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Introduktion 

De flesta människor har kännedom om pedagogik, men kunskaperna om 

pedagogikens olika begrepp och teorier, om olika idéhistoriska linjer bakom de 

rådande föreställningarna om utbildning, undervisning, fostran och lärande är mer 

begränsade. De flesta har också i regel en åsikt om pedagogik, men kanske inte 

närmare reflekterat över sin pedagogiska grundsyn eller jämfört den med olika 

lärandeteorier. Undervisning, lärande, bildning och socialisation är grundläggande för 

människans utveckling och växt. Att kommunicera med symboler, tecken, tal och 

kropp är kulturens drivkraft och samhällets sammanhållande kitt. De flesta tänker 

dock inte på pedagogik i sådana termer utan kanske snarare på hur läraren praktiskt 

lägger upp sin undervisning.  

 

Även på en samhällelig nivå är, trots talet om ett kunskapssamhälle, en medvetenhet 

om pedagogik många gånger begränsad till egna erfarenheter och common-sense. 

Pedagogik pågår hela tiden i olika former av kommunikationer; föräldrar förklarar 

idéer för sina barn, yrkesutövare förevisar nya rekryter ett kompetent utförande, 

vägledare lyssnar och ger råd om möjliga sätt att hantera val och livssituationer, lärare 

undervisar studenter och elever på universitet, i skolor och i folkbildning, vänner 

utbyter och delar erfarenheter över internet. Även om just universitet och skolor är 

specialiserade institutioner för pedagogik, har många organisationer en pedagogik 

med vilken de söker kommunicerar kunskaper och värden.  
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Pedagogik är alltså i en allmän mening något grundläggande som de flesta människor 

dagligen deltar i och har kunskaper och kunnande inom. Detta vetande har också 

inordnats vetenskaplig systematik och kommit att utgöra en kunskapsbas för 

pedagogiken som disciplin och ämne. De senaste århundrandena har kulturellt 

inbäddade levnadsregler och konventioner baserade på en brokig uppsättning 

iakttagelser, traderade lärdomar och anekdoter, fördomar och insikter blivit 

diskursiva, systematiserade och utsatta för kritisk reflektion – ett reflexivt lärande 

(Habermas 1990). Vaga och erfarenhetsbaserade lärdomar prövas, utvecklas och 

preciseras i begreppsbildning. Över tid har specialiserade teorier och 

begreppsarsenaler utvecklats, även om kunskapsbasen inte är samlad. Vissa aspekter 

av en sådan pedagogisk bas kan uppvisa en påtaglig stabilitet medan andra blivit 

utdaterade. Idag är teoretiska och praktiska kunskaper i pedagogik helt nödvändiga 

för att på ett kvalificerat sätt leda lärande och utveckla kunskapsbaserade 

verksamheter. 

 

Bakom vardagliga och till synes triviala frågor om att nå fram till andra med ett 

innehåll och utveckla gemensam förståelse finns pedagogikens stora frågor om 

utbildningen och bildningens mål och riktning, syften och verksamma processer. Vad 

räknas som kunskap? Vad är vetvärd kunskap för de lärande i en tänkt framtid?  Efter 

vilka idealbilder utbildar vi? Hur kan undervisning och lärande organiseras och 

bedömas? Hur bygga ett demokratiskt utbildningssystem med rika och jämlika 

lärandemiljöer som tillvaratar varje students eller elevs förutsättningar till lärande och 

utveckling? De pedagogiska frågorna är om möjligt än mer aktuella i samtiden och 

behovet av kvalificerad kunskap och reflekterande överläggningar större än i tidigare 

samhällsskeenden som jag kommer att argumentera för i denna ämnespresentation. 

Det kan inledningsvis vara värt att påminna sig om att pedagogikbegreppet har ett 

ursprung i begreppet paidea och att utbildning kommer från Educere (lat.) som 

handlar om en kultivering av människans olika inneboende förmågor och intressen. 
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Schole (klassisk grek.) refererade faktiskt ursprungligen till fritidssysslor och re-

kreation som var nödvändig för eudaemonia, d.v.s. mänsklig blomstring, att leva det 

goda livet. Den atenska skolan, lyceum, innehöll däremot diskussion, studier och 

reflektioner. Pedagog (pedagogue) var på liknande sätt en personlig mentor, 

handledare, den som ledde till skolan. Idag har betydelsen blivit mer av skollärare. 

