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Progressivismens rötter
Donald Broady

Två oförvägna lärf!rinnor
En vinterkväll i Göteborg i slutet av trettitalet
gör två folkskollärarinnor sällskap hem från en
studiecirkel. Under vägen pratar de fyllda av
entusiasm om den amerikanska s k projektmetoden som varit ämnet för kvällen , och Elsa
saktar stegen och säger: - Ester, vi far till
Amerika och ser hur detta fungerar i verkligheten!
Så var iden född. Ester och Elsa söker
tj änstledigt, visserligen utan lön men med vardera 400 kronor i resestipendium från Göteborgs skolstyrelse och ytterligare 300 att dela
på från folkskollärarföreningen , och köper
tredjeklassbiljetter med den nybyggda oceanångaren Queen Mary , som är fullpackad med
flyktingar från mellaneuropa - detta är april
1939. Så snart Queen Mary lagt till i New York
söker Ester och Elsa upp projektmetodens
upphovsman, William Heard Kilpatrick, nyss
pensionerad från sin professur vid Columbiauniversitetet. Redan 1918 hade Kilpatrick skrivit uppsatsen The Project Method , där >> projekt« definieras som >> helhjärtad meningsfull
aktivitet som fortsätter ut i en social miljö«.
Kilpatrick är svuren motståndare till korvstoppning och ämnessplittring, han ville ha
undervisningen organiserad som en serie projekt, planerade och genomförda av eleverna.
Inga svar ska vara på förhand givna, skolan
ska träna eleverna att samarbeta och själva
finna fram de fakta de behöver- de ska lära sig
hur man tänker, inte vad man ska tänka.
För den världsberömde pedagogen lägger
Ester och Elsa fram sitt ärende. - Vi är intresserade av projektmetoden och vore tacksamma för anvisningar på hur vi ska lära känna
den.
- Det där är 20 år gammalt. Jag ska hjälpa er
till modernare saker. Och Kilpatrick skriver
ett personligt introduktionsbrev >> to any educator in the United States «, som öppnar alla
portar till progressiva skolor runtom i USA.
Lärarinnornas fortsatta odysse kan man följa i
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Ester Hermanssons I amerikanska skolor
(1940) och Elsa Skäringer-Larssons Demokratiskfostran i USA (1941).
Den här historien om två oförvägna lärarinnor säger en del om vitaliteten och nyfikenheten och den internationella utblicken bland
progressiva folkskollärare för ett par generationer sedan. Och Kilpatrick förtjänar att nämnas som påminnelse om att de senaste årens
paroller om projekt, deltagarstyrning, problemorientering inte är några nya påfund.
Överhuvud taget har amerikansk utbildningsideologi haft ett inflytande i Sverige som knappast kan överskattas, och som fortfarande
präglar våra vanligaste föreställningar om pedagogik. Dd gäller inte minst sjuttiotalets progressiva pedagogiska strömningar, och alla vi
som på ett eller annat sätt hör hemma inom
dem, bör försöka få grepp om de historiska
och samhälleliga betingelserna för vår egen
verksamhet. Själva insikten att 70-talets >> nya<<
pedagogik inte alls är värst ny är en nyttig
insikt, som föder frågan varför progressiva
lärare och utbildningsideologer utan större
framgång ställt samma slags krav om och om
igen i hundra års tid. Att framgångarna varit så
blygsamma måste bero på skolarbetets samhälleliga betingelser. Dessa betingelser måste
vi undersöka för att äntligen få en seriös diskussion om vad som faktiskt är möjligt att
uppnå med pedagogiska eller skolpolitiska medel, i stället för all ofruktbar debatt om pedagogiska ideal och fromma önskningar om hurdan skolan borde vara.
Den följande artikeln är en självprövning,
ett försök att få historiskt perspektiv på det
anmärkningsvärda uppsving för progressiv pedagogik vi upplevt de senaste åren. Efter några
inledande noteringar om progressivismens rötter i USA kring sekelskiftet, ägnas större delen
av artikeln åt den svenska folkskollärarprogressivismen och hur den från och med senare
hälften av 40-talet börjar sugas upp i den socialdemokratiska och statliga utbildningsideolo-

gin. För att illustrera den utvecklingen har jag by doing << etc), men betydligt intressantare är
valt att återberätta fragment ur folkskollärarin- den väldiga sociala reformrörelsen från 1890nan Ester Hermanssons långa liv, Hon är en talet och ett par decennier framöver. Deweyav de entusiaster vars gärning är värd ett äre- traditionens eller progressivismens välkända
minne - och hennes öde är också den svenska principer om >> eleven i centrum<<, förening teofolkskollärarprogressivismens (l det följande ri/praktik, verklighets- och arbetslivsanknyttecknas bara några huvudlinjer i utvecklingen ning, demokratisk fostran, en pedagogik grununder 30- och 40-talen. Det finns också en dad på psykologisk vetenskap etc - dessa peannan och tidigare historia; den mest informa- dagogiska principer kan inte begripas som abtiva översikt jag sett är Leif Duprez' bibliogra- strakta, lösrivna ideer, de är uttryck för refi Pedagogiska skrifter 1898-1976, Stockholm formrörelsen och dess samhälleliga betingel1977). Artikeln avslutas med några funderingar ser.
över situationen idag. I synnerhet villjag fästa
I det stora standardverket om progressiuppmärksamheten vid en inneboende motsätt- vismen i USA, The Transformation of the
ning hos progressivismen, nämligen motsätt- School. Progressivism in American Education
ningen mellan å ena sidan dess samhälleliga 1876-1957 (1961) , berättar Lawrence A. Crefunktioner, å andra sidan den enskilde pro- min att >> progressive education << var ett välgressive lärarens faktiska arbetssituation. Det- känt uttryck redan under tidigt 1900-tal, avseta är en reell motsättning och ingenting som ende antingen yrkesinriktad skolutbildning
låter sig avskaffas med lite god vilja! Är man (dåförtiden en omstridd nymodighet, som prointe medveten om att motsättningen är reell, så gressivisterna förespråkade) eller också de ohamnar man antingen i en steril akademisk taliga försöken att göra skolor till >> social cenpositjon och dömer ut progressiv pedagogik tres << , dvs inrättningar i tät kontakt med näreftersom den tillgodoser kapitalets behov av samhället, det lokala arbetslivet och elevernas
flexibel arbetskraft etc. Eller också hamnar vardagserfarenheter. Och en senare histoman i motsatt extremposition, i medvetslös rieskrivare, Paul C. Violas , berättar mer om
praktik och övertro på pedagogikens förmåga denna s k social settlement-rörelse (The Traiatt revolutionera skolan eller till och med sam- ning of the Urban Warking Class , 1978):
Framför allt i slummen i östkuststäderna inräthället.
tades social settlements, som inte bara rymde
Progressivismen i det stora landet i väster skolor utan även experiment med kindergar»Progressive education« eller >> progressivism« tens, lekplatser, föräldrautbildning, ungdomsär den vedertagna beteckningen för den breda klubbar, bibliotek, studiecirklar, hälsovård,
strömning som under 1900-talets första decen- rekreation, yrkesvägledning, arbetsförmednier växte till den dominerande utbildningside- ling. Till att bölja med stod i regel ftlantroper
ologin i USA. John Dewey brukar räknas som för kostnaderna. I dessa social settlements i
den amerikanska progressivismens portalfi- slumområdena bosatte sig en kader av unga
gur. Bland hans lä.Ijungar var den redan nämn- entusiastiska pedagoger, socialarbetare, läkade Kilpatrick inflytelserik tack vare sin centra- re och andra, ofta med universitetsstudier i
la position inom amerikansk lärarutbildning den nya disciplinen sociologi i bagaget och
och pedagogisk diskussion överhuvud taget; ivriga att göra samhällsnyttigt bruk av sina
under en mansålder var Kilpatrick verksam kunskaper.
Kanske föddes här den moderna socialarbevid Teachers College, Columbiauniversitetet i
N. Y . , progressivismens främsta fäste.
tarprofessionen, den som hos oss fått ett anDet känns lite spöklikt att idag läsa histo- märkningsvärt uppsving under senare år: comrieskrivningen om den amerikanska progressi- munity work, grannskapsarbete, kommunearvismens pionjärperiod och blomstring. Då prö- bejde och allt vad det heter; som också influevades nämligen i stort sett allt som vi på senare rat nyare skoldebatt t ex kring SIA-reformen
år betraktat som progressivt inom pedagogik, här i Sverige.
socialvård etc - men i ojämförligt mycket större skala.
Progressivismens dubbelhet
I handböckerna brukar Dewey-traditionen Och redan här i USA runt sekelskiftet är proreduceras till pedagogiska principer (>> learning gressivismens grundläggande motsättning tyd89
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Amerikanska barn i invandrarstadsdel i BO-talets New York.

