Faksimil
Donald Broady, Om progressivismen.
Föreläsningsmanus till KRUT:s möte om skolan, arbetarrörelsen och den
progressiva skolrörelsen, i Tekniska Nämndhuset i Sthlm, 25/11,
25 nov. 1978, 7 p.
Denna maskinskrivna text duplicerades och spreds till seminariedeltagarna och till
kamraterna i KRUT-redaktionen. Syftet framgår av ingressen:
”Donald Broady: Om progressivismen.
Föreläsningsmanus till KRUT:s möte om skolan, arbetarrörelsen och
den progressiva skolrörelsen, i Tekniska Nämndhuset i Sthlm, 25/11
Det här är också ett första utkast till en artikel till KRUT 10, som
utkommer 1 maj 1979, och blir en samproduktion mellan Unge
Pædagoger, Praxis och KRUT om skolan och arbetarrörelsen i
Norden. Alla synpunkter mottas med tacksamhet (D. B., Sturev 1,
181 33 Lidingö).
Och dessutom kan det följande ses som ett bidrag till den diskussion
om KRUTs roll som Lennart Linell inledde med ett anförande på
mötet om KRUTs SÖ-nummer häromveckan. Det är viktiga frågor
Lennart tar upp, hans manus ska tryckas i SOL-bullen. Jag har inte
tillgång till det just nu, och kan alltså inte hänvisa dit.”
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utveckling som
en utveckling
inriktades
utbildningen
teknisk-vetenskapliga utbildningen
kognitiva mål, den teknisk-vetenskapliga
inriktades på kognitiva
prioriterades,
aet-d efinitiva
Dvs autfdafinitiva
centrum. Dvs
elever i oentrum.
än elever-i
snar~ En
vetenskap snarae
prioriterades, vetenskap
_

genombrottet för vad vi brukar kalla utbildningsteknolegi;
utbildningsteknologi.

Sverige
Sverige
De bästa
som jag
Sverige som.jag
tidig progressivism
överblickarna över tidig
bästa överblickarna
progressivism ii Sverige

hittills hittat är Ester Hermanssons redan zlfererade
minnesbok
~f ererade ninnesbok
Upplevelser
sa•t
Bkrifter 256, 1974) salt
(Pedagogiska Skrifter
Påverkan (Pedagogiska
och gåvorkan
Upplevelser ogh

Leif Duprez'
Duprez' Pedagogiska skrifter

258,
(Pedagogiska Skrifter nr 253,
(Pedagogiska

1977). Han
tyskspråi dessa rika materialsamlingar se hur det tysksprå—
Man kan i
mellankrigstiden. Elsa Köhler
långt in ii mellankrigstiden.
dominerade långt
inflytandet dominerade
kiga inflytandet
aktivitetspedagogik .,
sin aktivitetspedagogik
införde sin
som införde
viktig figur som
var en viktig
var
i Sverige
elevobservationer i
och elevobssrvationer
och sin inriktning på psykologi ooh
in
Deweyinflytande in
kom Deweyinflytande
Köhler kon
Och via Köhler
30talet. Ooh
början av 50talet.
ii början
Sverige ..
ii Sverige

~»JXM
XIII!

