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Mannen som

bytte sida?
Norrmannen Erling Lars Dale har i Sverige pre-

Sid. 98

Ümslngsﬁrro: François Hersf Vira

senterats som "mannen som bytte sida", Som
"kastat alternativpedagogiken i papperskorgen"

osv. KRUT tog tåget till Oslo för ett samtal. Det
visade sig att Dale förstås inte år den reaktionens
man som högern velat göra honom till.
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Donald Broady och Mikael Palme

Ett samtal med Erling Lars Dale
Erling Lars Dale heter författaren till "Hva er oppdragelse? En
studie i socialpedagogikk - og et opgör med “alternativ pedagogikk” i”
(Gyldendal Norsk Forlag 1980). en bok som vållade en del uppstån-

delse i Norge våren 1980 och som nu kommit i svensk översättning på
Natur och Kultur.

Det är en egensinnig och otidsenlig bok: ett så totalt grepp om
skolans aktuella problem, från den politiska ekonomin över institu-

tionskritik till psykologi, är det få som vågar nuförtiden.
Även om vi inte höll med om allt i Dales hok. tyckte vi den var
ovanligt inspirerande låsning. eftersom den satte igång funderingar.

l Sverige har Dale av massmediahögern lanserats som ”mannen
som bytte sida”. och som som nu försvarar den traditionella pedago-

giken. Det är att göra honom orättvisa; han har inte övergivit utan
utvecklat sin kritik av traditionell pedagogik. Erling Lars Dale
är en av dem som under '70-talet provat alternativpedagogiska ideer
och gjort en del negativa erfarenheter och dragit en del lärdomar.

Utifrån dem vill han göra en kritisk ge nomtänkning av sina egna och
andras idéer.

ß

Ill. : Steinberg
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En ”anarkistisk” början
KRUT: De Erfarenheter som ligger' till grund for

din senaste bok är hämtade främst från dina är
som hägstadielärare. Men du har oeksä jobbat
som universitetslärare?
IJAIJE: Jag korn ut som lärare l'JﬁEl. till en hügsta-

dieskolai Bodö i Nordnorge. Där undervisadejag
i norska. historia ooh tyska. Jag hade från borjan
en "anarkistisk" hållning gentemot skolan och
de andra lärarna oeh fiek nästan omedelbart problem med kollegiet. Efter ett tag blev jag nästan

utstütt oeh slutade efter bara ett år.
Sä kontjag till Kongsvinger därjag sedan arbetade i ses år pä hogstadiet. Mina erfarenheter från
ungdomsskolan hämtarjag alltsä främst därifrån.
1972 gav jag ut min forsta bok. som var min

magistratsavhandling. Pedagogik oeh samhällsftirändring. Utifrån en vetenskapsteoretisk utgångspunkt ville jag visa hur pedagogik blir teknologi om man bara ser instrumentellt på läroproeessen. I forordet till den svenska utgåvan blev
jag liknad vid Freire som jag dä inte läst. [974
kom Skolarefortnene og naeringslivet som var en
fortsättning. kan man säga. på min forsta bok. Jag
ville peka på sambandet mellan liberala skolre-

former oeh näringslivets "demokratisering". Jag
kritiserade undervisningsteknologin. som den
bland annat lanserades av läromedelsforlagen.
ooh tavloriseringen av undervisningen.

Med

"tavloriseringi' menarjag att undervisningen betraktas som en teknisk fråga där tiden styckas in i
smä mätbara enheter som organiserar allt man
häller pä med.
[Wo blevjag lärare pä soeialpedagogiska institutionen vid universitetet i Üslo. Det är en ung
institution ooh vi försöker bygga upp en tim-

neskritisk profil. Min skepsis mot projektstudier
är grundad i attjag tror att de kan förhindra att vi

utveeklar en ämnesidentitet. Bara om vi arbetar
inom en sådan ämnestradition kan vi hälla ständ
mot statsmaktens forsok att omforma utbildning-

en efter sina intressen.
IQBÜ komjag ut med min senaste bok. Hva er
oppdragelse?. därjag bland annat ville formulera

några av de insikterjag tvekte min tid i ungdomsskolan gav. Det gäller bland annat brister i det
alternativpedagogiska program jag tidiga-re ftir-

sükt utforma i sällskap med många andra under
TÜ-talets forsta hälft. I vissa avseenden villjag här

t o m tala om paradigmskifte. alltså ett overgivände av några fundamentala premisser för den
diskussion jag tidigare varit med om att föra.
KRUT: Hur vill du beskriva de bristerna?
DALE: Jag tror att många unga forändringsinrik-

ll l
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tade lärare i början av 'dl-talet hvste en stark

misstru möt all auktöritet. Vi ville till varje pris
undvika att bli representanter för den gamla auktnritära sköla vi själva haft så många negativa
erfarenheter av öeh snrn vi gjört upp lned. 1'v'i giek
ut med ett anti-aukturitärt prögram. men den
verklighet vi hamnade i var så kömplieerad att vi
ändå tvingades använda öss av maktmedel i undervisningen öeh av den aukturitet institutiönen

ueh lärarröllen ger. Men eftersöm vi inte ville
kännas vid auktöriteten söm en del av själva
pedagugiken. utan betraktade den sem någönting

utanför öeh öegentligt. så kunde vi heller inte
reflektera över den söm en nödvändig del av det

pedagugiska arbetet.
I själva verket blev vi splittrade. Dels fiek vi
dåligt samvete över att vi möt våra avsikter var
auktöritära öeh den kluvenheten förmedlade vi
till eleverna söm en ösåkerhet öm det vi sysslade
med var riktigt eller inte. Dels förstöd vi inte hur
vägledning, värdering öeh sanktiöner i skölarbe-

tet skulle hänga ihöp. Det är en del av det dagliga
arbetet öeh man kan säga att vi var öklara över

vad surn var vår egen praxis.
Faran för många av ess var att vi hade ideal ueh

förhöppningar sem inte giek att förverkliga öeh
att vi blev trötta ueh tillslut uppgivna. Den alternativpedagögiska diskussiunen under 'fÜ-talets
första hälft var inte särskilt medveten um auktöritetspröblematiken. bland annat därför att den i sä
hög grad definierade sig mer en traditiemell peda-

gögik - dvs bestöd i ett slags negatiön av den
vanliga skalan.

Auktöriteten år ufrånkömlig
Hä'r harjag valt att plädera för en högre grad av
verklighetsförankring. Vad jag "insåg" under
mina år i ungdumssknlan var att arbetet mäste
utgå frän att aukturitetsrelatiunerna är en nödvändig del av den pedagögiska situatiönen öeh av
undervisningen. änktöriteten finns där. vare sig
man vill eller inte1 beh man kan inte önska bört
den. Det bör man heller inte göra1 utan betrakta
den söm ett redskap. Först då kan man undvika
att bli auktöritär. Läraren bör framför allt använda sin auktoritet för att bygga upp göda beh fun-

gerande kömmunikatiunsmönsteri undervisningen. Det är en förutsättning öm man vill undvika
att skapa nedtvstade elever.
KRUT: Den här utvecklingen från en anti-auktöritär ideölögi söm du beskriver1 den har nög
många förändringsinriktade lärare genömgått
men inte skrivit böeker eun. För många har den
heller inte varit så preblernatisk: när det anti-auktoritära prögrammet inte höll då övergav man
det.
HL: Steinberg
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lvlen när det gäller det öde som förändringsinriktade lärare i regel gär till mötes i skolan. så ska
vi inte glömma bort att de flesta ganska snart lär

sig acceptera en traditionell lärarroll. De socialiseras in iden på de skolor de kommer till och för
de flesta försvinner nog det här förändringsperspektivet efter ganska kort tid.
DALE: .lag har inte velat ta avstånd från ambitionen att förändra undervisningen. Jag intresserar
mig för pedagogik bland annat därför attjag tror
att det finns ett sådant utrymme! Däremot harjag
velat varna för bristande verklighetsförankring
och för den idealism som kan bli följden.
KRUT: lnnan vi går in mera på auktoritetsproblematiken. kan det kanske vara bra att gå tillbaka
till det historiska perspektiv du i din senaste bok
lägger på problemet. alltså din skiss över uppfost-rans och socialisationens förändring under kapitalismen. Åtskilliga av dem som velat ta dig till
sitt hjärta häri Sverige har noggrant försökt glöm-

ma att du grundar dina resonemang i en kapitalismkritik där du bygger främst pä Mars.
Foucault och Durkheim. Vi tänker bland annat pä
en fantastisk understreckare i Svenska Dagbladet
(SvD 29.7.8011 där inte ett ord nämndes om detta
när din bok presenterades. utan du framställdes
som en samhällshevarare av mycket traditionellt

snitt.

