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Pragmatiske perspektiver på «lärande» 

Ketil Thorgersen 

Lille Marius satt så pent og stille på benken. Hans altfor store mørkebrune 
øyne ga det lille bleke ansiktet et forskremt uttrykk; og når han uformodet 
fikk et spørsmål, ble han ildrød i hodet og stammet. 

Lille Marius satt på nest nederste benk litt krum i ryggen; for det var ikke 
ryggstø, og det var strengt forbudt å lene seg tilbake mot den neste pult. [..] 

Men skjønt hans hode var rommelig og i grunnen altfor stort i forhold til 
den lille kroppen, ble der dog efterhånden for liten plass til alt det annet som 
skulle læres. Rektorens latin bredte seg utover, la beslag på all hans evne til å 
motta; forbrukte hele hukommelsen og grodde som skreppeskogen i 
eventyret hen over likt og ulikt så at alt hva som ellers kanskje ville spiret av 
interesse, lærelyst eller nysgjerrighet – det forkløbledes aldeles.[...] 

Abraham satt og så hemmelighet fra den ene til den annen. [..] Om 
eftermiddagen skulle han som sedvanlig lese med lille Marius; men han hadde 
så liten lyst. Det var i de første dager i mai, og de repeterte i alle fag til denne 
forferdelige hovedeksamen som skulle avgjøre lille Marius' skjebne. Derfor 
satt han ivrig ved bøkene; men Abraham hadde så liten lyst. Solen skinte på 
det nye stikkelsbærgrønt nede i haven, og oppe i himmelen var det ikke en 
eneste sky.[...]  
Marius lo og ba avvekslende; men Abraham var kommet i det gale hjørne; 
han slengte alle bøkene opp i sengen og ropte: «Kom skal vi ro ut og fiske!» Ja 
– lille Marius var svak nok, og så rodde de ut på vågen og fisket småtorsk i 
den stille, fine forårsaften. [..] 

Dermed ville ulykken at rektor kom inn i Aalboms latintime for å høre 
på på eksaminasjonen. [..] Abraham satt som på nåler; han kjente jo Marius ut 
og inn og visste hvor lett det store hode kunne løpe seg ubønnhørlig fast i 
den minste lille ting, når det først kom ugreie.  [...] 

«Nei – nei – Gottwald! du snakker over deg» sa adjunkt Aalbom 
kattevennlig; for lille Marius gjorde feil på feil; men han torde ikke slippe seg 
løs med skjellsord for rektor; «tenk deg nu om – gutten min – hva! fallo, 
fefelli – sier du: det er ganske riktig; men nu supinum – supinum kjære 
gutten min hva!» 
« – fe – fe – fe  – » stammet Marius fullstendig hjelpeløs, det var ikke lenger 
tanker skapt i hans hode. [...] «Nei – nu går det for vidt!» – skrek Aalbom og 
glemte rektoren ganske; «er du gjenstridig – din knekt! hva heter det runde 
bord på latin? – det runde bord?  – nu – vil du svare?» 

Men det kom ingen lyd fra lille Marius, og adjunkten styrtet hen imot 
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ham, som om han ville slå ham til tross rektoren. Men enten han nu ville eller 
ikke, så falt Marius ned mellom bordet og benken, før adjunkten nådde til 
ham.  [...] 
Hjemme i fru Gottwalds små stuer var det stille og trist; dørklokken var 
omviklet og hun hadde tatt en jomfru til hjelp i butikken. For det ble verre 
med lille Marius. Doktor Bentzen hadde sagt til professor Løvdahl at man 
bare måtte ønske at gutten fikk dø; han ville aldri få sin forstand igjen. 

Så døde lille Marius til sist med et smil om leppene. Det siste han sa var 
«mensa rotunda» som betyr «det runde bord» på latin. Utsnittet ovenfor 
er fra romanen Gift av Alexander Kielland. Boken ble skrevet i 1883 
som en protest mot skolevesenets vektlegging av meningsløs pugging 
og manglende respekt for elevers behov. At boken fortsatt leses og 
diskuteres og ikke føles utdatert er sørgelig. 

