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Dewey, settlementrörelsen 
och den reella demokratin 

David Östlund 
 

déhistoriker brukar hävda att man måste sätta idéer i sam-
manhang för att förstå deras historiska innebörd. Man måste 

”kontextualisera” som det brukar heta. Samma poäng kan myck-
et väl uttryckas i mer deweyanska termer: det är först när vi för-
står vilka historiskt specifika utmaningar vissa intellektuella 
verktyg har skapats för att hantera som vi kan begripa deras 
ursprungligen avsedda betydelse.1 Det är först då som vi kan få 
ett grepp om vad de egentligen var till för. Den poängen är kan-
ske särskilt uppenbar när det gäller tänkande med klar politisk 
relevans. Kan man exempelvis begripa John Lockes tänkande 
utan att se det mot bakgrund av den antistuartska oppositionens 
intellektuella mobilisering före 1688? Man fattar rimligen fler av 
poängerna i den sene Michel Foucaults tänkande om man ser det 
i ljuset av hans ledarroll i rörelsen för kritisk granskning av den 
franska fångvården. Finns det något motsvarande sammanhang 
som man bör ha tillgängligt för att förstå John Deweys tänkande? 
Finns det någon ”kontext” med idéhistorisk nyckelkaraktär? 

                                                                               
1 För enkelhets skull får det här låta som om författarintentionen vore den 
enda ”historiska mening” som idéhistoriker kan intressera sig för. Men olika 
läsares tidsbundna skapande av mening kan naturligtvis vara av lika stort 
intresse. Deweys intellektuella verktyg är ett gott exempel, eftersom de så 
flitigt använts för ändamål som han själv knappast formade dem för att fylla. 
Jfr David Östlund, ”Ett manifest för processtolkande idéhistoria. 100 teser 
om tänkandet och dess historieskrivning”, Lychnos 1998. 
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Det är just ett sådant nyckelsammanhang som jag vill slå ett 
slag för i denna artikel, en bakgrund som man rimligen bör ha 
tillgänglig om man i möjligaste mån vill försöka förstå Deweys 
intellektuella verktyg som han själv förstod dem. Det finns flera 
poänger med att uppmärksamma detta sammanhang. En sådan 
är att det så välkända temat hos Dewey om skolans demokratiska 
uppdrag faktiskt är intimt förbundet med högst specifika före-
ställningar om vad många idag skulle tala om i termer av ”inter-
kulturalitet” och ”interkulturell pedagogik”. Men vad jag i första 
hand hoppas ställa i en speciell belysning är hur Dewey, främst 
under 1890-talet, formade de ståndpunkter och attityder som vi 
uppfattar som typiskt deweyska. Det gäller inte minst det tän-
kande som bildade bakgrunden till skapandet av den deweyska 
reformpedagogiken och verksamheten vid John och Alice De-
weys laboratorieskola vid the University of Chicago, åren kring 
sekelskiftet 1900. Mot vilken bakgrund hamnade skolan som 
institution i samhället, och frågan om barns och vuxnas kogniti-
va utveckling, i fokus för hans tänkande? Hur kommer det sig att 
orden progressiv och progressivism – nyckelord i amerikansk 
politisk historia – ofta reducerats till synonymer för deweyanska 
eller allmänt deweyeska ståndpunkter i utbildningsfrågor, sär-
skilt i sammanhang där Dewey uteslutande uppfattats som en 
pedagogisk tänkare? Hur hänger den saken samman med frågan 
om hur Deweys resonemang fick sin påfallande elasticitet bland 
läsarna? Jag menar den elasticitet som exempelvis skulle göra det 
möjligt för president Lyndon B. Johnson att på 1960-talet 
otvunget hänvisa till ”Dr. Johnny’s” tro på mänskligheten som 
resonansbotten för en måttfull välfärdsliberalism, medan seder-
mera exempelvis en Bruno Latour eller en Richard Rorty lika 
självklart har kunnat se Dewey som en intellektuell frände till 
tänkare som Nietzsche, Heidegger och Foucault, snarare än till 
Locke och Mill.2 Den följande framställningen avser naturligtvis 
inte att svara på alla dessa frågor. Men jag vill bestämt hävda att 
                                                                               
2 ”Dr. Johnny”: Robert B Westbrook, John Dewey and American Democracy 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), s. xiv. 
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det idéhistoriska nyckelsammanhang som lyfts fram här ställer 
en lång rad sådana frågor i ett viktigt ljus. 

Hull House och Jane Addams 
Redan som ung filosofiprofessor i den akademiska idyllen Ann 
Arbor började John Dewey besöka en mycket speciell plats i 
Chicago. I början av 1890-talet var Chicago den industriella 
ultramodernitetens allra nyaste sinnebild: handelsstationen vid 
lake Michigan som på något decennium förvandlats till en mul-
tietnisk miljonstad. Världens första skyskrapor växte upp som 
utropstecken i den rasande urbana utvecklingen. Men den plats 
Dewey brukade besöka låg inte bland skyskraporna. Den låg vid 
Halstead Street i ett av stadens rena slumområden, en miljö som 
människor med professorns bakgrund brukade undvika att sätta 
sin fot i. 1892 tillbringade Dewey sin första hela vecka på detta 
ställe, som kallades Hull House. Men i Chicago fanns också an-
nat som lockade, inte minst det nystartade University of Chica-
go, det yngsta av de moderna forskningsuniversiteten i USA. 
Sommaren 1894 flyttade Dewey till Chicago för att inta en läro-
stol där. Snart följde en vän och kollega från Ann Arbor – Geor-
ge Herbert Mead – efter för att arbeta i anslutning till den värl-
dens första självständiga institution för ämnet sociologi. De 
teoretiska impulserna från Dewey och Mead, den symboliska 
interaktionismens frontgestalt, skulle snart bidra till utveckling-
en av Chicagoskolan inom sociologin. Den skulle komma att 
utmärkas av sin inriktning mot att empiriskt undersöka och 
tolka sociala fenomen i kulturella termer, inte minst bland im-
migranter som lämnat lantliga förhållanden i den gamla världen 
för den omtumlande moderna storstaden på andra sidan Atlan-
ten. Ett ledande namn skulle bli William I. Thomas. Såväl Tho-
mas som Mead upptäckte också tidigt huset vid Halstead Street 
och skulle liksom Dewey engagera sig i verksamheten där. Erfa-
renheterna från Hull House skulle prägla deras tänkande på ett 
genomgripande sätt. Dewey blev för sin del en av de flitigaste 
externa medarbetarna vid Hull House. Han var bland annat 
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ledamot i dess ekonomiska förvaltningsråd från 1897 fram till 
flytten till New York 1904. I New York engagerade han sig för-
resten genast i Hull Houses närmaste motsvarighet på Manhat-
tan – the Henry Street Settlement.3 