Klassisk disciplinering
IJA LE: Det är helt nödvändigt att förstå de auktoritetskriser vi står inför historiskt och socialt.
annars kommer vi att utveckla helt felaktiga stra-

tegier för hur de ska mötas. Det är t es viktigt att
man har perspektiv pä den roll som den institution man arbetar spelar i samhället. Den måste
man förstå historiskt. Skolans viktigaste uppgift
har alltid varit att disciplinera till lönearbete.

Övergången från feodalism till kapitalism fordrade en form för institutionell disciplinering där
lönearhetets arbetsformer kunde tränas in. eftersom familjen inte kunde fylla den uppgiften. Det
är denna form för disciplineringjag i boken kallar
för fabriksdisciplinering och knyter till Foucaults
analyser av disciplineringstekniker i fängelserna.
fabrikerna. skolorna. mentalsjukhusen. De bygger på en kontroll över kroppen genom en indelning av tiden och av rummet och genom en uppstyckning av färdigheter. kunskaper och aktiviteter i smä kontrollerbara enheter. Ett grundläg-

gande moment i den socialisation till lönearbete
som sker inom skolan var - och är fortfarande
att barnen lär sig syssla med saker de inte är
intresserade av och att acceptera att belöningen
ﬁnns utanför arbetet självt. t es i betyg som man

-

får i konkurrens med andra.
Den här klassiska disciplineringen var effektiv
när det gällde att reproducera de sociala klasserna. Den gav också möjlighet till en klassbestämd
identitet och tradition. l skolan liksom i fabriken
skapade den ett klassbestämt motstånd som ut-

gjorde rekryteringsunderlag fört es arbetarrörelsen. lnom den sociala klassen förmedlades kollektiva normer och värden genom uppfostran och
fungerade som förberedelse för framtiden.

Modern socialisation
För att förstå den moderna socialisationen mäste
man se på förändringar och tendenser i samhällsutvecklingen. Makten i arbetslivet har blivit allt
mer osynliggjord i en anonym och komplicerad
administration. Kunskapen lagras inte längre i
arbetarnas kroppar som ett yrkeskunnande utan

försvinner in i maskiner och i tekniken. Den blir
ett privilegium för dem som kontrollerar denna
teknik. Kunskapen blir med andra ord avskild
frän personer och personliga relationer. Jag talar
här om ””tredje-personskompetens". Med det
menarjag just att både makten och kunskapen i
allt mindre grad framträder genom fysiska personer som kan hållas ansvariga eller finnas till
hands i läroprocesser. När det gäller den kunskap
som är med om att forma det här samhällets utveckling. betyder det att den "teknologiseras“
och försvinner in i slutna miljöer inom näringslivets. statsapparatens eller organisationernas
toppskikt. För andra arbeten krävs allt mindre

specifika yrkeskunskaper och de blir alltmer rutinmässiga och innehållslösa. De som utbildas för

dem behöver heller inte ges särskilt stora kunskaper.
Livet blir. kan man säga. allt mer abstrakt. Det
stabiliseras inte längre på samma sätt som tidigare av varaktiga relationer till personer. platser
eller föremål. Tingen och människorna man möter saknar "biografi" och historia.
Det är viktigt att skilja mellan socialisation lanpassning) och uppfostran. För att sor'inlisorionen

ska vara "funktionell". dvs anpassa människor
till en sådan verklighet. behöver uppfostran inte
längre fungera. Dch med uppfostran menat-jag då
en förmedling av tidigare generationers klassbundna livs- och yrkeskunskap. normer och vär-

den. till en yngre generation. En "funktionell"
socialisation är i det här samhället i allt högre grad
en socialisation där uppfostran inte fungerarl
När det gäller skolan kan man säga att den

socialiserar på ett "funktionellt" sätt bland annat
genom att inte ge alla barn de färdigheter och
kunskaper som behövs för att kunna orientera sig

Ankroritet och pedagogik I?

i och handskas med det moderna arbetslivets
anonymitet och komplexitet. Jag tänker då bland
annat på den förmåga som krävs att behärska det
skrivna språket och att uttrycka sig.
KRUT: Men det är viktigt att tillägga att inte
heller skolan tidigare gav sådana färdigheter.
tvärtom. Skillnaden Iiggeri att de som slogs ut ur
den eller inte lärde sig någonting tidigare kunde
fångas upp av andra sociala sammanhang, andra
livssammanhang. i den sociala klassen och dess
yrkestraditioner och familje- och släktgemenska-

per. Nu fångas de som misslyckas inte längre tipp
och några alternativa läroprocesser-t ett i yrkestraditioner - finns inte.

Barn och vuxna har
skilda erfarenhetsvärldar
DALE: Nej. det är helt riktigt. Skolan harinte
förändrats särskilt mycket. den är bara så mycket

mer destruktiv nu genom att de som slås ut inte
har någonstans att ta vägen.
Üch de förändringar jag talade om i riktning
mot en mer anonymt och abstrakt utövad makt.

mot tredje-personskompetens. får också konsekvenser för medelklassbarnen. För att lyckas i
skolan och i sina karriärer måste de utveckla en
förmåga att behärska ett slags abstrakt. innehållslöst språk. som inte är knutet till verkligheten och
till personer på ett direkt sätt. De måste utveckla
sin förmåga till manipulation. Det leder också för
dem till en ökad klyfta mellan de färdigheter de
lär sig och deras Iivserfarenhetcr. Deras möjligheter att lyckas hänger just på deras förmåga
att acceptera och behärska den klyvnaden. inte
minst i sina kommande yrken. Hur skulle annars
framtida teknokrater och byråkrater formas?
KRDT: När du talar om klyftan mellan ungdom
och vuitenhet - så som den utvecklats i vårt samhälle -inför du begreppet "anomi" som du hämtat från den franske sociologen Emile Durkheim
och som anger ett tillstånd där gamla normsystem
brutit samman utan att nya kommit istället.

-ttwum
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DALE: Ja. ungdomen och barnen har blivit allt-

mer avskilda från olika sfärer i samhället. som
tes arbete och produktion. De gör inte saker
tillsammans med vuxna och det finns få sammanhang utanför familjen där barn och vuxna är enga-

. .t tﬂmtl'

gerade i aktiviteter tillsammans.

L

jïlll

Klyftan mellan ungdom och vusenhet förstärks av att fritiden har tagits över av den kommersiella marknaden. Den kommersiella fritids-

kulturen är skiktad inte bara mellan ungdom och
vuxna utan också mellan olika ungdomsgenerationer. Vi får alltså ytterligare en uppsplittring av
erfarenhetsvärlden.
2 H KRUT
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Üeh marknaden vill inte undertrycka behov.
tvärtom vill den ettploatera dem. Genom fritiden
Sker med andra ord en väsentlig del av den moderna socialisationen i sinnlighetens namn.
Marknaden är till sin natur inte gränssättande.
istället är den för profitens skull beredd att gripa
tag i varje tänkbart behov. Vi har här att göra med
en socialisation Som är motsatsen till den klassis-

ka diseiplineringen. Somjtt framförallt byggde på
ett undertryckande av behov och av kroppen.

l "den moderna Socialisationen" genom varusamhället utvecklas en falsk frihet. en litt-giltignet inför vilka behov Som tillfredställs. Tillfredsställelsen knyts till varnsamhället.