Livslang læring står det på den politiske agendaen. Men hva skal vi 
lære, og i hvilke sammenhenger og på hvilke sett? Innebærer alltid 
læring noe godt, noe som beriker våre liv, eller kan det også slukke vår 
livslyst i innsikten om at verden er grusom? Hvilke situasjoner fremmer 
i så fall god læring, og hvilke gjør det ikke? Hva innebærer i så fall «god 
læring»? I dette paperet søker jeg å belyse deler av dette landskapet 
utfra et pragmatisk perspektiv. Mine konkretiseringer vil ligge tett 
opptil mitt forskningsarbeide om estetikk og «lärande». Kan andre 
Mariuser reddes fra latinerdøden? 

Hva innebærer et pragmatisk forholdningssett? 
John Dewey har blitt kjent i all hovedsak for å mynte begrepet 
«learning by doing», et begrep som har betydd mye for den 
reformpedagogikk som i stor grad har formet norsk og svensk skole de 
siste hundre årene. Dessverre har begrepet blitt stående som nærmest 
synonymt med Deweys pedagogiske filosofi, og Dewey har derfor blitt 
sett som en aktivitetspedagog. Hans filosofi er av en mye bredere art 
enn som så, og lyser selv i dag med sin friskhet, aktualitet og 
humanisme mer enn 50 år etter hans død. 

Dewey, sammen med sin venn George Herbert Mead, utgjorde 
sammen med William James og Charles S. Peirce en gruppe filosofer 
som kalles pragmatikere. Pragmatismen var aldri noen helhetlig 
filosofisk retning bestående av filosofer som sammen strebet etter å 
skape et koherent filosofisk system av sannhet, men snarere en gruppe 
amerikanere som leste hverandre, opererte i samme tid og rom med 
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mange av de samme idealene og derfor utviklet ganske likeartede 
tanker. Dewey kommer til å utgjøre hovedgrunnen for mine 
resonnement i denne teksten, men Mead vil også spille en stor rolle 
gjennom den tolkning som Moira von Wright (2000) har lagt for 
dagen. Dessuten vil den neopragmatiske kontemporære tenkeren 
Richard Shusterman (2000) som er mest kjent for sine tanker om 
pragmatisk estetikk bidra med ytterligere aspekter.