Så vad var nu Hull House för något? Det var ett så kallat soci-
al settlement, närmare bestämt settlementrörelsens flaggskepp i 
USA. Denna företeelse hade sitt ursprung i England. Den hade 
uppkommit ur akademikers folkbildningsarbete med universite-
ten som bas. En viktig erfarenhet från detta arbete var upplevel-
sen av den enorma kulturklyfta – den ömsesidiga brist på kom-
munikation, kunskap och förståelse – som förelåg mellan arbe-
tarklassen och de fattiga å ena sidan, och de bildade och besuttna 
klasserna å den andra sidan. Genom att grunda pionjärinstitu-
tionen Toynbee Hall, ett collegeliknande hus i Londons East 
End, gick en grupp kristna socialister 1884 längre.4 Tanken var 
att unga akademiker skulle söka överbrygga den sociokulturella 
klyftan genom att bosätta sig i storstädernas slumområden och i 
möjligaste mån dela invånarnas vardag och livshorisont. De 

                                                                               
3 Hull Houses betydelse under Deweys decennium i Chicago 1894–1904 har 
lyfts fram alltmer i litteraturen, om än med rätt skilda tolkningar, bl.a. i den 
tidigare anförda biografin av Westbrook, John Dewey and American Democ-
racy, och i Louis Menands The Metaphysical Club: A Story of Ideas in Amer-
ica (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2001). Samspelet mellan Hull 
House och University of Chicago har särskilt undersökts av Mary Jo Deegan 
i Jane Addams and the Men of the Chicago School 1892–1918 (New Bruns-
wick & London: Transaction Publishers, 1988) och i Race, Hull-House, and 
the University of Chicago: A New Conscience Against Ancient Evils (West-
port, CT: Preager Publishers, 2002). Om Deweys roll vid Hull House se 
särskilt Louise W. Knight, Citizen: Jane Addams and the Struggle for Democ-
racy (Chicago & London: University of Chicago Press, 2005), s. 237-242. 
4 Om Toynbee Hall: Werner Picht, Toynbee Hall und die Englische Settle-
ment-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte der Sozialen Bewegung in Eng-
land (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Ergänzungsheft IX. 
Tübingen: J.B.C Mohr, 1913); Asa Briggs & Anne Macartney, Toynbee Hall: 
The First Hundred Years (London: Routledge & Kegan Paul, 1984); Standish 
Meacham, Toynbee Hall and Social Reform 1880–1914: The Search for 
Community (New Haven & London: Yale University Press, 1987). 
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flesta ”residents” bodde där för avgränsade perioder, men en del 
bosatte sig för livet. 

Ett viktigt motiv var att sprida kunskap och förståelse i två 
riktningar. Det var angeläget att demokratisera tillgången till 
kulturellt kapital i de lägre samhällsskikten. Det var så man var 
benägen att se på folkbildning. Men minst lika viktigt var det att 
sprida vetande om de underprivilegierades levnadsvillkor – och 
inlevelse i deras livsperspektiv – bland de privilegierade i sam-
hället. Sådan kunskap behövdes för att finna verkliga lösningar 
på de moderna samhällsproblemen, ansåg man. Gruppen kring 
Toynbee Hall var inspirerad av tänkare som John Ruskin och i 
synnerhet den vänstersinnade idealistiske filosofen Thomas Hill 
Green. Samme Hill Green blev under 1880-talet också den unge 
hegelianen John Deweys kanske viktigaste intellektuella refe-
renspunkt, särskilt sedan hans politiska tänkande tagit en ny 
vändning efter mötet med Alice Chipman, hans blivande fru, i 
Ann Arbor 1884.5 Settlementrörelsen spred sig snart i den in-
dustrialiserade världen och nådde bland annat Stockholm 1912 
med Birkagården. I Sverige skulle settlementen snart få heta 
”hemgårdar”. De bildade ursprunget till vårt lands fritidsgårdar 
och ungdomsgårdar.6 

Nu är det hög tid att introducera denna framställnings andra 
huvudperson. Hennes namn var Jane Addams. Det var hon som 
hade grundat Hull House 1889 tillsammans med en väninna. 
Som ledare för Hull House fram till sin död 1935 blev Addams 
frontgestalten i den amerikanska settlementrörelsen. Från den 
plattformen skulle hon också agera som en av de ledande väns-
terintellektuella i sin tids USA. För eftervärlden är hon kanske 
mest känd som fredsaktivist och som Nobels fredspristagare 
1931. (Sitt nobelpris råkade hon få dela med en av John Deweys 

