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1. Inledning och bakgrund 

 

En före detta kollega berättade för mig om sin bror som hade varit medlem i 

Scientologerna under en period av sitt liv. Den berättelsen gjorde mig nyfiken på hur 

människor kan låta andra bestämma över deras liv och till och med få dem att säga 

upp kontakten med familj och vänner. När jag nu läst Religionsdidaktik C vid 

Högskolan i Gävle tänkte jag passa på att ta reda på mer om Scientologikyrkan. 

Eftersom jag ska bli lärare så kommer uppsatsen att försöka ta reda på hur 

undervisning går till inom kyrkan. 

 

”Varje samhälles målsättning när det tar itu med undervisningsproblem är att höja 

kompetensnivån, initiativet och den kulturella nivån, och därmed hela samhällets 

överlevnadsnivå. När ett samhälle glömmer någon av dessa tre saker, förgör det sig 

självt genom sina egna utbildningsmedia.”1 Detta skrev Lafayette Ron Hubbard då 

han tyckte att världen var i en utbildningskris som han kände att han måste göra 

något åt. Han hade då ungefär 40 års erfarenhet av undervisning och utbildning och 

även idag anser scientologer världen över att Hubbards vetenskap för inlärning är 

den rätta och riktiga. Hubbard ansåg att man med sin teknologi för inlärning kan lära 

sig vad som helst eftersom man strävar efter att övervinna hindren eller barriärerna 

för inlärning. Han ansåg vidare att: “As long as children and young men and women 

find pleasure in study, they will continue studying throughout life – and upon that 

depends their happiness.”2 

 

Det jag främst vill ta reda på är alltså hur scientologer utbildar nya scientologer, vad 

de har för syn på inlärning. Jag skulle vilja veta hur de bär sig åt då de verkar ha ett 

vinnande koncept. Anledningen till att jag tror att de har ett vinnande koncept är att 

de verkar lyckas med att lära ut väldigt mycket under väldigt kort tid. Inte nog med 

det, som jag har förstått det verkar kurserna vara väldigt dyra också, även om de har 

en hel del gratis material på sin hemsida. Här har jag stöd av en tidigare medlem 

som jag har fått mycket hjälp av i skrivandet av denna uppsats. Han berättar att han 

mycket snart insåg att det måste vara något speciellt med scientologin då han till en 

början inom kyrkan fick ta hand om inbetalningar och debiteringar. När han sedan 

                                            
1 http://founderprofile.scientology.a.se/p_jpg/study.htm åtkomst 2002-03-15. 
2 L. Ron Hubbard, The Humanitarian Education, 31. 
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fick ta hand om lönelistorna upptäckte han att lönerna som betalades ut var mycket 

låga och då blev han ännu mer intresserad av scientologin eftersom så många 

människor arbetade för väldigt låga löner. Han berättar att inte ens de högsta 

cheferna hade mer än ett par hundra kronor i veckan. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna C-uppsats är att försöka ta reda på hur Scientologikyrkan 

undervisar sina medlemmar och om det kan vara så att Scientologikyrkans syn på 

undervisning kan vara något för oss pedagoger att ta till oss eller om vi inte alls ska 

ta till oss av deras syn. För att kunna ta reda på detta finns några frågor jag behöver 

reda ut: 

 

 Hur ser undervisningsmiljön ut 

 Vilka är det som sköter undervisningen 

 Hur går kurserna till 

 Hur ser den inre och yttre undervisningsmiljön ut 

 Kan man försvara så pass (enligt mig) gamla teorier som scientologkyrkan 

använder sig av då Hubbard var verksam för ungefär 50 år sedan, alltså under 

mitten av 1900-talet 

 Hur stämmer Hubbards teorier överens med vad tidigare forskare inom 

undervisning säger och hur stämmer det överens med vad som står i LPF 94 

 

Efter att ha tagit reda på detta undrar jag som (nästan) utbildad pedagog inom skolan 

om Scientologernas undervisningssyn kan vara något vi pedagoger bör ta till oss 

eller om deras syn på undervisning är något vi bör ta avstånd ifrån. Jag har läst vid 

gymnasielärarprogrammet i Falun i tre år när jag skriver denna uppsats och anser 

mig därför ganska insatt i pedagogik och didaktik av idag. Jag tänker däremot inte gå 

in på om scientologi är bra eller dåligt. Jag tänker inte heller gå in direkt på vad som 

kännetecknar sekter, manipulativa sekter eller destruktiva sekter som många anser 

att Scientologikyrkan är. 