Handledning i en överförd mening utgör dock alltjämt en central del av pedagogiken; 

att leda lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vad de olika pedagogiska 

begreppens historiska ursprung visar är att alla begrepp skiftar innebörder och att 

varje tids pedagogiska idéer befinner sig i spänningsfältet mellan kulturell 

reproduktion och ny kunskapsproduktion, mellan förutbestämd överföring av ett 

färdigt kulturarv och kreativt omskapande lärande i den fria nyfikenhetens och 

bildningens tjänst. Pedagogiken kommer aldrig att nå fram till ett slutgiltigt svar om 

hur människan formas och bör formas som samhälls- och kulturvarelse eller som 

lärande person, då skulle vi nämligen ha lämnat området och inträtt indoktrineringens 

domäner.  

 

Pedagogikens start   

Pedagogik har en historia lika lång som människan själv. Erfarenheter livsnödvändiga 

för överlevnad har förts över till andra genom cykler av kreativ transformering. Att 

samla på sig erfarenheter och koda dem är basen för allt lärande. Att omkoda och 

överföra (i brist på bättre ord) erfarenheter är också basen för all undervisning 

(Hamilton & Zufiaurre 2013).  Flera av våra föreställningar om vad en skola är går 

tillbaka till Aristoteles och Lyceum, där Aristoteles själv blivit en arketyp för en lärare 

(vandrande lärare i en öppen skola). De lärande sökte sig dit inte bara för att lära av 

Aristoteles utan även av de resurser som fanns där (som bibliotek och lärandematerial 

vid gymnasierna). 

 

Det var dock långt senare under upplysningsperioden och med Johann Frederich 

Herbart (1776-1841) som grunden lades för den vetenskapliga disciplinen av 
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undervisning och lärande (Stormbom 1986).  Hans Allgemeine pedagogik kan ses 

som den första sammanhållna moderna teorin. Genomsyrad av den nymornade 

upplysningsrationalismen kom den att lägga grunderna för en ny typ av pedagogiska 

texter kring frågan: hur kan människor undervisas? Herbarts främsta bidrag var att 

märka ut pedagogikområdet från allmänna utbildnings- och folkteorier och common-

sense och att avgränsa skolan från hemmet eller självbildningen. Det är dock viktigt att 

påpeka att Herbart själv, likt sin föregångare på lärostolen i Köningsberg, Immanuel 

Kant, var mycket kritisk till skolmässig formalism. Herbart gjorde etiken och det goda 

livet till grundläggande för pedagogiken, vilket sedermera fick en mycket mer 

undanskymd tillvaro i skuggan av den experimentella och empiriska psykologin. Det 

är i slutet av 1800-talet som pedagogiken i symbios med psykologin växer fram som 

vetenskaplig disciplin på bredare front runt om vid universitet i Europa och 

internationellt (Lundgren 2009). 

 

Med den frambrytande moderniteten under 1800-talet kommer pedagogiska frågor 

och svar också centreras kring att skapa framtider, inte bara återskapa ett förflutet. 

Hos Herbart var denna framtidsnavigering som sagt vägledd av etiken och filosofin. 

Medlet var psykologin. De nordiska utbildnings- och läroplanstraditionerna bär ett 

långt historiskt arv av spänningar mellan en humanistiskt bildande pedagogik och 

läroplan (öppen tid och fritt kunskapssökande) och en naturvetenskapligt rationell 

läroplan (styrd tid och bestämd kunskapsöverföring). Den första kontinentalt 

orienterade (der Lehrplan) förespråkar en fördjupning av formalbildande karaktär (att 

träna intellektet med vägledning av etiken och med hjälp av filosofin), den senare 

huvudsakligen mer anglosaxiskt orienterade (Curriculum) att ge nyttig kunskap och 

göra effektivt bruk av tiden.  