Under Sådana förhållanden finns i allt mindre
grad några enhetliga Sammanhang eller miljöer
där kollektiva gränsdragningar är möjliga och där

normer eller värden kan förmedlas motsägelsefritt mellan äldre och yngre generationer. Vi får
istället en mängd norrnkonflikter. därför att nor-

me rna härstammar ur Skilda erfarenhetssatnmanhang. och Samtidigt en oförmåga att förstå normkonflikternas verkliga natur. .lag tror att många
vunna i en Sådan Situation ger efter på Sina krav
att ha kontroll över barnens liv -just för att

undvika normkonflikter och för att de inte har
några alternativ att erbjuda. De vill vara "förStående" inför något de inte förstår. Men den
eftergivenheten har förstås Sina gränser och när
de är nådda reagerar många vunna med vad jag
kallat för "raseriutbrott": plötsliga och häftiga
försvar för normer de vill hålla fast vid i en Situa~

tion när normkonflikterna blivit nästan obegripli-

Normkriser och anomi
Eftergivenhetett oeh raseriutbrotten har alltså
sin grund i osäkerhet inför de krafter som formar
barnens och de vuxnas liv och som skapar norm-

konilikterna. Till de vuxnas osäkerhet bidrar säkeit den uttunning av arbetets innehåll jag talade
om och som gör det allt svårare att i yrkeslivet
bygga upp en social identitet. Med anomi menar
jag i en från Durkheim överförd betydelse ett

sådant tillstånd. där man saknar förmågan att
organisera sitt psykiska lidande till en bestämd
"sjukdom". dvs man kan inte identifiera de kraf-

ter som skapar normkrisen man befinner sig i och
man kan därför heller inte utveckla strategier för

att komma ur det. De psykiska uttrycken är sådant som känslor av otillfredsställelse. inre spänningstillstånd. olust inför livet. tomhetskänslor

osv. Jag vill använda anomi-begreppet som ett
samhällsanalytiskt redskap. .lag tror t ett att man
kan undersöka hur olika sociala skikt förhåller sig
till en i stigande grad anomisk social verklighet.
Anomi är med andra ord motsatsen till ett socialt tillstånd där kollektiva gränsdragningar for~
mar barnens behov på ett enhetligt sätt och där
individen utformar sin identitet i en kollektiv
tradition. För inte så länge sedan utgjorde familjen ändå något av en sådan enhetlig socialisationsmiljö. men det gör den inte längre av de Skäl
jag talade om nyss.

KRUT: Mycket av din syn på soeialisationens
kris överensstämmer med analyser vi gjort i
KRUT. Men det finns risk för att du hamnar i

"guldåldersn'tyter". i ett romantiskt tillbakablickande mot ett föregivet harmoniskt äldre so-

cialt tillstånd. med fysisk närhet mellan människor oeh harmonisk överföring av normer från
äldre till yngre.
DALE: När jag talar om "tradition" gör jag det
för att vi Ska förstå vad en "kris" är. Med en kris

menarjagjust ett sammanbrott för ett traditionsSammanhang Som hållit samhället Samman. även
om detta förstås skedde genom att olika .rot'inln
klasser hölls samman.
Det betyder inte att det traditionssammanhanget måste vara eftersträvansvärt. Üeh fram«
för allt finns det givetvis ingen rr'ig tillbokn. Om
man talar om "tradition" oeh "normer" utan att
sätta in dem i ett historiskt och socialt perspektiv

Harntoni i hemmet _
genom tro. hopp. kärlek och försäkring.
aiilien klornr inte längre av att societisern bernen. (Hentntiijiö nr en nnnonsför Folksam. 1946)

som jag försökt göra. då hamnar man helt fel. Då
tror man lätt att det går att kräva rena attitydeller normförändringar av människor. utan att de
materiella förutsättningarna finns. När det gäller
skolan är det klart att vi måste utgå från den
situation vi faktiskt befinner oss i och inte tro att

i
call

”Både born och vuxnoförloror möjligheten ort se någon ändamålsenlighet i vad de gör"

Foto: Bertil HogertlBildhnset
vi kan åstadkomma moraliska attitydförändringar hur som helst.

Få möjligheter till
ändamålsenlig handling
KRUT: Men du menar att anomin breder ut sig i
skolan?
DALE: Ja. de normkonflikter och den normkris
som är resultatet av hur barnen socialiseras i

familjen och av marknaden tränger naturligtvis in
i skolan. eftersom de utgör just villkor för vad
som händer där. Risken är att skolan får ägna
mycket tid till att arbeta med det slaget av konflikter. Men det betyder ju inte att vi kan låtsas
som om de här störningarna hos barnen inte finns
där. Men vi måste veta i vilken situation vi beﬁnner oss. .lag skulle alltså vilja beskriva den så att
anomin breder ut sig i skolan. Både barn och

vuxna förlorar möjligheten att se någon ändamålsenlighet i vad de gör. själva handlandet blir
ändamålslöst. Framtiden existerar inte. istället
väntar en allt hårdare konkurrens eller arbetslöshet. Det är detta som år skolans problem och det
som ligger bakom de motivationskriser vi möter:
att allt fler elever inte ser någon strategisk poängi

att vara i skolan. Sådana motivationsproblem kan
vi inte "lösa" med pedagogiska knep. och den
insikten gäller inte minst för "alternativ" pedagogik.
KRUT: Om vi skulle komma tillbaka till auktori-

tetens problem i ljuset av vad du nu har sagt. I
Sverige är nu på väg en våg av kritik mot "eftergi-

venhet". precis som i USA där sedan ﬂera år

skoldebatten dominerats av attacker på lärarnas
"permissiveness" och krav på ordning och reda
och fasta kunskaper. Man vill sätta auktoriteten i
högsätet. Vad vi tyckt är nödvändigt att insistera
på är att det helt avgörande är hur auktoriteten
ont-'ända De som i Sverige nu - liksom i USA hyllar auktoriteten undvikeri regel nästan medvetet den frågan därför att de med auktoritet
egentligen bara menar en traditionell lärarroll och
en traditionell katederundervisning. .ältt annat
anklagar de för att vara ett uppgivande av auktoriteten.
Vi tycker att du när du lanserats som "mannen
som bytte sida'" eller som kastat "alternativpedagogiken i papperskorgen" har utnyttjats i det här
slaget av billiga kampanjer. vad man har varit ute
efter är att misstänkliggöra alla försök att bedriva
något annat än traditionell undervisning. För det
första är det okunnigt. Några av de "alternativpedagogiska" ansatser som blivit kvar efter den
alternativpedagogiska vågen i början av 'löﬂtalet
harju i ovanligt hög grad försökt hitta goda kommunikationsmönster i undervisningen - dvs skapat en god ordning - och mer än andra brottats
'
med auktoritetens problem. Vi tänker t es. på
Freinet-rörelsen i Sverige eller de mera utveckla-

de projektförsök som förekommit [se KRUT 15).
Att göra sig av med de erfarenheterna innebär
naturligtvis bara att ta ﬂera steg tillbaka.

Bort från metodfixeringen
För det andra är det också farligt därför att det
innebär att ställa upp en ofruktbar och felaktig
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,,Vaa' jag velat varna för är att
ia'rarna nu, i en situation de har

svårt an förstå. reagerar med
eftergivenhet - men en sådan
eftergivenhet iir givetvis inte

orsak till problemen i skolan. 9
motsatsställning

mellan pedagogiska metoder.

