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John Dewey och relationens 
pedagogik 

Erik Hjulström 

I äldre tiders vetenskap bestod vetenskapens väsen av demon-
stration; den moderna vetenskapens blodomlopp utgörs av upp-
täckandet. Hos den förra existerade reflekterat undersökande 
för att nå ett stabilt föremål, hos den senare existerar en praktisk 
systematiserad kunskap för att stimulera, guida och kontrollera 
ytterligare undersökningar. I äldre vetenskap ansågs ”lärande” 
höra till de underlägsna varelsernas rike, till själva tillblivandet, 
förändringen; det var transitivt och upphörde när det slutgiltiga 
och fasta objektet aktualiserades. Man föreställde sig det som en 
analogi mellan mästaren och lärjungen; den förre besatt redan 
sanningen, medan den lärande enbart förfogade över det som 
fanns i mästarens förråd. I modern vetenskap består lärande i att 
finna det som ingen tidigare har vetat. Det är en transaktion där 
naturen är lärare, och där läraren når kunskap och sanning en-
dast genom den forskande studentens lärande.1  

I denna artikel studeras frågan om vad pedagogiska relationer är 
med hjälp av John Deweys filosofi. Huvudfokus för läsningen är 
Deweys böcker från 1920-talet, framför allt Människans natur 
och handlingsliv (1922) och Experience and Nature (1925). In-
ledningsvis beskrivs Deweys ontologi, hans ”naturalistiska meta-
fysik”, utifrån hur den presenteras i Experience and Nature. 
Denna ontologi bygger på en radikal form av intersubjektivitet – 

                                                                               
1 John Dewey, Experience and Nature (London: George Allen & Unwin, 
1929), s. 152. 
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en relationell dimension och öppenhet i tillvaron. Tesen som 
drivs är att denna relationella dimension kan beskrivas som ett 
pedagogiskt fenomen. Jag ska försöka visa på vilket sätt.  

Pedagogiken i tillvaron 
Enligt Dewey kan existensen i sig närmast ses som ett pedago-
giskt fenomen. Tillvaron är och utgörs hela tiden av relationer 
och relationalitet. Relationer som är någonting annat och fram-
för allt mer än den relation som Dewey i det inledande citatet 
menar utgjorde kärnan i den äldre metafysiken. Den äldre rela-
tionen tog formen av relationen mellan mästaren och lärjungen, 
den stabile och den instabile, Gud och människan, den som 
påverkar utan att själv bli påverkad. Lärande uppfattades då, som 
Dewey skriver, enbart som en del av ”de underlägsna varelsernas 
rike”, där lärandet ansågs upphöra när någon nådde den stabila 
punkten i tillvaron.2 Pedagogikens slut uppfattades som den 
pedagogiska relationens slut, där eleven upphörde att vara i 
lärande efter att ha nått den absoluta kunskapen. Slutpunkten 
var befrielsen från relationen, från påverkan, från förändring.  

Mästarens relation till lärjungen har stått som modell för vad 
som kan beskrivas som tillvarons vertikalitet. Men hos Dewey 
ändrar tillvaron sin karaktär, existensen tänks inte längre som 
vertikal. Dewey förespråkar i stället en form av horisontalitet. 
Det är en sådan horisontalitet han syftar på när han i det inle-
dande citatet skriver att i modern vetenskap utgörs relationen av 
”en transaktion där naturen är lärare, och där läraren når kun-
skap och sanning endast genom den forskande studentens läran-
de.”3 Citatet är hämtat från Nature and Experience i vilken De-
wey menar att naturen, själva existensen, utmärks av ”öppenhet”. 
Denna öppenhet är tillvarons grundläggande beståndsdel. Det är 
öppenheten mot det andra, det som skapar möjligheter till kon-

                                                                               
2 Dewey, Experience and Nature, s. 152. 
3 Dewey, Experience and Nature, s. 152. 
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takt och ”transaktion” mellan allt som finns. Detta är grunden i 
Deweys metafysiska naturalism.  

Existensens relationella dimension är likaledes utgångspunk-
ten i Deweys pedagogiska teori. Den bygger på uppfattningen att 
det i allt existerande finns en öppenhet som sätter allt i relation 
till allt, och att pedagogik behöver bygga på naturens egen rörel-
se och sätt att växa och utvecklas genom vad som kan benämnas 
transaktion eller ”beröring”. Denna erfarenhet av beröring och 
rörelser ligger till grund för den naturalistiska empirism som 
Dewey utvecklar i Experience and Nature.4 Men erfarenheten av 
öppenhet och den kontakt allting har med allt skapar även erfa-
renheten av tillvarons disharmonier och instabilitet. Eftersom 
allt står i kontakt med allt annat, vilket leder till ständigt influe-
rande genom olika intryck och uttryck, förändras tillvaron stän-
digt. Tillvaron växer och förändras. Effekten av existensens rö-
relser och förändring är en ständig instabilitet i tillvaron. Det 
finns inte någon primus motor, heller ingen slutpunkt, drivkraf-
ten skapas i mellanrummen, i skillnaderna och i växandet. Den-
na relationella utgångspunkt är anledningen till att jag beskriver 
Deweys naturalistiska metafysisk som en ”horisontell” ontologi: 
den bygger inte på att det är något eller någon som styr föränd-
ringen, och det finns ingenting bestämmande utanför relatio-
nerna.5 I stället blir instabiliteten och den mängd olika instabili-