 

Det är med den moderna skolans framväxt som man kan börja tala om att följa en 

kurs, ett planlagt tidsindelat lärande. En rationell läroplanskod (Lundgren 1989) blir 

successivt allt mer framträdande i skolor och med den stadfästes en linjär, kronologisk 
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och mätbar tid. Pedagogiska texter och läroplaner bygger in allt mer av tidkontroller 

(Sundberg 2012). Skolan blir en av de viktigaste instanserna i samhället för att 

disciplinera tiden. Att vara modern är att vara tidsdisciplinerad, tidseffektiv och 

framtidsorienterad. En cirkulär allmogetid trängs successivt undan under 1800-talet 

och i skolan kommer punktlighetsträning, att bygga in en klocka i varje barns 

medvetande, att bli ett grundfundament i det moderna projektet (Sundberg 2005). 

 

Pedagogikens tre arv 

Pedagogiken har alltid varit en del av olika samhällsprojekt i en vidare mening. Den 

historiskt betingade kulturella tolkningshorisonten har utgjort den fond mot vilken 

pedagogikens territorium och terräng, teorier och begrepp, formulerats och formerats. 

Pedagogiken är ovillkorligen del av varje tids kulturella berättelser, eller vad Charles 

Taylor kallar ”social imaginaries” (2004). Pedagogik handlar i grunden om hur 

framtiden ska säkras med de nya generationernas kunskaper och lärande. Varje tid 

har att utveckla hållbara svar på denna fundamentala pedagogiska fråga (Durkheim 

1956). Bildning handlar alltså inte någon antikvarisk uppgift att återskapa ett förflutet, 

utan om att formulera principer för urval av skolans innehåll och former och ange en 

riktning framåt. Det är symptomatiskt för en samtid präglad av oöverskådlighet att 

bildning endast omnämns två gånger i nuvarande läroplaner.  

 

Det pedagogiska territoriet har på detta sätt också alltid varit föremål för olika 

uppfattningar.  Pedagogiken är oundvikligen indragen i sin samtids värdefrågor. 

Därmed inte sagt att all pedagogik skulle vara ideologiskt betingad. Även om de 

kulturella och politiska landskapen förändras finns det landmärken för navigering, 

mer eller mindre förnuftiga, bättre och sämre grunder att behandla de pedagogiska 

frågorna utifrån. De epistemologiska och konceptuella kartorna över pedagogikens 

områden förändras emellertid hela tiden och det är nödvändigt att vara maktobservant 

- att veta vem som ritat, vem som ritar om och på vilka och vilkas premisser detta 

sker. För att förstå pedagogiken av idag måste man se hur gränsdragningar historiskt 
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har förändrats visavi dess socio-historiska kontext. Den pedagogiska vetenskapens 

historia och utveckling kan följaktligen skrivas på flera sätt beroende på vilken 

position och tidsaxel som man väljer att betrakta landskapet från.   

 

En variant är att börja i antiken med de mer systematiska reflektioner som tar form 

vid akademeia kring kunskapernas och lärandets natur. Pedagogiskt tänkande och 

pedagogisk kunskap har för det första ett i bred bemärkelse historiskt 

bi ldningsarv som formerats i akademier och sedermera vid det klassiska 

universitetet och som innebär att systematiskt reflektera över kunskapernas- och 

meningsbildandets villkor och processer – eller människoblivandet med ett annat ord. 

Pedagogiken har en djup filosofisk rotbildning och bör i grunden förstås som en 

bildningsvetenskap som självklart innefattar vidare aspekter av kunskapsfilosofi och 

historisk, kulturvetenskaplig hermeneutik och humaniora. Teologin och filosofin har i 

många stycken varit företrädande föräldradiscipliner till den pedagogiska reflektionen.  

 

Pedagogisk teoribildning har för det andra ett reflexivt  samhällsorienterat arv. 

Pedagogik som vetenskap kan också relateras till det moderna universitetets 

tillblivelse. Upplysningen var ett kunskapsprojekt som drev fram en demokratisk 

utveckling – allas rätt till kunskap. Med insikten att kunskap är makt bidrog 

moderniseringen också med att etablera en kritisk prövande pedagogik. Denna 

tjänade inte bara som redskap för den sociala och kulturella reproduktionen utan 

verkade också för samhällelig förändring - en tolkning och kritik av moderniteten. 