Större delen av den alternativpedagogiska diskussionen i början av 'ill-talet var just metodfiaerad. som om det gällde att byta ut gammalmodi-

ga oeh felaktiga metoder mot nya så skulle problemen lösa sig. Ett utslag av den metodfiseringen var att man trodde sig kunna "tillämpa" t es
Freire i den svenska skolan utan att ta hänsyn till
skillnaderna mellan de brasilianska lantarbetarnas verklighet. där Freires ideer formulerades.

och vår egen. På samma sätt har den statligt
regisserade reformpedagogiken varit formlilterad. som t en i den sedan flera år helt sönderkritiserade dialogpedagogiken. Men vad vi nu fått
med de senaste årens reaktion inom skoldebatten
är en ny metodlisering. men med omvända förteeken. Det kan bara innebära att de lärare som

låter sig luras av det slaget av argumentation
hamnar i nya återvändsgränder. Nu heter det att
betyg. katederundervisning. "kunskaper". nivågruppering ooh vad det kan vara är bra - men man

diskuterar inte villkoren för undervisningen eller
innehållet i den oeh man närmar sig inte frågan
om arbetsformer som en del av en sådan inne-

hållsproblematik. Det är att uppmana lärarna till
blindhet oeh dumhet.

DALE: För det första vill jag säga att en diskussion som går ut på att lösningen på inlärningsproblernen i skolan ligger i att diseiplin eller auktoritet “äterinförs" - eller hur nu de här debattörerna

ser det- helt oeh hållet missat det väsentliga. Den
kris vi befinner oss i har inte att göra med att de

flesta lärare skulle ha givit upp sin auktoritet eller
liknande. utan med att själva samhällsutvecklingen skapar auktoritetskriser och att skolan får känna av dem. lvladjag velat varna för är att lärare mr.
i en komplieerad situation som de har svårt att
begripa sig på oeh handskas med. reagerar med
eftergivenhet - med att ge efter på kraven på att
läroproeesser-ska äga rum i skolan för alla barn.
Däremot är en sådan eftergivenhet naturligtvis
inte orsak till att vi har problem i skolan.
För det andra har jag inte velat bidra till en

diskussion som går ut på att alternativ pedagogik
skulle vara sämre än annan. I undertiteln till min
bok står "alternativ pedagogik” inom citations-

teeken. Vadjag vill kritisera år föreställningen att

det skulle finnas en "alternativ" pedagogrk t betydelsen av en pedagogik som löser eller slipper
undan grundläggande problem i undervisningen
som skapas av samhällsutveeklingen. Men detsamma gäller förstås "traditionell" pedagogik.

.lag håller helt med om det ni sa om metodliltering. Att tro att pedagogiska metoder utgör lös-

ningen på problem i skolan är farligt. därför att
det innebär en bristande verklighetsförankring.
Det är det mål man har för undervisningen tillsammans med de villkor som finns för den som
avgör vilka metoder som är bra eller dåliga. Vad
jag har velat kritisera ärjust tendenser till metodfixering som var så tydliga i den alternativpedagogiska diskussionen i början av 70-talet. De tendenserna är förstås minst lika starka hos den
traditionella undervisningens förespråkare.

Utgå från de problem som faktiskt
finns
Vad vi behöver är pedagogiska strategier som

utgår från de soeiologiskt olika villkor som finns
för undervisningen i olika skolor. Här finns inga
allmänna recept: vad som år bra i ett fall behöver
inte vara det i ett annat oeh tvärtom. Jag förespråkar en metodisk pluralism där man utgår från de
problem som faktiskt finns. Men till den verklig-

hetsförankringen måste också höra en realistisk
bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma
inom den skola vi har oeh med de begränsningar
deninnebäh
Jag skulle här vilja återkomma till det dåliga
samvetet vi talade om i början. Det hängde inte
bara samman med en vilja att önska bort auktori-

tetsrelationerna. Många förändringsinriktade lärare vill inte vara med om att deras undervisning

alls skulle ha de vanliga negativa effekterna - som
att sortera barnen. skapa motivationsproblem för
arbetarbarnen osv. De inser inte att det i det här
samhället oeh i den skola vi faktiskt har inte går
att bedriva en undervisning som helt undviker
sådana effekter. Att tro det är idealistiskt. Istället
måste man lära sig hitta framkomliga vägar i undervisningen trots att den delvis får sådana resultat.

KRUT: Vi har använt begreppet dubbelkvalifieering (se KRUT 4) för det du nu talar om: att en
"progressiv" undervisning också måste sortera
eleverna oeh kvalificera dem för det samhälle
som faktiskt enisterar- bland annat därför att allt
annat vore att lura dem. Men frågan är vad man
lär barnen samtidigt och därutöver. för undervisningen är inte uttömd i och med detta. Det är

självklart att barnen ska lära sig skriva till enempel. Däremot är det långt ifrån självklart att det
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måste ske på ett bestämt sätt. En skrivträning kan
t es försöka undvika att många barn uppfattar det
skrivna språket som någonting främmande.
Men för att återkomma till auktoritetens pro-

”Vad vi behöver är pedagogiska

strategier som utgår-från de socialt olika villkoren för andervisningen på olika skolan”

blem: du har också varnat för en undervisningssi-

tuation där auktoritetsförhållandena är oklara för
barnen?

Ûklara auktoritetsförhållanden
och social sortering

nen är det föga meningsfullt att som i den vulgära
skoldebatten vända sig mot själva projektmeto-

DALE: Jo., och det har att göra med sorteringen i
skolan. Det är funktionellt, kan man säga. att de
"dåliga" eleverna eliminerar sig själva istället för

den.

att öppet sorteras ut. Det sker till exempel genom

I den svenska debatten har du också använts för
att göra disciplinen hedervärd. Üch med disciplin
har man menat att få ungarna tysta och stilla i
bänkarna. Det här hartillhört den vulgära skoldebatt där ditt namn fått ﬁgurera. l din bok säger du
polemiskt att det inte är för mycket disciplin i
ungdomsskolan. utan för lite. Men om vi läst dig
riktigt så menar du med disciplin inte blinda former för maktutövning. utan något som harjust
med kommunikationsformerna i undervisningen
att göra?

att de lär sig att de är dumma. Därigenom lär de
sig också att de som lyckas där de själva misslyckas också har rätt att bestämma över dem i
yrkessammanhang senare i livet.

Men sorteringen är ett känsligt politiskt problem och kan inte bli alltför öppen utan att undergräva trovärdigheten i föreställningen om en skola för alla.

Här kan oklara auktoritetsförhållanden i
undervisningen underlätta en smidig sortering.
Vi vet ju att arbetarbarn har svårare än medelklassbarn att orientera sig i en situation där det är
oklart vad som förväntas av dem. l en sådan
undervisning kan det bli så att de väljer bort sig
själva. utan att ens få klart för sig vilka krav de
inte uppfyller i konkurrensen. Utstötningen blir
osynliggjord och individualiserad.
KRUT: Man kan räkna med att behovet att sortera eleverna i nya former kommer att öka nu när

skolan blir alltmer av förvaringsplats. En väg är
förstås en öppen differentiering. som det åter
börjar finnas viss öppen opinion för i Sverige. En
annan är de "mjukare" former du talar om.
Du har också velat varna för att alternativpedagogiska ideer kan komma till användning för att

legitimera sådana "mjuka" former för sortering
och det är förstås en varning som det finns all
anledning att instämma i.