kom inflytandet från USA att överflygla österrikiska och
Men snart kon
skolkommitt~
socdem: s skolkommittö
inom socdemzs
fl inom
Myrdal mm fl
Alva
impulser;
tyska impulser;
Alva Hyrdal
tyska
Ungdomsav Ungdoms—
stödda
,
skolprogram
socialdemokratiskt
ett
utarbetade
av
stödda
,
skolprogram
sooialdemokratiskt
utarbetade
inom
folkbildaruvarna inom
strid med de gamla folkbildaruvarna
i strid
m~n i
o kvinnoförbundet,
kvinnoförbundet, men
i
utbildningsideologi,
denna
tt
se
stort
i
~en
va~
det
och
partiet,
i
utbildningsideologi,
denna
S.tt
stort
i
sen
v
partiet,
skol1946
vägledande
blev
som
allt väsentligt en USA-import,
skol—
års
1946
för
Sipimport,
skolreformerna.
stora
de
och
kommission
ekolrefornerna.
stora
kolmission och
USA-importen
hur den här USApinperten
på'hur
Det vore intressant att titta närmare på
till. Omedelbart efter kriget förefaller den av Ester
egentligen gick till.
omfattning,
fått en stor omfattning,
ha fått
döma ha
att döma
historieskrivning att
Hermanssons historieskrivning
Hermanseens
E:
E.
H:
skriver
skriver
Troskyldigt
marshallhjälpen.
pedagogiska
rena
Troskyldigt
rena pedagogiska marshallhjälpen.
Amerika genast
eana svårigheterna inbjöd amerika
u •••
. . . trots de egna
"
yrkesmän
och unga yrkesmln
/efter kriget/ studerande ungdomar ooh
/efter
amerifrån de krigsdrabbade länderna att med hjälp av ameri—
aV'unga
ström
En ström av unga
Amerika. En
studera ii anerika.
stipendier studera
kanska stipendier
kanska
101 )
(s 101)
dit" (s
lärare drog dit"
ordnade
Unesco ordnade
som Unesco
seminarium .-: som
stort seminarium
ett stort
om ett
berättar om
H. berättar
E. E.
Och E.
Ooh
fördragshållare som
medlemstaterna , med fördragehållare
handplockade lärare från medlemstaterna,
för handplockade
för
berömdheter.
Margrat Mead och många andra berömdhster.
Blum, Margret.Head
Leon Blum,
Freud, Leon
Anna Freud,
Piaget, Anna
Piaget,
jag uppfattar det -— ett exempel på
- så som Jag
"Seminariet var —
"Seminariet
världsefter världs—
Amerika närmast efter
främst ii Amerika.nörmast
optimismen främst
stora optimismen
den stora
den
och förmåga att med
kriget, en tro på människans goda vilja ooh
kriget,
"Då det är
värld. "Då
förenade ansträngningar skapa en bättre värld.
förenade
upphov,
måste
tänka som krig har sitt upphov, mdste
sätt att tänka
människans sätt
i människans
i
försvaret för freden också byggas upp ii människans sätt att
försvaret

mmet ii Enesoos
författUnescos författ—
framtidsprogrammet
tänka".Så formulerades framtidspregra
tönka".$å
öka
för att öka
seminarium för
på detta seminarium
sparades på
Ingenting sparades
ning . Ingenting
ning.
llt samarbete.
samarbete.
internationellt
nödvändighe ten
f örståelsen för nödvändighet
en av internatione
förståelsen
fortdett a unika försök att fortAllt var stort tilltaget / .•••
. . // detta
samlevnad."
fredlig samlevnad."
till fredlig
uppfostra till
att uppfostra
till att
lärare till
bilda lärare
bilda
let,
sjuttiotalet.
unde r sjuttiota
progressivismen
och progressi
KRUT ooh
vismen undlr
KRUT

ii
sideologier
s utbildning
utbildningsideologier
1900talets
av l900talet
grovindelning
en grovindeln
man en
gör man
Ofta gör
ing av
Ofta

ideo—
a bildnings
ella borgerlig
bildningsideoborgerliga
traditionella
1. den gamla tradition
kategorier:
tre kategorie
r: 1.
tre
sideologi.
utbildningsideologi.
progressiv utbildning
3. progressiv
utbildningsteknologi,
2. utbildning
login, 2.
5.
steknologi,
login,

essivistisk
av F rogressivistisk
av den senaste vågen av,progr
spåren av
uppstått ii spåren
har uppstått
Krut har
Krut