                                                                               
5 Om Alice Deweys och Thomas Hill Greens parallella inverkan, se West-
brook, John Dewey and American Democracy, s. 34-38. 
6 Hans-Erik Olson, Från hemgård till ungdomsgård. En studie i den svenska 
hemgårdsrörelsens historia (Stockholm: Riksförbundet Sveriges fritids- och 
hemgårdar, 1982). 
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argaste ovänner, Nicholas Murray Butler – den förre rektorn vid 
Columbia University.)7 Det är först under de senaste decennier-
na som forskningen på allvar har börjat uppmärksamma vän-
skapen mellan Dewey och Addams – makarna Dewey hade ex-
empelvis en dotter som fick heta Jane efter Addams – och vikti-
gare: den intellektuella valfrändskapen dem emellan. Idag är det 
en vanlig uppfattning bland kännarna att bilden av den klassiska 
amerikanska pragmatismen blir ofullständig om inte Addams 
namn fogas till trion Peirce, James och Dewey. Det perspektivet 
har också stärkts sedan forskningen upptäckt Addams inflytande 
över Chicagosociologin.8 

Redan innan Jane Addams hade hört talas om Toynbee Hall 
hade hon själv börjat snickra på en parallell idé, närmast inspire-
rad av Leo Tolstoj. Men innan hon satte planen i verket besökte 
hon också pionjärinstitutionen i London. Den amerikanska settle-
mentrörelsen hade viktiga särdrag i jämförelse med sin brittiska 
motsvarighet, och jag ska strax återkomma till några av dem. Men 
Addams var mån om att kanske ännu mera konsekvent tillämpa 
just de aspekter av Toynbee Halls principer som gjorde själva 
akten att starta ett settlement och att leva i ett settlement till ett 
uttryck för ett speciellt sätt att tänka, en tänkestil, som jag menar 
tog form i det sena 1800-talets industrisamhällen.9 

Ömsesidighet som ideal 
Den tänkestil som impulsen att etablera och leva i settlements 
gav uttryck åt har jag i olika sammanhang kallat ömsesidighets-
idealet. Anhängarna av detta ideal har för enkelhets skull fått 

                                                                               
7 Se David Östlund, ”Fred på rättfärdighetens grund. Ömsesidighetsideal 
från Addams till [Martin Luther] King”, opublicerat paper presenterat vid 
Nobelmuseets forskningsavdelning februari 2006. 
8 Deegan, Jane Addams and the Men of the Chicago School. 
9 Begreppet tänkestil (Denkstil) är hämtat från Ludwik Flecks ”jämförande 
kunskapsteori”; se David Östlund, ”Our Preeminently Social Activity: Lud-
wik Fleck and Thought in History”, Ideas in History 2007:3, och där anförd 
litteratur. 
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heta ömsesidighetsidealister. Men detta behövde inte alls ha 
något med filosofisk idealism att skaffa. Jane Addams tycks för 
sin del ha dumpat sin ungdoms emersonska idealism tidigare än 
Dewey på allvar distanserade sig från sin Hegel, och det är inte 
omöjligt att hon bidrog till att knuffa honom i den riktningen. 
Ömsesidighetsidealisternas hållning bestod snarare i ett ideal 
eller etos som utifrån en strikt egalitär grundsyn betonade vikten 
av ömsesidighet i hanteringen av mellanmänskliga relationer. 
Detta gällde särskilt sådana relationer som präglas av ojämlik 
tillgång till resurser och av intressekonflikter. Det främsta ex-
emplet på en sådan relation var det sena 1800-talets stora mot-
sättning mellan arbete och kapital, allmänt uppfattad som kär-
nan i tidens så kallade ”sociala fråga”. Ett annat exempel var när 
en vapenstark makt som USA lade under sig de tidigare spansk-
styrda Filippinerna som koloni 1898–1899. (Jane Addams trädde 
först fram som debattör i internationella frågor i anslutning till 
den antiimperialistiska rörelse som angrep USA:s roll i det 
spansk-amerikanska kriget.) Ömsesidighetsidealets måltavla för 
kritik var all oförmåga att se världen ur andras perspektiv, särskilt 
när en sådan oförmåga förenades med privilegierade människors 
vilja att styra och ställa utifrån anspråk på att vara den som vet 
bäst. Ömsesidighetsidealets principiella motsats var varje form av 
paternalism och etnocentrism (varav det senare var särskilt viktigt 
i det amerikanska fallet). Men dess motpol var också etnocentris-
mens motsvarighet i termer av klassbetingade kulturklyftor: det 
som vi skulle kunna kalla sociocentrismen – oförmågan att tänka 
utanför sitt eget samhällsskikts referensramar.10 

                                                                               
10 Jag har diskuterat ömsesidighetsidealet bland annat i Det sociala kriget och 
kapitalets ansvar. Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsre-
form i USA och Sverige 1899–1914 (Stockholm: Stockholms universitet, 
2003); ”CSA – en överbryggningscentral och dess idéer”, i Hans Swärd & 
Marie-Anne Egerö (red.), Ligga till last. Fattigdom och utsatthet – socialpoli-
tik och socialt arbete under 100 år (Malmö: Gleerups, 2006); ”’Cosmic patri-
otism’: Jane Addams and the Chicago Immigrants’ Cosmopolitan Experien-
ce and Ethic”, i Rebecka Lettevall & My Klockar-Linder (red.), The Idea of 
Kosmopolis: Ethics, Politics, and Aesthetics of World Citizenship (Huddinge: 
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Ömsesidighetsidealet tenderade kort sagt att vända sig emot 
alla anspråk från det ena eller det andra hållet på att tala utifrån 
privilegierade, förment överlägsna positioner. Det gällde inte 
minst i termer av kunskap och erfarenhet. För sådana som i 
likhet med Addams och Dewey kom att förena ömsesidighets-
idealet med filosofisk pragmatism kunde saken med fördel for-
muleras som kritik mot anspråk på att sitta inne med absoluta 
sanningar eller värden. Man angrep begrepp som gav sken av att 
inte ha formats av specifika villkor och erfarenheter i männi-
skors liv – men som kunde avslöjas som partiska tankeverktyg 
som förlorat sina kanske en gång meningsfulla funktioner. Med 
den logiken skulle nyckeltermen ”erfarenhet” både i Addams och 
i Deweys filosofiska pragmatism tendera att flyta ihop med be-
greppet ”kultur” i en mycket vid mening – något som nog till 
dels var en frukt av deras fortlöpande tankeutbyte. För de prag-
matistiska ömsesidighetsidealisterna Addams och Dewey fanns 
det ingenting som sade att någons erfarenheter, någons kultur, 
var mindre värdefull eller hade mindre rätt att komma till tals än 
någon annans. 

