken i tiden anger NFPF/NERA i programförklaringen inför 2006-års kongress temat
”Livslångt lärande i det nya Europa – Jämförande perspektiv i utbildningsrymden” (Janik 2000).
Arrangörerna försvarar tanken på att utbildning och undervisning är en nationell angelägenhet.
Argumentet är att moderna stater måste samarbeta och att utbildningsforskningen (Selander 1992)
genomgår snabba förändringar. Orsaken till pedagogernas oro över utvecklingen är att överstatliga
EU-program för exempelvis lifelong learning opererar över nationsgränserna. Man frågar vad som
kommer att återstå av en kollektiv nordisk utbildningsmodell, demokratiska värden,
undervisningspraktik och utbildningspolitik. Man undrar om överstatliga EU-utbildningar, lifelong
learning och annat kommer att stimulera ekonomisk, nationell och personlig tävlan inom isolerade
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kunskapsområden eller om framtida arbetsformer kommer att stärka nationella kulturer,
samhällsbyggnad, sociala värden och sammanhållning.
I stället för att som Enkvist (2007) kritisera tidigare skolforskning och förorda en återgång till en
gammaldags moralism, kan man betrakta dagens influenser från ett nyanserat perspektiv. Mycket är
sig likt och en hel del är nytt i skolan, särskilt vad som gäller den yttre miljön, IT-redskap och
attityder. Dagens medborgare har en annan syn på fostran, samhällsuppdrag och moral än tidigare
generationer. Vissa saker förblir oförändrade, som respekt för alla människors lika värde, medan
tillgängligheten till global information är unik. Tidigare generationers mål var gemenskap,
familjebildning, arbete och ansvarstagande. Dagens unga omhuldar karriär, valfrihet och upplevelser.
Främlingsfientliga partier, osäkra anställningsformer och aggressiva medier är andra mindre attraktiva
indikationer på samhällsförändring. På grund av den eftersläpning i förnyelsearbetet som skolan i
likhet med andra institutioner lider av, saknar lärare verkningsfulla alternativ till gamla pedagogiska
”redskap” som schema, läxor, betyg, utantillärande och kvarsittning.
Holmgren (2006) utmanar det sällan engagerande, ibland okunniga och ofta tomma talet om skolans
värdegrund. Lärare måste använda demokratiska metoder för att fostra unga människor till någonting
mer än narcissistiskt njutningslystna konsumenter. Som ett resultat av situationen har moderna
medborgare eftersträvat, sökt, fått eller blivit påtvingade en marknadsekonomisk syn på moral och
etik. Det är osäkert i vilken grad klassrummet eller det virtuella rummet bidrar till, alternativt blir
utsatt för, den utvecklingen. I takt med accelererande samhällsförändringar blir skolans moralisketiska uppdrag allt svårare att genomföra. Trots vetskapen att kunskap och moral hänger samman, och
trots att familj, skola och arbetsliv accepterar rutinerna för kunskapsbildning och moralisk fostran,
händer det lite i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Jedemark (2006) kritiserar universitetens och
högskolornas låga ambition i lärarutbildningen; den kunskap och högskolepedagogiska kompetens
som är en förutsättning för att meddela insikter och handlingsberedskap i värdegrundsfrågor.
Lärarutbildningarna medverkar till en instrumentell attityd mer än ett empatiskt professionskunnande
som resurs för personlighetsutveckling, värdegrundsfostran, analytiskt förhållningssätt och
ämnesdidaktisk medvetenhet. Ett fokus för utvecklingen avser blivande lärare, elever, skola, samhälle
och utbildning (pedagogik). Ett annat fokus avser forskning på mötet mellan lärare, elever och
skolämnen (didaktik). Men lärarutbildningarna missar tyvärr det professionskunnande som består i att
lära studenterna förstå och skilja mellan skolans kunskapsuppdrag och förmedling av en gemensam
värdegrund. Lärarna saknar – utan att skolan är medveten om det – den typ av
undervisningskompetens som, beroende på hur långt man vill gå i ambitionerna, påverkar elevernas
handlingar, medvetande, attityder och personlighet.
Missanpassade elever ifrågasätter skolans rätt att som i mitt och mina klasskamraters fall på 60-talet
under tvång lära psalmverser en lördag förmiddag som straff för bus och bråk under veckan. Åtgärden
var ämnad som straff för olydnad och paradoxalt nog lära oss kristna normer och värderingar. Att man
idag ifrågasätter skolans rätt att fostra elever är knappast nytt. Att förstå sambandet mellan kunskap,
moral och kritiskt tänkande är en grundval för levnadsvisdom, medborgarskap och möjligen lifelong
learning. Elgeskog (1930, s. 150) kommenterar på ett framsynt sätt problematiken: ”Det värsta är
kanske vanetänkande och fördomar. Man gitter inte ta reda på hur det förhåller sig. Det sjunger i
öronen av gammal visdom som kanske inte är någon visdom alls. Det har alltid varit så.” Men när
Elgeskog (1935), dåtidens förespråkare för folkbildning berömmer folkhälsa, gymnastik och kost, ja
då blir den folkbildaren planmässigt informationsteknologisk på samma sätt som Socialstyrelsens
motto att vi ska äta minst fem skivor bröd om dagen.
Som goda kristna vet vi att skapelseberättelsens syndafall inträffar på grund av människans brist på
lydnad. Vi vet också att om Någon hade fostrat Eva till att i Edens lustgård lämna Kunskapens träd i
fred skulle vi ha gått miste om den lärdom som ligger förborgad i en klassisk paradox. Syndafallet sker
när Eva trots Guds förmaningar frestar Adam med ett äpple från ett förbjudet träd. Evas handling blir
därmed historiens först kända pedagogiska misslyckande trots ackompanjerande inslag av frestelse,
hot, förbud och konsekvens. Syndafallets outtalade logik säger att det är lättare att i förväg förhindra
att ovanor uppstår än att i efterhand bota dem. Syndafallets förbud-straff-pedagogik vore otänkbar
såväl på nätet som uppstår i dagens klassrum. Tanken på att skolan ska ansvara för elevernas fostran
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och att läraren ska jobba som moralisk agent eller rollmodell har gamla anor. Riktigheten i påståendet
framgår av en fortsatt analys av lärarens materiella och psykologiska verktyg.