                                                                               
4 Det jag genom detta resonemang försöker belysa är Deweys begrepp expe-
rience. Experience är förmodligen det viktigaste begreppet i Deweys filosofi 
men samtidigt det begrepp som är mest komplext och mångtydigt. Experi-
ence utgör grunden i hans horisontella ontologi som är ett försök att utveck-
la en intersubjektiv i stället för en subjektiv idé om erfarande för att försöka 
undvika subjekt/objektdualismen. Senare laborerade Dewey med culture 
som ett sätt att bättre fånga denna intersubjektiva dimension. Men även det 
begreppen skapade stora problem och i slutet av sitt författarskap använde 
han ”transaktion” för att beskriva fenomenet. Se t.ex. Martin Jay, Songs of 
Experience: Modern American and European Variations on a Universal 
Theme (Berkeley & London: University of California Press, 2005), s. 287-
299. 
5 Begreppen horisontell, eller ”platt” ontologi är inte Deweys terminologi 
utan används idag inom olika former av filosofisk realism/materialism/-
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teter som relationaliteten i tillvaron ger upphov till själva det 
immanenta existensplanet. Existensen blir mellanrummet, rela-
tionen, mötet.6  

Dewey överbryggar dualismer, men hans överbryggande är 
inte ett överbryggande av själva instabiliteten. Relationaliteten i 
tillvaron gör allt instabilt, rörligt, föränderligt. I inledningen till 
Experience and Nature skriver Dewey: 

När den naturalistiska metoden följs konsekvent omintetgörs 
många omhuldade saker […]. Men dess huvudsakliga innebörd 
är inte destruktiv; empirisk naturalism är snarare en kastskovel. 
Endast agnarna försvinner, även om agnarna en gång i tiden 
hade ansetts värdefulla. En empirisk metod som förblir sann 
mot naturen ”frälser” inte; den är varken en försäkringsmetod 
eller ett antiseptiskt medel. Men den inspirerar sinnet med mod 
och livskraft så att det kan skapa nya ideal och värden i själva 
bryderierna hos en ny värld.7 

”Agnet” som Dewey beskriver är det ”agn” som för den äldre 
vetenskapen tycktes omsluta och skydda världen, där tanken var 
att det finns ett fast och skyddande hölje runt det rörliga och 
växande. Men agnet fyller ingen funktion längre, förutom att det 
till en början skyddar kornet tills det är moget att själv verka 
influerande på tillvaron genom växande och utveckling. Genom 
den moderna empiriska vetenskapen har det stuckits hål i detta 
skyddande hölje menar Dewey. Naturen har öppnats för växan-
det själv, ett växande utan mål, där växandet är ett växande för 
                                                                                                                                              
naturalism (t.ex. spekulativ realism och objektsorienterad ontologi). Dewey 
och pragmatismen har genom dessa nya filosofier kommit att få ny status. Se 
t.ex. Jane Bennet, Vibrant Matter (Durham & London: Duke University 
Press, 2010); Bruno Latour, What is the Style of Matters of Concern (Am-
sterdam: Van Gorcu, 2008); ”Reflections on Etienne Souriau’s Les différents 
modes d’existence”, i Levi Bryant, Nick Srnicek & Graham Harman (red.), 
The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism (Melbourne: 
re.press, 2011), s. 304-333. Om platt ontologi se, Levi S. Bryant, Democracy 
of Objects (Michigan: Open Humanities Press, 2011), s. 245-290. 
6 Dewey, Experience and Nature, s. 71. 
7 Dewey, Experience and Nature, s. iii. 



 
 

J O H N  D E W E Y  O C H  R E L A T I O N E N S  P E D A G O G I K  

 135

mer växande. Himlen är inte längre ett tillstånd, en sluten sfär, 
utan det är en öppning, det är evigheten och det okända. Det 
finns inte ”längre” något skyddande och fast hölje, någon solid 
ram. Vad studiet och erfarenheten av naturen har visat är enligt 
Dewey att det inte finns någon sådan stabilitet. Naturen (liksom 
Gud)8 blir själva relationen eller ”öppenheten” i mellanrummet 
mellan allt som är.  

Naturen blir en metafor för en annan form av medium och 
därigenom, som Dewey framhåller i det inledande citatet, för en 
annan typ av lärare. I stället för en slutgiltig och stabil grund 
kopplas läraren ihop med tanken på öppenheten och relationen 
till det som hela tiden överskrider och öppnar världen för det 
annorlunda. I likhet med hans tankar om ”agnet” beskriver De-
wey två vanliga men felaktiga teorier om hur människan blir till 
den hon är: 

Den ena teorin gör ungdomsperioden till en primärt och intrin-
sikalt betydelselös resa mot ett mål; den andra gör vuxenlivet till 
en projektion på en överflödig duk, som en skiva med mönster 
vilken i förväg satts in i barndomens projektorapparat, eller ge-
nom prenatal betingelse, eller ärftlighet, eller var nu det fixeran-
de och separerande korrelatet är lokaliserat. Trots det gör ter-
men växande det lätt, tror jag, att upptäcka villfarelsen i dessa 
båda synvinklar, nämligen att de båda bryter upp en kontinuitet 
av historisk förändring i två separata delar, sammanbundna av 
den nödvändighet som följer av detta bryta-i-tu för att användas 
i någon anordning för att förena dem igen.9 