Ett typiskt drag bland ömsesidighetsidealister – som påfal-
lande ofta var engagerade i fredsrörelsen, inte sällan med radi-
kalpacifistisk tendens – var också att de såg internationella rela-
tioner med samma glasögon som de såg på interna motsättning-
ar inom enskilda samhällen: ”fred på rättfärdighetens grund” 
fordrade i båda fallen ömsesidig respekt och dialog.11 Ytterst 
                                                                                                                                              
Södertörns högskola 2008); ”Från patriarkal välvilja till intressejämkning 
som effektivitetsstrategi”, i 125 år med Corporate Social Responsibility 
(Stockholm: Centrum för Näringslivshistoria, 2009); samt ”Växelverkan, 
bildning, sak och person. Ebba och Eli Heckscher”, i Annika Berg, Christina 
Florin & Per Wisselgren (red.), Par i vetenskap och politik. Intellektuella 
äktenskap i moderniteten (Umeå: Boréa, 2011). 
11 ”Den sociala fredens byggande på rättfärdighetens grund” var ett slagord 
som vid sekelskiftet 1900 användes av Föreningen Studenter och Arbetare, 
som i Sverige var settlementsidealets närmaste företrädare under åren före 
de egentliga hemgårdarnas tillkomst. Se Östlund, Det sociala kriget, s. 272. 
Kopplingen mellan ömsesidighetsideal, (radikal-)pacifism och settlementak-
tivism erbjuder ett synnerligen representativt exempel i Sverige med fallet 
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handlade det om att tillämpa demokratins egalitära ideal med 
praktisk konsekvens. Kort sagt: ingen människas röst och erfa-
renhet var i grund och botten viktigare än någon annans, varken 
med hänsyn till kön, klass, etnicitet eller ”ras”. 

Settlementrörelsens etos, i sin mest konsekventa form artiku-
lerad av Jane Addams, var enligt min mening den mest signifi-
kanta exponenten för det förra sekelskiftets ömsesidighetsidea-
lism. Det handlade om att handfast och praktiskt upprätta ömse-
sidig kommunikation, särskilt över den stora klassmässigt be-
tingade kulturklyftan, att bryta den privilegierade elitens mono-
log och ersätta den med dialog. Detta innebar att settlementet 
absolut inte fick bli något slags missionsstation, vare sig i religiös 
bemärkelse – trots att många settlementaktivister drevs av reli-
giösa motiv – eller i den meningen att man gick ut och missione-
rade ”de bildade klassernas” föreställningsvärld och beteende-
mässiga kulturmönster när man sökte demokratisera tillgången 
till dess kulturella kapital. Ambitionen att skapa fora för öppen 
dialog mellan alla slags perspektiv tycks ha tillämpats med an-
märkningsvärd konsekvens vid de flesta amerikanska settlement 
– vilket inte sällan blev kontroversiellt, till exempel när de på 
goda grunder stämplades som tillhåll för kommunister och an-
arkister (inte minst under the Red Scare 1919–1920).12 
                                                                                                                                              
Natanael Beskow, Birkagårdens grundare. Se t.ex. Öyvind Sjöholm, Samve-
tets politik. Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921 (Stockholm: 
Verbum, 1972). 
12 Goda exempel finns bland annat i John F. McClymer, War and Welfare: 
Social Engineering in America, 1890–1925 (Westport CT: Greenwood Press, 
1980). The Red Scare 1919–1920 var det kanske mest dramatiska utbrottet av 
kommunistskräck i USA:s historia. Förmodade tendenser till ”bolsjevism” 
övertog i detta skede ofta en förmodad tyskvänlighets roll som motpol till 
Americanism. Patriotismen fortsatte på så sätt att visa starkt xenofobiska 
drag, vilket bidrog till att göra settlementen till särskilt misstänkta miljöer. 
Under kriget hade de uppfattats som centra för illojalitet genom att vara en 
viktig bas för den pacifistiska kritiken av USA:s engagemang i kriget, en 
kritik som Jane Addams var den allra mest utmanande företrädaren för. I 
samband med the Red Scare listades hon till och med som den farligaste 
personen i landet. John Dewey hade under kriget slutit upp bakom Wood-
row Wilsons politik och sätt att motivera krigsinsatsen. Detta skulle han 
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Det bör visserligen sägas att detta med att inte försöka mis-
sionera borgerlig kultur däremot blev föremål för långtgående 
inkonsekvenser vid de flesta settlement. En orsak till detta var att 
många settlement var beroende av pengar från rika filantroper 
och företag som ofta hade korsande agendor.13 Ett annat skäl var 
att aktivisterna inte själva lyckades frigöra sig från sin sociocen-
trism och sin etnocentrism, och därför agerade inkonsekvent. Så 
var någon gång fallet även med Jane Addams. Men i den mån 
man var konsekvent – och Hull House var uppenbart ett av de 
minst inkonsekventa settlementen – var avsikten att möta sina 
grannar mera för att lyssna uppmärksamt och att anstränga sig 
för att begripa, snarare än för att prata i munnen på dem. Det 
gällde att lyssna, hjälpa till efter bästa förmåga på deras villkor 
som sökte hjälp. Sedan gällde det att föra vidare vad man lärt till 
den andra sidan – till den värld man kommit från, och som man 
inte på minsta vis försökte ge sken av att man inte kom från. Det 
sistnämnda var viktigt. Att inte förställa sig och låtsas byta iden-
titet var en given förutsättning för att skapa genuin kommunika-
tion, ett ömsesidigt utbyte av erfarenhet och perspektiv. 