lig: Socialarbetarna, lärarna, läkarna och övriga fältarbetare inom social settlement-rörelsen
ville förstås hjälpa individer - i synnerhet de
mest utsatta och förtryckta - till utbildning,
hälsa, utvecklingsmöjligheter, arbetsmöjligheter. Det är med nödvändighet en avgörande
drivkraft för den enskilde progressive pedagogen eller socialarbetaren - medmänsklighet
helt enkelt. Det är den ena sidan av progressivismen.
Men samtidigt fyllde dåtidens amerikanska
progressivism en nödvändig samhällelig funktion, som fältarbetarna knappast såg i hela
dess vidd, nämligen The Training of the Urban
Warking Class för att citera titeln till Violas'
bok. Med andra ord funktionen att tillfredsställa industrins hunger efter adekvat kvalificerad arbetskraft. Framemot artonhundra at
talets slut tog industrialiseringen fart på allvar i
USA. Under samma period undergick immi-
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grationen en radikal förändring. Tidigare hade
flertalet immigranter kommit från våra breddgrader här uppe i norra och västra Europa,
ofta acklimatiserat sig väl i det nya landet,
kanske dragit västerut, slagit sig fram. De hade
snabbt blivit amerikaner. Så icke de nya vågor
av immigranter som nu vällde in från södra och
östra Europa (italienare, polacker m fl), som
ofta blev kvar i städerna på östkusten, i egna
ghetton, där de bevarade kulturen och språket
de haft med från Europa. Här rådde fattigdom
och apati, ungdomsligor gjorde gatorna osäkra, arbetslösheten bredde ut sig - samtidigt
som behovet av industriell arbetskraft växte.
stagordet bland ansvarskännande medborgare inför hotet från dessa nya immigrantmiljöer blev >> amerikanisering«. Immigranterna måste lära sig tala amerikanska, tänka amerikanskt, känna sig som amerikaner. De skulle
formas till arbetskraft och medborgare i enlig-

år 1930 var 40 procent av alla yrkesverksamma
svenskar sysselsatta inom jordbruket). Också
detta var en »immigrantsituation<< med socialisationsproblem i följe, och nya krav på arbetskraftens kvalificering. Det är nog ingen tillfällighet att progressivismens ideer nu böljar få
medvind och så småningom upphöjes till statligt sanktionerade pedagogiska mål. Den s k
nya skolan, dvs den enhetsskolereform som
förbereddes genom stora statliga utredningar
under 40-talet och ett principbeslut i riksdagen
1950, varefter den avlöste den gamla parallellskolan (folkskola/realskola), denna »nya<< skola hämtade sin ideologiska överbyggnad framförallt från två håll: den svenska folkskollärarprogressivismen och den socialdemokratiska jämlikhetsideologin. Och de amerikanska
förebilderna spelade stor roll.
Det är förresten värt att notera, att samtidigt
som den amerikanska progressivismens ideer
fick rejält fotfäste i Sverige hade den böljat dö
ut som rörelse i USA, där den kring 1940 rätt
allmänt uppfattades som dels blåögd, dels vänstervriden. Det hade flera orsaker, varav jag
ska nämna tre.
För det första hade på 20-talet freudianska
ideer vunnit viss utbredning inom kulturradikala kretsar och pressen spred gärna saftiga
skildringar av orgierna som firades i de omoraliska progressiva skolorna.
Under loppet av 30-talet förknippades progressivismen allt oftare i det allmänna medvetandet med vänsterradikalism. Så hade den
knappast uppfattats förut, men i böljan av 30talet startade en intern debatt inom rörelsen;
en minoritet tyckte att pedagogisk progressi- ·
vism borde förplikta till kamp för sociala och
ekonomiska reformer (en återknytning till social settlement-epokens reformsträvanden).
Utan att ha gjort sig särskilt förtjänt därav fick
hela rörelsen stämpeln »radical<< och sen var
den politiskt omöjlig. Bland reseberättelserna
från det stora landet i väster - det är en egen
genre i svensk pedagogisk litteratur från 40och 50-talen - har jag hittat följande lilla pärla:
Torsten Husen noterar i Pedagogisk Debatt nr
2/1955, att den tidigare välrenommerade sammanslutningen Progressive Education Association bytt namn till American Education Fellowship, beroende på att
»Själva ordet »progressive« uppfattas av
många såsom varande politiskt belastat, ja
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rentav något i riktning av kommunism. Nu
föredrar man i stället att tala om »ny« eller
»modern<< uppfostran.<<