—
bildningsgamma+ bildnings
både gammal
av både
kritik av
som kritik
som uppstod
utbildningsideologi
od som
som.uppet
gsideolsgi
utbildnin

tik av den
utbild-_
den utbilde
som kritik
framför allt son.kri
pluggskola,
och pluggsk
humanism
ola, men framför
n ooh
humanis
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ningsteknelogi.
a d s ssin
i n höjdpunkt 1967-69
1967-69 och väl för tillfället
hade
ningsteknologi, som h
led nederlag ungefär när MUTprojektet
HöTprojektet råkade i inre o yttre svårigheter.
svårigheter,
II Krutnnmrens
motsättning: Dels har
karaktäris~ sk motsättning:
en karaktäristisk
finns en
Krutnumrens material finns
vi
funktioner, försök aatt
av skolans samhälleliga funktioner.
vi analyser av
t t slipa
redskapen för a
som den gör. Det var
ut som
att
t t begripa varför skolan ser ut

nämligen så
upp med
ur behovet att göra upp
bl a växte fram ur
så att KRUT bl

man talat om hur dåligt
florerat, när man
som florerat.
av skoldebatt som
den typ av
skolan funkade och i s
fro~
med
kom
stället
tället
fromma förhoppningar om hurdan
ställa frågan varför
egentligen
att
skolan borde vara, men utan a
tt
kan vara realistisk
som
vad
värdera
skol
gör, och
som den gör.
ut som
skoladser
er ut
utbil
strategi, ttill
ingspolitisk strategi.
utbildningspolitisk
i l l skillnad från fromma förhoppningar.

och
misströeta inte
finns trots allt eett
det finns
kamrater, det
~nte · kamrater.
-Men · misstr&e~a
dels : quem
Och dels:
tt
fritt utrymme. Praxisrapport
Praxisrapport er.
er.

'.'.
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Den här motsättningen gör a
kritiseras, bland många
att
t t KRUT dels kritiseras.
praktiker, för a
att
t t vara för pessimistisk och tala fför
ö r mycket om
samhällefnnktionerna.
Motsatsen : fför
raka
dels
samhällsfunktionerna. Och d
e l s kritiseras fför
ör
mrtsateen:
ör
a
t t upplåta för mycket
att
åt trevande försök a
myeket utrymme åt
att
t t förändra
att
ll l usioner om a
spriaa illusioner
att t sprida
praxis, för a
t t värst mycket kan åstadkommas
med alternativ pedagogik eller andra förändringar inom skolan, i
klassrum
klassrummet.
met.

Jag
är
den är
är ofrånkomlig, att den
i l l hävda att den
den här motsättningen är
vill
Jag v
uttryck för en
dubbelhet ii progressiv skolpolitik.
reell dubbelhst
en reell
sammanhan
get
utfärda :
t ska jag utfärda:
sammanhange
'

det
Och ii- ffdet
Den

varningsord
Ett varni
sord
Ett
på ett
sammanhang stött på
~era gånger i olika sammanhang
jag siare
·Iå senaste tiden har jag
då
skolfrågan från socialdemokraternas konstiuttabndeii skolfrägan
ett
citat
c
i t a t från e
t t uttalande
1889. Där står nåt om aatt
på~en 1889.
t t arbetarklassens
tuerande kongress påsken
stället
ut,
som den ser u
är betjänta av folkskolan som
t ä l l e t uppmanas
t, i s
barn inte är
och
fostran
barnens
åt
uppmärksamhet
mer
ägna
partimedlemmarna aatt
åt
tt
är möjligt upprätta egna skolor. Detta citat har använts för
där det är
än
en annan syn än
eJna från början hade en
att
att
t t socialdemokrat erna
t t markera a
a
att
t t skolan bör vara
den som
dominerande, näml synen a
blev dominerande.
som senare blev
~mmanhållen,
innnanhållen,

en bottenskola.
samhällsklasser, en
en skola för alla samhällsklasser.
en
utbildningsdiskussionBn
och då i utbildningsdiskussionnn
då och
u~p då
so~ dykt upp
anna t citat som
Och eett
t t annat
avGothaprogrammets
avhyvling av
på sista tiden är Marx ..:avhpvling
Gothaprogrammets krav om allmän
på.
folkuppfostra..V'I ~
"Lika folkuppfostrawtf'
a t t "Lika
där, att
Marx säger där.
och lika folkuppfostran. Harr
och
det
att
man a
de ssa ord? Tror man
med dessa
et
man sig med
Vad inbillar man
t t uppfostran i d
vad
etc.
klasser?" etc.
för alla klasser?"
samhället / .•••
nuvarande samhället
kan vara lika för
. . //kan