Socialt vetande och demokrati utan paternalism 
Genom försöket att skapa genuin dialog hamnade överbrygg-
ningsprojektets kunskapsaspekt i fokus. Särskilt i USA skulle 
denna vetandedimension bli huvudlänken till tidens framväxan-
de samhällsvetenskap. Många amerikanska settlement drevs fak-
tiskt formellt av olika universitet, och det blev vanligt att tala om 
settlementen som ”sociala laboratorier”. Inte minst i det avseen-
                                                                                                                                              
efter krigsslutet ångra bittert, sedan han i efterhand väsentligen accepterade 
Addams analys av hela skeendet (dock utan att ansluta sig till hennes radi-
kalpacifism). Westbrook, John Dewey and American Democracy, kapitel 7-8. 
När Addams Peace and Bread in Time of War från 1922 återutgavs i sam-
band med andra världskrigets slut 1945 skrev Dewey förordet. Texten finns 
att läsa på internet, exempelvis på adressen:  
http://media.pfeiffer.edu/lridener/DSS/Addams/pbintro.html  
(tillgänglig 1/5 2014). 
13 Exempel även på detta finns i McClymer, War and Welfare. 
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det gick Hull House i täten, trots att banden till det akademiska i 
dess fall aldrig var formella. En annan aspekt som skilde den 
amerikanska settlementrörelsen från den brittiska var att den 
dominerades av kvinnor. Vid många av de ledande settlementen 
var samtliga ”residents” kvinnor (det omvända var fallet vid 
Toynbee Hall). Med start vid Hull House några år efter grun-
dandet kom på många håll också män att bo och arbeta i miljöer 
som leddes av och huvudsakligen befolkades av kvinnor. Detta 
förhållande bidrog starkt till att göra det anmärkningsvärda 
inslaget av kvinnor i det tidiga 1900-talets amerikanska sam-
hällsvetenskapliga forskning möjligt. Inslaget skulle bli kvar åt-
minstone fram 1920-talet, när den akademiska forskningen mas-
kuliniserades i samspel med en alltmer scientistisk kunskapssyn 
och tilltagande distansering från praktisk problemlösning.14 Men 
många kvinnor lämnade under dessa decennier settlementen 
som sociala experter, kompetenta problemlösare i städernas, 
delstaternas och den federala statens tjänst. Detta skedde ofta via 
den med settlementen nära förknippade socialundersökningsrö-
relsen – rörelsen för social surveys och de forskningsfonder som 
en bit in på 1900-talet skulle bilda bas för den. 

En belysande pionjär i detta sammanhang var en av de tongi-
vande invånarna vid Hull House vid mitten av 1890-talet. Det 
var marxisten Florence Kelley, som ursprungligen hade sökt sig 
till Hull House med sina barn på flykt undan sin makes miss-
handel. En av settlementens praktiska roller var alltså att fungera 
som kvinnohus. Efter en tid skrev hon om erfarenheten till sin 
vän Friedrich Engels. Kelley berättade att hon genom att bo på 
Hull House hade lärt sig mer per vecka om ”det proletära livets 
faktiska villkor i Amerika” än hon tidigare hade lärt sig per år.15 
1895 publicerade ”the residents” kollektivt boken Hull-House 
Maps and Papers, som ursprungligen hade utgått från Kelleys 

                                                                               
14 Dorothy Ross, The Origins of American Social Science (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1991). 
15 Knight, Citizen, s. 232. Kelleys roll vid Hull House och vänskap med 
Addams dryftas på s. 229-238. 
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politiska arbete och redigerats av henne och Jane Addams till-
sammans. Här kartlades i ord, siffror och grafiskt innovativa 
kartbilder – kvarter för kvarter – sambanden mellan faktorer 
som etnicitet, bostadsförhållanden, arbete och inkomst i ett rejält 
stycke av husets omedelbara grannskap.16 

Boken blev stilbildande för amerikanska social surveys. Ex-
empelvis skulle förgrundsgestalten i den radikala opinionen 
bland USA:s svarta under det följande halvseklet, sociologen 
W.E.B. Du Bois, bruka den som mall i sin egen studie av de svar-
tas situation i Philadelphia 1899. I det arbetet bidrog Isabel Ea-
ton, en av de kvinnor som hade medverkat i Hull-House Maps 
and Papers med ett kapitel, sedan hon och Du Bois tillsammans 
hade utfört den empiriska undersökningen – talande nog med 
aktionsbas vid ett settlement och inte vid ett universitet. Du Bois 
var en återkommande gäst vid Hull House, vars anda han 1907 
försökte fånga i uttrycket cosmopolitan catholicity. Inte långt 
därefter skulle en grupp dominerad av settlementaktivister – 
bland dem Jane Addams och John Dewey – ta initiativet till att 
skapa the National Association for the Advancement of Colored 
People (NAACP, grundat 1909), som skulle bli den ledande 
organisationen i kampen mot segregationssystemet under den så 
kallade Jim Crow-epoken och ge Du Bois en plattform i offent-
ligheten som redaktör för dess tidskrift, The Crisis.17 Det bör 