Pragmatismen kjennetegnes, som navnet sier, av et pragmatisk 
forholdningssett til verden. Som pragmatiker er jeg mer interessert i 
hvilke implikasjoner noe har enn hvilken definisjon begrepet har. 
Moira von Wright kaller «hur blir det då?», «den pragmatiska 
sanningsfrågan» (von Wright, 2000 s.47). I motsetning til i mer 
postmoderne teorier tror man i pragmatismen at det finnes sannhet. Og 
i motsetning til positivismen tror de ikke på endelig og uforanderlig 
sannhet. Som pragmatiker setter jeg meg i en balansert stilling mellom 
to ekstreme posisjoner: Vi oppfatter verden og verden er 
meningsbærende for oss på ulike sett til ulike tider og for ulike 
personer (Dewey, 1910). Om jeg har erfart å gå på skjær så vil jeg 
oppfatte en grunne på sjøkartet helt annerledes enn en som har erfart å 
få mye fisk på fiskeskjær. Våre assosiasjoner blir ulike, ordet skjær betyr 
helt ulike saker for oss i vårt liv og derfor blir det heller ikke så 
interessant å dra grensen for når det ikke lenger er et skjær vi prater 
om. Pragmatisme kan ikke derfor ikke defineres. «Den som forsøker å 
definere pragmatisme i noen få ord vil komme til å gjøre det mest 
antipragmatiske man kan tenke seg» (Papini, 1911. etter Wiener 1973-
1974 s. 552) Når Shusterman (2000) skal forklare seg som tilhenger av 
pragmatismen bruker han derfor mange ord. Han forklarer 
pragmatismen i lys av hva som ble den dominante filosofiske retningen 
på 1900 tallet, nemlig analytisk filosofi representert ved blant annet 
Frankfurterskolen. Analytisk filosofi kjennetegnes av et atomistisk 
forholdningssett til sannhet. For å forstå noe må en som opererer innen 
analytisk filosofi forstå alle deler av det og vite hvor grensen går for at 
det ikke lenger er det det er. Med andre ord blir det mange diskusjoner 
av typen «hva er vitenskap?», diskusjoner som fort går fra å oppholde 
seg ved det som kjennetegner vitenskap til hvor man skal dra grensen 
for når det ikke lenger er vitenskap. Det kan lett bli en konkurranse 
om hvem som klarer å skrive en kort beskrivelse som forklarer 
fenomenet på et sånt sett at det omfatter hele fenomenet, men 
ingenting annet. Som allerede Ludwig Wittgenstein (1916) innså er en 
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slik avgrensning umulig når det gjelder de aller fleste ord. Ord som 
lever i språket vil ha ulike betydninger i ulike sammenheng og hos 
ulike mennesker. Wittgensteins konklusjon på det sitt resonnement er 
at vitenskapen skal holde seg borte fra fenomener man ikke kan 
definere. Dewey forholder seg på et annet sett til hva jeg oppfatter som 
den samme erkjennelsen om fenomener og ords beskaffenhet: Dewey 
vender fokuset fra hva ord betyr til hvilken betydning ordet får i en 
sammenheng for mennesker, samfunn og historie. Når noe betyr noe 
for folk så har det mening og det har ikke bare rasjonell interesse, og 
kan derfor heller ikke analyseres som om verden er fri fra slike 
irrasjonelle faktorer som emosjoner. Pragmatikere forsøker derfor å se 
helheten i fenomener, begreper og ord slik de framstår og får mening 
for mennesker. En pragmatisk analyse vil derfor heller ikke strebe etter 
å være fri fra personlige tolkninger eller retningsgivende råd fra 
forskeren.

Jeg antar at det er på tide å forklare hvorfor jeg innleder med å 
prate om språk, begrep og forståelse av verden i et paper om læring. 
Slik jeg ser på kunnskap og derfor også læring, er det noe som oppstår i 
en kommunikativ kontekst. Gjennom vår interaksjon med andre skapes 
vi og vi defineres, og definerer oss selv, som den vi er. Fra vi er 
spedbarn lærer vi oss å være mennesker gjennom å speile oss i de rundt 
oss. Allerede fra vår fødsel bærer vi i oss evnen til å kommunisere våre 
behov, og ettersom vi blir eldre utvikler de språklige fasettene og den 
språklige presisjonen seg. Språk er ikke bare verbalt i et pragmatisk syn 
på verden, vi kan kommunisere med alle former for gestaltninger som 
kroppsspråk, kunst, klær, musikk, tilstedeværelse, fravær og andre 
handlinger som på noe sett er meningsbærende. Språk blir dermed et 
svært viktig aspekt i vår utvikling, og følgelig også i våre 
læringsprosesser.

Kommunikasjon i læringsprosesser 
Kommunikasjon har sine etymologiske røtter i nattverden som 
symboliserer at Jesus gjør sitt eget blod og legeme om til felles kjøtt og 
blod via brød og vin (Svenska akademins ordbok på nett, 2005). 
Kommunikasjon betyr med andre ord å gjøre noe eget til noe felles. 
Eller for å si det med Deweys egne ord «Communication is a process of 
sharing experience until it becomes a common possession» (Dewey 
1916 s. 11). Man skulle kunne tolke et slikt utsagn som at det er ren 
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overføring av kunnskap som foregår. La oss si at jeg har tenkt ut noe 
for så å fortelle det til noen kompiser. De forsøker å sette seg inn i min 
posisjon og mine tanker og vi kommuniserer. Vi har gjort noe jeg 
hadde selv til noe felles, men jeg har ikke overført mine tanker til mine 
kompiser. Derimot har jeg invitert dem inn i et samspill hvor vi 
sammen skaper ny kunnskap initiert av mine tanker og det sett som jeg 
formidler det på. Overføring av idéer eller kunnskap er en umulighet. 
Ingen kan forstå en annen person helt og fullt fordi vi er ulike, har 
ulike erfaringer og ulike forutsetninger for å skape mening av verden. 
Å undervise innebærer derfor ikke en overføring av kunnskap, siden 
det verken er ønskelig eller mulig. Undervisningssituasjoner vil derfor 
alltid innebære skaping eller rekonstruksjon av kunnskap (Dewey, 
1997), og om læreren er bevisst dette vil vedkommende ha mye lettere 
for å kunne legge til rette for denne læringsprosessen.