Men om man får tro Cremins historieskrivning
var den avgörande orsaken till progressivismens nedgång och fall i USA en helt annan,
nämligen den ökande professionaliseringen.
Från början var rörelsen ingen isolerad skollärarangelägenhet. Redan från 1890-talet var exempelvis många föräldrar indragna i den barnpsykologiska upplysningskampanj, the child
study movement, som påminner om det slags
>>föräldrautbildning« som på senare år prövats
i Sverige. Och Progressive Education Association grundades ursprungligen av intresserade
föräldrar, år 1919. Men under mellankrigstiden
övertogs denna organisation liksom hela rörelsen av pedagogerna av facket: skollärare och
framför allt universitetsfolk. Efter hand försvann stödet från andra håll, lokala politiker
backade inte längre upp rörelsen osv. Det tål
att tänka på. Det är nog ett livsvillkor för valje
progressiv skolrörelse att den förmår engagera
andra än skolfolk.
I Sverige tycks progressivismen aldrig haft
något brett stöd från föräldraintressen, organiserade till en rörelse som kunde ställa krav på
skolan. Långt in i 1900-talet har arbetarrörelsen satsat på att engagera föräldrar i fritidsverksamhet med barn (typ socialistiska söndagsskolor, sagostundsrörelsen) och annan alternativ bildningsverksamhet (studiecirklar
etc) snarare än i att ställa krav på folkskolan.
Progressivismen i Sverige var länge skolfolkets egen angelägenhet, med stöd från vissa
kulturradikala kretsar, ända till dess att den
från och med 40-talet böljade sugas upp i den
socialdemokratiska och statliga skolpolitikens
överbyggnad.
Här i landet tillhör Ester Hermansson de som
mest träget kämpat för progressivismens ideal.
Hon är jämngammal med seklet, av borgerlig
familj. I folkskolan, flickskolan och på lärarinneseminariet utsätts hon för den auktoritära,
fantasilösa och barnfientliga pedagogik av
tyskt ursprung, som hon sedan skulle ägna
hela sitt liv åt att bekämpa. Så placeras den
unga och oerfarna lärarinnan i böljan av 20talet i fattigkvarteren i Gamlestaden i Göteborg, ett område helt dominerat av stora industrier, och upprörs över arbetarbarnens eländi-

rad pedagogik för alla. Och det är ju den ste ständigt kompletteras för att bilden skulle
upplevelsen jag levt vidare på sen dess .. «
bli allt rikare facetterad.
Redan här i Wien dök Elsa Köhler på Ester
Ägna mycken uppmärksamhet åt de första
Hermansson och berättade, att hon fått ett gruppbildningarna, var ett annat råd. Vissa
stort amerikanskt stipendium som hon gärna barn sätter sig tillsammans. Vilka gör det?
ville använda till att undersöka om reformpe- Varför? Vilken form av kontakt har de med
dagogisk verksamhet var möjlig i ett land med varandra? Och till slut: Lyssna till föräldrarextremt hårt centralstyrt skolväsen. Och lämp- na, när ni träffar dem. Svara på deras frågor .
liga länder i detta speciella hänseende var an- Era elever har levat under deras påverkan
tingen Spanien eller Sverige. Sådan var enligt långt innan ni visste att de existerade. FörälEster förhistorien tilll att Elsa Köhler 1932 drarnas ord kan få er att se klarare, att förstå.
valde att starta försöksverksamhet och leda
kurser i Göteborg. Det skulle få konsekvenser
Först efter två månader, när klassen var
för svensk progressiv pedagogik. Runt Elsa förtrogen med rytmen i de olika situationerna
Köhler samlades en krets pedagogikintressera- och vant sig vid att arbeta tillsammans på
de. Hon var tydligen en inspirerande kvinna egen hand i trygg vetskap om att lärarenfanns
och väl orienterad i den internationella barn- där som organisatör och arbetsledare , kunde
psykologiska och refompedagogiska diskus- man börja göra minutprotokoll. »Det är en sak
sionen, inte minst den amerikanska; Jag berät- jag skulle ha skrivit medan ni arbetar. Fråga
tade inledningsvis hur Ester Hermansson och mig bara när det är nödvändigt, när ni inte kan
en annan av deltagama i Köhlers krets blev så få svar av en kamrat«.
nyfikna- på den amerikanska projektmetoden
Dessa protokoll var av samma slag som
att de beslöt studera den på ort och ställe . dem dr Köhler använt sig av vid sitt forskEster Hermansson tillhörde också de lärare ningsarbete i Göteborg och utförligt beskrivit i
som i sin egen undervisning prövade Köhlers boken »Aktivitetspedagogik«. Man antecknar
»aktivitetspedagogik« och fick upp ögonen för under 30 minuter, minut för minut, ett barns
elevobservationernas betydelse som grundva- beteende i en arbetssituation. - "
len för all pedagogisk praktik:
(Ester Hermansson: Upplevelser och påverkan (1974) s. 44)
"Hela tiden skallläraren söka iaktta eleverna,
se vilka som visar ledaregenskaper och vilka
som behöver hjälp av något slag. Lägg upp en
iakttagelsebok för små notiser, var dr Köhlers
råd. Men själv använde jag mig redan från
starten av att göra snabba anteckningar på
lappar, tillskurna i formatet 9 x 11 cm. På
sådana lappar kan man ge barn skriftliga svar
på individuella frågor, t ex bokhänvisningar
för att inte störa arbetsron under den fria
aktiviteten. Då väcker det ingen uppmärksamhet, om men kastar ned en notis på en sådan
lapp , daterar den och anger elevens namn.
Men de flesta noteringarna sker omedelbart
efter lektionens slut.
En av de uppgifter jag fick i Wien var att
förenkla notiserna och ge dem en sådan form,
en kod, att detta sätt att anteckna kunde läras
bort till andra. Genom att studera de i tidsföljd
ordnade anteckningarna om en elev, när de
låg utbredda framför mig, började jag få ett
begrepp om hur detta barn reagerade i olika
situationer. Men förrådet av iakttagelser må-
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Dessa elevobservationer och protokoll var
ofantligt omfattande och komplicerade, i sin
grundlighet närmast påminnande om klassrumsforskningen som under 70-talet utvecklats till en etablerad vetenskaplig disciplin i
Sverige. Nuförtiden sysslar alltså forskarna
med sådant. Ester Hermansson och hennes
meningsfränder ansåg att läraren själv måste
grunda sin undervisningspraktik på systematiska elevobservationer. Jag tycker det är synd
att den ambitionen fallit i glömska, ty det var
en verkligt radikal ambition Gämförd exempelvis med de diskussioner om metodknep, pedagogiska ideal och människasyner som dominerat 70-talets skoldebatt). 30-talsprogressivistemas krav på inträngande och systematiska
elevobservationer riktade nämligen intresset
mot väsentliga betingelser för undervisningen:
elevernas förutsättningar, erfarenheter och
bakgrund.
När jag första gången läste Ester Hermanssons memoarbok, varur citatet ovan är hämtat, begrep jag inte alls det här; jag uppfattade