                                                                               
16 Se särskilt Kathryn Kish Sklar, ”Hull-House Maps and Papers: Social 
Science as Women’s Work in the 1890s”, i Martin Bulmer, Kevin Bales & 
Kathryn Kish Sklar (red.), The Social Survey in Historical Perspective 1880–
1940 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 
17 Se Deegan, Race, Hull House, där Du Bois relation till settlementrörelsen 
behandlas i kapitel 3 och NAACP:s tillkomst i kapitel 4. ”Cosmopolitan 
Catholicity”, ibid., s. 3. Se även Martin Bulmer, ”W.E.B. Du Bois as a Social 
Investigator: The Philadelphia Negro 1899”, i Bulmer, Bales & Sklar (red.), 
The Social Survey in Historical Perspective. ”Jim Crow” är den i amerikansk 
historieskrivning vanliga benämningen på det apartheidsystem som ägde 
federal sanktion i USA sedan högsta domstolen i målet Plessy versus Fergu-
son 1896 förklarat principen ”separate but equal” vara förenlig med landets 
konstitution, fram till dess att NAACP:s många försök att utmana principen 
i rättssystemet till sist bar frukt med högsta domstolens beslut 1954 i målet 
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infogas att apartheidepoken mellan 1896 och 1954 var en tid när 
ytterst få vita var engagerade i de svarta amerikanernas sak. 

Ingenting kunde tydligare än de svartas situation visa att den 
amerikanska republiken ännu inte hade realiserat sina officiella, 
egalitärt demokratiska ideal. Men det fanns många andra exem-
pel, och sällan var de så påfallande som vid Halstead Street, i den 
sociala och etniska segregationens Chicago. Redan i sina tidigas-
te programförklaringar om vad som egentligen var settlementens 
mening och poäng hade Jane Addams särskilt talat om behovet 
att skapa reell demokrati, eller som hon valde att uttrycka sig, att 
”göra demokratin social”.18 Här fanns nog kärnan i den intellek-
tuella valfrändskapen mellan henne och John Dewey. 

När Dewey kom till Chicago sommaren 1894 för att förbere-
da familjens flytt från Ann Arbor var hela staden lamslagen av 
epokens mest omfattande och våldsamma arbetsmarknadskon-
flikt, den stora Pullmanstrejken. Federala trupper inkallade av 
presidenten skyddade arbetsgivarnas intressen. Jane Addams var 
då engagerad i konkreta försök att medla mellan parterna. När 
strejken var över skrev hon ett tal som hon skulle framföra i 
många sammanhang de följande åren, men som i sin skarpa 
originalversion inte skulle publiceras förrän i samband med nya 
                                                                                                                                              
Brown versus Board of Education of Topeka, som skulle bli startskottet för 
den nya medborgarrättsrörelsen. Den nyckelroll skolväsendet spelade i 
segregationssystemets upprätthållande och sammanbrott (liksom i den 
reella segregationens fortvaro i USA) förtjänar att påpekas i detta samman-
hang. Se vidare Peter H. Irons, Jim Crow’s Children: The Broken Promise of 
the Brown Decision (New York: Viking, 2002). 
18 Addams mest välkända formulering av temat finns i programförklaringen 
”The Subjective Necessity for Social Settlement” från 1892, som hon senare 
infogade i sin mest lästa bok (som finns i en stor mängd utgåvor), Twenty 
Years at Hull House (kapitel 6). Texten återpublicerades tillsammans med 
sitt parallellföredrag från samma tillfälle 1892, ”The Objective Value of a 
Social Settlement”, av Christopher Lasch i The Social Thought of Jane Ad-
dams (Indianapolis: Bobbs-Merril, 1965). ”Subjective Necessitys” status som 
klassiker har bland annat bekräftats av David A. Hollinger och Charles 
Capper, som använde den i andra volymen av The American Intellectual 
Tradition: A Sourcebook, 2 uppl. (New York & Oxford: Oxford University 
Press, 1993). 
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arbetsmarknadskonflikter med liknande drag 1912. Där lade hon 
konsekvent skulden på arbetsgivarparten. Det gällde i synnerhet 
den bland Addams åhörare allmänt beundrade järnvägs-
vagnstillverkaren George Pullman, vars bolagsort utanför Chica-
go närmast hade framstått som ett utopiskt experiment. I den 
bildade medelklassen uppfattades han som huvudexemplet på att 
effektiva kapitalister också kunde vara goda kapitalister som ville 
sina arbetare väl. I en bitande och initierad analys av problema-
tiken jämförde hon Pullman med Shakespeares Kung Lear. Han 
var den kärleksfulle fader som skapar kaos och blodspillan när 
han blivit en senil patriark som saknade förmåga att se sin dotter 
Cordelia, arbetarna i Pullman City, som en jämlike och som 
någon som kanske genom sina erfarenheter skaffat sig rimligare 
begrepp och värderingar än dem han själv brukade tänka med. 
Med sin invävda feministiska parallelltematik blev framställ-
ningen ett anatema över alla former av paternalism i de besutt-
nas uttryck av välvilja mot arbetarklassen (inklusive den ”ordna-
de” filantropins) och en mycket skarp appell för konkret till-
lämpning av demokratins egalitära ideal. När John Dewey, som 
vid den tiden var på väg att göra skolans och utbildningens pro-
blem till det viktigaste experimentfältet för sina filosofiska och 
politiska övertygelser, fick texten till ”A Modern Lear” i händer-
na kunde han bara konstatera att den var bland det bästa han 
läst, såväl till form som till innehåll.19 
                                                                               