Mead (1926) hevder at må man søke å sette seg i den andres sted 
for å kunne forstå og dermed kunne gjøre det egne til noe felles. 
Denne forståelsen for det kommunikative er vesentlig som pedagog. 
Om jeg som lærer ikke er rettet mot eleven og eleven ikke har fokus 
på meg og vi er genuint interesserte i å forstå hverandre, vil ingen 
likeverdig kommunikasjon finne sted. Siden læring som oftest skjer i 
kommunikative sammenhenger – i alle fall i skolen, er dette av største 
viktighet å være oppmerksom på som lærer. Hva lærer en elev som 
opplever at læreren ikke er interessert i å forstå henne som person og 
hennes personlige behov? Kan man da forvente at eleven er interessert 
i hva læreren sier?

Forutsetninger for læring 
Læring finner selvsagt sted også utenfor kommunikative situasjoner. 
Man kan lære seg i skogen, eller hjemme alene. Slike kunnskaper gis 
likevel mening i møte med andre mennesker, og jeg vil derfor ikke 
dvele ved denne formen for læring i dette paperet. I 
undervisningssituasjoner vil alltid læring være sosialt fundert, men det 
betyr ikke nødvendigvis at den er basert på kommunikasjon i ordets 
rette betydning. I sin doktoravhandling Vad eller vem viser Moira von 
Wright (2000) oss ulike veier å gå. I sin analyse av Georg Herbert 
Meads tanker trekker hun opp en vei i Kants ånd: Man skal møte 
eleven som en hvem og ikke som et hva. Dette ligner på et av Kants 
kategoriske imperativ: «Handla alltid så att du betraktar människan, i 
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din egen person eller någon annans, som ett mål i sig, och aldrig enbart 
som ett medel» (http://susning.nu/Immanuel_Kant). For å oppnå et 
bra læringsmiljø er man avhengig av å møte eleven som en person og 
være interessert i den personens som individ, dens behov, interesser og 
ønsker. Om man forutsetter at overføring av kunnskap er umulig og 
respekterer at alle mennesker fortjener å bli møtt som individer får det 
konsekvenser for undervisningen og for lærerrollen. Læreren må i så 
fall se på seg selv som en deltaker i læringsprosessen, som en som selv 
lærer i situasjonen. Skolen er en institusjon som er bygget opp rundt en 
idé om intendert læring. Samfunnet har visse behov som skal dekkes og 
det forventes at uteksaminerte elever skal kunne fylle funksjoner i 
samfunnet. Dessuten skal de fungere som mennesker og derfor også 
som medmennesker. Det som skal læres i følge samfunnet er hvordan 
man skal kunne fylle rollen som menneske og medmenneske i 
samfunnet. Et tradisjonelt sett å se på dette er å splitte opp kunnskap i 
ulike deler og rubrisere disse med ulike etiketter. Disse etikettene har 
hatt navn som matematikk, samfunnskunnskap, gymnastikk, geografi, 
etikette, høflighet, konkurranseinstinkt og empati. Jeg kunne fortsatt i 
det uendelige. Mennesker deler lett opp tilværelsen for å gjøre den 
begripelig. I skolen har den blitt delt opp i fag og ferdigheter på 
omtrent samme måte i flere hundre år. Dessuten har den blitt delt opp 
på samme måte for alle ulike individer i skolen.  