Undervisning, etik och lärande
Det är ett känt fenomen att nationalstaten lägger sig i den enskilde medborgarens angelägenheter.
Myndigheternas pekfinger och vakande öga har präglat människornas liv och den svenska kulturen.
Övervakningsmentalitet, informationsteknologi och regelstyrning har påverkat svenskarna sedan
1300-talet. Myndigheternas registrerande och kontrollerande informationshantering har skapat, kan
man anta, jantelag, negativism, gnällkultur, förbud, brist på ansvar, avundsjuka och skepsis. Kanske
randas nya tider eftersom moderna människor känner igen den gamla kulturens konsekvenser. I
motsats till den förhärskande diskursen med nymodigheter som ’values education’, moraliska kontrakt
och etikskolor kan man diskutera samhällets missriktade ambition att stöpa alla i samma mall.
När ungdomskulturen besegrar vuxenvärldens värdesystem uppstår skolmiljöer där ”keps på”, fötter
på skolbänken, läskedrycker i datasalen och ringsignaler i mobilen stör undervisningen. I ett sådant
läge har gatans kultur ersatt vuxenvärldens normer. Elevgruppernas övertagande av nationella
skolkulturer sker trots att en offentlig utredning (SOU 1999, s. 92-93) slår fast var ansvaret ligger.
”blivande lärare ska utveckla kvaliteter som gör att de kan förmedla och förankra de normer och
värden som den pedagogiska verksamheten ska vila på [eleverna ska] också bli medvetna om sina
egna värderingar och utveckla en grund för eget etiskt och moraliskt handlande.”
Nationell utbildning uppstod som en reaktion på överklassens behov av att hålla fattiga barn borta från
gatan. Den maktutövning som stat, kyrka och borgerskap använde för att strukturera de mindre
bemedlade barnens tid, plats och handlingar är odiskutabelt skola och klassrum. Idag har statens
kunskapsmonopol fått konkurrens av nätets erbjudande om fri tillgång till information och
kommunikation. Man kan diskutera det starka samhällets rätt och dess förmåga att fostra unga
människor. Det finns ett nationellt behov att med hjälp av skolplikt, medborgarskap, närvaro, lydnad
och betyg undervisa uppväxande generationer i ett nationellt utbildningssystem. Men det är svårt att se
skolans etiska fostrarroll som en självklarhet i ett samhälle som bygger på privata projekt, egna
initiativ, självförverkligande och personlig karriär. En sedan länge accepterad uppfattning är att skolan
ska forma, bilda, dana och fostra elever till ansvarskännande och demokratiska individer. Den
uppfattningen framstår som förlegad, verkningslös och felaktig, särskilt i IT-världen.
När tanken på det starka samhällets rätt att forma det uppväxande släktet såg dagens ljus ville
vuxensamhället nå demokratiska mål inom nationalstatens ram. Det rådde ekonomisk stabilitet, en
framväxande arbetarklass, konsumtion, fritid och utbud av varor. Sociala och ekonomiska faktorer
legitimerade samhällets ingrepp i individens frihet, integritet och personlighet. Det framstod som en
acceptabel politisk ambition att fostra unga människor genom att undervisa i etik, demokrati och
ämneskunskap eftersom medborgarna var eniga om det övergripande målet; levnadsstandard,
konsumtion och produktivitet. Ambitionen är teoretiskt riktig, men i praktiken har den visat sig
idealistisk då marknadsekonomisk kapitalism legitimerar den starkes rätt, konkurrens och ekonomiska
orättvisor.
Myndigheterna skriver i ett faktablad från regeringskansliet (Government Bill, 1999/2000:135)
(2000a; 2000b) att en förnyad lärarutbildning ska leda till att eleverna får ”förståelse för samhällets
värden, tolerans och demokrati.” Men frågan om hur detta ska gå till förblir obesvarad. Det ligger
något manipulativt i att man med ett offentligt dokument bekänner sig till en målstyrningsfilosofi för
skolutveckling och sedan lämna metoden för målets genomförande obesvarad. Myndigheterna nämner
livslångt lärande och kritiskt tänkande som legitima mål. Men idag ifrågasätter många den tidigare
regelstyrningens- och målstyrningens effektivitet. Exempelvis menade Olof Palme att skolan är en
passiv spegelbild av samhället trots att många har menat att skolan ska vara en föregångare för
samhällsutveckling. I motsats till Palmes åsikt hävdade Dewey (1916) i introduktionen till ett kapitel
om Moralteori att införandet av obligatorisk skolgång påverkar samhällsutvecklingen. Dewey (1909)
menar i How we Think att reflexivt lärande är nödvändigt eftersom undervisningsteori, praktisk
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undervisning och etisk fostran bygger på dubbla idealistiska mål; att eleverna ska bli både produktiva
medborgare och lyckliga människor.
Skolan producerar således och bevarar rutiner för informationshantering, närvaro, studier eller
undervisning. Hanteringen av värdefrågor är en institutionell suboptimeringsrutin. S-E Liedman
(2011) problematiserar utbildningsvärldens aktuella läge, särskilt grundskolans problematik. Myrdal
(2011) torgför liknande åsikter om den högre utbildningen. Innehållet handlar om natur- och
humanvetenskapernas identitetskris och den inhemska forskningens instrumentalism. Det är legitimt
att undersöka om man med hjälp av normativ argumentation kan utveckla den filosofiska
pedagogikens förklaringspotential av vad som styr institutionaliseringen av värdegrundsfrågor. En
besläktad problemdefinition handlar om att IT formar moderna diskurser och lockar användare till en
annan typ av beteenden, andra värden och en annan moral än rumsligt och tidsligt situerade
klassrumsdiskurser. Moderna kommunikatörer tycks ta på sig en rollspelande yttre personlighet och
anamma en inre pseudonymisk identitet (Alexandersson 2011) vid nätbaserad interaktion. Kan man
utreda sambandet mellan lärarpersonlighet, identitet och värden, är det skillnad på nätbaserade värden
och värden som uppstår vid fysiska möten?
Det är viktigt att utveckla forskningen och de praktiska rutinerna för värdepedagogiskt arbete.
Adalsteinsdóttir (2004) betonar vikten av att anlägga ett relationsperspektiv på lärar- och
elevinteraktion, oavsett om vi talar om en fysisk klassrums- eller virtuell internetkontext. Författaren
menar att interaktiv kommunikation är ett villkor för lärande och utveckling, ett självklart
konstaterande. Brabeck och Rogers (2000) knyter an till en FN-diskussion om mänskliga rättigheter.
Ibrahim (2005) betraktar skolans värdediskussion ur ett globalt perspektiv. Wardekker (2001) skriver
om skolans hantering av pluralism, deltagande och autonomi i en attack mot dem som ifrågasätter
skolans moraliska uppgift.
I Sverige betonar Bergman (2004) lärarens ansvar för elevers fostran. I ett exempel på hur man i
enighet med gängse paradigmatiska normer behandlar skolans självpåtagna inblandning i individens
frihet att välja och följa egna värden säger Orlenius och Bigsten (2006): ”Den dagliga praktiken är full
av underliggande värden som utgör grunden för lärarens handlande och som får avgörande betydelse
för det uppväxande släktet, nu och i framtiden.” I motsats till citatets andemening bör målsättningen
vara att ge läraren de nödvändiga redskapen för att styra elevernas handlingar, medvetande och
utveckling. Som jag förstår citatet, ska lärarnas mål, lektionsinnehåll och metoder återspegla en
marknadsekonomisk värdegrund. Den inhemska forskningen visar en post-modernistisk
abstraktionssjuka där textbaserad ”kommunikation om kommunikationer” på sociala medier (Yust,
Hyde & Ota 2010) tycks vara viktigare än utvecklande samtal i en gemensam kontext. Ett missriktat
fokus på icke förpliktigande prat och abstrakt begreppsbildning i stället för konkret handling i
rumsliga samtal har lett till att lärare och lärarutbildare saknar insikt om konsekvenserna av de
pedagogisk-etiska mål, metod- och innehållsförslag som de erbjuder och förmedlar men sällan
utvärderar eller utvecklar.
Bergem (1993, s. 297) diskuterar innehållet i blivande lärares professionsetik, men i motsats till ett
påstående, att forskningen har utvecklat en metodik för att ge utbildningen av blivande lärare en
moralisk dimension, menar jag att den pedagogisk-filosofiska forskning abstraherar möjligheterna och
förvillar lärarstudenter. Utbildaren förväntar sig att de först ska lära sig ett generellt förhållningssätt i
en vuxenkontext och sedan leverera moral education, etisk fostran eller värdegrundsutbildning.
Colnerud (1997) utgår från lärarens yrkesetiska perspektiv. Problemet med bristande
värdegrundsförståelse blir tydligt när författaren (ibid., s 629) menar att fokus för en empirisk