19 Jane Addams ”A Modern Lear” publicerades första gången den 2 novem-
ber 1912 i The Survey (tillsammans med en presentation av orten Pullman i 
serien ”Satellite Cities” av settlementaktivisten Graham R. Taylor). Den har 
också bland annat publicerats av Christopher Lasch i The Social Thought of 
Jane Addams. En stor del av argumentet integrerades i uppdelad och jämfö-
relsevis utslätad form i Addams Democracy and Social Ethics från 1902 
(Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1964); temat om Lear och 
Cordelia hamnade här i diskussionen av den unga kvinnan och the family 
claim, medan diskussionen om George Pullman i anonymiserad form ham-
nade i analysen av de industriella förhållandena. För en analys av budskapet 
i ”A Modern Lear” se Östlund, Det sociala kriget, s. 73-83. För en mera 
detaljerad bild av sammanhanget se Menand, The Metaphysical Club, s. 289-
316 och Knight, Citizen, kap. 13 och 14. Båda har märkligt nog förbisett 
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En tvetydig historia? 
Den intellektuella valfrändskapen mellan Addams och Dewey 
(inklusive Deweys uppskattning av ”Lear”) uppmärksammades 
för första gången i den historiska forskningen 1965. Det skedde i 
den marxistiskt orienterade idéhistorikern Christopher Laschs 
kärva granskning av den amerikanska vänsterns traditioner, The 
New Radicalism in America 1889–1963: The Intellectual as a 
Social Type. Grovt förenklat tecknade Lasch en förfallshistoria. 
Han tog avstamp i den epok som i amerikansk historieskrivning 
heter the Progressive Era, det vill säga tiden från 1890-talet och 
fram till första världskriget eller dess slut. Hans bok blev därför 
ett viktigt bidrag till en evig debatt bland amerikanska historiker, 
den som handlar om hur man ska tolka den så kallade ”progres-
siva rörelsen” – det vill säga den brokiga flora av reformkrav och 
praktiska ansatser till social reform som satte tillräckligt stark 
prägel på epoken för att skänka den sitt namn. 

Lasch hörde till dem som snarare såg progressivismen som ett 
symptom på den progressiva erans kapitalistiska utveckling, än 
som en verklig utmaning emot den. Men han intog en nyanserad 
position. Vad som i sina bästa ögonblick – särskilt hos Jane Ad-
dams – hade varit en intellektuellt vital och genuint radikal kritik 
av orättvisa samhällsförhållanden, hade enligt honom snabbt och 
ofta utvecklats till ett slags skenradikalism. Den kom att ersätta 
alla krav på förändring av sociala och ekonomiska livsbetingelser 
med olika slags program för kulturell förändring, en modernise-
ring som i slutändan bara bestod i försök att anpassa människors 
attityder och sätt att leva till en ny medelklassnorm. Laschs cen-
trala poäng var att den amerikanska vänstertraditionen mer hade 
formats av behoven hos den grupp av medelklassmänniskor som 
burit den, än av behoven och perspektiven bland de människor 
som de gärna ansåg sig företräda. 

                                                                                                                                              
fragmenten ur Lear i Democracy and Social Ethics. Jämför även den delvis 
problematiska framställningen i Westbrook, John Dewey and American 
Democracy, s. 86-104. 



 
 
D A V I D  Ö S T L U N D  
 

 52 

En av dem han behandlade med viss sympati var John Dewey. 
Men det var inte minst apropå Dewey som han, just därför, kun-
de lyfta fram den fatala ambivalens och tvetydighet som han såg i 
den progressiva erans nya radikalism, också när den i hans ögon 
var som bäst. Lasch hävdade att de gamla metoderna för social 
control var anstötliga i de nya radikalernas ögon, inte bara för att 
de byggde på råa former av yttre tvång, utan också för att de var 
oförlåtligt ineffektiva – och detta tenderade alltmer att bli hu-
vudpoängen. I vändningar som erinrar om den sene Foucault 
(en tänkare som Lasch snart skulle bidra till att introducera i 
USA) pekade Lasch på en maktdimension som fanns också i till 
synes aldrig så emancipatoriska projekt, särskilt när dessa fota-
des på vetenskaplig kunskap. 

Här blev Deweys reformpedagogik ett huvudexempel. Även 
om hela poängen var att undvika idén om utbildning som en 
form av indoktrinering i vuxenvärldens värderingar fanns där en 
bestämd idé om att styra eleverna i en viss riktning. Lasch citera-
de ur Demokrati och utbildning, Deweys pedagogiska magnum 
opus från 1916. Denna styrning blev effektivare om man i stället 
för auktoritära metoder utnyttjade ”människans egen disposition 
att delta för att uppnå önskat resultat och därmed möjligheten 
att i henne utveckla en inneboende och bestående vilja att välja 
den rätta vägen”. Enligt Dewey är vi benägna att ta överlägsen 
styrka för ”kontroll” (vilket alltså är vad som eftersträvas): ”Vi 
glömmer att även om vi kan leda en häst till vattnet kan vi inte 
tvinga den att dricka, och att även om vi kan stänga in någon i 
ett fängelse kan vi inte tvinga honom att ångra sig.”20 När skolan 
skulle göras till an agency of progressive social change kvarstod 
indoktrineringen, men med skillnaden att progressiva värde-
ringar nu skulle ersätta konservativa. Och enligt Lasch blev det 
                                                                               
20 Christopher Lasch, The New Radicalism in America 1889–1963: The 
Intellectual as a Social Type (New York: Vintage Books, 1965), s. 164. De-
weys formuleringar, som kommer från kapitlet ”Education as Direction”, 
delkapitlet ”Modes of Social Direction”, citeras här efter den nyare utgåvan 
på svenska, Demokrati och utbildning, övers. Nils Sjödén (Göteborg: Daida-
los, 1999), s. 62f. 
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inte alltid mycket bevänt ens med den substitutionen i praktiken. 
Han underströk att Dewey visserligen inte kunde klandras för ”the 
perversion of his doctrines” bland anhängarna, men fann det an-
märkningsvärt att Dewey, som ofta klagade på att hans idéer miss-
brukades, aldrig lät saken föranleda honom att ompröva sina 
grundidéer med hänsyn till deras uppenbara mångtydighet.  