Men det gör ju inte de alternativpedagogiska
idéerna sämre för det. "Projekt"-beteckningen
t en används som lösenord för allt möjligt som
inte liknar den traditionella undervisningen. I dåliga fall kan sådana "projekt" eller "temastudier" eller vad det kan vara givetvis fungera som
nya metoder för sortering av eleverna1 där "be-

svärliga" elever har full frihet att ingenting alls
lära sig.
Men så finns också exempel på väl genomtänkta projektansatser, där den avancerade projekt-

diskussionen utnyttjats i försök som anpassats
efter de lokala förutsättningarna. I den situatio-

Bort från en auktoritär disciplin

DALE: Något allmänt tal om disciplin villjag inte
vara med om. Jag använder begreppet för en

organisering av kommunikationen i klassrummet. Brist på sådan organisering tror jag ofta
innebär två saker. Antingen säger man indirekt
till de elever som inte koncentrerar sig eller håller
sig utanför själva undervisningen att de inte behöver vara med därför att de är så besvärliga eller
så pass dumma att det ändå inte tjänar något till
för deras del. Eller så säger man indirekt att det
man sysslar med i själva verket är dumt och inte
värt att ta på allvar. Båda sakerna är helt de struktiva.

KRUT: Men hur skiljer sig den disciplin du talar
om från en destruktiv disciplin som skapar nedtystade eleverf.l
Dale: Den klassiska disciplineringen är destruktiv
av flera skäl. Först och främst är den knuten till
underdånighet. till en hierarkiskt ordnad kommunikationsstruktur där all kommunikation ska gå i
riktning mot läraren. Själva poängen är att bryta
ner all kommunikation mellan eleverna och det är
inte ägnat att förvåna att motståndet mot den
klassiska disciplineringenjust bygger på en informell kontakt mellan de förtryckta. Den disciplineringjag talar om ska bland annat ha till uppgift
att bygga upp kommunikationsformer mellan eleverna. Jag tänker på sådant som att alla ska ha
rätt att yttra sig och bli lyssnade till., tagna på
allvar. Det går inte om några elever dominerar
eller om det aldrig är tyst i klassrummet.
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”Klassisk diseíplinering är knuten till nnderdönighet. .. själva
peängen är ett bryta ner kemrnnniketionen mellan eleverna),

För det andra har den klassiska disciplinering-

en alltid varit knuten till fruktan: fruktan att inte
lyckas. att beﬁnnas otillräcklig. att värderas och

jämföras med andra. Den har då i själva verket
gått ut på att vissa elever ska hålla sig tysta och
stilla så att andra kan lyckas och nå framgång.
Den har varit en disciplinering till tystnad.
Men om man som lärare vill motarbeta sådana

effekter av undervisningen. då måste man garantera att kommunikationen inom klassen fungerar.
Hår körde jag fast i början som lärare med mina

goda avsikter att vara anti-auktoritär. Vidare menarjag att en ordningi klassrummet ändå är förutsättningen för att några ganska elementära. men
ändå mycket viktiga ting kan ske: som att skriva.
koncentrera sig på en test osv.

Utrymme för erfarenheter

är överstimulerade. att de .bär på mängder av
obearbetad information som de fått genom media
och annat och som'på ett helt omedvetet plan kan
vara både ångestskapande och verka blockerande för inlärningsprocesser. En uppgift i unelervisi
ningen blir. menar de. att ge utrymme för bearbetning av sådana erfarenheter. Men om allting
som ska hända i undervisningen är bestämt på
förhand av läraren eller kursplanerna eller vad
det kan vara. då blir inget sådant utrymme kvar.
För oss är det intressant att du. som gör ungefär samma sociala analys av bakgrunden till skolans kris som Glocksee~sociologerna. ändå kommer fram till så helt annorlunda praktiska slutsatser. När du talar om anomi. ligger det väldigt nära
det som de sedan mitten av sjuttiotalet kallar för

"den nya socialisationstypenH - ungar som är
narcissistiska. som inte internaliserat klara
grånsdragande normer utan som har överdrivna
föreställningar om sin egen allmakt. Själva begreppet "anomi" användes f.ö. av Üskar Negt i

den diskussion vi publicerade i vårt nummer om
Glocksee (KRUT ll. s 54).

Förena rationalitet och sinnlighet
DALE: Det iﬂikrigrisre i min bok är attjag försöker
bryta ner åtskillnaden mellan rationalitet och

annan aspekt som vi tycker bör komma med. Det

sinnlighet. Jag menar att intelligensbegreppet
måste knytas till förmågan att känna och erfara i
vid mening. Rationalitet är en ändemrii'senligl'ieri
själva läro- eller arbetsprocessen. så att man kan

är inte säkert att en stark auktoritetsstruktur i
klassrummet gör att undervisningen fungerar.

se meningen med det man gör. Arbetet måste ha
ett "bruksvärde". en mening i sig självt och inte

Om läraren satsat allt på att en stark auktoritetsstruktur är bra och ändå "misslyckas". dvs barnen blir tysta. uppvisar inlärningsblockeringar
osv. då vet läraren inte vad han ska företa sig

bara utanför.
Då måste också kroppsliga förhållningssätt till
omvärlden bli en del av "meningen" och inte
avskiljas från vad som förnuftsmåssigt år målet

eftersom han valt bort möjligheten till en mer

för verksamheten. Det är hela människan som

experimenterande undervisning.
Med frågan hur auktoriteten används hänger
också samman din syn på rationalitet. som vi

handlar och hela hennes person måste vara närvarande i handlingen. Kroppens betydelse är ju

KRUT: När vi talar om auktoriteten i undervisningen och om hur den ska användas. finns det en

undrar lite över. Om vi tar Tvind. Hassela eller
Makarenko som exempel - och det är exempel

som du anför som positiva- då kan man säga att
de representerar en någorlunda enhetlig syn på

mycket märkbart es. i ett klassrum: det är viktigt
att det man säger verbalt hänger samman med det
som kroppen säger. att det inte blir dubbla budskap.
Men rationalitet i den här meningen kan bara
utvecklas kollektivt. i en miljö tillsammans med

rationalitet. vad vi skulle kunna kalla målrationalitet. Dvs att målet för läroprocessen är helt och

andra. och det är därjag vill tala om HdisciplinH

hållet uppställt på förhand. antingen det nu är att
eleverna ska bli goda marsist-leninister eller att
de ska lära sig huvudstäderna i Europa utantill.

att organisera själva processen när _man arbetar
eller lär sig saker. så att man har respekt för andra

Att komma fram till det målet blir då mest en

och så att det man gör är seriöst. Att det är seriöst

men dåi en positiv mening. "Disciplin" är ett sätt

teknisk fråga om hur man gör det på mest effekti-

betyder inte att där inte kan finnas plats för lek

va sätt. Här kan man såga att de vetenskapliga
medarbetarna i Glockseeskolan (se KRUT ll)

eller fantasi. men att man tar det man gör på allvar
och ser en mening i det.
Jag nämner Tvindskolorna och Hassela efter-

pekar ut en problematik som kommer bort i ett
sådant perspektiv. De menar att barn nuförtiden

somjag uppfattar själva livsformen där som ratio-
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nell i en god mening. Vad som händer är begripiigt för alla. Avsikten med arbetet och läroproces-

serna är tydliga för alla just genom att det ar
kollektiva miljöer. där personerna inte minst befinner sig i fysisk närhet till varandra.

När det gäller Glockseeskolan, så villjag först
understryka att jag är glad över att det existerar
ett sådant experiment -just därför att vi kan lära
oss mycket därifrån. Jag tänker då bland annat på
analyserna av sådantL som effekterna av en taylorisering av undervisningen av det slagjag nämnde
i början eller sådant som rör hur elevernas vardagserfarenhcter förhåller sig till de begrepp

som knnskapsförmcdlingen mäste bygga på osv.
Däremot tror jag inte att deras slutsatser är nödvändiga. alltså att det inte skulle gå att nå framgäng med målrationeila låroprocesser och att undervisningen därför mäste ordnas pä ett annat
sätt. Jag tycker också att Glocksee-sociologerna
år alltför beroende av Freud. Psykoanalysen är

ett bra redskap när det gäller att förstå människan
i det kapitalistiska samhället. men gör det svårt
att hitta ett alternativ.