symptom .
seke l gamla citat som symptom.
des sa sekelgamla
av dessa
uppdykandet av
försöka-s e uppdykandet
Man kan försöka—se
men
t t idag
att
sprängstoff a
det sprängstoff
Varför innebär det
st älla frågan: varför
Alltså ställa'frägan:
Den
social demokrater samt Den
att
visa a
t t den första generationen svenska socialdemokrater
visa
sammanhå llen skola?
en sammanhållen
i l l en
ha varit motståndare ttill
Gamle själv tycks ha
Gamle
en allmän omprövning
som en
citatens uppdykande kan ses som
tror aatt
Jag tror
t t citatens
Jag
oomkullrunkliga
rit
va
vad
av
nu,
varit
just
länge
som
vad
av
vänster,
från
s
a
s
nu,
Just
är bra
e ,xempelvis a tttt det är
inom den progressiva skolrörelsen: egempelvis
sanningar inom
sanningar
skola .
går i samma skola.
arbetar- o borgarbarn går
att arbetar—
ståndpunkt er
av progressiva ståndpunkter
den här omprövningen av
Ett annat utryck för den
t t från
att
blivit möjligt a
offentligt
tiden också o
senaste tiden
på senaste
det på
att
är a
f f e n t l i g t blivit
t t det
är

hänska kämpa för att behålla betygen, med kän—
att
vänsterhåll kräva a
t t man ska
vänsterhäll
del
en
väl
har
förut
Redan
en
Redan
ssen.
intre
ens
arbetarbarn
visning ttill
intressen.
ens
ill

sällan
men ganska sällan.
vägen, men
vädrat åsikter ii den vägen.
man vädret
vänsterfolk man ttill
i l l man
vänsterfolk

ex som parti fortfarande bakom kravet bort
offentligt.. VPK står väl t er
offentligt
me d betygen.
med
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I
ståndpunkter ii
progressiva ståndpunkter
etablerade progressiva
från etablerade
det här uppbrottet från
I det
utbildningefrå
gsn, som
ibland
de ibland
med de
väg, med
på väg,
är på
ana är
kan ana
man idag kan
som m
utbildningsfrågan,
nagot
ex
(t ex
högerkrav (t
traditionella högerkrav
märkliga allianserna mellan traditionella
något märkliga

krav om differentieri
kan en diskussion
vänsterkrav, kan
aetyg) och vänsterkrav,
differentiering,
ng,'1etyg)
om
traditiofrån traditioskillnad från
till skillnad
- till
utbildningspolitik
socialistisk utbildningspo
vad socialistisk
om vad
litik
nell
tillingen tillväl ingen
är väl
Det är
fart. Det
ta fart.
förväntas ta
k - förväntas
progressivistisk
nell progressivistis
fällighet
progresDen progresnu. Den
utbildningsprogram
skriver utbildningspr
SAP skriver
och SAP
att VPK ooh
fällighet att
ogram
nu.
sivistiska
förts
grad förts
hög grad
tradition ii hög
av tradition
har av
utbildningspolitiken
sivistiska ntbildningspoliti
ken
har
av
s ocialdemomellan socialdemo—
alllan$er mellan
eller möjligen
själva, eller
skolfolket själva,
av skelfolket
möjligen.i.i allianser
krater ooh
stora
de stora
som när de
folkskollärarståndpunkter,
traditionella folkskolläraretåndpn
och traditionella
nkter,
som.när
skolreformerne.
kan
man kan
Men man
fyrtiotalet. len
under fyrtiotalet.
skolreformerna drevs genom med början undar
alltså
utbildningspolitik
vilken utbildningspolitik
om vilken
förvänta diskussion om
nu förvänta.diskussion
alltså möjligen nu
arbetarrörelsen bör
vägen.
den vägen.
del ii den
gj or~ en del
eedan gjert_en
ju sedan
LO har ju
driva . LD
~ör driva.
Det
en
genom en
varit genom
som varit
fall samtidigt med att en del lärare som
sker ii så fall
De t eker
alternativpedagog
sysslar
egentligen sysslar
om vad de egentligen
tvivel om
fas, råkat ii tvivel
isk fas,
alterna tivpedagog isk

insikter
och insikter
erfarenheter eeh
av erfarenheter
typer av
fyra typer
framförallt fyra
nog framförallt
är nog
Det är
med. Det
med.
som
tveksjälv, tvek—
som mej själv,
lärarna, som.mej
bland lärarna,
progressivister
somliga progressivist
som gjort somliga
er
bland
samma:
sam
a:

. 1l.
. Erfarenheten att
vinna
än vinna
snarare än
förlora snarare
tycks förlora
ofta tyske
arbetarbarnen ofta
att arbetarblrnen

på en del av de alternativpedago
sjutunder sjut—
prövats under
som prövats
alternativpedagogiska
giska metoder sem

tiotalet.
tiotalet.
2,
Man
väggen. Han
huvet ii väggen.
köra havet
idelieen köra
lärare ideligen
som lärare
att som
av att
Erf~heten av
2. Erfaanheten
skolarbetet
för skolarbetet
ramarna för
vad ramarna
fund era över vad
börjar funders.över
eller börjar
mo det, eller
tappar modet,
tappar

på.
beror på.
spridningseffekt ens
fråga sig vilken spridningeeffekt
också fråga
ma n asked
Och då börjar man
3. Geh
3.
föräldfår föräld—
Om man får
få. Om.mnn
kan få.
alt ernativpedagogiska verksamhet egentligen kan
alternativpedagogiska
oantagliga
är oantagligs
som är
villkor som
under villkor
arbetar under
man arbetar
om man
sig, om
mot sig,
kolleger mot
och kolleger
rar ooh
rar
alternativoreflekterad alternativsikt oreflekterad
på sikt
kan på
så kan
lärare, så
svenska lärare,
flertalet svenska
för flertalet
för
oc 1h ordning,
lag sellerdning,
krav på lag
reaktionära krav
led a till reaktionära
pedagogisk verksamhet leda
skolan.
förbättringar av skolan.
till egentliga förbättringar
snarare än till
snarare
alternativpedagogiska metoder som varit
Hypoteser om att vissa alternativpedagogiska
4. Egpoteser
4.
arbetskrav på arbete—
sjuttiotalet harmonierar med kapitalets krav
populära under sjuttiotalet
kanske
etc, men kanske
samarbetsförmåga sto,
kreativitet, samarbetsförmåga
kvalificering: kreativitet,
kraftens kvalifioeringl
kraftens
arbetskraft.
rörlig arbetskraft.
om rörlig
kravet om
framförallt kravet
framförallt
varningsordet:
så till varningsorde
Ich så
t:
lab
kommer att gälla
diskussionen kommer
Om det är en riktig bedömning att nu diskussionai
arb~ar
eller arbiterutbildningspolitik, eller
anti-kapitalisti~sk utbildningspolitik,
socialistisk, anti-kapitalistisk
en sooialistiek,
en

progressivistiska
från den progressivistieka
s.kild från
utbildningspolitik, skild
rörelsens egen utbildningspolitik,
rörelsens
risk för att det
finns risk
jag att det finns
inslag, så tror jag
liberala inslag,
med dess liberala
upp: 5·
dyker upp:
lägertänkande dyker
kallas lägertänkande
brukar kallas
som brukar
som