Denna bistra kritik levererades i samma andetag som Lasch 
framhöll att de reformpedagogiska strävanden som Dewey ställ-
de sig i spetsen för hängde samman med settlementrörelsens 
agenda. Hur utvecklar man reell demokrati från grunden, hur 
gör man demokratin ”social”? Ja, inte minst genom att göra sig 
kvitt en skolinstitution som i paternalistisk välvilja försöker 
forma barn efter petrifierade måttstockar för hur människor 
borde vara – mål som i princip utesluter de egenskaper som 
aktiva medborgare i en reell demokrati behöver. Det sker inte 
minst genom att skapa en skola som respekterar barn som läran-
de människor – som människor i färd med att vidga och berika 
sin erfarenhet i en mångfald avseenden: en skola som ytterst 
syftar till att utveckla varje individs självständiga förmåga att lösa 
problem på det sätt som får sitt mest ambitiösa uttryck i veten-
skaplig forskning. Jag måste erkänna att jag personligen känner 
långt större entusiasm inför den här ansatsen än Christopher 
Lasch unnade den i Dewey-beundraren Lyndon Johnsons USA. 
Men jag delar hans uppfattning att det finns lakuner och ambiva-
lenser även i detta projekt, liksom det fanns i settlementrörel-
sens. Ett i Deweys fall anmärkningsvärt exempel på sådana in-
konsekvenser är tystnaden i hans skrifter om det institutionalise-
rade förtrycket mot USA:s svarta befolkning och inte minst sko-
lans plats som hörnsten i hela segregationssystemet.21 (En jämfö-
                                                                               
21 Deweys tystnad vad gäller detta rasförtryck – och USA:s historia av kolo-
nialt och imperialistiskt våld – har bl.a. diskuterats av Frank Margonis, 
”John Dewey, W.E.B. Du Bois and Alain Locke: A Case Study in White 
Ignorance and Intellectual Segregation”, i Shannon Sullivan & Nancy Tuana 
(red.), Race and Epistemologies of Ignorance (Ithaca: State University of New 
York Press 2007). (Tack till Hansjörg Hohr för tipset!) Märkligt nog förbiser 
Margonis problemet med skolsegregationens roll i Jim Crow-systemet – och 
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relse med Jane Addams skulle vara instruktiv på den punkten, 
även om Jim Crow-problematiken kvantitativt sett spelade en 
relativt blygsam roll också i hennes samhällskritik.) Och jag delar 
i hög grad Laschs uppfattning att projektets i vidaste mening 
politiska dimension inte låter sig begripas i sitt historiska sam-
manhang om det inte förstås som ett tandemprojekt till settle-
mentrörelsen och dess strävanden. Jag väljer därför att ge den 
mer misstänksamme Lasch sista ordet, trots att jag tror att hans 
punchline inte gör den vardagliga radikalismen i dessa praktiska 
agendor för reell demokrati full rättvisa: 

                                                                                                                                              
därmed dess gåtfulla relation till Deweys vision om skolan som instrument 
för att skapa reell demokrati. Margonis analys är ett gott exempel på hur 
uppmärksamhet på settlementrörelsen och dess ömsesidighetsideal skulle 
kunna fördjupa en historisk förståelse av Deweys tänkande – inte minst när 
det gäller vilka prioriteringar och taktiska hänsyn som kan ha präglat hans 
intellektuella projekt i skiftande specifika tidssituationer. Det finns dock 
ingenting som säger att ett sådant perspektiv skulle bidra till att ursäkta den 
tystnad som Margonis uppmärksammar, utan fallet skulle kanske snarast 
vara det omvända. Settlementaktivisten Dewey hade rimligen bättre insikt 
än de allra flesta inom sin samhällsklass i den svarta befolkningens livsreali-
teter och han led ingen brist på tillfällen att face-to-face lyssna till svartas 
erfarenheter (inte minst erfarenheter från både kvinnor och män som inte 
tillhörde den svarta medelklassen). Sannolikheten för att Dewey inte skulle 
ha varit bekant med innehållet i Du Bois settlementbaserade studie The 
Philadelphia Negro (1899) är – i motsats till vad Margonis antar – ytterst låg, 
vare sig han själv läste boken eller inte. Kort sagt: Dewey är knappast ett så 
lyckat exempel på ”epistemologies of ignorance” som Margonis antar, utan 
frågan väcks snarare varför Dewey faktiskt valde att undvika att i sina skrif-
ter aktivt agera mot det rasistiska förtrycket i alla dess dimensioner (inte 
minst de kulturella i skolsystemet) – detta i till synes skriande inkonsekvens 
med sina principiella utgångpunkter. Också Margonis noterar att Dewey 
fanns med bland NAACP:s grundare, men förbiser settlementrörelsens 
centrala roll i detta sammanhang. Det torde här även noteras att Alain 
Lockes mest inflytelserika arbete, manifestet för ”The New Negro” och 
Harlemrenässansen från 1925, först publicerades som ett av honom redige-
rat temanummer i den med settlementrörelsen intimt förknippade tidskrif-
ten Survey Graphic (fortsättningen på den publikation som bl.a. hade publi-
cerat Jane Addams ”Lear” 1912). 
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Settlementrörelsen och rörelsen för progressiv pedagogik löpte 
parallellt på varenda punkt. Med ursprung i en kritik mot 
medelklasskulturen försökte de institutionalisera denna kritik 
genom att införliva utomståendes perspektiv [the point of view 
of outsiders] i filantropin och utbildningen (invandrares per-
spektiv i det ena fallet, och barns i det andra fallet), bara för att i 
slutändan hamna i en ny bekräftelse av de liberala värdena häl-
sa, nytta och anpassning [wholesomeness and adjustment].22 

 

                                                                               
22 Lasch, The New Radicalism, s. 158. 
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