henne som en entusiastisk men fullständigt
hållningslös dam, som under sitt långa liv slukat all pedagogisk litteratur hon råkat komma
över, farit runt på kongresser och besökt experimentskolor och överallt urskillningslöst låtit
sig imponeras av allt nytt och utländskt, alltifrån Neills ultraliberalism till Makarenko. Men
vid andra genomläsningen insåg jag plötsligt:
Ester har aldrig någonsin varit på jakt efter den
pedagogiska metoden - i motsats till många
bland 70-talets progressiva lärare - hon har
helt enkelt varit nyfiken på konkreta lösningar
av konkreta undervisningsproblem, i skilda
länder, under olika betingelser. Och för att
själv göra nytta som lärare började hon med att
ytterst noggrant undersöka de betingelser som
hade med hennes elevers förutsättningar att
göra. (Visserligen förefaller Ester ha varit
blind för andra väsentliga betingelser som rör
skolan som institution och dess samhälleliga
funktioner. Men min avsikt är inte att sätta
betyg på hennes gärning, utan att peka på den
fundamentala skillnaden mellan lösrivna pedagogiska metoddiskussioner och undersökningar av undervisningens faktiska betingelser).
Det här beroendet av experimentalpsykologi
och barnpsykologi tycks ha varit större inom
den svenska progressivismen än inom den
danska och norska, där i gengäld andra strömningar, såsom arbetsskoletraditionen från
Kerschensteiner, haft starkare förankring än i
Sverige. Förmodligen har amerikanska förebilder betytt ännu mer i Sverige än i grannländerna (men också här i landet dominerade inflytandena från Tyskland och Österrike långt in i
30-talet; många impulser från USA kom hit via
den tyskspråkiga debatten). Det stora genombrottet för den amerikanska progressivismens
ideer i Sverige kom under 40-talet. Det vore
spännande att veta mer om hur den importen
egentligen gick till. Omedelbart efter krigsslutet tycks USA ha dragit igång rena pedagogiska marshallhjälpen:
»trots de egna svårigheterna inbjöd Amerika
genast studerande ungdomar och unga yrkesmän från de krigsdrabbade länderna att med
hjälp av amerikanska stipendier studera i
Amerika. En ström av unga lärare drog dit «,

skriver Ester Hermansson troskyldigt i sin
minnesbok (s 110), där hon också berättar om
ett oerhört påkostat sexveckorsseminarium

utanför Paris 1947. Tillsammans med andra
handplockade lärare från U nescos medlemsstater undfägnades hon med föreläsningar av
celebriteter som Jean Piaget, Anna Freud,
Margaret Mead och fortbildades i tron på de
amerikanska myterna:
»Seminariet var- så som jag uppfattar detett exempel på den stora optimismen främst i
Amerika närmast efter världskriget, en tro på
människans goda vilja och förmåga att med
förenade ansträngningar skapa en bättre
värld. 'Då det är i människans sätt att tänka
som krig har sitt upphov, måste försvaret för
freden också byggas upp i människans sätt att
tänka ' . Så formulerades framtidsprogrammet
i Unescos författning. << (s 127)

Socialdemokratins skola
Den som förmodligen betydde mest som ambassadör för den amerikanska progressivismen i Sverige var en socialdemokratisk politiker, Alva Myrdal. Hon hade besökt USA och
fascinerats av paradoxen, att skolorna i detta
extremt konkurrensinriktade samhälle ofta var
mer inriktade på träning till samarbete och
demokrati än i Europa. »Liksom Sverige varit
ett socialpolitiskt framstegslaboratorium, har
Amerika varit ett pedagogiskt«, skrev Al va
och Gunnar Myrdal i Kontakt med Amerika
(1941), en inflytelserik bok som bl a bidrog till
att placera frågan om den progressiva pedagogiken mitt i den allmänpolitiska debatten. Tidigare hade progressivismen företrätts av enskilda entusiaster och reformpedagoger, sådana
som Ester Hermansson. Nu under 40-talets
förra hälft bedrev Alva Myrdal en veritabel
kampanj för tidsenlig pedagogik, grundad på
psykologisk vetenskap och för en enhetsskolereform. Hon hade stöd i ungdomsförbundet
och kvinnoförbundet, men mötte föga förståelse bland de ledande socialdemokraterna och
folkbildarveteranerna. Hennes mest envetne
meningsfrände inom partiet hette Oscar Olsson. Han hade under decennier propagerat för
enhetsskoletanken och redan 1908 varit över i
USA och bländats av metoderna i progressiva
amerikanska skolor, som han fann vida överlägsna de tyska motsvarigheterna (Verdandi
1/1913). När Oscar Olsson 1926 efter ytterligare en studieresa till amerikanska skolor skrev
en större bok om progressivismen gav han den
titeln Demokratiens skolväsen, och under 4095