 3



3. Metod och material 

 

För att få reda på så mycket som möjligt om scientologernas undervisning har jag 

läst i olika böcker om vad scientologi handlar om. Jag har även gått in på deras 

hemsida för kyrkan i Stockholm: www.scientology-stockholm.org/dianetics.htm. För 

att få ett bredare perspektiv på scientologi har jag kontaktat deras kyrka/centrum i 

Stockholm eftersom de tryckta källor jag har är mycket negativt inställda mot 

scientologin. 

 

L. Ron Hubbard grundade Scientologikyrkan i USA i mitten av 1900-talet och 

eftersom det börjar vara 50 år sedan nu vill jag ta reda på om det är försvarbart att 

använda undervisningsmetoder som är så gamla och inte har blivit reviderade. Jag 

vet att många undervisningsteorier vi använder idag också är gamla och därför 

tänker jag skriva lite om Jean Piaget (1896-1980) och John Dewey (1859-1952), som 

myntade uttrycket ”learning by doing”. Då jag studerat LPF 94 tycker jag mig se 

mycket av Piagets tankar och har även fått det bekräftat i Roger Säljös uppsats 

Samtal som kunskapsform då han uttryckligen skriver att Piaget ”… kommit att 

dominera exempelvis de senaste läroplanerna för skolan.”3 

 

För att få ett vidare perspektiv på undervisning har jag studerat Jean Piagets teorier 

om undervisning. Hans huvudtanke var, enligt Marianne Kärre som har översatt en 

av hans skrifter, att skolan måste göras om så att den ska frigöra istället för att 

hämma barns tänkande.4 John Dewey ställde höga krav på lärarnas fackliga och 

pedagogiska kunskaper5 och det är till viss del därför jag har tagit med honom i 

uppsatsen då det kommer att framgå att den teorin både krockar och stämmer med 

Hubbards teorier om undervisning. 

 

För att kunna få till stånd en diskussion om huruvida Hubbards teorier är något för 

lärare att arbeta utifrån kommer jag att redogöra lite för Jean Piagets, John Deweys, 

Julian Edges samt kunskapssynen i LPF 94. En uppsats av Karl-Georg Ahlström och 

Erik Wallin har så viktig information att jag även kommer att redogöra för den för att 

                                            
3 Brusling, Strömqvist (red). Reflektion och praktik i läraryrket 2000, s 128. 
4 Piaget, Jean. Framtidens skola – Att förstå är att upptäcka, 7. 
5 Dewey, John. Individ, skola och samhälle, 15. 
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få ett mer historiskt perspektiv på didaktikens framväxt i Sverige, hur den ibland 

överensstämmer med Hubbard, men senare går vidare i sin utveckling mot det som 

vi kallar didaktik idag. 

 

Den kanske viktigaste källan jag haft i detta arbete är en hemsida; 

www.algonet.se/~xxix/scn-hur.html, som en före detta medlem av scientologerna har 

gjort. Jag kallar denna tidigare medlem för ‘avhopparen Tommy’ och anledningen till 

att jag känner att jag kan lita på hans material är att han inte på något sätt är arg eller 

bitter på sin tid som scientolog och han har gett mig tillstånd att återge det han har 

berättat. Han skriver även i ett brev till mig att: 

 

”Personligen anser jag att mina erfarenheter av scientology varit mycket lärorika då de har gett mig 
perspektiv. (Jag skulle förstås aldrig rekommendera någon att pröva!)” 
 

3.1 Metodiska problem 
 
Det är otroligt svårt att få ett grepp om vad egentligen dianetik är därför att 

Scientologernas egna texter är svåra att förstå för utomstående och alla andra källor 

är negativt inställda till det. 

 

Ett annat problem är att jag hela tiden växlar från scientologernas material till andras 

material om ämnet och det kan verka förvirrande, men jag tror ändå att man som 

läsare kan hålla isär vilken sorts källa jag använder då de källor som är negativa tar 

med uppgifter som inte får scientologin att verka så lockande. Scientologernas eget 

material däremot håller sig mer neutralt då scientologerna vet att många människor 

är negativt inställda till deras verksamhet. 