undersökning ligger på ”beskrivning och analys av olika sätt som lärare använder för att hantera etiska
problem som utgår från deras medvetenhet och förmåga att skilja mellan alternativ och orsaker som
legitimerar deras handlingar.” Svaret på Colneruds (1997, s. 633) fråga är att ”lärare kan bli medvetna
om och lära sig skilja mellan alternativa etiska beslut, och därför kan konflikter förändras.” Exemplen
visar vidden av den aningslöshet med vilken den pedagogiska forskningen nedvärderar praktikens
betydelse för att utveckla blivande lärares värdegrundsfostran. Problematiken faller tillbaka på den
svenska målstyrningsmodellen för värdegrundsarbete. Den är politiskt korrekt, reflekterad och
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kollektiv men premierar ett passiviserande, distanserande och opersonligt förhållningssätt till konkreta
skolproblem.
Det finns angelägna mål som blivande lärare och/eller pedagoger kan uppfylla. Men man måste
strukturera villkoren för målens genomförande för att förstå den problematik som omgärdar
värdegrundstemat. Först måste lärare veta hur man förändrar den fysiska och/eller virtuella kontexten,
dvs. det pedagogiska fundamentet. Utbildningen kommer studenten till godo genom en förmåga att (a)
kombinera teknologi, läromedel, schema och arbetsformer. Sedan måste lärare (b) utveckla eleverna
genom avtal om dialog, demokrati och samarbete. Slutligen måste lärare (c) påverka elevernas
handlingar, medvetande och personlighet. De två första uppgifterna löser många med hjälp av teorier
om professionsetik. Den sista uppgiften blir sällan uppfylld. Högskolepedagogernas uppdrag består –
enligt nuvarande diskurs i att ange en campus- eller virtuell nätbaserad situation för att uppfylla målen
i (c). Det är både tänkbart och önskvärt att lärare utvecklar studenternas handlingar, medvetenhet och
personlighet. Då måste lärare konkretisera nya mål som eleven kan uppfylla i en bestämd
undervisnings-, studie- eller lärandesituation. Lickona et al. (2003) ger liksom John Dewey
(1916/1985) ett exempel som bygger på integration mellan stoff och metod i Förslag till principer för
effektiv karaktärsdaning i skolan.
 Utveckla grundläggande etiska värden som gör att eleverna fungerar som grupp
 Definiera förståelse av god karaktär som omfattar tankar, känslor och beteende
 Använda en heltäckande och nyskapande, avsiktlig, proaktiv, experimentell metod för att
utveckla elevernas karaktär
 Skapa en känsla av omsorg med varje elev i klassen och i hela skolan
 Skapa situationer som möjliggör för eleverna att utföra moralisk/etiska handlingar
 Betona sådant i läroplanen som gör att läraren respekterar alla slags personligheter, utvecklar
de studerandes karaktär och hjälper alla att lyckas
 Efterstäva att studenterna utvecklar själv-insikt, själv-styrning och själv-motivation
 Involvera alla i uppbyggnaden av ett moraliskt samhälle där alla tar ansvar för fostran och där
samtliga omfattar gemensamma explicita värden
 Delta i utformningen av moraliskt ledarskap och upprätthåll ett långsiktigt program
 Utforma och genomföra ett program för långsiktig evaluering
Råden uttrycker normativt tyckande, abstraktion, idealism och naivitet. Suderman-Gladwells (2001)
ideal model för aktionsforskning optimerar å andra sidan forskningens etiska karaktär och praktikens
betydelse för värdegrundsarbete. Förteckningen anger ett logiskt förlopp från teori till praktik
bestående av tro-mål-inititativ-vetande-värdering-handling. I en aktionsforskningsmiljö där aktörerna
använder en heltäckande, nyskapande, avsiktlig, proaktiv och experimentell metod för att utveckla
elevernas karaktär kompletterar forskarens teori och lärarens praktik varandra.
 Respektera människans värdighet, följa etiska principer och skydda människans kroppsliga,
psykologiska och kulturella integritet
 Dra rimliga och försvarbara slutsatser
 Informera om vad som kommer att hända under processen
 Redovisa förloppet för samtliga inblandade
 Garantera frivilligt deltagande
 Utföra forskarrollen i förhållande till deltagarna
 Skydda särskilt känsliga personer
 Garantera anonymiserade forskningsdata
 Balansera forskningens skada och förtjänster så att samhällsnyttan vida överskrider den
eventuella besvär som enskilda deltagare kan uppleva
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Ett nationellt perspektiv
Vad betyder det att vara svensk, att kalla sig ”Svensson” och att stå upp för svenskhet? Moderniteten i
samhället har historiskt sett sin grund i ett gigantiskt omskolningsprojekt. Vid övergången från en
lokal bondekultur tog förändringen formen av en global kapitalistisk välståndsmaskin. Erfarenheterna
av två världskrig gjorde att tidigare kunskapslogiska akademiker blev nyttopragmatiska politiker. Den
moderna människan hade social ingenjörskonst som mål, innehåll och metod. Tidiga
moderniseringssträvanden (Hirdman 1989) byggde mer på en naturvetenskaplig rationalitet än på en
socialkonstruktivistisk dialog. Det pris vi enligt Arnstberg (1989) får betala för att leva i ett välplanerat
land är att acceptera att någon annan vet bäst. Vi stöder fortfarande en romantisk tanke på det starka
samhället. Ett uttryck för detta är att vi låter en fjärdedel av alla lärare utan formell behörighet fostra
våra barn. Vi skulle aldrig tillåta att en okvalificerad snickare, mekaniker eller läkare utförde samma
experiment med vår villa, bil eller kropp. En orsak att skolan undviker att ta ansvar kan enligt
Frykman (1992, s. 46) vara att, fackföreningarna i ett tidigare skede drog sig tillbaka från ett värdefullt
moraliskt folkbildnings- och värdegrundsprojekt, att utbilda arbetarklassens barn. Fackföreningarna
följde marknadsekonomiska regler och drev löne-, ersättnings- och avtalsfrågor i stället för moraliska
arbetslivsfrågor. Jämfört med tidigare har folkhögskolorna idag marginell betydelse som ideologiska
auktoriteter. De använder liksom kommunala och privata skolor verkningslösa marknadsekonomiska
klassrumsmetoder för moralisk fostran. Men alla skolor prioriterar internetmiljöer för
marknadsekonomisk tillväxt. Holmgren (2006) menar att det finns mycket litet ’etiskt lyssnande
dialog’ i skolan, kanske ett resultat av internetvärldens inflytande med självspeglande skriftlig
(mass)kommunikation. Etisk-moralisk dialogism uppstår ur social kontroll vid grupparbete i eller
utanför skolan, inom idrotten eller i ideella organisationer. Internetvärlden praktiserar i vissa fall
moralisk-etiska regler för hur man uppträder mot varandra. I kollektiva spelmiljöer (Gruber 2011;
Hansson 2005a) som World of Warcraft, ActiveWorlds och Adventure Quest förekommer explicita
regler för interaktion i form av 3D-Ethics, Netiquette och Grundlov. Det förekommer även
bestraffning, svartlistning, övervakning och uteslutning (Jonsson 2011).
Läroplanstexter och nationella lärarutbildningar är otillräckliga styrmedel för moralisk fostran
(Hansson, 2000, p. 21) särskilt som svenska lärare bara är hälften så pragmatiska som ett genomsnitt
lärare i EU. Vidare uttrycker de nationella dokumenten en gammal målstyrningsfilosofi. Anpassat för
utvecklingsinriktat lärande blir resultatet klassisk betingning. Regelstyrning, behavioristisk drill och
auktoritär disciplinering blir de skadliga effekterna att man leder eleverna mot förutbestämda mål. För
varje ny läroplan växer politikernas detaljstyrning av skolans, individens och ämnets uppnåendekunskapsmål. Målstyrningsprincipens begränsningar medför att utvecklingen sker på strävans- och
demokratimålens bekostnad. Det som återstår när lärarna ska konkretisera de övergripande målen är
plattityder kring exempelvis motivation, projekt och medarbetarskap som varken lärare,
lärarstuderande eller elever kan tillgodogöra sig.
Politiker, näringslivstoppar och rektorer ska ange etiska mål för sina respektive verksamheter. Det är
rimligt att politiker, administratörer och andra samhällsföreträdare anger hur man genomför en
verksamhetsförändring som leder till måluppfyllelse. Den som definierar målen är ofta blind för
kommunikations-, påverkans-, förändrings- och utvecklingsproblematiken. Därför formulerar man
målen i mångtydiga termer. När så lärarna möter eleverna tornar frågorna upp sig kring pedagogiska
nyckelord: Vad är kunskap, vilken metod passar för att konkretisera etiska mål, är tillgängliga medel
och undervisningsinnehåll viktigare än officiella läroplansmål?