Den intersubjektive vendingen kaller von Wright en nødvendig 
kursendring i skolen med hensyn til innstillingen til læring og 
undervisning. Om man forutsetter at læring skjer i relasjon og at for at 
intendert læring skal kunne skje så må det finnes kommunikasjon så 
krever det en overgang fra et punktuelt til et relasjonellt perspektiv. I et 
punktuelt perspektiv forstås menneskers kommunikasjon som 
interaksjon mellom frittstående subjekt med helt personlige intensjoner. 
I et slikt perspektiv ses menneskers egenskaper, kunnskaper og 
ferdigheter som adskilte fra omverdenen. I et relasjonelt perspektiv er 
kommunikasjon noe som vi skaper sammen og som skaper oss som de 
vi er. Da henger alt sammen og det er relasjonen med andre mennesker 
vi bygger vårt liv, vårt selvbilde og våre motivasjoner, kunnskaper og 
ferdigheter. Et punktuelt perspektiv fører til et atomistisk syn på  
skolen hvor en lærer underviser i ett fag på samme sett for alle elever 
fordi det er innholdet i faget som er det som skal læres. Et relasjonelt 
perspektiv vil vise interesse for hvordan eleven lærer, hvilke behov den 
enkelte har for å lære, på hvilket sett denne kunnskapen kan bety noe 
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for hver elev og hvordan eleven ser på dette. En forutsetning for 
intendert læring blir derfor at eleven og læreren viser interesse for 
hverandre og hverandres kompetanser, plass i livet, ønsker og behov. 
Men gode læringsmiljøer er avhengig av faktorer på ulike plan. 

Når lærer vi? 
Vi lærer gjennom å erfare verden. Så lenge vi lever vil vi lære noe, 
men hva vi lærer er svært vanskelig å forutse. Det er dette Moira von 
Wright viser gjennom sine eksemplifiseringer omkring sitt begrepspar 
«vad eller vem» at vi må møte alle mennesker som individer. Å skape et 
godt læringsmiljø innbefatter å være interessert i eleven som person 
med de drømmer, tanker og forutsetninger vedkommende har. Eller 
som von Wright selv sier: «Intersubjektivitet är gränsöverskridande: 
Det kan inte bli hur som helst, men det skulle kunna bli på många 
olika sätt om vi hadde modet att möta varandra som konkreta 
människor i vardande» (von Wright 2000 s. 215) 

På et samfunnsplan hevder Dewey (1997) at en forutsetning for et 
godt læringsmiljø er en demokratisk samfunnsordning som sikrer alle 
deltakere innflytelse og ytringsfrihet: Et samfunn der debatt 
oppmuntres og samarbeide i beslutningsprosesser på ulike plan sikres. 
Dette begrunner han med at en forutsetning for læring er 
kommunikasjon hvilket i sin tur medfører at man må ha åpne 
kommunikasjonskanaler, man må ha flate makt-hierarkier og søke felles 
forståelse – rekonstruksjon av kunnskap. Dersom man ikke har en slik 
samfunnsordning vil kommunikasjonen lide under at visse vil innordne 
seg hva de tror de med makt tenker og mener og vil derfor ikke gi 
uttrykk for sine egentlige forståelser av virkeligheten, mens de med 
makt ikke vil ha noen interesse av å ta lærdom av de som befinner seg 
på lavere steg i rangordningen. Ikke bare er dette en forutsetning for et 
godt læringsmiljø, men også for at samfunnet skal utvikle seg til et godt 
samfunn som Dewey ser det. Som jeg forstår Dewey er det ikke snakk 
om noen enkel kausalitet hvor demokrati fører til god kommunikasjon 
som fører til gode læringsmiljøer, men snarere et komplekst nett av 
sammenvevd kausalitet hvor alle disse faktorene virker sammen med 
andre faktorer og tilsammen utgjør utgangspunktet for hvordan vi 
opplever den verden vi lever i.  
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Hva lærer vi? 
Vi lærer som sagt alltid noe så lenge vi erfarer verden, men i all 
undervisning foreligger det et ønske om et intendert læringsutbytte. Et 
eksempel Dewey (1999) trekker fram er balansen mellom å ha et 
læringsinnhold som er tatt for gitt versus å presentere noe nytt for 
elevene. Mange lærere tror at de må holde seg innenfor elevenes kjente 
sfære av kunnskap, sier han, og at de derfor bare reflekterer over det 
som allerede er kjent og som fungerer i kommunikasjonen. Å gjøre det 
gir ingen annen læring enn at skolen er kjedelig mener Dewey 
samtidig som han hevder at det kan være viktig å ta opp og diskutere 
og til og med forske tatt for gitte fenomener. Tilsynelatende er dette et 
paradoks, men hans poeng er at så lenge et ord, et begrep eller en 
forestilling fungerer i den sosiale sammenhengen så leder det bare til 
frustrasjon og kjedsomhet å legge ned tid på det. Problematisering av 
tatt for gitte sannheter er derfor for sin plass i de tilfeller hvor de blir 
oppfattet på ulikt sett av ulike aktører, og derfor leder til misforståelser. 
Med bakgrunn i et pragmatisk syn på kommunikasjon som skissert 
tidligere i teksten så vil det i det alltid være en viss grad av misforståelse 
involvert i en hver form av kommunikasjon, men det er først når 
misforståelsene blir så store at det ikke lenger flyter på at det kan være 
relevant og til og med viktig å problematisere dem.  