Pedagogiska universalmodellcr
finns inte
Men när det gäller både Tvind. Hassela och
Glocksee. trorjag det är oerhört viktigt att vi inte
flyttar över deras pedagogiska praktik till vanliga

skolan som modeller. De existerar alla under speciella sociala villkor och går inte att "tillämpa" i

andra situationer utan att man tar hänsyn till skiltnaderna dårvidlag. Glocksees pedagogik bygger
ju t ex på en upplösning av på förhand uppgjorda
tidsscheman och ämnesindelningar och det skulle
nog snart leda in i rena återvändsgränder om
detta överfördes till den vanliga skolan.
KRUT: Vi är också skeptiska till mycket av
Giocksee-programmct - bland annat det slags er-

,,Rntinrtnlitet är en ändamålsen-

lighet i själva. arbetsprocessen... Arbetet har ett ”bruksvr'irde” en mening i sig självt."
på Hasselakollektivcn existerar under särskilda
betingelser. Lärare och elever bor tillsammans i
fysisk närhet och ganska avskilda från världen i
övrigt. Man upprättar en nåra kontakt. De nor-

mer man vill bygga upp förmedlas i ett mycket
konkret och praktiskt sammanhang. t ex gemensamt fysiskt arbete. Straff och sanktioncr kanI
omedelbart följas av närhet och ömhet: man tar

ansvar för varandra osv. Gamla Hasselaelever
talar också om kollektivet som "familjen" och
ibland om lärarna som "föräldrar". Man har
också en mycket stark auktoritetsstruktnr. lvled
din terminologi skulle man kunna säga att det
finns ett omedelbart och klart samband mellan
vägledning. värdering och sanktion och att man
har motsatsen till anonym "tredje-personskompetens".
Vi är inte så säkra på att sambandet är så klart,

men bortsett från det vill vi varna för när det hår
slaget av pedagogik allmänniggörs och "tillämpas" i andra sammanhang och under helt andra
villkor.
Hur "bedriver" man tex Hasselapedagogik
tre timmar i veckan med besvärliga elever och

elever som resten av tiden formas i helt andra
sammanhang och av helt andra människor? Vi
ska heller inte glömma att normkonflikterna i
samhäliet och i skolan är av ett annat stag än de
som finns i familjesocialisationen. Till en del är de
alitid klassmåssiga F-i skolant ex mellan medelklasskolan och arbetarbarn e och de normkon-

bjudande-pedagogik som tycks praktiseras - men
vi ser en viktig poäng i deras intresse för inlär-

flikterna försvinnerju inte bara för att staten eller
skolan som institution börjar "uppfostra" medborgarna eller barnen. Däremot kan de döljas den

ningsbiöckeringar och

vägen.

erfarenhetsbearbetning

och där tycker vi att "rnålrationelia" pedagogiker har en svag punkt. F.ö. menar ju Glocksee-folket också att deras experiment framför allt
ska kunna ge erfarenheter som är användbara i

den vanliga folkskolan - inte att deras program
ska "överföras" som modell.

Men .när vi talar om hur pedagogiska experimentskolor som existerar på bestämda villkor
kan användas som allmänna pedagogiska model-

ler, då är Hassela betydligt intressantare. Både i

Men både när det gäller Tvind och Hassela
kommer vi tillbaka till de här "guldåldcrsmyterna" vi tycker man kan spåra i din bok och som vi
talade om tidigare. Iden intensiva danska diskussionen om Tvind under de senaste åren har en
kritik riktat in sigjust mot att man där utvecklat
en konformistisk pliktmoral kring arbetet och en
syn på normer och normförmedling som - menar
kritikerna _ är personlighetskrympande och kollektivistisk i dålig mening: den enskildes behov

traditionellt konservativa och i "nykonservati-

utraderas (se artikel s. 84 i det här numret). Hur

va" opinioner lyfts Hassela gärna upp till sam-

det nu än år med den saken, så tycker vi du gör
det lite för lätt för dig när du säger att Tvind och
Hassela är exempel på pedagogisk praktik där
rationalitet och sinnlighet ingått förening.

hällspedagogiskt exempel - och det år riskabelt.

Låt oss precisera för att inte bli missförstådda:
Den pedagogik som bedrivs i institutionell form

2ö Aaktort'rer och. pedagogik

Erfarenheter och begrepp
DäLEf: Jag tvivlar också på den ganska långtgående
erfarenhetspedagogik som man tycks tillämpa på
Glocksee - alltså att all undervisning måste ta sin

utgångspunkt i elevernas erfarenheter och behov. Det är här den ryske psykologen Vygotsky
har haft betydelse för mig. Enligt honom kan

undervisningen också starta i begrepp och frän
utgångspunkter som inte är direkt begripliga utifrån barnens aktuella erfarenhetshorisont. De
behöver heller inte vara HmotiveradeH för att
kunna tillgodogöra sig alla kunskaper. utan kan

lära sig sådant de först senare förstår fullt ut.
Jag tror att vi måste överskrida den Piaget-inriktade utvecklingspsykologi som varit förhär-

skande inom det mesta som gjorts inom progressiv pedagogik under det senaste decenniet. Ofta

har Piagettraditionens företrädare hamnat i en
position där de underkänner att de vuxnas instruktioner kan lära barn någonting. Enligt min

mening är detta olyckligt: de vuana och lärarna
kan införa begrepp. lära barnen ett språk och ge

struktur ät deras tänkande och läroprocesser'.
KRUT: Men också på den här punkten har du
blivit utnyttjad på ett ovanligt korkat sätt i den
svenska debatten. Ürn vi förstått Vygotsky rätt så
utgår hans resonemang här från problemet kring
hur vardagserfarenheter hänger ihop med ab-

strakta begrepp. Eller med hans och din terminologi: hur vardagsbegrepp hänger ihop med veten-

skapliga begrepp. Han varnar å ena sidan för
“verbalism'H _ att barnens erfarenheter avskiljs

från de kunskaper och begrepp de förväntas lära
sig. [lå blir undervisningen fragmentiserad. mer
eller mindre obegriplig och i värsta fall helt de-

struktiv. Å andra satan vill han undvika att Israprocesserna begränsas av vardagserfarenheterna

och alrig når fram till begrepp som gör generaliseringar möjliga och som lagrar ackumulerad1

"objektiv" kunskap om världen. I-lan menar att
en sådan begränsning inte är nödvändig och skil-

jer sig då från Fiaget-traditionen som bland annat
hävdar att vissa förmågor till abstraktion inte
utvecklas hos hamen förrän i bestämda åldrar.
Du själv vänder dig också mot resonemang som
går ut på att elevernas motivation är en förutsättning för att läroprocesser ska äga rum. Men problematiken rör alltså sambandet mellan vardags-

erfarenheter och begreppsinlärning. Just Vygotsky har också blivit en av inspiratörerna för den
"erfarenhetspedagogik" [se KRUT 12) som utvecklas av Pedagogiska gruppen i Lund.