Det Dewey syftar på med att ”bryta-i-tu” är den dualism enligt 
vilken människor klassificeras efter generationer där barndomen 
anses stå för förändring, medan vuxenlivet står för stabilitet. 
Skolan och andra fostrande verksamheter tilldelas uppgiften att 
förena de båda sidorna genom att leda barn och ungdomar fram 

                                                                               
8 Se Dewey, A Common Faith (New Haven & London: Yale University Press, 
1962).  
9 Dewey, Experience and Nature, s. 275. 
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till vuxenlivets stabilitet, men den ständiga förändringen, själva 
lärandet, blir därigenom enbart en del av den ena sidans konsti-
tution. Felet är att lärande då reduceras till något som den ene 
gör. Lärande framstår endast som en specifik praktik, i stället för 
ett existentiellt villkor. 

Erfarenhetsbegreppet som pedagogisk teori 
Den ”horisontella” utgångspunkten hos Dewey, det vill säga till-
varons grundläggande relationalitet och det ständiga ”lärande” 
som detta medför, gör att det går att tala om dessa relationer, 
denna relationella dimension i tillvaron, i termer av pedagogik. 
Det är dock inte en pedagogisk teori som då avses. En sådan 
teori kan det enbart bli när någon intresserar sig för och försöker 
förstå det som händer i tillvarons relationella dimensioner. Det 
är detta som enligt min mening är storheten i Deweys filosofi: 
han släpper inte relationaliteten helt fri, utan försöker förstå 
vilka konsekvenser öppenheten i både tillvaron och vår egen 
mänskliga konstitution får. Deweys ontologi är av den anled-
ningen inte helt horisontell, då den även innehåller en vertikali-
tet, som dock inte får missförstås som den äldre vertikaliteten 
vilken uppfattade naturen som ett hierarkiskt ordnat system.  

Dewey beskriver det själv som skillnaden mellan en kontakt-
aktivitet och en distansaktivitet, där människans särart utgörs av 
hennes möjlighet och sätt att kunna distansera sig från tillvaron, 
bland annat genom reflekterat tänkande. Han är dock noga med 
att inte tilldela den ena eller den andra sidan störst betydelse, 
utan han försöker finna hur kontaktaktivitet och distansaktivitet 
kan mötas i en annan form av kunskap. Deweys vertikalitet kan 
ses som denna distansaktivitet, den medvetandegörande reflek-
tionen. Den består i ett ansvar eller snarare ett sätt att svara an på 
förändring, där detta an-svar ökar exponentiellt i takt med att 
intresset, förståelsen och insikten om relationaliteten i tillvaron 
ökar.10 Det kan möjligtvis beskrivas som ett sätt att hålla en viss 

                                                                               
10 Dewey, Experience and Nature, t.ex. s. 179f. 
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distans till sin egen närhet och närvaro, och att bli bättre på att 
vara där och verka i öppenheten. Deweys naturalistiska metafy-
sik blir då en form av pedagogisk teori. Den handlar om ett an-
svar för öppenheten i stället för försök att rikta och påverka dess 
rörelse i föreskriven riktning.  

Om detta vittnar även Deweys mångtydiga erfarenhetsbe-
grepp. Det inbegriper en ”horisontell” erfarenhet av tillvarons 
relationella dimension (naturen, förändringen, öppenheten), 
men även en vertikalitet genom reflektionen över vad det är som 
händer i dessa relationer och situationer: ett sätt att erfara erfa-
renheten. Trots den horisontella utgångspunkten mellan männi-
skan och allt annat upprätthåller han här ändå en liten skillnad. 
Denna skillnad berör enbart relationen mellan människa och allt 
annat i naturen, inte relationen mellan människor. Dessutom 
handlar den om ansvaret för öppenheten och förmågan att göra 
sig själv mer mottaglig (responsive). Det är inte en modell som 
visar varför människan är herre över naturen eller varför vissa 
människor är herrar över andra människor. 

Deweys erfarenhetsbegrepp handlar om erfarenheten av öp-
penheten men också av erfarandet av erfarenheten som uppstår 
när man distanserar sig från erfarenheten och reflekterar över 
det som händer.11 Den första erfarenheten, själva kontaktaktivi-
teten, utgör således den ena sidan av erfarandet, medan den 
andra sidan utgörs av distansaktiviteten och det jag ovan beskri-
vit som ansvaret för öppenheten genom att svara an på föränd-
ringen. Distansaktiviteten är den teoretiska aktiviteten medan 
kontaktaktiviteten är direkt och praktisk. Det är för den skull 
inte en teori om vad erfarenheten i sig är, lika lite som det är en 

                                                                               
11 Jag knyter här an till Carl Anders Säfströms sätt att utveckla pedagogisk 
teori i Skillnadens pedagogik (Lund: Studentlitteratur, 2005). Med pedago-
gisk teori syftar Säfström inte på en teori som ett sätt att skapa en lösning 
eller en förklaringsmodell. Teori ska inte förstås som metateori, utan som 
något som både gör, respekterar och tar ansvar för skillnad och det som inte 
går att förklara med teorin. Det är en öppen (pedagogisk) teori och som i 
stället för att stänga och sluta en fråga, ämnar öppna världen för nya frågor 
och perspektiv.  
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teori om vad det pedagogiska är. Teorin är i stället pedagogisk 
såtillvida att den ger uttryck för ett ständigt och vidgat intresse 
för naturens och hela tillvarons relationella dimensioner. Den 
pedagogiska reflektionen blir en form av cirkel i rörelsen mellan 
kontakt- och distansaktvitet. I The Sources of a Science of Educa-
tion – författad vid samma tid som Experience and Nature – 
skriver Dewey: 