Dewey peker på viktigheten av et oppmuntring til et 
kompletterende tankesett i sine skrifter. I sine tidligere skrifter er 
likevel den vitenskaplige rasjonelle deduktive tenkningen det som ser 
ut til å være det optimale målet. Det er en ganske stor endring fra hva 
han skrev i 1910 (Dewey, 1999) i How We Think om hva som er det 
største for mennesket, og til Art as Experience i 1934. I 1916 ser det ut 
til at han mener at deduktiv rasjonell tenkning i tråd med hvordan 
teknisk vitenskap fungerer er det optimale utviklingssteget for 
mennesker. I 1934 hevder han noe som ser ut til å være det motsatte, 
nemlig at kunsten og estetikken er det som gjør vårt liv fullendt. 

Dewey utvikler sitt syn på hva som bør læres og hvordan det kan 
oppnås gjennom sitt forfatterskap. Fra å forespråke en pragmatisme som 
ikke satte store spørsmålstegn ved et nærmest poppersk syn på 
vitenskap utviklet han seg til å bli en sterk forespråker av å se hele 
menneskets utvikling som vesentlig. Ikke bare intellektuelle aspekter 
skulle trenes, men utvikling av estetiske, sosiale og emosjonelle deler av 
mennesket skulle også stå sterkt i utdanningen. Balanse og helhet blir 
toneangivende for hva Dewey mener. «Den filosofiska dualistismen 
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mellan människan och naturen återspeglas i uppdelningen i 
naturvetenskapliga och humanistiska läroämnen och i tendensen att 
reducera de sistnämda till litterära rapporter från det förgångna» 
(Dewey, 1997). Argumentasjonen som ligger bakom dette sitatet er at 
dette er komplimentære deler av virkeligheten som ikke må bli mål i 
seg, men snarere midler for å oppnå en større forståelse av 
virkelighetenn. Mine tanker går til at dette allerede den gang var en 
sterk kritikk av fagoppdelingen i skolen og på universiteter, og at det 
fortsatt ser helt likt ut med tanke på hvordan skolene er oppbyggd er et 
interessant utgangspunkt for diskusjon.  

Refleksjon er et sammenholdende konsept i Deweys tenkning. Å 
ha et refleksivt forholdningssett til læring kan være et verktøy for å få 
sammen alle elementene som ha blitt tatt opp så langt i paperet. Et 
refleksivt forholdningssett får didaktiske og metodiske konsekvenser. 
Undervisningen må ta utgangspunkt i undring, i erfaring av verden og 
løsning på problemer.