Skolan är abstrakt
Men i den svenska debatten har du - och genom dig Vygotsky - använts som vetenskaplig

legitimation för ett ganska kompakt ointresse cller förakt för just sådana frågeställningar. lvlan
anklagar dem som intresserar sig för problemet
för att vara “kunskapsnihilister" eller för att förneka att det finns objektiv kunskap om världen.
Allt tal om elevernas erfarenheter och behov har

man velat avfärda med att det skulle gå ut på att
de som vill syssla med mopeder ocksä får syssla
med mopeder osv. Det är visserligen fråga om en
riktigt fördutnmande och okttnnig argumentation., men den är farlig därför att den underbygger
en vanlig vanföreställning hos lärare: att kun-

skapsförmedling år en enkel process där "kunskaper" förflyttas från lärarens huvud till elevernas utan att någonting annat alls händer samtidigt. Den inbjuder också till den metodﬁkering vi
talade om tidigare och-till en okritisk föreställning
om att de kunskaper man ska undervisa om är

givna en gång för alla och inte behöver diskuteras.
Nu kan man också kritisera den sovjetpsykologi du lyfter fram

spetsen

-

-

med Vygotsky och Leontievv i

ur andra aspekter. Kritikerna menar att

den ofta leder in i ett undertryckande av barnens

fantasi och ett förnekande av deras förmåga att
uttrycka sina egna behov. och att den också väste
fram som ett vetenskapliggörande av den unga
sovjetstatens intresse av att forma barnen till lojala sovjetmedborgare. Men låt oss stanna vid
"verbalismen". Du talar en hel del om den i din
bok. Det är väl ändå den som dominerar i skolundervisningen? Skolan är inte alltför teoretisk. det
kan man inte beskylla den för. men den är abstrakt.
DALE: Jo. det är klart att oerhört mycket av den

kunskap som presenteras för eleverna är extremt
avsöndrad från vardagslivets erfarenheter och

kunskaper. Den klyvnaden är destruktiv och en
del av sorteringen i skolan. eftersom det framför
allt är medelklassbarnen som accepterar att lära

sig saker de inte alls begriper eller ser användningen av.

Det tjänarju ingenting till att ropa på kunskap
och auktoritet. så länge vi inte förändrar kun-'
skapsbegreppet. Det är en ämneskritisk uppgift

att utveckla begrepp i undervisningen som kan
förmedla barnens vardagserfarenheter och skapa
helheter.

Pedagogisk formalism
som undervisningsteknologi
KRUT: När de som kräver "kunskaper" i Sverige blir pressade på vad de menar. då brukar de

hänvisa till "traditionella skolkunskaper".
DALE: Det tror jag är en farlig inställning eftersom den uppmuntrar en teknologisk syn på kun-

Aukrört'rer öeh psdngögik 2?

skap: öm bara ungarna har fått i sig det öeh det. då

behöver man inte lﬂlïfﬁﬁåﬁl'ﬂ Elg för de prüblem

kan vi vara lugna. Men detta utveeklar i sig självt
inte alls sådantjag trör är helt avgörande: förmågan att tala. skriva. använda språket. Däremöt
vill jag samtidigt varna för ett förakt för små.
enkla öeh vardagliga detaljer i kunskapsarbetet.
Jag tänker på sådant sem att i lugn neh rö skriva
ett stveke. kbneentrera sig på en test. kanske
återge en iäaa - det verkar kanske inte märkvärdigt men är elementär träning sem jag trör vi
måste hålla fast vid.
KRUT: En tanke söm dykt upp i högervågen

sam är reella. de verkliga ursaker söm finns baköm. Det innebar en säker förrn för repröduktiön
av klasskillnaderna inöm skalan.
Här har vi mycket att lära nss av Ülöekseetör-

söket - öm hur en tavlörisering av t es tidsstrukturerna i undervisningen skapar inlärningsbiöekﬂL
eringar.
KRUT: Begreppet "den dölda läröplanen" syftar

på den "dölda" inlärning snm sker vid sidan av
den sörn den Officiella läroplanen talar öm. Men
de söm i Sverige nu röpar pä “fasta kunskaper"
vill inte ens höra talas brn begreppet "döld lärö-

inöm svensk sköldebatt är att kursplanerna börde

föreskriva in i minsta detalj vad sörn ska läras ut1
så att all "eftergivenhet" ß- eller "flum" söm det

plan". Hur ser du på det?

Söeiölngisk fantasi
och pröjektundervisning

heter i Sverige - blir ömöjligt.
DALE: Den innebär bara en ny förnt av undervis-

DALE: Det visarju bara hur väsentligt det är att

ningsteknölügi. Man körnmer att kära helt fast

kunskap öm den dölda lärnplanen får en plats
inöm lärarutbildningen. Ju mer man sam lärare

örn man börjar tänka i sådana banör. eftersöm

man inte övervinner några kunskapskriser den
vägen. Det är en förrn för taylörisering av underF

vet öm vad söm faktiskt händer inne i klassrum-

met öeh öm skölans röll i samhället. destö större
förutsättningar har man att göra nägöt vettigt i

visningspröeesen. Däremot kan man den vågen

säkert etablera en säker sörtering av eleverna.
eftersöm det då blir helt rimligt att plaeera “dåli*

undervisningen.
Jag trör att det slaget av kunskap-tillsammans
med ämneskunskaper - är en förutsättning för att

elever i särskilda klasser eller liknande. Dä
.
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”Sociologiskfantasí är eaförmåga arr binda samman vardagserfareaheter med begrepp. att atÜrrin enstaka exempel utveckla
om
samhälleliga
kunskap

hell:erer. 9 9
utveckla vad jag med Üskar Negt vill kalla för
sociologisk fantasii undervisningen. Med sociologisk fantasi menar jag en förmåga att binda samman vardagserfarenheter med begrepp. att utifrån enstaka exempel utveckla kunskap om samhälleliga he-lheter. Det är en förmåga som gör det
möjligt att motverka ämnesfragmentisering och

skapen.

Min uppfattning är att projekt på universitetets
grundnivå lätt leder in i en fragmentisering av
kunskapen. De enskilda studenterna har svårt att
överblicka det ämnesområde de förväntas behärska. De enskilda projekten riskerar att bli enkla
avskrivningar av kunskap andra utvecklat.
Många har svårt att förstå i vilket övergripande
kunskapssammanh'ang deras insatser ingår och
de slutar med att intressera sig för vad andra
grupper sysslar med.

Sociologiskt perspektiv

på motivation

verbalism.
KRUT: När du talar om sociologisk fantasi. finns

Det är dettajag kallat "motivationskriserﬁ men
med det menarjag inte först och främst ett psykoF

det kanske anledning att komma in på din kritik
av projektarbete - sociologisk fantasi är ju ett

logiskt fenomen. En institution bidrar själv till att

centralt hegreppi diskussionen om t ca problem-

som motiverade av varje student.
Det bör den göra genom att bygga upp en

orienterad undervisning.
DALE: Jo. och jag tror säkert att projektarbete

kan vara ett sätt att utveckla sociologisk fantasi
på. Däremot finns det inga garantier för det. givetvis. Inom ungdomsskolan kan jag tänka mig
att projektorganiserat arbete kunde användas
som ett sätt att överbrygga gränserna mellan oli-

ka ämnesområden och att skapa hclheter i läroprocessen. Det fordrar erfarenheter av hur det

gårtill och både ett genomtänkt syfte med arbetet
och en genomtänkt organisering av det. Använda

på ett bra sätt kunde projektstudiert ea användas
för att på varje enskild skola lagra kunskap om
lokala ekonomiska. sociala och kulturella förhållanden.

Däremot finns det- som vi tidigare var inne på
- stor risk för att projektarbete kan användas som
ny form för sortering av eleverna. där barnen har
möjlighet att välja sig bort från viktiga kunskaper
osv.
KRUT: En skillnad man sällan har klar för sig i
den svenska debatten om projektarbete är den

mellan ungdomsskolan å ena sidan - där projektarbete i strikt mening f ö är mycket sällsynta H

och å andra sidan universiteten och andra vuxenutbildningar. Dina erfarenheter från projektstudier härstammar från universitet och din kritik
gäller också den roll projekt kan spela och spelar
där.