Exempelvis
Värdefrågor är obekväma för utbildningssystemet och måldokumenten hjälper knappast läraren styra,
applicera eller utvärdera eventuella forskningsrön, exempelvis genom att ange kriterier för
måluppfyllelse. Dessutom står värdefrågorna i kontrast mot de nationella läroplanernas betoning av
kunskapshantering. Myndigheterna säger i Det obligatoriska skolväsendet, förskolan och
fritidshemmet (Lpo 1994) och (Lpfö 1998) att skolans uppdrag består av”grundläggande värden,
förståelse, medmänsklighet, saklighet, allsidighet, likvärdighet, rättigheter och skyldighet”. Under
rubriken Mål och riktlinjer anger dokumentet ”strävansmål/uppnåendemål, elevansvar-inflytande,
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övergång-samverkan och ’ska’-utformning”. Dessutom ingår ”normer och värden; kunskaper;
elevansvar och inflytande; skola och hem; övergång och samverkan; skolan och omvärlden;
bedömning och betyg samt rektors ansvar”. I ett liknande dokument för Gy-skolan; Gy-särskolan;
Komvux; Vux-utbildning; utvecklingsstörda (Lpf 1994) nämner myndigheten ”grundläggande värden,
gemensamma uppgifter och mål”. Under rubriken Mål och riktlinjer anger dokumentet ”kunskaper;
normer och värden; elevansvar och inflytande; arbete och samhällsliv; bedömning och betyg samt
rektors ansvar”. Propositionen (1999/2000:135, s. 18), En förnyad lärarutbildning, säger att det
allmänna utbildningsområdet ska omfatta ”centrala kunskapsområden som socialisation, lärande och
nationella värden (egen markering) kopplade till undervisning samt de samhälleliga betingelser som
reglerar lärarens arbete”. Frågan är om myndigheternas skrivelser med uttrycket ”nationella värden”
avser Schwartz’s (2007) förslag till taxonomi omfattande egenkontroll, stimulans, sensuell njutning,
framgång, makt, säkerhet, anpassning, tradition, välvilja och universalism. I likhet med ett
resonemang i Schwartz (1994) skulle man kunna tro att myndigheterna avser ”falska värden” såsom
frälsning, intellektualism och/eller vinst. Det är ett rimligt att blivande lärare får veta vad som skiljer
värden från mål och attityder, samt vilka värden läraren ska förmedla - och med vilka metoder.
Skolverkets texter illustrerar läroplanernas etiska mål efter personlig vardagsetik, professionell
skoletik och global etik. Ur strukturen framträder politikernas ambitioner. Men viljan och kunskapen
att med hjälp av målbeskrivningar stöda lärarnas värdegrundsarbete saknas. Texternas struktur kring
övergripande mål och preciserade delmål förblir oklar. Det finns således flera goda argument för en
omvärdering av de nationella målen för värdegrundsfostran i skolan. Det finns möjligheter att utveckla
grunderna för en metodik som leder till att lärare kan hantera allmändidaktiska (Hansén & Forsman
2011) värdefrågor, t ex när Anna skolkar, Lisa retar kamraterna, vuxna kvinnor slår varandra eller
Pelle vägrar komma till skolan. Det är svårt att hålla enskilda lärare ansvariga för skolsystemets
bristande hantering av värdefrågor och värdegrundsfostran.
Det ligger någonting oroande i den självklarhet med vilken vi ansluter oss till tanken att utbildning och
skola är organiskt förbundna med värdefostran, och att värdefrågorna skulle tillhöra lärarens unika
ansvarsområde. Kan samhället hålla lärare ansvariga för en ad hoc klassrums- och skolgårdsetik
kopplad till mobbing, rasism och exkludering eller ska samhället premiera en ekologisk, humanistisk,
och demokratisk metod mot bakgrund av europeiska ideal för livslångt lärande. Finns de nödvändiga
redskapen för att mäta och betygsätta lärarens undervisning, kan eleverna förstå, skilja mellan,
anamma och använda legitima värden, hur påverkar skolans mål elevernas attityder och handlingar,
kan eleverna skilja mellan faktiska och virtuella värden? Här öppnar sig ett spektrum av möjligheter.
Skolans hantering av värdefrågorna hänger samman med hur läraren avgränsar processer, relationer
och mål kopplade till värden. Just därför är det svårt att se hur samhället kan hålla lärare ansvariga för
frågornas praktiska hantering.
Nästa exempel utgår från en regel som säger att det är förbjudet att slåss på skolgården. Elever som
avhåller sig från bråk och våld följer påbudet. Men de uppfattar knappast bestämmelsen som en global
icke-våldsprincip. På hemmaplan försvarar man sig kanske med knytnävarna och föräldrarna agar
kanske barnen vid middagsbordet. Att en elev lämnar skolan utan att ha slagits just den dagen betyder
knappast att han exkluderar våld från sin personliga värdeskala. Självklart är det svårt för skolan att
upptäcka, påverka och värdera elevernas uppfattning om etiska värden och icke-våldsprinciper, annat
än som munnens bekännelse, memoreringskunskap eller tomt prat. Det är enklare att utvärdera
elevernas beteende. Därför skiljer man i läroplanerna på kunskapsmål och strävansmål. Kriterierna för
de förra är ofta OK, men bristen på kriterier är uppenbar för strävansmålen bakom elevens faktiska
värden.
Uundervisning, här uttryckt som en kombination av mål, metod och innehåll, ska följa en nationell
värdegrund. Värdefrågor har sin naturliga plats under lärarutbildningens allmänna utbildningsområde
och i de blivande lärarnas arbetsplatsförlagda undervisningspraktik, då som ett allmändidaktiskt tema.
Värdepedagogikens plats finner vi i lärarens praktiska och kriteriestyrda ämnesdidaktiska praktik
(Kansanen 2009). Förvirringen kring hur skolsystemet hanterar värdefrågor uppstår pga. ”ämnets”
sociala attitydkomponent. Blivande lärare måste aktualisera frågor som demokrati, medborgarfostran
och citizenship education. Många lärare är medvetna om problematiken med att balansera
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undervisningen i förhållande till uppnåendemålen och arrangera undervisningen och elevernas
beteenden så att de leder till strävansmålen. Eftersom varken filosofi, religion, pedagogik eller
psykologi tar övergripande ansvar för innehållet eller metoden för undervisning i värdefrågor har
skolans medborgarskaps- och samhällsuppdrag låg status. En annan orsak till värdefrågornas
problematiska position är att ämnes- och kunskapsfrågorna ingår i en klassisk skolstruktur. Skolans
politisk-administrativa informationsteknologi är tvingande och därför förbrukade som verktyg för
fostran. Allmän- och ämnesdidaktisk fostran kräver å sin sida kreativitet, motivation, handling och
ansvar.
Skolans hantering av elevernas schemalagda tid är olik Internetvärldens frihetliga tids- och platshantering. Hansson (2004, p. 101-103) visar att det starka samhällets planering, verksamhetsansvar
och målstyrning medför negativa konsekvenser, exempelvis i ungdomens likgiltiga attityd till
vuxenvärldens traditionella värden som solidaritet, rättvisa och ansvar. Ett annat resultat av skolans
problem med att meddela värdegrundsfostran är att det vid de sällsynta tillfällen då skolan aktualiserar
temat, handlar om siffror, tabeller, diagram och statistik. Kvantitativ naturvetenskaplig behandling av
förintelsen, sexualitet eller AIDS riskerar att legitimera elevernas bristande empati, förståelse och
engagemang. Alternativet till den naturvetenskapliga distanseringen är ett humanvetenskapligt
problematiserande perspektiv på elevernas självupplevda och känslomässiga felsteg, kärleksaffärer
och framgångar i självupplevda fritids-, kamrat- och IT-världar.
Min kritiska läsning av skolans styrdokument ger vid handen att läroplanernas mål rörande
värdefrågor är svårhanterliga i en praktisk-pedagogisk verksamhet. Problemen beror på dokumentens
cirkelresonemang, d v s det sätt på vilket myndigheten uttrycker målen för etisk fostran. Den
underliggande tanken eller det uttolkade målet är tydligen att eleverna ska omfatta demokratiska
attityder till arbetsmarknadsförhållanden snarare än till personliga värden som öppenhet och tolerans.
Målstyrningens misslyckande gäller exempelvis jämlikhet, lika-lön och medbestämmande.
Som en konsekvens av förhållandet lämnar jag ett förslag till strukturering av värdefostran. Jag har
ordnat dem efter de etiska dimensioner som korresponderar med skolans ambitioner; nämligen att lära
ut hur man reflekterar och agerar i värdefrågor. Bland läroplanens grundläggande värden och
gemensamma uppgifter dominerar religiösa, västerländska, interpersonella och globala värden. Till en
elevs arbetsmoral hör att göra läxorna. Men eleven ska också lära sig tycka om – bli socialiserad inom
ramen för en gammal pliktetik – och utföra sådant arbete, sådana studier som människan måste göra
trots att hon ogillar det. En sådan etik gör att människan lär sig att tycka om det hon måste göra. För
skolans del hamnar undervisningens pliktetiska fokus på närvaro, ordning och reda, uppförande,
läxläsning, arbetsro etc. Eftersom abstrakta värdeord och konkreta handlingar bildar grunden för en
individuell etik kan man till handlingar och attityder koppla ett pedagogiskt perspektiv på värden som
de framträder i empatisk relationsetik, intellektuell kognitionsetik, verbal kommunikationsetik,
kollektiv demokratiseringsetik, global frihetsetik eller juridisk UNESCO-etik.
I detta exempel utgår vi från att om alla människor är överens om allting uppstår knappast
motsättning, diskussion eller öppen konflikt. Men naturliga motsättningar mellan människors
värdeskalor flyter upp till ytan, ofta i form av konsultation, handledning, förhandling eller medling.
Sådana verksamheter omfattar allt från privat terapi till domstolsförhandlingar. I utbildningssystemets
pedagogiska praktik måste läraren – eftersom vi definierar yrkets professionalism genom kvaliteten på
utbytet – lyssna, känna, tänka och tala för att stödja elevernas behov, idag under benämningen
Edutainment, dvs. upplevelse, självhävdelse och frigörelse. Utifrån ett terapeutiskt, förhandlings- och
medlingsperspektiv för dialogisk interaktion består lärarens hantering enligt Colnerud (1997, s. 630)
av ”etiskt mellanmänskliga, professionella, institutionella sociala och integritetsbevarande normer”.
Isaacs (1999, s. 59) analysmodell visar dialogformer som leder till handling, medvetenhet och
personlighetsutveckling. Modellen omfattar abstraktioner som interaktionens ”osynliga arkitektur”
samt deltagagnas förmåga att initiera, utveckla och befästa nytt beteende. Isaacs (ibid.) samtals- och
interaktionsnivåer motsvarar Colneruds (1997) etiska normer. Tabell 1 beskriver utvecklingen från
elevernas kamratsamtal till lärarens professionellt organiserade frigörelse.