Avsluttende ord 
Så hvilke konsekvenser får det for oss når demokrati, balanse, 
helhetssyn og møte mellom mennesker som konstruerer en forståelse 
av virkeligheten er hva som skal til for et godt læringsmiljø? Betyr det 
noe for verdens Mariuser om vi endrer fokus fra hva til hvem? Og om 
vi godtar premisset om at vi erfarer verden i ett udelt stykke og at det 
er viktig å ta vare på så vel sanselige, emosjonelle, estetiske og 
intellektuelle verdier i skolen, hvordan skal skolen da se ut? Skoler ser 
ikke spesielt mye annerledes ut nå fra hva de de gjorde da Marius gikk i 
skolen, og selv da syntes Dewey at de representerte gammeldags 
tankegods. En undervisning der hver enkelt person har lik verdi, en 
skole der elever og lærere møtes rundt et ønske om å utvikle hverandre 
og seg selv som forskende og kunnende individer. Et møte som tar 
vare på undringen omkring hvorfor verden er som den er. Dette har 
vært ledende ord i styringsdokumenter lenge, men har enn så lenge 
ikke riktig kommet ned i skolens virkelighet. Visst har vi 
prosjektarbeider og temauker. Skoler jobber tverrfaglig og lærerne har 
både foreldre- og elevsamtaler. Men mitt klare inntrykk fra 25 år i 
skolens verden enten som elev, student eller lærer, er at det fortsatt er 
et syn på elever som tomme kar som kan fylles med kunnskap som 
råder i skolen. Lærere velger læringsmateriell felles for store grupper 
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elever, læringsmateriell som i stor grad er faktabasert. Lærere ser på seg 
selv som de som vet hva elevene trenger av kunnskap og elevene har 
svært liten påvirkning på sin egen situasjon. Nå forespråker jeg ingen 
anarkistisk skole slik det kanskje ser ut. At mennesker har lik verdi 
betyr ikke at de har like roller. Lærere skal få fortsette å være lærere og 
elever skal få slippe å være lærere, men de skal jobbe for å komme forbi 
rollene og se hverandre. Læreren skal ikke bare gjøre det som står på 
pensumlista, men passe på at pensum er i overensstemmelse med hva 
eleven behøver for å få et godt liv. Det betyr at elever vil komme til å 
jobbe med ulike saker i skolen og at læreren må innse at han eller hun 
ikke skal kunne vite alt om alt. Derimot skal hun vite mye om læring. 
Lærerens mål skal være å kunne hjelpe elever å komme i kontakt med 
folk, litteratur og andre ressurser som kan hjelpe eleven med det 
eleven, læreren og foreldrene har kommet overens om. Læreren må 
også alltid huske på sin rolle som tilrettelegger for elevens framtid. Og 
så det vanskeligste av alt: Faggrenser må brytes og statushierarkiene som 
definerer hva som er viktig å lære for å få et godt liv må brytes ned «...i 
et optimalt samfunn med begrensede økonomiske ressurser og 
motiverte elever ja» hører jeg noen viske meg i øret med en trøtt 
stemme. Jo visst er det så at det ikke er det letteste i verden å endre en 
skole som både reproduserer seg selv, og er med på å reprodusere 
bildet av seg selv i samfunnet og derfor er under et krysspress når det 
gjelder skolens innhold. Men skal man ikke likevel forsøke å ha disse 
idealene langt framme i sin pedagogiske bevissthet. Burde ikke skoler 
jobbe for en praksis hvor en slik tilnærming til læring gjennomsyrer 
skolen? Marius døde av for mye latin. Han var en middelmådig elev 
som i sin godhet ville gjøre læreren og sin mamma til lags. 
Latinkunnskaper kunne sørge for at han kom seg videre i skolesystemet 
hadde han blitt lovet så han brukte all sin ledige tid på å pugge et dødt 
språk. Det finnes både døde språk i betydningen innhold som ikke er 
befestet i virkelighet og erfaring, og det finnes samvittighetsfulle små 
Mariuser som gjør som læreren sier til de mislykkes så totalt at de dør 
som skoleelever. Det er ikke lett å være lærer – eller elev, men å se 
forbi rollene er en begynnelse på veien til å gjøre det mer meningsfyllt. 
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