Det finns inget sätt att upptäcka vad som är ”mer sant pedago-
giskt” förutom genom den kontinuerliga utbildningsakten själv. 
Upptäckten blir aldrig gjord, den är alltid i görandet. […] Ut-
bildning är till sin natur en ändlös cirkel eller spiral. Det är en 
aktivitet som inkluderar vetenskapen inom sig själv. I själva sin 
verksamhet framkallar den mer problem att studera, som sedan 
återverkar i den pedagogiska processen för att ytterligare för-
ändra den, och kräver därmed mer tänkande, mer vetenskap, 
och så vidare i oändlig följd.12 

Dewey framhåller här det som ovan beskrivits som den pedago-
giska teorins cirkelrörelse mellan närhet och distans, horisontali-
tet och vertikalitet. Denna cirkel eller spiral är ett vidgande in-
tresse och ett medvetandegörande av det som hela tiden händer i 
mötet mellan olikheter och skillnader, oavsett vad eller vilka det 
är som möts. Dessutom handlar det om ett ansvar för dessa mö-
ten: möjligheten att det kan leda vidare till något som bidrar till 
det som möts fortsatta växande och utveckling.13  

Dewey är väl medveten om att det medvetandegörande och 
ansvar han här beskriver gör livet svårare, inte minst för läraren, 
eftersom det krävs ett ständigt tänkande och upptäckande i den 
inkonsekventa situation där ingenting någonsin är sig helt likt. 
Som stöd i situationen försöker Dewey utveckla och betona en 
alternativ form av rationalitet byggd på detta medvetengörande 

                                                                               
12 Dewey, The Sources of a Science of Education (New York: Horace Liver-
light, 1929), s. 76f. 
13 Det är även på detta sätt Dewey beskriver lärarens roll och ansvar i Experi-
ence and Education. Dewey, Experience and Education, s. 50. 
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reflekterande. Teori, tänkande och rationalitet är inte i sig pro-
blemet, problemet är den ”vertikala” rationaliteten som strävade 
efter att lösa upp inkonsekvenser, paradoxer och situationsbero-
ende fenomen. För en sådan rationalitet är inkonsekvenser och 
disharmonier alltid hotande, vilket även gör relationaliteten och 
öppenheten hotfull. En av Deweys första pedagogiska böcker, 
The Child and the Curriculum från 1902, inleds med en utlägg-
ning om denna svårighet för människan att leva i inkonsekvens 
och öppenhet: 

Djupgående teoretiska skillnader är aldrig ogrundade eller på-
hittade. De uppstår ur konfliktfyllda beståndsdelar i ett genuint 
problem, ett problem som är genuint av just den anledningen 
att dess beståndsdelar, i förhållande till varandra, är konfliktfyll-
da. Varje betydelsefullt problem inbegriper villkor som för till-
fället motsäger varandra. Lösningar nås enbart genom att di-
stansera sig från sin tidigare utgångspunkt så att man kan se 
villkoren i ett annat perspektiv och därmed i ett nytt ljus. Men 
denna rekonstruktion kräver tankearbete. Ett enklare sätt än att 
behöva ge sig i kast och tänka med tidigare idéer och att lösgöra 
sig från ståndpunkter man redan har lärt sig, är att hålla fast vid 
det redan fastslagna och leta efter något som kan stödja det mot 
angrepp. På så vis uppkommer sekter: skolbildningar.14 

Deweys utgångspunkt är att det går att utveckla en annan och 
öppen rationalitet och teori som inte har den stora lösningen 
som mål. En sådan (pedagogisk) rationalitet bygger i stället på 
den dagliga interaktionen med den öppna och disharmoniska 
världen. Den bygger på livet som ständigt föränderligt. I citatet 
ovan använder Dewey begreppet ”rekonstruktion” som benäm-
ning på denna dagliga interaktion, lärande och förändring. Sena-
re, i Demokrati och utbildning, använder han samma begrepp – 
rekonstruktion – för att beskriva hans perspektiv på vad utbild-

                                                                               
14 Dewey, The Child and the Curriculum (Chicago & London: University of 
Chicago Press, 1966), s. 3f. 
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ning är.15 Med det menar han att utbildning, i stället för att för-
medla redan givna sanningar till eleverna, bör handla om ett 
återupptäckande och ett konstant utforskande av mysterierna i 
vår gemensamma och okända värld. På så vis görs inkonsekven-
serna och naturens besynnerligheter till någonting eleven och 
läraren tillsammans står frågande inför. Rekonstruktion blir då 
att åter öppna världen och göra dess mysterier möjliga att åter-
upptäcka på nytt. När så sker suddas den traditionella, vertikala 
distansen mellan lärare och elev ut eftersom båda står lika inför 
mysterierna och bryderierna i vår gemensamma värld. Elev och 
lärare kan då tillsammans både komma i kontakt med och dela 
gemensamma problem, samt genom gemensamma reflektioner 
vidga sina erfarenheter. Pedagogiken blir en ”personlig delaktig-
het i gemensamma erfarenheter” som Dewey skriver i Demokrati 
och utbildning.16 Han utvecklar här en ny lösning på fostrandets 
problem utifrån sitt sätt att omformulera generationsrelationens 
logik. 