86

Tabell 1. Antaganden kring ”instruktiv interaktion”

Isaacs dialogformer

Mål

Colneruds etiska normer

Fria överväganden

Samtal

Sociala

Kontrollerande diskussion

Debatt

Institutionella

Konstruktiv diskussion

Dialektik

Integritetsbevarande

Reflekterande dialog

Granskning

Mellanmänskliga

Genererande dialog

Frigörelse

Professionella

I motsats till vad man kan utläsa om sambandet mellan dialogism och etik i Tabell 1 finns det ett
behov att återställa den förlorade men nödvändiga balansen mellan traditionellt förmedlad kunskap
som läraren betygsätter och de gamla fostransmål som vuxenvärlden efterstävar. I stället för att
återinföra ett religiöst ideal och fostra framtidens samhällsmedborgare i enlighet med vad kyrkan
säger, visar utvecklingen inom IT, på nätet och i sociala medier på ett behov att finna nya vägar för
skolans värdegrundsfostran. Det övergripande målet är att initiera dialogiska möten som leder till
kollektiva värden. Skolans ursprungliga uppgift var förvisso att fostra med hjälp av historia, Bibel och
lagbok. I dag torde det mest verkningsfulla instrumentet vara att ge eleverna frihet, en känsla av
ägarskap och handlingsinriktad kunskap.
Alternativet till samhällets reträtt från en tidigare fostransambition är att skolan riktar insatserna, från
rekrytering av lärarstudenter till doktorsexamen, mot att erövra värdegrundsrelaterade kunskapsobjekt.
Det är enkelt att uttala en sådan ambition men svårt att se hur erövringen ska gå till. En stor del av de
web-baserade lärandekontexternas, de så kallade sociala mediernas, potential påverkar det som i
efterhand händer med samverkansformer, sociala grupperingar och kunskapssyn. Ett argument för att
skolan ska erövra kunskapsobjektet ”värdegrund” bygger på att den gamla tidens disciplinering,
fostran och socialisation återspeglade detaljer, bredd, djup och struktur hos det urval av kunskap som
läraren föreskrev för eleverna, både som uttalad teori (psalmer, trosbekännelse, Fader vår) och som
praktisk handling (tala artigt, bocka, räcka upp handen, öppna dörren, ta av mössan).
Ett kunskapsobjekt som ”andra världskriget” omfattade hos dåtidens elever detaljerad kännedom om
personerna i Churchills familj, Hitlers bunker och General Pattons stridsvagnar. Objektet förutsatte
bred kunskap om deltagande länder, allianser och krigsskådeplatser. Det förutsatte kunskap om
bakomliggande faktorer, långsiktiga strategier, trender och platsen för en avgörande invasion. I
undervisnings-, studie-, lärande- och kunskapsobjektet ingick bakomliggande orsaker till att Hitler
kom till makten, startade kriget och förlorade.
Från ett värdefilosofiskt perspektiv exemplifierar ”andra världskriget” en hel kontinents moraliska
kollaps. Dagens internetaktiva elever, de så kallade digitala infödingarna, uppfattar och förstår det
som skedde under andra världskriget på en fragmenterad detaljnivå där det lilla fåtal som specialiserar
sig på temat möjligen kan nå en viss bredd. Förståelse av krigets moraliska implikationer förblir dolda
när skolans kunskapskrav faller undan för mediernas dramatiserade actionsekvenser. I bästa fall når
skolans kunskapskrav banala memoreringsnivåer. Om skolan däremot, som man uppenbarligen gör i
Finland, undviker att förlita sig på elevernas behov av självstyrning via fragmenterad Internetinformation och håller fast vid beprövade undervisnings-, studie- och redovisningskrav uppstår en
miljö för lärarledd undervisning, gruppstudier och individuellt lärande. Den finska skolan konkurrerar
med ”marknaden” om elevernas uppmärksamhet och intresse på samma sätt som i Sverige, men
genom att fokusera på kunskapsbredd, djup och struktur bidrar ämnesstudierna till de finska elevernas
etiska fostran.
I det här exemplet utgår jag från att värde är ett dubbeltydigt begrepp som omfattar avledningar som
värdefull, önskvärd, värdering och värderingsman. Orden leder tanken till kvantifiering, pengar,
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handel, kontantköp och ekonomi. Vid andra tillfällen förknippar vi begreppet med sociala
konstruktioner, exempelvis frihet, jämlikhet och broderskap. I den här texten beskriver begreppet en
dimension i människans sociala konstruktion av kunskap och lärarprofessionalism i gamla och nya
kontexter för lärande. Lekmannens begreppsdefinition säger att värdfrågor ingår i ett analyserbart fält
över attityder, beteenden och rutiner. Värden kan därutöver bestå av principer som skänker livet
mening och främjar samlevnad, exempelvis genom personrelaterade, grupp- och samhällsnormer.
Vissa kultur- och karaktärsdrag utmärker typiskt svenska beteenden, attityder och rutiner. Man talar
om värden och skiljer dem från ideal, attityd, karaktär eller mål. I en modern diskurs blir personliga
värden något som den enskilda människan har, sällan adderar eller förändrar. Med gemensamma
värden avser man en motvikt till faktorer som reducerar exempelvis den svenska eller den nordiska
värdegemenskapen till en statistisk storhet, en liknöjd och bekväm form av konsensustänkande.
Malle och Edmondson (2004) strukturerar kunskapsfältet kring värden, mål och attityder. Av
indelningen följer att värden består av internaliserade tankefigurer som påverkar hanteringen av frågor
som gäller våra liv. Vi delar globala värden med en majoritet av världens befolkning, exempelvis att
hjälpa nödlidande. Andra värden leder till att vi demonstrerar för att invandrare får uppehållstillstånd.