Pedagogiken har med detta arv en viktig uppgift att förse med kritiskt prövande 

medborgarkunskaper och medborgarbildning för att åstadkomma mer jämlika och 

rättvisa förhållanden i utbildning och skola. Alltsedan Herbart övertog 

professorsstolen i Königsberg efter Immanuel Kant år 1809 har också utbildningens 

mål och syften, drivkrafter och underliggande sociala mekanismer varit centrala 
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kunskapsobjekt för pedagogiken1. Här är John Dewey, Max Weber och Émile 

Durkheim avgörande för ämnets formering. Ämnet ägnar sig inte bara åt en fördjupad 

förståelse för filosofiska frågor om t.ex. kunskapens natur eller lärandets villkor utan 

är också en samhällsvetenskap som reflexivt avser att förklara och förändra utbildning 

och skola i olika samhällsformationer.  

 

För det tredje har pedagogiken ett empiriskt professionsarv. I modern tid har 

förväntningar och förhoppningar på att pedagogisk kunskap och forskning ska lösa 

problem och utveckla praktiskt tillämpbar kunskap tilltagit. Pedagogikens ’tredje 

födelse’ sker när den växer fram i symbios med psykologin som bas för 

lärarutbildningarna i början av 1900-talet. Det är då särskilt de tillämpade 

kunskaperna som betonas. Pedagogikens kunskaper ska vara nyttiga för 

lärarstuderande och även i vidare mening nyttig för samhället och dess utbildningar. 

Ett välkänt internationellt exempel är den föreläsningsserie, ”Tal till lärare”, som 

William James höll 1892 i Cambridge, Massachusetts, då psykologin var på stark 

frammarsch. Pedagogiken intar rollen som vetenskap för professioner inom 

utbildningsområdet. Didaktiken blir en successivt en viktig bas för lärarprofessionen, 

om än med betydande svårigheter att finna en organisatorisk hemvist i lärosätenas 

lärarutbildningar.  

 

Pedagogik som ämne 

Idag finns det anledning att ställa frågor om pedagogikens olika arv och kanske 

försöka identifiera nya skärningspunkter och kontaktytor mellan pedagogiken som 

bildnings-, samhälls- och professionsvetenskap. De senaste decenniernas 

ämnesutveckling pekar i en riktning av mer öppna och mindre självklara band mellan 

pedagogiken och andra discipliner och ämnen. Närliggande discipliner och ämnen 

definierar emellertid både indirekt och direkt pedagogiken som disciplin genom 

																																																								
1 Även om det dröjer fram till efterkrigstidens utbildningsexpansion som samhällsvetenskapliga perspektiv slår 
igenom på bredare front inom ämnet (Lundgren 2009).  
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gränsarbetet med att inkludera/exkludera olika kunskapsområden eller 

kunskapsobjekt. Pedagogiken har historiskt haft kontaktytor och angöringar mot såväl 

beteende- som samhälls- och humanistiska vetenskaper (som t.ex. psykologi, sociologi 

och statsvetenskap, filosofi och historia), vilket har skapat en instabil disciplinär 

identitet. Termen “flerdisciplinär disciplin” vore adekvat för att karaktärisera 

pedagogiken. En central spänning inom ämnet har varit mellan en specialisering av ett 

professionellt expertområde och differentiering för att vara relevant för ett så brett 

spektrum av samhället som möjligt och därmed också för andra discipliner och 

professioner.  De mellan-disciplinära kontaktytorna har i denna utveckling blivit mer 

mångfasetterade och överlappande. Idag innefattar ämnesfältet såväl de pedagogiska 

idéernas historia och samhällsstrukturella villkor som det individuella lärandets 

psykologiska betingelser i såväl utbildning och skola som i samhälls-, kultur- och 

arbetsliv.  