Döden och fostrandets problem 
Fostran är i grunden ett mänskligt problem där barnet, det nya 
och annorlunda, ofta har fått stå för det instabila, oregerliga, 
samt för det växande. Hur man ska fostra och styra detta växan-
de så att det når fram till rätt mål och utvecklas på rätt sätt har 
varit ett av mänsklighetens mest grundläggande problem. Det är 
utifrån detta grundproblem som kulturer och samhällen tar sin 
form, utifrån hur man fostrar sina barn, samt vad man uppfattar 
som målet för den fostrande verksamheten. Det är även detta 
problem som skapar de tanketraditioner och skolbildningar som 
enligt Dewey bildas utifrån olika konfliktfyllda grundproblem i 

                                                                               
15 Dewey, Demokrati och utbildning, övers. Nils Sjödén (Göteborg: Daidalos, 
1997), s. 116ff. 
16 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 111 (översättningen något modifie-
rad). 
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människans existens, inte minst kring just frågan om uppfost-
rans mål.17  

I artikeln ”Education” i den pedagogiska uppslagsbok i sex 
band som gavs ut i Nordamerika under 1910-talet (A Cyclopedia 
of Education) skriver Dewey sammanfattningsvis: 

Rent generellt innebär education den totala summan av proces-
ser med vilkas hjälp ett samhälle eller en social grupp, oavsett 
om de är små eller stora, överför sina förvärvade styrkor och 
mål för att säkra sin egna fortsatta existens och växande.18 

Dewey menar i denna artikel att själva behovet av fostrande 
verksamhet beror på några grundläggande villkor, vilka han be-
skriver som: 

skillnaden i nivå mellan de vuxna och de ännu ej vuxna med-
lemmarna i ett samhälle och själva födelsens och dödens fak-
tum. Eftersom det står klart att varje medlem av ett samhälle 
kommer att dö, är det självklart att samhällets bevarande beror 
på uppfostran av de nyfödda medlemmarna på ett sådant sätt att 
de kan tillägna sig samhällets funktioner och bevara dess värde-
ringar.19 

Födelsens och dödens faktum utgör enligt Dewey uppfostrans 
grundläggande villkor. Den fostrande verksamheten används för 
att låta de nya och annorlunda bli en del av det som redan råder. 
Fostran bygger traditionellt på konservering och är ett sätt att 
skydda samhällen och kulturer mot förändring. Men denna 
kulturella konservatism leder till att samhällen och kulturer 
skapar det brott i synen på förändring och öppenhet som Dewey 
beskriver som det huvudsakliga felet i den vertikala idén om 
generationsrelationen. Därtill skapar denna uppdelning ett sam-
                                                                               
17 Jag syftar här bland annat på det tidigare redovisade citatet från Dewey, 
The Child and the Curriculum, s. 3f. 
18 Dewey, ”Education”, i Paul Monroe (red.), A Cyclopedia of Education, vol. 
2 (New York: The Macmillan Company, 1915), s. 98. 
19 Dewey, ”Education”, s. 98. 
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hälle som kan delas in i olika klasser utifrån bildningsgrad och 
förmåga att lära sig saker. Detta är grunden i den traditionella 
pedagogiska relationen och den äldre vetenskapens metafysik 
som beskrevs i det citat som inledde detta kapitel. Viktigt att 
betona är att denna vertikalitet även är utgångspunkten för det 
klasstänkande som Dewey ofta härleder tillbaka till Platon och 
dennes tankar om staten och dess pedagogiska funktion: 

Även om han [Platon] med eftertryck hävdade att individens 
plats i samhället inte skulle bestämmas av börd och rikedom el-
ler annan konventionell status utan av dennes egen läggning så 
som den blottlades under utbildningsprocessen, föreställde han 
sig inte att varje individ är unik. För honom hamnar alla i klas-
ser och i ett mycket litet antal klasser dessutom. Följaktligen vi-
sar utbildningens prövande och sållande bara vilken av de tre 
klasserna en person tillhör. Eftersom insikten saknas att varje 
individ utgör en egen klass, kan det inte finnas någon insikt om 
den oändliga mångfald av aktiva tendenser och kombinationer 
av tendenser som är möjliga för en individ. Det finns bara tre 
typer av fallenhet eller förmåga i individens konstitution. Därför 
skulle utbildning snart nå en statisk gräns för varje klass, ty en-
dast mångfalden leder till förändring och framsteg.20 

Citatets avslutande mening, att ”endast mångfalden leder till 
förändring och framsteg”, är av central betydelse. Deweys peda-
gogiska teori är som jag har försökt visa inte ett försök att hitta 
en slutgiltig pedagogisk metod eller att utveckla ett färdigt didak-
tiskt system. Vad han vill utveckla är i stället en ny form av pe-
dagogisk relation som är värdig demokratiska (i betydelsen plu-
ralistiska och öppna) samhällen. En sådan relation kan inte läng-
re ta sin utgångspunkt i den klassiska vertikala elev-lärare-rela-
tionen och inte heller i det klassamhälle som blir resultatet av en 
sådan organisering av dess medlemmar. I stället behöver den nya 
verksamheten, för att återknyta till det inledande citatet, bygga 
på en relation ”där läraren når kunskap och sanning endast ge-
                                                                               
20 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 130 (översättningen något modifie-
rad). 
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nom den forskande studentens lärande.”21 Mot denna bakgrund 
ska jag avslutningsvis beskriva Deweys alternativ genom att 
fokusera på Människans natur och handlingsliv, den bok som 
gavs ut bara något år innan Nature and Experience och där De-
wey framför sin hårdaste kritik av den traditionella, vertikala 
uppfattningen om den pedagogiska relationen.  