En tredje typ av värden tar gestalt som ett resultat av nya erfarenheter och omvärderingar. Majoriteten
av våra värden förblir konstanta. I ett pluralistiskt samhälle omvärderar vissa människor sina värden.
Andra behåller dem trots marknadsekonomisk påverkan, miljöbyte och/eller personliga katastrofer.
Allt eftersom vi kommer i kontakt med olika kulturer, socialgrupper, åldersgrupper och kön,
omvärderar vi gamla värden i förhållande till nya handlingar, situationer, fenomen och attityder.
Interaktionsformer, medier, mål och miljöer förändrar bara långsamt våra värden.
Det finns i princip två metoder för värdefostran, en teoretisk och en praktisk. Ett förslag som utgår
från skolans specifika miljö förutsätter att vi är eniga om att lärarnas hantering av värdefrågor är ett
allmändidaktiskt kommunikationsproblem utan specifik ämnesanknytning. Hansson et al. (2005) anger
några relevanta frågor för att studera värden i en intensivkurs för lärarstuderande i Nordiska
Ministerrådets regi (Nordplus, Values in Education, 1022/2006): Kan skolan i en mångfacetterad
pluralistisk demokrati integrera värden, kan demokratiska medborgare med en bred värdeskala förena
olika intressen i ett och samma program? Kan skolväsendet undvika att med läpparnas bekännelse
meddela moralisk fostran? Kan läroplanen bidra till religiös, ekonomisk och kulturell konsensus? Kan
man inkludera värdefostran med (allmän)didaktisk ackuratess och därmed överbrygga motsägelser,
oenighet och konflikt?
En viktig språkfunktion är att fråga för att få svar, men även att bekräfta tolkningar, synliggöra
reaktioner och kontrollera lösningar. Det ovanliga med frågor i skolan är att läraren frågar om något
som han/hon känner till. Det torde vara en dålig undervisnings- och kontrollstrategi att uppställa
diskussionsfrågor om hur man ska undervisa om/i värden genom att ställa frågor. Förklaringen är att
parterna torde vara mer intresserade av svaren än av frågorna. Portalen Society of Values in Higher
Education innehåller ett sjuttiotal frågor.









Hur ser situationen ut när det gäller olikhet och pluralism i etik och värdefrågor?
I vilken grad kan vi stöda ett öppet samtal om olika värden?
Kan vi nå samsyn om gemensamma värden?
Är Europa ett segregerat samhälle?
Hur ser våra värden ut i kvinnors, invandrares och fattigas ögon?
Vem har makten och vem uppställer reglerna i skolan?
Hur genomför lärarna multikulturell undervisning?
Hur integrerar skolan elevernas levnads- och livserfarenhet med kunskapsmålen?

Självklart är det viktigt att läraren ställer frågor, men bara delvis för att svaren förutsätter ett visst mått
av kunskap. Det är viktigare att läraren visar engagemang, anger metoder för att lösa gåtor och anger
exempel för att konkretisera mellanmänskliga problem. Ett sätt att möta frågeställandets problem
angående till exempel brott mot mänskligheten är att stegvis närmar sig elevens värdegrund. Ett sådant
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närmande åstadkommer läraren genom att ställa frågor på memoreringsnivå för att sedan förskjuta
dem till normativ nivå. Lärarens frågor styr elevens svar i riktning mot etiska ställningstaganden.
Frågornas progression (kursiv) från objektivt konstaterande till personligt engagerande teman utmanar
eleverna som så småningom förstår sin värdegrund: (1) Är det sant att USA krigar i Libyen; (2) Är det
rätt att invandrarbarn lär sig svenska; (3) Är det lämpligt att 15-åringar kör bil; (4) Är det önskvärt att
människor betalar skatt; (5) Är det en fördel att ha ’goda grannar’; (6) Är det bra att elever slåss; (7)
Förekom judeutrotning under andra världskriget?
Malle och Edmondson (2004) anger – som alternativ till Skolverkets brist på definitioner och
strukturer av hur en nationell värdeskala skulle se ut i skolan – en skala över hur studerande i USA
uppfattar värden som konservatism och mål som demokrati. Nära nog hälften av de tillfrågade menar
att det är viktigt att upprätthålla stabilitet i samhället. Nästan lika många (41 %) menar att nationella
riktlinjer för ordning och reda hjälper människorna. I den grupp som prioriterar moralfrågor menar
ungdomarna att individen ska lära sig skilja mellan rätt och fel för att bli en bättre människa. Nästa
grupp nämner interpersonella relationer och att människor ska umgås, bli motiverade och bidra till
samhällsutvecklingen. I en liten grupp (14 %) handlar målen om identitet. Ungdomarna menar att det
är önskvärt att människor lär sig vem de är, att bli medvetna om sin personlighet, få självinsikt, samt
förstå vad som är viktigt i livet. Under ”Annat” anger 7 % av ungdomarna tävlingsinstinkt och
förmåga att förstå hur världen fungerar. Malle och Edmondsons (2004) mätning av studenternas
attityder visar att svaren har en starkare lokal förankring än i deras värden och mål. De tillfrågade
studenternas attityder visar en omvänd ordning mot vad man traditionellt betonar som skolans
fostransmål: Sex, skatter, rasism, lögn, arbete, lydnad, egoism, perfektionism och ett öppet sinnelag.
Paradoxalt nog liknar prioriteringen lågt rankade mål som tävlingsinstinkt en högt rankad attityd som
egoism. Resultatet indikerar att om trovärdigheten hos kartan (framför dator i en virtuell internetmiljö)
och utseendet på terrängen (dialog i klassrummet) misstämmer ska man lita på terrängen, d.v.s. de
uppfattningar, attityder och värden som växer sig starka när man delar tid, plats och mål med andra
människor.

