
De förtrycktas pedagogik!

FOLKHÖGSKOLA

Välkommen att bekanta dig med Freires
frigörelsepedagogik!
I samband med 100-årsfirandet av den
brasilianske pedagogen Paulo Freires födelse,
skickar Lärarförbundet Folkhögskola ett
exemplar av den 2021 nyöversatta “De för-
trycktas pedagogik” till varje folkhögskola. Vår
förhoppning är att texten ska inspirera till dialog
om vårt demokratiska läraruppdrag och därmed
utveckla såväl folkhögskolans särart grundad på
medskapande och frigörande pedagogik, som
hela skolsveriges förmåga att stärka
demokratiskt och kritiskt kunskapssökande.
 
Vem är Freire?
“Vi kom till världen för att förändra den” (Paulo
Freire).
Själv kom Freire till världen 1921 i Brasilien
under en tid av ekonomisk kris som för honom
periodvis innebar fattigdom. Den unge Paulo
gick ofta hungrig till skolan och hade svårt att
tillgodogöra sig undervisningen. Denna uppväxt
bidrog till att leda den vuxne Freire in mot både
socialt engagemang och intresse för vad lärande
är när det är som mest kraftfullt. 
Han kom att engagera sig för dem som inte
kunde läsa eller skriva och genomförde i början

av 60-talet mycket framgångsrika
alfabetiseringskampanjer bland lantarbetare i
Brasilien. Detta ledde först till att regeringen
anlitade honom för att fortsätta ett vidare
alfabetiseringsarbete och senare, efter en
militärkupp, till landsförvisning.
 
I Chile, dit Freire flytt, fortsatte han i nära
samarbete med sin hustru Elsa arbetet med att
utveckla en pedagogisk teori om frigörelse och
medvetandegörande. Här växte också boken “De
förtrycktas pedagogik” fram. Texten grundar sig
på egna erfarenheter av praktiskt pedagogiskt
arbete. Den är ett dokument som behöver förstås
utifrån sitt historiska sammanhang, och är inte
helt lätt att tränga in i. Freires erfarenheter och
betoning av praxis talar dock sitt tydliga språk.
 
Efter den brasilianska militärdiktaturens fall
återvände Freire från sin exil och fick 2012,
femton år efter sin död, postumt den lagstadgade
hederstiteln “legitim beskyddare av brasiliansk
utbildning” (legítimo patrono da educação
brasileira). Men hans betydelse sträcker sig långt
utanför Sydamerika, bland annat genom det
arbete han ledde inom FNs utbildningsorgan
UNESCO.
 
Varför arbeta med Freire idag?
Freires dialogiska pedagogik erbjuder en
samtalsmodell där alla som deltar är subjekt och
medskapare i kunskapssökandet, där deltagare
och lärare sida vid sida benämner världen. I vårt
21:a århundrade har behovet av en frigörande
pedagogik, en medvetenhetens bildning
knappast minskat. Utanförskap i samhället och
utslagning i skolan drabbar många. Grogrund för
missnöje och segregation följer ofta därav. För
att hålla demokratin vid liv är det angeläget att,
inom samtliga utbildningsinstitutioners väggar,
skapa förutsättningar för social och samhällelig
medvetenhet. Kan Freires analys och verktyg
hjälpa oss?



FOLKHÖGSKOLA

Vad säger oss "De förtrycktas pedagogik"?
Här är ett förslag på hur en läsning av boken kan
arrangeras.
• Gå samman i en studiegrupp, bilda en

läsecirkel.
• Utse någon att fungera som sammankallande,

en samtalsledare.
• Boka tid och rum för er resa in i Freires värld.

Gör en resplan/läsplan för att inte tappa bort
er i ett landskap fullt av andra åtaganden.

 
Före läsningen
“De förtrycktas pedagogik” är ett historiskt
dokument och bär tydliga spår av Freires samtid.
Innan ni går in i boken föreslår vi att ni studerar
några av de artiklar, panelsamtal och
radioprogram som återfinns nedan under “Vad
mera?”. Inled sedan läsningen med en grundlig
genomgång av Patricia Lorenzonis förord.
 
Under läsningen
Fundera över och samtala kring följande
nyckelbegrepp. Ägna vart och ett av dem tid,
ge gott om utrymme för reflektioner och samtal
kring varje begrepp. Gå laget runt. Vad säger
Freire om dessa? Hur förstår ni dem? Kan ni
associera något av begreppen till egna
erfarenheter - som lärare, som studerande, som
samhällsmedlemmar? Hur ser begreppen ut - i
handling, konkreta situationer? Måla gärna upp
tankekartor och bilder utifrån nyckelbegreppen.
• dialog och lärande sida vid sida
• bankundervisning
• problemformulerande
• medvetandegörande
• praxis, reflekterad handling
• den lidandes tolkningsföreträde
• kunskapssökande som frigörelseprocess
 
Efter läsningen
Reflektera tillsammans utifrån följande frågor:
• Vad uppfattar du vara det för dig viktigaste

i Freires text? Vad säger dina läsekamrater?
• Hur skulle du vilja förändra/utveckla din

pedagogiska praktik?
• Vad skulle du svara författaren och läraren

bell hooks som frågar “How can we
rethink teaching practices in the age of
multiculturalism? What do we do about
teachers who do not want to teach, and

students who do not want to learn? How
should we deal with racism and sexism in the
classroom?”

• Vad händer nu när du och läsekamraterna
rest genom Freires värld och kommit ut på
andra sidan av den, i din egen? Tänk högt, dela
idéer och förslag.

• Hur har ni arbetat med boken i ert kollegie?
Kontakta Eva Lena Volk om ni vill berätta om
er resa i Freires värld.

 
Vad mera?
Här finns mer material om du vill fördjupa dig
inom ämnet. 
bell hooks (1994,) Teaching to Transgress.
Education as the Practice of Freedom
 
Bildningsbyrån UR (2017), “Tänka mot
strömmen” avsnitt 26 om Paulo Freire 
 
Bjärvall, Katarina (2019), Pedagogikens
pionjärer
 
Göteborgs Konsthall (2021), “Sökande efter det
sanna ordet - ett samtal om De förtrycktas
pedagogik”
 
Tidskriften MANAs temanummer (2019,) om De
förtrycktas pedagogik
 
UNESCOs mediearkiv (1986), “Charla con Paulo
Freire - sobre la evolución de la alfabetización y
de la educación en general en América Latina”
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