 

Finns det trots detta fog för att hänvisa till pedagogik som en disciplin med ett eget 

etablerat och specialiserat kunskapsområde?  Den förste svenske professorn i ämnet, 

Bertil Hammer, gör i sin installationsföreläsning, den 8 oktober 1910, en indelning av 

pedagogiken där psykologin visserligen är en viktig del av den pedagogiken, men där 

denna skulle samverka med en filosofisk pedagogik och en historisk social pedagogik 

(Wikander et al 2009). Den indelning som Hammer gör sammanfattar väl 

pedagogikens tre arv och ger en indelning av ämnet som visat sig vara relevant 

åtminstone under hela 1900-talet:  

 

”1. Att söka fastställa uppfostrans mål, för så vitt mänsklighetens historiska 

bildningsgång ger det vid handen; detta blir uppgiften för en filosofisk eller teleologisk 

pedagogik.  
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2. Att studera uppfostringsprocessen på närmaste håll, sådan den ter sig hos den 

enskilde individen; med andra ord att utreda de biologiska och psykologiska 

betingelser, som bestämma barnets utveckling: individuell eller psykologisk pedagogik 

 

3. Att studera uppfostran i stort såsom ett samhällsfenomen, vars historiska och 

sociala betingelser det gäller att klargöra: social pedagogik (inklusive historisk)” 

(Lindberg & Berge, 1988, s. 33).  

 

Med Hammers definition och indelning av pedagogiken inbegrips frågorna om 

lärandets (eller vad Hammer benämner uppfostran) varför, hur och vad. Hammer 

poängterade också särskilt att dessa frågor hänger ihop. Som en röd tråd genom 

pedagogikens historia löper läroplansteorins fråga; ”vad räknas som kunskap?” såväl 

som dess didaktiska motsvarighet ”hur ska de bli undervisade?”. Men pedagogikens 

uppgift är också att ställa varför-frågor till mål och syften med utbildning, 

undervisning, fostran etc. och att pröva lärandets riktning och värdebaser. Även om 

frågorna kan ses som tidlösa finns det idag utvecklade kunskapsfundament som utgör 

kvalificerade svar från den pedagogiska forskningen.  

 

I ett samtida senmodern samhälle finns det särskilda skäl att ställa Hammers tre 

dimensioner och frågorna om vad? hur? varför? mot varandra igen och inte bara 

betrakta dem som separata specialiserade kunskapsområden. En huvuduppgift för 

pedagogiken är att utveckla sammanhållna teoretiska, dvs. systematiska och 

reflekterande svar på de frågor om innehåll och form som aktualiseras i varje 

pedagogisk praktik. Pedagogiken är i grunden en praktisk vetenskap. Sammantaget 

bildar de pedagogiska kunskaperna en arkitektur av idéer, en struktur av relaterade 

begrepp som hjälper oss att (1) förstå och förklara lärandefenomen i vidare och 

snävare mening (2) ger en vägledning i alternativa sätt att se och handla (3) förser med 

måttstockar kring vad som på goda grunder är kvaliteter i pedagogiska verksamheter.  
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Pedagogikens frågor kan inte besvaras slutgiltigt, utan måste hela tidens ställas och få 

kvalificerade svar. En grundläggande fråga som ligger i botten på många andra är 

huruvida den organiserade utbildningen och undervisningen ska överföra kulturens 

samlade vetande och kunnande, eller om den lärande själv ska stimuleras att utforska, 

kritiskt pröva och skapa sig sin framtid. Genom århundrandena har denna fråga fått 

olika svar och traditionalister och progressivister, har alltjämt olika uppfattningar. 

Redan Dewey menade dock att vi inte kan och bör välja endera, utan att utbildningen 

i grunden måste vara både och, att rekonstruera gjorda erfarenheter och kunskaper i 

ljuset av de framtider som möter oss (Dewey, Democracy and Education, 1999/1916). 

Det pedagogiska mötet förutsätter alltid en riktning och samtidigt en öppenhet.  

 

Pedagogiken och (ut-)bi ldningens framtider 

Mot vilka framtidshorisonter tecknar sig då samtidens pedagogik? Vilka är våra 

vedertagna och kulturellt inbäddade föreställningar och dominerande diskurser om 

nödvändiga kunskaper för framtiden? Hos såväl de medeltida mystikerna, Erasmus 

och renässansen, Comenius och didaktiken, Kant, nyhumanismen och upplysningen, 

som hos Grundvig och de nordiska folkrörelserna har olika varianter av ett 

bildningsbegrepp varit ett svar på dessa frågor. Den ursprungliga betydelsen av att 

mejsla fram gudsbilden inom varje människa (imago dei) har emellertid successivt 

trängts ut i periferin av den västerländska tolkningshorisonten. Den store tyske 

universitetsreformatorn, Vilhelm von Humboldt, avser med bildning en individuell 

och en samhällelig aktivitet, berikandet av den egna individualiteten och lärandet 

genom relationerna och kommunikationen med andra (allgemeine bildung). Om 

läroplansteorin fråga är, vad ska de lärande veta? så är bildningens, vem och vad ska 

den lärande bli?  