Öppenhet som relationens pedagogik 
Dewey framhåller att den ständiga förändring som både samhäl-
len och individer genomgår ofta negligeras; i stället uppfattas de 
som statiska. Lärande ses då enbart som en form av imitation 
och ett sätt att härma de rådande sätten att bete sig på. Kunskap, 
beteenden, seder och bruk görs till någonting fastslaget, till vilka 
de unga ska försöka anpassas så gott de kan. En sådan anpassning 
gör att den ständiga förnyelseprocessen, och samhället, kulturen 
och människans öppenhet och bildbarhet, inte ges den roll i män-
niskans existens de förtjänar. I stället förvrängs öppenheten och 
bildbarheten på ett sätt som gör att dessa fenomen enbart uppfat-
tas som den unga generationens tillstånd. Men när endast barnen, 
de nya och annorlunda, ses som bildbara och i behov av fostran 
och utbildning skapas ett problem. Dewey skriver: 

Barnens bildbarhet utgör en frestelse för dem, som ha större er-
farenhet och därför större makt, en frestelse, som de sällan mot-
stå. Man vill gärna forma det lilla barnet efter gängse former. Att 
plasticitet [övers. använder det synonymt med bildbarhet] också 
betyder förmåga att förändra den rådande seden bryr man sig 
icke om. Man betraktar icke läraktighet som en förmåga att lära 
vadhelst världen har att lära ut utan som lydnad för de instruk-
tioner av andra, som återspegla deras gängse vanor. Att i egent-
lig mening vara läraktig är att vara ivrig att lära sig allt vad en 
aktiv, frågvis och omfattande erfarenhet har att lära. De gängse 
vanornas tröghet och slöhet förvandlar lärandet till villighet att 

                                                                               
21 Dewey, Experience and Nature, s. 152. 
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följa efter där andra pekar ut vägen, till uniformitet, begräns-
ning, förräderi mot tvivel och experiment.22  

Utsagan ”att plasticitet också betyder förmåga att förändra den 
rådande seden bryr man sig icke om” är viktig. Här belyser De-
wey problemet med den vertikala rationalitetens sätt att inordna 
och konservera. Ofta betraktas uppfostran som ”en konst att 
draga fördel av barnets hjälplöshet; möjligheterna att utbilda 
vanor blir en garanti för att vanornas råmärken kommer att 
upprätthållas.”23 Men det är ett starkt begränsat och begränsande 
synsätt. Som alternativ försöker Dewey betona hur betydelsefullt 
det är med bildbarhet och öppenhet i sig. Dewey skriver att 
”sann mänsklig uppfostran består i intelligent ledning av de 
medfödda reaktionssätten med hänsyn till deras möjligheter och 
till de sociala förhållandenas krav.”24 Detta får inte missförstås; 
med ”intelligent ledning” syftar Dewey inte på den vuxna gene-
rationen och lärarnas sätt att ta kontroll över de yngre, utan på 
det ansvar i betydelsen att svara an på förändring som beskrivits 
tidigare i denna artikel. De sociala förhållandena är de ständiga 
mötena med olikheter och skillnader som människan dagligen 
stöter på i interaktionen med sina medmänniskor och därmed 
lärande som ständiga förändring. Detta innebär att människan 
alltid befinner sig i en förnyelseprocess.  

Snarare än att vara en relation mellan två är den pedagogiska 
relation som Dewey utmålar en relation mellan tre: jag OCH du, 
där detta OCH är det tredje, det som bryter sig in i mellan oss, i 
vår skillnad. Lärandet är detta ”och” eller ”med”, som hela tiden 
bidrar till förändring och växande som en konstant rekonstruk-
tion av både samhället, kulturen och av oss själva, både elev och 
lärare. Det som traditionellt har uppfattats som uppfostran och 
utbildning är därför varken sann fostran eller utbildning utan i 
stället vad Dewey benämner ”träning”. Träning beskriver Dewey 
                                                                               
22 Dewey, Människans natur och handlingsliv, övers. Alf Ahlberg (Stock-
holm: Natur och kultur, 1936), s. 58f. 
23 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 59. 
24 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 85. 
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som: ”En brådmogen, alltför snar mekanisering av den impulsiva 
aktiviteten i överensstämmelse med de vuxnas vanor att tänka 
och känna”.25 Att utbildning blir träning i stället för riktig peda-
gogik beror enligt Dewey på att ”den kombinerade verkan av 
vilja till makt, ängslan för det nya och självbelåtenhet har varit 
alltför stark för att låta de omogna impulserna utöva sina möj-
ligheter till nydaning.”26 Han fortsätter: 

Den yngre generationen har knappast någonsin med friskt mod 
knackat på dörren till vuxnas sedvänjor, långt mindre inbjudits 
att medverka till att genom uppfostran avhjälpa den brutalitet 
och de missförhållanden, som inrotat sig genom vuxnas vanor. 
Varje generation har i blindo och i hemlighet krupit genom så-
dana tillfälliga kryphål, som stått öppna. I allt annat har det 
formats av det gamla.27  

De tillfälliga kryphålen är den öppning som ändå hela tiden finns 
även om olika stabiliserande institutioner används för att göra en 
grupp eller en kultur allt mer stabil, fast och bestående. I detta är 
Deweys kritik lika relevant idag som den var på den tid den 
skrevs, det är en pedagogisk kritik av den politiska organisatio-
nen av samhället.  