talet kom amerikansk progressiv pedagogik,
mest kanske tack vare Alva Myrdal, att framstå som mönster just för demokratisk fostran.
Vilket är en viktig förklaring till dess genomslagskraft i Sverige vid tiden för krigsslutet, då
uppfostran och undervisning tillmättes avgörande betydelse för att garantera fred och frihet; det uppväxande släktet skulle vaccineras
på det att diktaturer typ hitlertysktand och
stalinrysstand framgent skulle bli omöjliga.
Idag kan vi tycka det låter självklart att
skolan ska ge demokratisk fostran. Men det
dröjde faktiskt till mitten av 40-talet innan den
uppfattningen blev allmänt accepterad. Gunnar Richardsson har i Svensk skolpolitik 19401945 (1978) kartlagt omsvängningen i debattklimatet: Fortfarande i början av 40-talet krävde högerkrafterna att skolan skulle satsa hårt
på karktärsfostran. »Beredskapspedagogiken<<
hade högkonjunktur och >> fostran << handlade
om disciplin, lydnad och fosterländska och
kristliga dygder. Socialdemokrater och liberaler däremot slog vakt om kunskapsförmedlingen. Men kring 1945 syntes positionerna plötsligt omkastade . De konservativa förespråkade
fasta kunskaper, medan socialdemokrater och
liberaler ville göra fostran till skolans förnämsta uppgift. Begreppet fostran hade nämligen
förändrat innebörd och gällde nu snarare individens utveckling, samt träning till samarbete
och demokrati - dvs progressivismens program.
I Richardssons undersökning kan man läsa
om fler intressanta omsvängningar inom socialdemokratisk skolpolitikjust vid mitten av 40talet. Bara några år tidigare hade enhetsskoleanhängarna och progressivisterna utgjort en
obetydlig minoritet. Den >> enhetsskola<< de förespråkade var inte alls den sammanhållna
skolform vi tänker på idag. Alva Myrdal , Oscar Olsson m fl ville helt enkelt förverkliga det
gamla bottenskoleprogrammet: en sexårig
folkskola där alla måste gå, innan somliga gick
vidare till realskolan. Dvs rikemansbarnen
skulle berövas sin priviligierade studiegång
(från fyraårig folkskola direkt till realskolan).
Realskolan som sådan ifrågasattes inte förrän
efter mitten av 40-talet.
Och den allt överskuggande jämlikhetsfrågan gällde alla begåvningars lika möjligheter
att gå vidare till realskola och gymnasium alla begåvningar väl att märka! Många socialdemokrater krävde hårdare betygskrav och
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gallring. >>Hur skall man effektivare kunna rensa läroverken från olämpliga elever? Och hur
skall man tillföra läroverken de studiebegåvningar som nu inte kommer dit? << frågade Stellan Arvidsson 1941. - Begåvningen och inte
tjockleken på pappas plånbok ska avgöra, löd
en populär paroll.
Jag har försökt illustrera hur >>den nya skolans << ideologiska överbyggnad började ta form
under 40-talet. Många av de utbildningsideer
vi idag lätt uppfattar som självklarheter var
inte alls särskilt allmänt omfattade dessförinnan. Det gäller föreställningarna om >> eleven i
centrum<<, att skolans uppgift är att erbjuda
individen maximala utvecklingsmöjligheter
och resten av progressivismens program, liksom den moderna socialdemokratiska jämlikhetsretoriken.
Också i det här skedet, när den svenska
folkskollärarprogressivismen absorberas i den
officiella socialdemokratiska och statliga utbildningsideologin, finns Ester Hermansson
med på ett hörn.
Först finner vi henne i arbetet med den nya
skolans läroplaner. Hon rekryteras nämligen
av 1946 års skolkommission, den parlamentariska utredning som nyutnämnde ecklesiastikministern Tage Erlander tillsatte året efter socialdemokraternas stora valframgång. Ester
har berättat för oss hur det kom sig att hon som enda folkskollärare - fick vara med i
läroplansdelegationen. Det berodde på den
nyss citerade socialdemokratiske skolpolitikern Stellan Arvidsson. Han var läroverksrektor någonstans uppe i norra Sverige, med synnerligen traditionella åsikter om pedagogik,
bemärkt som en av de ivrigaste enhetsskolemotståndarna. Häpnadsväckande nog utnämns han till huvudsekreterare i skolkommissionen, som skulle komma att genomdriva enhetsskolereformen. Han reser ner till Stockholm och övernattar i kanslihuset, där han
ligger och gruvar sig inför sekreteraruppdraget; han förväntas skriva kommissionens betänkande och är visserligen skrivkunnig, med
renomme som poet , men om modern pedagogik vet han just ingenting. Så han kliver ur
sängen där mitt i natten, får tag i 1940 års
skolutrednings sista betänkande, Skolans inre
arbete (1946), och råkar bläddra fram det Ester
Hermansson skrivit om försök med aktivitetspedagogik i Göteborg. Nästa morgon får

Ester en telefonpåringning och kallas upp till
Stockholm.
Hon kom att fungera som sekreterare åt
Alva Myrdal, som var läroplansdelegationens
ordförande och ett tungt namn inom den politiskt sammansatta skolkommissionen (från
vars sammanträden hon brukade komma och
säga: - Du Ester, det och det säger dom nu, ta
och skriv ett PM. - På det sättet matade jag
henne med PM, berättar Ester.) När så försöksverksamheten med enhetsskolan drog i
gång åren kring 1950, återfinner vi Ester Hermansson som en av konsulenterna som reser
runt i riket med uppdraget att övertyga rektorer och lärare om reformens förträfflighet. Och
i böljan av 60-talet ska grundskolans första
läroplan marknadsföras och hon uppmanas att
än en gång försumma sina elever, nu för att
arbeta som metodiklektor vid lärarhögskolan i
Göteborg, där hon stannar tills hon pensioneras 1967. Varefter hon flyttar till Danmark,
som hade ett varmare pedagogiskt klimat, för
att arbeta på ett par seminarier där; Under
åren hade hon mött mycken misstro för sina
pedagogiska ideer och hunnit bli grymt besviken på utvecklingeR inom den svenska skolan.
Ester Hermanssons öde är också den svenCitatet nedan ur Ester Hermanssons bok »l amerikanska
skolor. «

ska folkskollärarprogressivismens. När hon
1946 lät sig övertalas att pendla till Stockholm
för läroplansdelegationens räkning, hade hon
ingen förståelse för socialdemokratins politiska ambitioner. Hennes intresse var humanistiskt och pedagogiskt, hon såg sin chans att
kämpa för en skola präglad av kärlek till barn
och tilltro till deras utvecklingsmöjligheter och
undervisningsmetoder i överensstämmelse
med modern psykologisk vetenskap. Under
hela efterkrigstiden tvangs hon sen bevittna
hur progressivismens ideal förfuskades, när de
togs om hand av utrednings- och reformmaskineriet och byråkratin. Själv fortsatte hon att
arbeta som lärarinna samtidigt med sina uppdrag. För sina insatser fick hon aldrig något
större erkännande; när folkskollärarnas förlag
pliktskyldigast tryckte hennes minnesbok
Upplevelser och påverkan 1974 var texten satt
med mikroskopisk stil - som ingen av hennes
generationskamrater kunde läsa - och boken
marknadsfördes överhuvud taget inte. - Jag
tror att 122 exemplar sålts , sa Ester när vi
pratade med henne förra sommaren. Samtidigt
som bokmarknaden böljade översvämmas av
lättviktiga pedagogiska debattböcker. Den
svenska folkskollärarprogressivismen var
glömd.
Men vi som idag vill förändra skolan får inte
vara så historielösa. Nu under 70-talet har vi ju
upplevt ett nytt uppsving för progressivismens
pedagogiska program, den här gången som en
oppositionsrörelse riktad mot det skolsystem
som skrivit in progressivismens ideal i sina
målformulel1ingar utan att leva upp till dem.