Lärande i Norden
Svedberg och Zaar (1995) redovisar den ”rena” pedagogikens globala historik med ett urval riktningar
och företrädare. Tanggaard och Brinkman (2008) beskriver en ”oren” form av pedagogik. Sett från ett
nordiskt perspektiv placerar PISA undersökningarna vid upprepade tillfällen finländska elever i topp.
En förklaring till grannlandets placering är att det råder ordning och reda i skolan. En annan förklaring
är att en strukturerad studiemiljö, läxor, arbetsro och vuxenkontroll påverkar elevernas studieresultat
positivt. Niukko (2007) menar i en konkurrerande förklaring till det finska ”undret” att landets, liksom
världssamfundets skolpolitik verkar på marknadens villkor. Komulainen (2006) visar att en för
Finland främmande utbildning i entreprenörskap skadar medborgarnas självkänsla. En implikation av
förhållandet är att traditionella värden som kollektivism, demokrati och jämlikhet får stå tillbaka för
autonomi, självstyrning och karriärism. I en brytningstid med disparata traditionella och nya mål blir
eleverna förvirrade, menar Komulainen. Det uppstår tvivel om skolans förmåga att socialisera unga
människor, hantera en gemensam värdegrund och fullfölja en nationell medborgarskapstanke.
Många länder står inför ett vägval efter 70-talets normativt, ideologiskt och politiskt överbelastade
institutionalisering. I stället för värdeförmedlingspraxis måste politikerna införa ”values education”,
överge klassrumsundervisningen eller som Rasmussen (2004) föreslår, släppa tanken på nationell
värdegrundsfostran. Det är meningsfullt att undersöka alternativen till läroplanernas bristande
vägledning angående metoderna för värdegrundsfostran. Den nyliberala diskursen bygger på den
starkes rätt, postmodernismens fragmentering av historiska kunskapsobjekt och nationella skolprojekt.
Kanske ligger lösningen i informationsteknologi, nätbaserade kurser och distanspedagogik.
Lärarförbundet (LR) delar ut facebookliknande tummen-upp-knappar med (den ironiska) texten ”Jag
gillar katederundervisning”. Låt oss anta att positivt lärande sker i lika hög grad och med liknande
resultat vid campusbaserad traditionell undervisning och vid distansutbildning, s.k. nätbaserad
undervisning. Frågan är om medieringskontexterna bidrar till skilda diskurser eller om andra mer
kraftfulla samhällsförhållanden påverkar skillnaderna. Situerade klassrums- och de-kontextualiserade
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Internet-kontexter ger nya pedagogiska infallsvinklar. Attraktionskraften hos respektive kontext kan
man försvara ur ett individmoraliskt och samhällsetiskt perspektiv. Självklart definierar kontexterna
och kommunikationsformerna olika typer av information, kommunikation, lärande, kunskap, metoder
och förhållningssätt. Många etiska, pedagogiska, tekniska, sociala och värdemässiga kvaliteter
förlorade vid distansundervisning.
Klassrumsundervisning utgör en bekant miljö och distansundervisning är en delvis anonymiserad
kontext. Människor deltar på (o)lika villkor med fria roller. Den tid man befinner sig i virtuella rum
varierar och man tillägnar sig informationen på eget initiativ och efter eget gottfinnande. Lärare och
studerande möter varandra via video på gruppkonferenser. Parterna förlitar sig på skrivna
instruktioner, förberedda svar och begränsad dialog. Till det positiva med nätbaserad undervisning hör
att det finns en mångfald av rum för lärande. Dessa forum, marknadsplatser och portaler för ”vetabäst” lärande växer liksom gränssnitten mot andra plattformar med en annan moral än skolans
monologiska diskurs. Den mångskiftande variationen får konsekvenser för eleverna, som upplever att
de vill, kan, får och ibland måste välja vilken information och vilka värden (Hansson, et al. 2005;
2010). Det positiva med virtuella rum är att elever från skilda kunskapsområden kan delta samtidigt.
Det negativa är att den situerade interaktion som ger en positiv gruppkänsla är svår att åstadkomma på
distans. Fokus hamnar på individuellt lärande genom den status, makt och liknande
självstyrningsvärden för privata intressen som mediet belönar. Målet är liksom vid
campusundervisning kunskapsbildning genom generositet, välvilja och självuppoffring.
Olika slags rumslighet får alltså värdemässiga konsekvenser. Distansundervisningens positiva drag av
egenkontroll, valfrihet och rörlighet bidrar till en viss typ av lärande och kunskap. Positiva
lärandeobjekt uppstår genom begreppsbildning, egenarbete, reflektion och personligt engagemang.
Men det är svårt att lära social kompetens, människokännedom och visdom på distans. En anledning är
att kunskapsformerna uppstår i olika miljöer för kontextuellt lärande genom aktörernas tids- och
rumsbestämda relation till varandra. En annan anledning till att man kan förhålla sig kritisk till
distansutbildning är att framgångsrik undervisning, intensiva studier och meningsfullt lärande kräver
närvaro och uppmärksamhet, kvaliteter som på ett ögonblick kan gå förlorade i fysiska och virtuella
miljöer. Avsaknaden av fysisk närvaro och uppmärksamhet måste man ersätta med nya dimension,
förhållningssätt, relationer och värden. Avsaknaden av en medmänniskas närvaro i
kommunikationsrummet – eller mer korrekt – subjektets förnimmelse av att genom text avhända sig
möjligheten att identifiera en annan människa och genom innehåll etablera en verbal relation har
hämmande effekt. Det uppstår ett glapp mellan avsikt och förståelse eftersom deltagarna förnimmer en
distanserad typ av idéer, bilder och känslor i en virtuell miljö. Bara en bråkdel av en människas
kunskap och personlighet kan komma till uttryck för tolkning, förståelse och kunskap. Det finns
begränsningar i vårt sätt att ta in, bearbeta och uttrycka verbal kunskap och därmed inta konkreta
etiska förhållningssätt.
O´Donoghue (2006) menar föga överraskande att lärande är en komplex process. Individ- och
miljöfaktorer påverkar process och utfall. Framför allt handlar lärande om input och feedbackresurser
samt motivation. Det är svårt att förmedla lärarengagemang via distansöverbryggande pedagogik på en
IT-plattform om studenterna saknar motivation. Det är svårt att förmedla humanistisk-etiska teman
såsom kritiskt tänkande kring teorier, analytisk förmåga att genomskåda symbolmanipulativt beteende
och interaktivitet mellan virtuella identiteter. Produktiviteten hos humanistisk-etiska teman ökar
genom reflektion över vem man är, kreativitet i virtuella spel och strukturering av innehåll.