Vi kan alla bli pedagoger 
En politisk relation är en antagonistisk relation mellan en insida 
och en utsida där politiken blir själva gränsen mellan ett vi och 
ett dem.28 De som är innanför gränsen är de som uppfattas som 
rationella och goda, de som man kan lära sig någonting av. 

                                                                               
25 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 85. 
26 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 85. 
27 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 85. 
28 Jag baserar denna förståelse av politik på Chantal Mouffes Carl Schmittin-
spirerade teorier om hur det politiska alltid bygger på relationen mellan vi- 
och de-grupperingar, där det politiska hela tiden blir en exkludering och 
positionering av en utsida, av dem som inte är som vi. Chantal Mouffe, On 
the Political (New York: Routledge, 2005), s. 10-14. 
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Utanför gränsen placeras de som pekas ut som exempelvis irra-
tionella, vansinniga, barbariska eller omogna, de som själva inte 
har någonting att tillföra det politiska samtalet och som i stället 
anses vara i behov av anpassning. Men det är där politik hela 
tiden blir dålig pedagogik genom den vertikalitet som blir dess 
effekt. Michel Foucault har visat hur modern maktutövning 
framför allt handlar om att fostra och bilda medborgaren på ett 
sätt som gör att alla ska få sin rätta plats i samhället, så att alla 
ska få självförverkligas och bli lyckliga samtidigt som de blir en 
del av och anpassas till helheten. Modern maktutövning bygger 
på en rationalitet som enligt Foucault lyckas förena individuali-
sering med en normaliserande maktutövning genom ett kom-
plext samspel mellan vetenskap och makt. Skolan och andra 
fostrande institutioner ger individen verktyg att själv disciplinera 
sig och göra sig anpassningsbar i enlighet med den rådande 
ordningen, bland annat genom att uppmuntras att hela tiden 
jämföra sig själv med andra, där exempelvis betygsystem och 
andra utvärderingssystem är ett viktigt instrument för denna 
form av styrningsrationalitet.29  

Att det finns intressanta kopplingar mellan Dewey och Fou-
cault har inte minst Richard Rorty betonat, och i Deweys kritik 
av den traditionella, vertikala, maktrelationen i skolan, med dess 
arv från Platons statsskick, förenas de båda tänkarna.30 Dewey är 
tydlig med att det inte är pedagogiken eller didaktiken som an-
vänds i skolor och andra fostrande verksamheter som i sig är 
problematisk. Det främsta problemet är den vertikala rationalitet 
som dominerar bilden av både skolan och samhället. Det är 
därför Dewey menar att det behövs en rekonstruktion av både 

                                                                               
29 Detta är ett genomgående tema i Foucaults författarskap, men jag syftar 
framför allt på Foucaults intresse för det han kallar den pastoraldiskursen 
samt hans tankar om framväxten av tysk Polizeiwissenshaft. Se Michel Fou-
cault, The Essential Works of Foucault 1954–1984, vol. 3: Power, red. Paul 
Rabinow & James D. Faubion (London: Penguin, 2002), s. 201-222, 298-325, 
326-348.  
30 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1982), s. 203-208. 
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filosofin, samhällets organisering och skolan innan det kan bli tal 
om demokrati i egentlig mening. Så länge den traditionella verti-
kaliteten styr finns ingen möjlighet för demokrati. Demokrati 
kräver nämligen först en demokratisering av de sociala relatio-
nerna, överallt, inte bara i skolan. 

Denna insikt är genomgående i Deweys författarskap och det 
är märkligt hur hans radikalitet har förvanskats när progressiv 
pedagogik har använt hans namn som en beskrivning på en 
metod för att nå de förutbestämda mål som samhället har ställt 
upp. Redan i en av sina första pedagogiska skrifter, essän ”Inte-
rest in the Training of the Will”, kritiserar Dewey den traditio-
nella idén om läraren som en expert som ska forma och uppfost-
ra barnet. Han beskriver den som 

en magisters psykologi, inte en psykologi om ett barn. Det är ett 
naturligt uttryck hos en nation som lägger stor vikt vid auktori-
tet och på att forma individens karaktär i distinkt och tydlig un-
derordning till etiska krav som utvecklats i krig och i civil admi-
nistration av en sådan auktoritet. Det är inte en psykologi för en 
nation som bekänner sin tilltro till att varje individ inom sig bär 
auktoritetens princip, och att ordning även betyder samordning, 
inte underordning.31 