 

Samtidigt som pedagogiken har en rik och ofrånkomlig historia, formas all pedagogik 

mot sin tids framtidhorisonter. Dewey poängterade särskilt i sitt pedagogiska credo 

(Dewey, My pedagogic creed, 1897) att utbildning och bildning är en pågående 
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rekonstruktion av erfarenheter2, att vi aldrig kan ta målet för givet eftersom vi inte vet 

vilka erfarenheter och kunskaper som kommer att bli avgörande ens i den nära 

framtiden. De senmoderna samhällsomvandlingarna med demokrati och ny 

nationalism, kulturella och religiösa skillnader, den nya teknologin, ett 

kunskapsbaserat och internationellt arbetsliv, förändrad demografi lokalt och globalt, 

konsumism och ekologiska hot scenarier utmanar pedagoger att utarbeta nya 

kvalificerade svar på medborgerlig bildning, pedagogiska former av social samlevnad 

och integration, överlagd kulturell rekonstruktion, reflexiv identitetsbildning och 

kreativt fördjupande lärandeprocesser. I tider av stora kulturella omställningar och 

kontingens, som vår samtid, finns dock tydliga tecken på en pedagogikens re-

traditionalisering. Utbildning och undervisning reduceras då till social ingenjörskonst, 

teknik och instrumentell teknisk påverkan för att göras hanterlig. I sådana 

konjunkturer framstår pedagogikens kritiskt prövande uppgifter allt mer angelägna.  

Den pedagogiska forskningens uppgifter handlar alltså inte bara om att rapportera 

fakta eller kvalitativa inblickar i pedagogiska praktiker, utan också om att teoretisera 

dessa praktiker och märka ut underbyggda alternativ för vad som kan på goda grunder 

förstås som eftersträvansvärt i pedagogiska verksamheter. Goda teorier placerar vaga 

common-sense föreställningar i explicita, generaliserbara begrepp i ramverk som 

skapar klarhet. Elevers sjunkande skolresultat kan t.ex. uppfattas som ett utslag av 

omotiverade elever tills vi genom analyser av skolan som institution ser de verksamma 

processer av makroekonomiska, politiska och ideologiska krafter som styr selektionen 

av kunskaper och värden inom undervisning och lärande.  

 

Skolans klocka klämtar, nu liksom den har gjort i det förgångna (Postman 1998). Idag 

framstår hållbara och inkluderande utbildnings- och bildningsideal för framtiden 

utifrån rådande villkor som angelägna att formulera och diskutera. Kanske har 

målrationalitetens och individualismens gränser nåtts. Tendenser till tilltagande 

																																																								
2 Observera dock Deweys vida, sociala erfarenhetsbegrepp och inte den snäva psykologiska förståelse som ordet har i 
en vardagsbetydelse (Dewey 1999[1916]). 
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instrumentell individualism (en passiv konsumentroll) som samspelar med 

accelererande tids- och rumsupplösningar utmanar på fundamentala sätt villkoren för 

pedagogik som en mellanmänsklig ömsesidighet. Medan vissa avstånd minskar i en 

globaliserad värld av samtidighet så djupnar andra avstånd mellan sociala och 

kulturella livsrum och grupper i samhället. Ytterst handlar pedagogik och bildning 

även i en digitaliserad och globaliserad tid om att överbrygga skilda erfarenhetsvärldar 

och vidga horisonterna, få tillgång till samlat vetande och att självständigt kunna 

placera sig i meningsskapande berättelser. I linje med en kritiskt-konstruktiv 

utgångspunkt (Klafki 2000) är det samtidens epoktypiska nyckelproblem som borde 

vara utgångspunkten i skolans undervisning och bildningsuppdrag. Pedagogik och 

bildning skulle i så fall handla om de lärandes växande förmåga till förnuftigt 

självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Inte som abstrakta principer, 

utan utifrån de reella villkor som kännetecknar en senmodern tid. 
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