70-talet och progressivismens dubbelhet än
en gång

•Ett k la :oisrum för barn~ ör dr "·a~hbul'llCS text till ovanstående bild.
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med fiberplattor, lämpl iga för uppsättning R\' bamnrbet c n. 4. Hiir sam las barnen för utt plonhlgga grupparbeten. 5. Svängdön·ar in till arbetsrummet, som har ele ktriska kontakter, gasledn ing OC'h d ricks,·nttensfontän.
6. T,·ättnnn. 7. \\'. C. 8. Sk,\p för barnens ytterkläder och andra tillhörighetc•·- 9. Anslagstavla. Pit. klas:'> runuwäggcn närmast korridoren
finns bokhyllor mc() »roliga böcker. och ett rcfcrcn:-~bibliotek samt skH.p
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Samtidigt som Ester Hermansson gick i pension hade nya strömningar börjat göra sig
märkbara inom utbildningssektorn världen
över. Den politiska radikaliseringen bland studenter, lärare och elever innebar möjligheter
att överskrida den gamla progressivismens
snävt pedagogiska program.
Här i Sverige startade elevorganisationen
SECO 1969 en kampanj mot den borgerliga
indoktrineringen i skolan, och i januari året
därpå grundades SOL, Socialistiska lärare
(som snart bytte namn till Socialistiska skolarhetare). Inom skolans område var sådana initiativ dock marginalfenomen, flertalet vänstersinnade lärare och elever gjorde sin politiska
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insats på fritiden, i partier och förbund, solidaIjtetsarbete och frontorganisationer. I den mån
de försökte göra politisk nytta i skolan, satsade de på att anlägga moteld mot den borgerliga
indoktrineringen,
auktoritära
undervisningsformer, sorteringen och utslagningen,
dvs de mest uppenbart odemokratiska företeelserna i skolan. Däremot var många blinda för
skolans mer fördolda mekanismer och samhälleliga funktioner. Det är först de allra senaste
åren man böijaf diskutera mer konkret hur
utbildningen genom att forma arbetskraften,
klassstruktt.iren, ideologin och personlighetsmönstren bidrar till att upprätthålla samhällsordningen.
Avsaknaden av marxistiska analysverktyg
fick svårartade konsekvenser. Socialister, som
vad gällde andra frågor var väl medvetna om
att förtryck och orättvisor inte låter sig avskaffas med lite god vilja, var förbluffande blåögda
just i skolfrågor; som vore skolans eländiga
tillstånd resultatet av att lärare, politiker och
byråkrater har felaktiga ideer inuti huvudet.
Och så kom progressivismens hela program till
heders igen. Lärare, politiker och byråkrater
skulle övertygas om att andra ideer var bättre:
att utgå från elevernas erfarenheter och behov,
förena teori och praktik, verklighetsanknytning, träning till samarbete, demokrati och
kritiskt tänkande. Många lärare letade efter
pedagogiska metoder för att bemästra problem
som inte alls var pedagogiska. I Sverige kom
Paulo Freire tämligen oförskyllt att bidra till
den här »pedagogiseringen« ay samhälleliga
problem. Redan 1972 översattes Freires bok
Pedagogik för förtryckta och tillförde den pedagogiska debatten honnörsord som »dialog«,
»Se>>subjekt-subjekt«, >> medvetandegörande«.
En dei vänsterlärare, som mött svårigheter när
de försökt förändra innehållet i undervisningen, fann nu hos Freire en auktorisation på
att en pedagogisk metod kunde vara revolutionär - förutsatt att det var den rätta metoden.
I många länder har vi sen slutet av 60-talet
sett exempel på ökande politisk polarisering i
skolfrågor, exempelvis inom lärarkåren; i
Västtyskland uteslöts häromåret hela Berlinavdelningen av lärarfackföreningen GEW på
grund av vänsterorientering - det låter som ett
gott skämt för den som är bekant med de
svenska lärarfacken. I Sverige har polariseringen snarare gällt traditionalister kontra den
modemare pedagogikens anhängare. När ideer
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från Freire eller andre pionjärer importerats
till Sverige, har den här inriktningen på pedagogiska metodspörsmål varit anmärkningsvärd. Freires insats har ofta reducerats till
>> dialogpedagogisk<< metod. Makarenko har
fått leverera abstrakta principer om kollektivitet och ansvar. Celestin Freinets insats har
ibland reducerats till tryckerier i klassrummet,
och Oskar Negts till >>ta utgångspunkt i deltagamas erfarenheter<< . Därmed sopas deras politiska ambitioner under mattan, och dessutom
- vilket är minst lika allvarligt - bortser man
från de konkreta livsvillkoren för lantarbetare
och fattigbönder i nordöstra Brasilien, förvildade barn i den unga Sovjetstaten, franska
arbetarbarn under mellankrigstiden, fackliga
aktivister under en för politisk skolning särdeles gynnsam period i 60-talets Västtyskland. Det räcker med att notera, att deltagama i alla
fyra fallen utgjorde homogena grupper, med
gemensam social bakgrund och gemensamma
samhälleliga intressen, för att inse det absurda
i företaget att extrahera fram lösrivna pedagogiska principer ur Freires, Makarenkos, Freinets eller Negts erfarenheter att oförmedlat
tillämpas i t ex en svensk grundskoleklass.
I stället för att leta efter den pedagogiska
metoden borde vi låta oss inspireras av hur
dessa och andra pionjärer analyserat de specifika betingelserna för sin undervisning och sina elevers konkreta livsvillkor, erfarenheter
och intressen- och därifrån utvecklat en framgångsrik pedagogisk praktik. Det är den enda
framkomliga vägen, också för oss.
Inriktningen på lösrivna metodfrågor har inneburit att vi fått uppleva en renässans för
progressivismens gamla program. En väsentlig
lörklaring är att progressivismens ideer inte är
tillfälliga, de har sin förutsättning i de faktiska
problem som finns i skolan, särskilt i perioder
av >> kris << av ett eller annat slag: folkomflyttningar, nedbrytning av nedärvda livsmönster
och värdesystem, osäkra framtidsutsikter, nya
krav på arbetskraften och medborgarna, socialisationsproblem. Från slutet av 60-talet har
sådana problem i ökande utsträckning framträtt i skolan som s k >> motivations<< - eller
>>disciplin<<problem. Den stora utredningen om
Skolans inre arbete (SIA) tillsattes 1970 för att
ta itu med sådana problem (bl a hade specialundervisningen blivit på tok för omfattande
och dyr). Och den enskilde läraren vill förstås
- om han har något hjärta i kroppen - hjälpa