Även demokrati är en ordning och en rationalitet, men en öppen 
och horisontell sådan. Dewey är inte mot ordning i sig, men han 
betonar att en horisontell ordning är svårare att leva och verka i 
än den vertikala. Han är väl medveten om att ett sådant växande 
och konstant förändring alltid innebär en risk, men att våga ta 
risker och att testa är vad en experimentell, empirisk metod 
handlar om. Dewey menar (som han skrev i ett av de citat som 
redan använts i denna artikel) att ”en empirisk metod som för-
blir sann mot naturen ’frälser’ inte; det är varken en försäk-
ringsmetod eller ett antiseptiskt medel. Men den inspirerar sin-
net med mod och livskraft så att det kan skapa nya ideal och 
                                                                               
31 Dewey, ”Interest in the Training of the Will”, i Educational Essays, red. J. 
J. Findley (London: Blackie and Son, 1911), s. 122. 
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värden i själva bryderierna hos en ny värld”.32 Även om Dewey 
inte är mot ordning i sig menar han att det finns en annan ord-
ning, vad han i det föregående citatet beskriver som ”samordning, 
inte underordning”. I samma citat nämner han tilltron till den 
andra som den viktigaste beståndsdelen i ett sådant samordnat 
samhälle, och det är denna tilltro som i hans senare texter blir 
ansvaret för öppenhet, som ett sätt att svara an på förändring. 

Vi är dock fortfarande långt ifrån detta radikala ansvar och 
tilltro till vår nästa, och till vår nästas förmåga att själv tänka, 
själv känna, själv förstå, själv studera och själv bidra till den värld 
vi delar. Demokrati och demokratisk pedagogik består för De-
wey av en ny form av relation mellan människor, en relation av 
öppenhet, tilltro och kärlek till den andres annanhet eftersom det 
är i skillnaden själva möjligheten till växande vilar. När Dewey i 
det föregående citatet talar om barnets psykologi handlar det om 
öppenhet, och vad han i Människans natur och handlingsliv be-
skriver som ”läraktighet” (vilket även är det han i Demokrati och 
utbildning beskriver som ”öppet sinnelag”).33 Men problemet är att 
inom en vertikal samhällsordning så misstas läraktigheten och 
öppenheten för svagheter i stället för att förstås som styrkan hos 
en utsatt och svag position. Dewey skriver: 

Den [läraktigheten] har kommit att betyda, icke förmåga att lära 
fritt och öppet utan villighet att just tillägna sig de vuxnas sed-
vänjor, förmåga att tillägna sig just de speciella ting, som de som 
har makt och myndighet vilja, att man ska lära. Den ursprungli-
ga formbarheten har icke fått det fria spelrum, som skulle be-
hövts för att den skulle erbjuda någon garanti för ett bättre 
mänskligt liv. Den har kvävts under konventionella ting, våld-
förts av de vuxnas sedvänjor. Den har i praktiken förvandlats till 
en benägenhet att undvika varje originalitet och bli en smidig 

                                                                               
32 Dewey, Experience and Nature, s. iii. 
33 Det ”öppna sinnelaget” (openmindedness) är ett återkommande tema i 
Demokrati och utbildning. I den svenska översättningen används termen 
”vidsynthet”, men jag finner den termen problematisk, varför jag hellre 
översätter det med öppet sinne. Dewey, Democracy and Education (New 
York: The Macmillan Company, 1930), s. 205-211. 
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anpassning efter de meningar, som representeras av andra. Följ-
aktligen har man satt likhetstecken mellan läraktighet och 
härmningsförmåga i stället för att den borde vara en förmåga att 
omforma gamla vanor, att nyskapa. Böjlighet och originalitet ha 
betraktats som varandras motsats. Att den värdefullaste ingredi-
ensen i plasticiteten består i förmågan att utforma nya vanor, 
där omdömet är fritt och oberoende och där man uppfinner och 
tar initiativ, har man icke förstått.34  

Det är inte pedagogiken som behöver förändras, det är hela 
samhällets sätt att organiseras och ordnas som behöver föränd-
ras enligt Dewey. En demokratisk sam-ordning är ett experimen-
terande med och tillsammans. Att tillsammans dela detta utfors-
kande av vår gemensamma värld genom att hela tiden försöka 
vara närvarande, eller snarare ”med-varande” i detta utforskan-
de. Deweys pedagogik är själva utforskandets metod, upptäck-
tens väg, det är ett lärande som experimenterande med det 
okända i det kända, det är att låta öppenheten i den mänskliga 
bildbarheten få växa genom att hela tiden fortsätta medvetande-
göra livet som ”att ständigt börja om på nytt”.35 Pedagogik blir 
således att upptäcka att lärande och utbildning i sig själv är fort-
satt rekonstruktion, det är en cirkel eller spiral och ett fortsatt 
utforskande som källan till det möjliga i det omöjliga. Pedagogi-
ken är öppningen och relationen till det okända i det kända, det 
är beröringspunkten i mellanrummet mellan skillnader, det är 
kärleken till mysterierna och den trilskande dissonans vi kallar 
livet, varken en absolut början eller ett slut, utan en oupphörlig 
början på nytt. Viktigast av allt, det är inte en metod för någon 
att använda på någon annan, utan det är en metod för alla. Alla 
kan ta ett ansvar för öppenheten genom att svara an på föränd-
ring. Alla kan bli pedagoger. 

 

                                                                               
34 Dewey, Människans natur och handlingsliv, s. 85f. 
35 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 415. 
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