Reflektioner
Bahktin (Morson 1989) introducerar dialogism som gyllene princip för interaktion. Sedan begynnelsen
har människornas samtal fungerat som katalysator för utvecklingen på jorden. Potentialen hos verbalt
utbyte, lärande och kulturell utveckling har inspirerat den pedagogisk-psykologiska-filosofiska
teoribildningen under beteckningar som verksamhetsteori (Vygotsky 1986), Learning by doing
(Dewey 1915), dialogfilosofi (Buber 1988), religion (Dalai Lama 2000) och social-konstruktivism
(Gergen 1995). Teoribildningens gemensamma nämnare är att vår förmåga att känna, tala, tänka och
90

agera skapar kollektiva mervärden. Kontinuiteten i teoribildningen bildar en utvecklingslinje för att
stöda skolans arbete med värden, samhällsuppdrag, medborgarskap och fostran.
När myndigheterna betraktar sig som systemets stöttepelare och när allmänheten betraktar lärare som
moraliska agenter blir det fel. Varje försök att behandla värdefrågor som ett skolämne med givet mål,
färdigskrivet innehåll och traditionell förmedlingskonst slutar med offentligt hyckleri. Myndigheternas
ovilja att i läroplaner och styrdokument ange uppdragets specifika karaktär framgår av att man nämner
ett fåtal ämnesövergripande element i läroplanerna. Läraren saknar ett specificerat innehåll och en
fungerande metod för elevernas värdefostran. Därför ligger en genomförbar plan för elevernas fostran
och lärarnas värdegrundsarbete i framtiden.
Vi lever i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle som är olikt det gamla kristna samhället. Då
kopplade människorna bondesamhällets värden till arbete och fritid. Unga människor i klassrum, på
skolgårdar och på Internet ignorerar gamla värden kopplade till giftemål, sexualitet, rasism, homofobi
och mobbning. Poängen med ungdomens individuella, kollektiva och globala värdeskalor är att de
möjliggör för skolan att arbeta med ungdomarnas personliga förhållningssätt och därmed
sannolikheten att eleven internaliserar nya värden. Process pågår i långt högre grad utanför skolan och
inriktningen på självhävdelse eller erkännande är resultatet den enskilde individens val. I stället för att
hålla lärare ansvariga för elevernas bristande vilja att utveckla värdefrågor, som läroplanerna antyder
ska ske, måste lärarnas professionalism visa sig i den metod med vilken de hjälper eleverna att
identifiera, utforska och utveckla egna värden. Om eleverna lär sig diskutera den aktuella
värdegrunden får de självförtroende att modifiera gamla eller ta till sig nya värden. På så sätt blir
eleverna bekväma med sina val. Elever som missar möjligheten att konfrontera sina värden med
faktiska situationer blir knappast engagerade, nöjda eller medvetna. Metoder som inkluderar
diskussion, exemplifiering, dramatisering och rollspel är framgångsrika redskap på samma sätt som
seminarier, fokus- och arbetsgrupper eller fortbildningskurser tillfredsställde dåtidens ungdom.
Det är svårt att hävda att skolverksamhet passar bra för att främja av samhället prioriterade i förväg
bestämda värden. Oavsett hur den lokala skolkontexten ser ut resulterar en sådan ambition i
manipulation, målstyrning, klassisk betingning och bristande trovärdighet. Virtuell och situerad
skolverksamhet tillhandahåller begrepp, modeller och redskap som gör studenterna uppmärksamma på
att värden, etik och moral hänger samman med samhällsutveckling. Det lönar föga att referera till
etikett, koder eller etiska normer för hur man ska, kan, bör eller måste uppföra sig. Skolan kan
däremot tematisera sekulariserad religiös moral så att den framträder så ljust klargörande eller skumt
hycklande som situationen kräver. Den gode lärarens mål är att utreda och förmedla ett resonerande
perspektiv på lärande, samhälle och etik.
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10 Avslutning
Hoppas att boken har motsvarat dina förväntningar. Innehållet behandlar knappast undervisning i
pedagogik, matematikdidaktik eller naturvetenskapernas ämnesområdesdidaktik. Däremot handlar
innehållet om lärarens allmändidaktiska förhållningssätt, människosyn och värdegrund. Oberoende av
ämnesstoff, kunskapsinnehåll eller kursmål beskriver boken praktisk-pedagogiska mål och metoder för
att disciplinera en annan människa och erbjuda kunskapens frihet.
Som så ofta blir fallet när man startar ett skrivprojekt blir resultatet ett annat än det planerade och
förväntade. I stället för en genomgång av allmänna teorier och praktiker handlar boken om egna
upplevelser, reflektioner och erfarenheter som lärare och forskare i formella utbildningsmiljöer.
Självklart påverkar yrkesbakgrunden urvalet av argument, exempel och teorier. Normativa argument
och logiska slutledningar om läraryrkets karaktär, undervisningens villkor och utbildningssytemens
resurser utgår från en ambition att komplettera argument och slutledningar med empiriska
undersökningar. Boken kompletterar således Larssons (1993) Om kvalitet i kvalitativa studier.
Till perspektiveringen hör kunskapshistoriska och beteendevetenskapliga argument som exemplifierar
formellt och informellt lärande. Innehållet har kunskapsfilosofisk och vetenskapsteoretisk karaktär
med nedslag i svensk, nordisk, europeisk och västerländsk pedagogik. Texten beskriver pedagogik i
kunskaps- och informationssamhället utifrån lärarens kommunikativa handlingar i pedagogiska rum
och med exempel från ett flertal lärandemiljöer. De omfattar arbetsinnehållets utveckling, diskursiv
praktik och skola. Därutöver beskriver boken ”krafter” i utvecklingen av lärande verksamhetssystem,
så kallade verktyg, artefakter eller kulturella redskap. Som komplement till det socio-kulturella
perspektivet utreder jag läraryrkets moraliska, sociala, instrumentella, didaktiska och psykologiska
dimensioner. Självklart måste läraren utifrån kollektivt samhällsorienterande och individuellt
psykologiska hänsyn ansvara för verksamhetens planering, genomförande och utvärdering.
Bokens aspekter omfattar relationer, behov, motiv och mål, filosofiska överväganden, social
kommunikation och individualpsykologisk funktionalitet. Till skola, arbetsliv och forskning hör
beskrivningar av pedagogisk teoribildning, praktik och verksamhet. Beskrivningarna utgår från ett
samband mellan pedagogik som vetenskaplig disciplin och praktisk pedagogik. En poäng i
sammanhanget är att IT, globalisering och egenkontroll i förhållande till institutionalisering, historik
och fostran styr lärarens arbete. I en ämnesdidaktisk och allmänpedagogisk analys ingår
vetenskapsteoretiska beskrivningar av dialektik, mediering och verksamhetsteori i förhållande till
undervisning, studier och lärande. Beskrivningarna avser minne, didaktik, värdegrund, fostran och
människokunskap. Texterna belyser pedagogikämnets innehåll, mål och metod. Slutligen ingår en
utredning av pedagogikens värdegrund, dialogformer och etiska normer i förhållande till samhälle och
individ.
När man anger fokus för Pedagogik, undervisning och lärande undrar läsaren om det är befogat eller
opportunt att jämställa pedagogik med möten, dialog, sociala relationer, situerad praktik och
människokunskap. Pedagogikens fokus omfattar alla de teman som unika individer, nationella
diskurser och globala värdesystem möjliggör, dvs. en outtömlig resurs för framåtskridande. På ett
liknande, men knappast lika resursfullt sätt, tar människornas – genom pedagogisk förmedling –
stereotypiska mål uttryck som en strävan efter makt, lycka och rikedom. Funktionella pedagogiska
metoder är resultatet av att kommunikation, minne och reflektion bidrar till utvecklingen.
Man kan fråga sig om det är rätt, produktivt eller opportunt att jämställa pedagogik med dialog, möten,
sociala relationer och människokunskap. Boken tar upp resonemang, argumentation och exempel på
pedagogisk teori och praktik. Betoningen ligger på kollektiv målstyrd verksamhetsutveckling utifrån
lärares arbetsinnehåll. Mer avgränsade rent vetenskapliga insatsområden avser kategorisering som
instrument för tänkande, lärande och minne. Människans redskapsanvändning, moralfilosofi,
samhällsbyggnad och kunskapsfilosofi är andra pedagogiska kunskaps- och praktikområden.
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