särskilt de värst drabbade eleverna och är
dessutom i akut behov av nya pedagogiska
metoder, när den gamla lärarauktoriteten vittrat sönder och det blivit alltmer osäkert vad
slags bildningsarv och normer skolan egentligen ska förmedla. I denna labila och »traditionslösa« situation får progressivismens program aktualitet, sådant vi mötte det redan i
USA runt sekelskiftet. Som lärare måste man
söka handlingsvägledning så att säga utanför
skolsystemet, kanske i utvecklingspsykologin
och principen om individens maximala utveckling som undervisningens mål, eller - vilket
varit vanligare de allra senaste åren- i »verklighetsanknytning<<,
»arbetslivsanknytning«
som pedagogisk metod.
Det progressivistiska programmet har flutit
in i den svenska skolan under 70-talet genom
en omfattningsmanöver: Genom att en utvecklingspsykologiskt legitimerad s k dialogpedagogik blivit den av socialstyrelsen påbjudna
metodiken i förskolan (en dråplig skildring av
hur ,det gick till finns i första delen av Daniel
Kallos Den nya pedagogiken, (1978), och genom att projektorganiserad undervisning vunnit viss utbredning på högskolor och i synnerhet på nästan alla folkhögskolor. Betecknande
för den svenska metodfixeringen är, att när
Knud Illeris teser om projektorganisering, deltagarstyrning och problemorientering diskuterats i Sverige, så har i regel själva fundamentet
för hans resonemang fallit bort: Illeris utgångspunkt var att utbildning endast kan ske inom
vissa ramar, bestämda av produktionsförhållandena, behoven av adekvat kvalificerad arbetskraft samt disponibla ekonomiska resurser. Eftersom problemorienterade och deltagarstyrda undervisningsförlopp är billiga och
ägnade att tillgodose dagens kvalifikationskrav
(särskilt kraven på flexibel arbetskraft), så fungerar sådan undervisning i den bestående samhällsordningens intresse - och annars vore den
inte möjlig att realisera - men samtidigt kan
den eventuellt användas av kritiska lärare och
elever i en undervisning, som är i någon mån
och
systemmedvetandegörande
överskridande.
Den sortens förbehållsamma resonemang
om betingelserna för projektorganiserad undervisning förekom inte alls när metoden började sitt segertåg på folkhögskolorna runtom i
landet för några år sen. I stället blev projekt en
fråga om abstrakta pedagogiska principer. Sär-
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skilt principen om ddtagarstyrning ställde till
problem, eftersom den tolkades som ett påbud
om elevstyrning. Läraren skulle vara »medstuderande« eller hålla sig i bakgrunden. Och
projekten fastnade i personkonflikter och kontroverser kring arbetsformerna. Efter hand insåg man att projektorganiserad undervisning
kräver noggrann planering och genomtänkt
styrning, och framför allt att undervisningsformer aldrig får bli självändamål, utan måste ha
någon slags relation till deltagarnas bakgrund
och intressen, och studiernas innehåll måste
ha politisk relevans. Organisationen »Arbetsgruppen för en progressiv folkhögskola«, som
ägnat de pedagogiska metodfrågorna stort intresse, självdog. Den nybildade »Arbetsgruppen för en folkets högskola« har bl a ordnat
konferenser om arbetslösheten. Många folkhögskollärare har gjort upp med metodfixeringen och satsar t ex på att folkhögskolorna ska
fungera som regionala centra.
Den här utvecklingen bort från den alternativpedagogiska yran, som varit mycket tydlig
bland folkskollärarna, tror jag också karaktäri99