sin
borgarna sin
Har borgarna
"Har

vira
ska vi ha vara
skolor ska
sina skolor
vår. Har de sina
utbil dningspolitik, så ska vi ha vår,
utbildningspelitik,
utbildden utbild—
att den
blir att
konsekvensen blir
Extrema konsekvensen
uppfostrinsinrättningar. Extrema
uppfostrinsinrättningar,
scoutverksamhet för partiningspolitik man ii praxis bedriver blir sooutverksamhet
ningspolitik
Köpenhamn,
friskale ii Köpenhamn,
prole tariska friskola
typ aen proletariske
ungar, typ:!en
egna ungar,
medlemmarnas egna
medlemmarnas
ma rxismobefläckade marxism~ obefläekade
den HIEiIII
där den
lördagsskola, där
enbart lördagsskola,
blivit enbart
som blivit
som
råda. Men ii övrig är ungarna utelämnade till vanliga
får räda.
leninismen fdr
1eninismen
(Negt/Kluge)
som kritiken av lägertänkandet (Hegt/Kluge)
just detta som
skolor. Det är just
skolor.
lägret återskapar
socialistiska lägret
egna sooialietieka
d et egna
på: Dels att man ii det
ut på:
går ut
går
dels
mönster, dels
erfarenhetsblockerande mönster,
och erfarenhetsbleokerands
organisationsformer eeh
borgerliga organisationsformer
borgerliga
småborgerliberalism eller småborgeratt utgränsa allt som luktar liberalism
man genom att
att man
att
männ iskors
stor del av männiakore
lighet, egentligen ii praktiken överlåter en stor
lighet,
osv.
kulturindustrin, skolan osv.
åt kHlturindustrin,
livssammanhang ät
livssammanhang
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att
Därför viktigt a
t t motverka tendensen till ofruktbar splittring
mellan å ena sidan alla progressivister som pular med sina egna
=
undervisningspr
~a~ %
eller vad
arbetslivsa~ytning
betygsfrågan, arbetslivsaMyt
undervisningsproblem,
oblem, betygsfrägan,
ning eller
d
e t nu
nu kan vara, ooh
att
menar a
so~ menar
andra som
och andra
och å andra sidan partifolk ooh
det
tt
skolan enbart kan
rätt
är rätt
och att det därför är
kan förändras utifrån, och
likgiltigt vad
av den första
extrema varianten av
va4 som sker i skolan. Den extrema
ståndpunkten är
den
av den
varia.nten av
den extrema variaååen
är medvetslös
medvetslös praktik, den
senare ståndpunkten är
t t utbildningspoli
utbi ld,ningspolitik
att
är a
tik reduceras till utskotts_
verksamhet inom
inom partiet.
Jm
en
av en
utvecklandet av
om utvecklandet
att
är nödvändigt a
J <g tror det är
t t diskussionen om

de
utbi1dningspolitik behåller kontakten med de
antikapitalistisk utbildningspolitik

_

andra
och andra
föräldrar ooh
lärare, föräldrar
progressivistiska strömningarna bland lärare,
pregressivistiska
skolintresserade. Och
motsägelsefull
en motsägslsefu11
som en
progressivism som
Och ser denna progressivisn
id~er.
id~er som ska ersättas med korrekta i'&éer.
rörelse, inte som felaktiga idéer

'_

J

_

_

en obefläckad
Jag undrar nämligen om man öö h t kan tänka sig en
en antikapi"socialistisk" utbildningspolitik, tvärtom måste väl en
t a utgångspunkt i motsättningar i den
ti.'lc 'tautgångspunkt
talistisk utbildningspoli
utbildningspolitik

tid
utanför tid
pos
en p
än ii en
snarare än
utvecklingen snarare
kapitalistiska niveoklingen
o s iition
t i o n utanför

Ä

n

—

sacdem kongressen
citatet från sonden
att återvända ttill
Och ffö
och rum. Ooh
i l l citatet
ö rr att
; ooh
Där står
så har det
1889, så
det missbrukats i debatten den senaste tiden. Där
1889,
socialistisiDL
arbetarklassen måste upprätta egna sooialistiska
att
t t arbetarklassen.må8te
näml inte a
rekommendation :
kon gressens rekommendatian='
l y der kongressens
Så här
här'lyder
skolor. Sä
att
"/---/
upprättan—
t t understödja upprättan/ alla partivänner /uppmanas/ a
"/
ske kan
om· så
skolor ~amt.att
av rationella skolorthsamt
det av
a t t om
så ska
kan upprätta
upårätta
R%3ÖH
1 sv~~eivu~~g~t»ig~
vuiitgkögögå ~gi,dn
%flfiövgååq
a skalor."
socialistisk
skolor." t htf1r
socialistiska
socialdemokraterna här
rationalistisk skola som sooialdemokraterna
en rationalistiek
alltsä en
-Det
_Bst var alltså

var
(och det var
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