DALE: Jag är motståndare till att man projektorganiserar den inledande grundutbildningen på en
universitetsinstitution som den där jag arbetar.
Det är oerhört viktigt att alla studenter till att

börja med får en grundläggande kunskap på olika
områden som är relevanta för den disciplin vi
arbetar med och med projektorganiserad grundutbildning finns inget sätt att garantera den kun-

skapa betingelserna för att studierna uppfattas

ämneskritisk tradition. där tidigare kunskap kan
motivera att ny kunskap utvecklas. -Dä mäste
institutionen garantera att vetenskapliga begrepp
utvecklas utifrån vilka en ständig nyorientering
kan ske. Det är viktigt för oss t elit att alla studen-

ter läser grundläggande klassiska teater inom so«
ciologin. På så sätt menar jag att motivationen
bör ses sociologiskt. som ett socialt fenomen inom en institutionell praxis. och inte som ett indiH
vidualpsykologiskt. Det år också först när studenterna vet vilka centrala begrepp de måste
orientera sig i förhållande till som de kan pröva
sina egna livserfarenheter mot dem. Därför är
menarjag. en ämnestradition en förutsättning för
att studenterna och lärarna ska kunna utveckla
den sociologiska fantasi jag talade om tidigare.
Mycket av den forskning som nu gär under
benämningen ”projekt” på universiteten är i
själva verket ett slags oppdragsforskning. där
tidsbegränsade anslag. på förhand givna formuleF
ringar av "problemen" och så vidare förvandlar
forskningen till ett slags statligt utredande. På så
sätt blir det omöjligt att bygga upp ämnestraditioner. ackumulering av tidigare kunskap. och man
hamnar i en okritisk teorilöshet.
KRUT: Men detta hindrar väl ändå inte att begränsade projekt kan vara en del av universitetens grundutbildning. förutsatt att de ingår i en
helhet som garanteras av institutionen?
DALE: Nej. i och för sig inte. Men då måste den
garantin finnas. Däremot kan jag väl tänka mig
projekt på högre nivåer inom universitetsntbildningen. De kan då bli en del av en ständig nyorientering inom vetenskapen och disciplinen.
Over huvud taget tror jag det är viktigt att få till
stånd en ämneskritisk levande diskussionsmiljö
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på institutionerna. En sådan miljö ärden främsta
garantin för att utbildningens innehåll har en hög
kvalitet.
KRUT: Hur ser du på andra vunenutbildningar
när det gäller projektorienterad undervisning?
DALE: Jag har sällan sett exempel på väl fungerande projektundervisning. Däremot är det viktigt att inte föra en allmän diskussion om projektarbetets välsignelser eller dåliga sidor. utan
undersöka vad man har att vinna av det på olika
utbildningsinstitutioner. Jag tyckte tes att det
program som Gunnar Sundgren skisserade i
KRUT 15 verkade mycket rimligt.
KRUT: Din kritik mot projektarbete gäller bland
annat Knud Illetis formulering av grundvalarna
för problemorienterade studier?

Undervisning som framställning
DALE: Ja. och det har att göra med att han enligt

min mening har fastnat i ett individualpsvkologiskt perspektiv på motivationen. där det viktigaste blir att varje enskild students motivation
föreligger. På så sätt menarjag att han missar den
anknytning av motivationen till själva institutionen och dess miljö somjag betonar. Just därför

blir han också alltför inriktad rnot produktionen
av kunskap inom projektgrupperna och får inte
någon riktig plats för de begrepp somjag anser att
institutionen ska låta stå i centrum för kunskapsorienteringen. Det blir ingen plats för undervisning som framställning av tidigare producerad
kunskap. Framställningen kommer bara in som
eventuell slutprodukt i projekten.
Üm inte undervisning också alltid får vara
framställning av begrepp och resultat. så förlorar
man möjligheten att förhålla sig kritisk till det
slags kunskap som institutionen bygger upp sin
undervisning på. Det är mycket viktigt att den
kunskapen oavbrutet ifrågasätts. att studenterna
och lärarna frågar sig vad det är för slags kunskap. vad den ska användas till osv. Men då
måste den också framställas gång på gång.
KRUT: Vi tror att du gör Illeris orättvisa i din
beskrivning. Hans krav på deltagarstyrning är
t ett inte alls absolut. l sin första bok. Problemerienterad och deltagarstyrd undervisning. hade
han med det därför att han då i den speciella
universitetspolitiska situationen (ett nytt danskt
universitetscentrum i Roskilde) ansåg deltagarstvrningen vara den enda garantin för att stu-

”Om inte undervisningen också

nlltidfår vnrn framställning nv
begrepp och resultat, .så förfornr men möjligheten nrtförhrii-

ln sig kritisk”
Hans svn på motivationsproblematiken är mer
komplicerad. När han skrev sin första bok använ-

de han sig av bland andra Piaget därför att denne
då representerade ett alternativ till behavioristisk
inlärningspsykologi. I centrum för Illeris intresse

står nog ändå frågan om studenternas erfarenheter och ett slags imperativ: att varje undervisningsförlopp måste gå in i problematiken hur
"ämnet" förhåller sig till de erfarenheterna. Därmed menar han inte att läraren eller handledaren
ska vika tillbaka inför studenternas aktuella motivation eller brist på motivation eller att institutionen inte skata ansvar för att studenterna kon-

fronteras med etablerad kunskap.

”Mannen som bytte sida”
Vi har till sist en fråga till dig om hur du ser på
din roll som offentlig person. som utbildningsde-

battör. l Sverige har du ju ganska skamlöst lanserats som "mannen som bytte sidaH och som vill

försvara traditionella undervisningsformer mot
nya fördärvliga ideer. För oss har det legat nårmare till hands att uppfatta din kritik av den alternativpedagogiska diskussionen t es som ett för-

sök att utveckla ansatserna inorn en kritisk progressiv tradition. som för vår del ändå härstammar från åren efter l968'?
DALE: Ja. jag ser det som en utveckling på vänstersidan. Frågan är bland annat hur långt debatten inom en bred vänsterrörelse räcker till. hur
öppen den kan vara för reella problem och för en
öppen diskussion av vad som händer med skolan.

av villkoren för undervisningen och av möjligheter som finns. Här har jag velat bidra med en

kritik av vår egen historia och det är viktigt att vi
har utrymme för den kritiken.
I Norge har vi också en högervåg på väg inom
skoldebatten. Kristelig Folkeparti talar om normer och värden. Hpvre om att kunskapsnivån
sjunker. Man kräver hårdare disciplinering. organisatorisk differentiering av eleverna. "baskun-

diernas innehåll verkligen skulle bli annat än traditionellt. l en utveckling av Illeris perspektiv
kan man tänka sig att deltagarstyrningen gäller
för vissa moment i arbetet. men inte för andra. så

skaper” osv. Jag tror det är viktigt att vi kan ge

att institutionen kan garantera en helhet i kunskapsmässan osv.

disciplin osv. Den diskussionen villjag bidra till.

svar. Üch då är det också viktigt att vi sjålva år
klara över frågor som gäller auktoritet. kunskap,
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Att göra KRUT oeh få ut den är ett
tidskrävande arbete.
Vill du komma med i arbetet?

Som ombudsförsäljare. som kontaktperson. eller som medarbetare i
någon ternaredaktion - är du välkommen.

Vill du hjälpa till med ponktinsatseri
samband med utskiek eller hjälpa till
med det löpande kontorsarbetet? Vi är

taeksamma för all hjälp v-i kan få.
Ring eller skriv till oss.
KRUTfredaktionen

Varning för ny läromedelsuiredning
Öckerö - skolan som snﬁe segel
Vad händer på Tvind?
Skolpinniür: lnnn måste
bryln mot reglerna
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KHUT Klara Norra Kyrkogata 26 111 22 Sth. Tel 08-21 70 10
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