serar de mer utvecklade tendenserna bland
andra radikala lärare här i landet. Det är flera
slags erfarenheter, som gjort många lärare som
prövat den progressiva pedagogikens metoder
betänksamma: l) Erfarenheten att arbetarbarnen ofta tycks förlora snarare än vinna på en
del av de alternativpedagogiska metoder som
prövats under 70-talet. 2) Erfarenheten av att
som lärare ideligen köra huvet i väggen. Man
tappar modet, eller börjar fundera över vad
som bestämmer ramarna för skolarbetet.
3) Och då börjar man också fråga sig vilken
spridningseffekt ens alternativpedagogiska
verksamhet egentligen kan få. Om man får
föräldrar och kolleger mot sig, om man arbetar
under villkor som är oantagliga för flertalet
svenska lärare, så kan oreflekterad alternativpedagogisk verksamhet på sikt leda till reaktionära krav på lag och ordning, snarare än till
förbättringar av skolan. 4) Hypoteser om att
vissa alternativpedagogiska metoder som varit
populära under 70-talet harmonierar med kapitalets krav på arbetskraftens kvalificering: kreativitet, samarbetsförmåga etc, men kanske
framför allt kravet på rörlig arbetskraft. Det
kan stämma till eftertanke, att projektorganisering och problemorientering idag är synnerligen populära metoder inom näringslivets egen
utbildning.
När entusiasmen för progressivismens pedagogiska metoder börjar svalna, är det lätt hänt
att man hamnar i motsatt extremposition: Det
enda läraren kan göra på arbetstid är att hålla
ordning i klassen och lära ungarna läsa, skriva,
räkna osv- punkt och slut. Så resonerar en del
kritiska lärare i Sverige idag och satsar därutöver sina krafter på politiskt eller fackligt arbete. I och för sig en förståelig reaktion. Det vore
bra, om fler lärare också tog itu med förätdraoch bostadsområdesarbete , samarbete med lokala fackklubbar etc. Men det vore okolkt att
släppa de specifika möjligheter som lärararbetet ändå erbjuder. I så fall reduceras skolpolitik ytterst till utskottsverksamhet inom Partiet
- en strategi som missar dialektiken i den
faktiska utvecklingen. Ty även om det är sant,
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att skolan kan reformeras enbart »utifrån<<,
kanske genom en radikalisering inom arbetarrörelsen, så måste ändå skolpolitiken, för att
bli framgångsrik, utvecklas >> Underifrån<<,
bland föräldrar, elever, lärare, som dagligen
erfar hur skolan fungerar. Och progressivismen som en oppositionsrörelse mot skolans
förtryck är ingen förvillelse hos småborgerliga
lärare, utan har sin förankring i de faktiska
arbetsvillkoren i skolan. Vilket också kan ge
progressivismen en avsevärd styrka: Just nu är
många radikala svenska lärare influerade av
Freinet, och det är en intressant strömning
eftersom den inte bara rör pedagogiska metoder, utan dessutom är ett embryo till Iärarorganisering , som bryter med lärarens traditionellt isolerade arbetssituation och genom kooperativ materialproduktion bjuder motstånd
mot det undervisningsindustriella komplexet.
Vidare är det politiskt väsentligt att ta fasta
på progressivismens program, som den svenska statsapparaten i stor utsträckning gjort till
sitt. Det finns nämligen sprängkraft i motsättningen mellan å ena sidan statens storstilade
löften om allt fint skolan ska erbjuda alla elever, å andra sidan sakernas faktiska tillstånd .
Att statsapparaten inte lever upp till sina utfästelser kan fungera politiskt mobiliserande.
Denna s k legitimationskris får vi inte glömma
bort; det är alldeles otillräckligt att bara konstatera att skolan måste vara en förtryckarinrättning och ett sorteringsverk så länge samhället är kapitalistiskt.
Det är också nödvändigt att den progressiva
skolrörelsen kommer till större klarhet. Många
kritiska lärare och föräldrar gör ett fundamentalt misstag: att förväxla sitt intresse av en bra
- utvecklande , medvetandegörande - skola,
där man skulle vilja placera sitt eget barn eller
själv vara lärare , med intresset för en realistisk
utbildningspolitik, som kan förbättra skolan i
stort, eller åtminstone sörja för att skolan ställer till så liten skada som möjligt. Det första
intresset är inte illegitimt! Men det andra måste vara överordnat.
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Skola - skolrörelse socialdemokrati i Skandinavien
ED samproduktion mellau KRUT,
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om
De senaste årens livliga utbildningsdebatt har l stort sett handlat
om två säker. För det första beskrivningen av skolan sådan den är:
sortering, utslagning, förtryck. För det andra visioner av skolan
sådan den borde vara. Men beskrivningar och önskedrömmar
räcker Inte. För att komma vidare behöver vi kunskaper om varför
och hur utbildning och uppfostran bidrar till att kvalificera nästa
generatlon lönarbetare och samhällsmedborgare. Kunskaper om
utbildningens samhälleliga funktioner är den nödvändiga grunden
för en realistisk utbildningspolitisk strategi.
Denna strategi måste arbetas fram kollektivt. KRUT vill bidra
dels med analyser av utbildningens funktioner l samhället, dels
genom att förmedla erfarenheter från kampen att förändra skolan
och samhället.
VI som gör KRUT känner väl till denna praktik då vi arbetar Inom
olika utbildningsområden från förskola till universitet samt Inom
vårdsektorn.
Intresset för KRUT är stort. Upplagan är nu 10.000 ex per
nummer och vi har ca 3.000 prenumeranter.
Att KRUT har nått ut så bra beror på många människors arbete.
Vår bas - existerande skolarbetargrupper, andra utbildningspolitiskt verksamma samt våra kontaktpersoner ute l landet - har
bidragit genom att diskutera och kritisera artiklar, Informera om,
sprida och försälja KRUT. Detta arbete måste fortsättas! Skrlv
några rader till oss om du vill ställa upp som kontaktperson eller
ombud.
För att KRUT skall utvecklas vidare krävs dessutom många
»gamlacc och nya prenumeranter.
Kamratliga hälsningar
KRUT-redaktionen
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Skole for folket?
Detei'\et privilegium å få gå på skolen, sa man
en gang. Og med rette. Sammenlignet med
arbeid i skogen eller på fabrikken var det langt
å foretrekke å gå på skolen.
Likevel, kanskje man den gangen i virketigbeten mente: Det å ha en lang skolegang bak
seg er bra fordi det siden kan gi priviligerte
stillinger og hjllyere sosial status. Selve skoledagen var ikke meningsfull for dem som gikk
på skolen. Og slett ikke meningsfull for arbeiderbarna. Gjennom den gradvis forlengete
skoledagen skulle de bruke det meste av sin
energi til å lrere om de herskendes historie,
ideer, normer og verdier.
De organisasjoner som har representert arbeiderforeldrene har kjempet for alles rett til
utdanning, fra århundreskiftet til i dag. Men
likhet gjennom utdanning har forblitt en parole. Riktignok med app.ell, men den har ikke
blitt noen realitet.
At likhetspolitikken har spilt ·fallitt ser ikke
ut til å ha gått opp for sosialdemokratene f121r
etter mange års reformpolitikk. Fagbevegelsen
har forsåvidt alltid hatt interesse for skolepolitikken. Men selve den skolepolitiske diskusjonen og oppstilling av krav til grunnutdanningen har fagbevegelsen stort sett overlatt til
partiene. Ikke fjllr i de seinere åra har fagbevegelsen begynt å stille konkrete krav og engasjere seg mer aktivt i skolespjllrsmål.
Gjennom hele dette århundret har det reist
seg kritiske rjllster når det gjelder den sosialdemokratiske utdanningspolitikken. Dels har dis-

se fantes innen de enkelte sosialdemokratiske
partiene. Men det har også- srerlig i 60- og i
70-åra utviklet seg en aktiv skolebevegelse til
venstre for sosialdemokratiet.
Dette skandinaviske fellesnummeret er en
collage over den sosialdemokratiske skolepolitikken i Skandinavia, problemene forbundet
med den og opposisjonen mot den. Vi beveger
oss fra århundreskiftet til i dag, fra NordNorge til Danmark- for å fange inn den historiske utviklingen i noen glimt og enkelte nedslag. De enkelte artiklene tar utgangspunkt i de
mere nasjonalt sreregne trekk ved den skolehistoriske og politiske utviklingen. Samtidig er
eksemplene fra de enkelte landene illustrerende og eksemplanske for probierner og utviktingstendenser i de jllvrige.
Unge Predagoger i Danmark, Praxis i Norge,
KRUT (Kritisk Utbildningstidsskrift) i Sverige
- vi er alle en del av skolebevegelsen. Eldst er
Unge Predagoger, som startet allerede i 1939.
Det gis ut av foreningen Unge Predagoger.
Praxis kom ut f121rste gang i 1972 og gis ut av
Pax forlag, mens KRUT så dagens lys f121rst i
1977. Som en del av skolebevegels_en har alle
tre bladene også forhold t seg til og kritisert den
sosialdemokratiske skolepolitikken.
Redaksjonelt ~toff, som leder og ingresser til
de forskjellige avsnittene er av praktiske hensyn skrevet på norsk.
Nummeret er utgitt med stjlltte fra .Nordisk
Kulturfond.
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