 

4. Vad är scientologi och dianetik? 

 

Grundaren av Scientologikyrkan hette L. Ron Hubbard och han föddes 1911 i 

Nebraska, USA. År 1950 publicerade han boken Dianetik som kom att lägga grunden 

för scientologin. L. Ron Hubbard dog 1986, 75 år gammal efter att bland annat ha 

rest mycket i Asien och gjort militärtjänstgöring under andra världskriget. 1952 

lanserades Scientologi som ”vetskapen om att veta hur man vet”. 
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Dianetik är Hubbards teori om sinnet vilken innefattar en metod att förbättra 

människors tillstånd genom att ”köra ut” smärtfyllda undermedvetna minnesbilder 

som enligt Hubbard lagras i den del av minnet han kallar det reaktiva sinnet. 

Scientologi är en utvidgning av dianetik.6 Ordet dianetik, som betyder ”genom själen” 

lovar att avslöja orsaken till alla sjukdomar, såväl fysiska som psykiska. Scientologi 

är: ”… läran om anden i förhållande till sig själv, till universa och annat liv. Genom 

utövandet av Scientologi kan man öka sin andliga medvetenhet och förmåga, och 

förverkliga sin egen odödlighet.”7 

 

Scientologerna skriver själva att dianetik avslöjar den enda källan till smärta, olycka 

och dåligt självförtroende i livet. De säger att det är det reaktiva sinnet som är källan 

och att dianetiken är den enda vägen att bli av med det reaktiva sinnet för att på så 

sätt frigöra sina sanna förmågor. De skriver vidare om dianetiken att den har hjälpt 

människor att få mer självförtroende, nå sina mål, uppnå självrespekt och bli 

framgångsrika individer. Faktum är att Hubbard är en av de mest lästa författarna, 

hans böcker har sålts i över 120 miljoner exemplar på mer än 50 språk världen över. 

 

5. Kurser enligt avhoppare och andra negativt inställda 

 

Denna beskrivning av kurser kommer från ‘avhopparen Tommy’ som jag skrivit till för 

att få mer information om hans syn på undervisningen inom Scientologikyrkan. Jag 

har även använt mig av en hemsida som visserligen är mycket negativ till kyrkan 

men ändå informationsrik (www.members.tripod.com/~Xenux/index.html). 

 

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med Scientologikyrkan är att man blir 

lockad att göra ett personlighetstest som består av 200 frågor i ett formulär. Efter att 

man fått reda på resultatet blir man erbjuden att gå på några lektioner i dianetik. De 

första kurserna är ofta kommunikationskurser för att man ska lära sig kommunicera 

bättre. Dessa kurser kallas för Communication Course Training Routines. 

 

Den första kursen i att kommunicera är upplagd så att två personer sitter mitt emot 

varandra och tittar varandra i ögonen. Detta kan pågå flera timmar i sträck. I den 

                                            
6 www.algonet.se/~xxix/ord.html åtkomst 2002-03-12. 
7 www.scientology-stockholm.org/dianetics.htm åtkomst 2002-03-08. 
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andra kursen får deltagaren sitta alldeles stilla medan tränaren distraherar genom att 

läsa slumpmässigt utvalda textfraser. Den andra kursen är första mötet med vad som 

kallas auditering. Både kommunikationskurser och auditering fungerar som en slags 

hypnos. Auditeringen är också scientologernas egen form av psykoterapi och kan för 

många upplevas som väldigt positivt och deltagaren känner sig ofta väldigt upprymd 

efteråt. 

 

Kommunikationskurserna följs vanligen av Purification Rundown-kurserna som syftar 

till att man ska rena sig från alla gifter man har i kroppen. För att uppnå den reningen 

tar man höga doser vitaminer samtidigt som man löptränar och badar bastu. 

 

Efter dessa två sorters kurser går man flera andra kurser och arbetar mycket och 

sedan kommer man till det stadium som kallas Clear. När man kommit så långt går 

man vidare till OT III nivån. Det är vid denna nivå som deltagaren får reda på en stor 

hemlighet, nämligen att ”… varje människa är fylld med själar av döda rymdvarelser, 

och för att bli av med dessa måste man gå igenom en process som kostar flera tusen 

kronor per timme.”8 

 

5.1 Kursernas ordningsföljd 
 
Det finns alltså en mängd olika nivåer inom undervisningen i Scientologikyrkan som 

måste läsas i en viss ordning. Följande avsnitt är direkt citerat från e-post jag fått av 

avhopparen jag varit i kontakt med. ”Scientologikyrkan definierar sig själv som en 

organisation som säljer och levererar tjänster (service) till allmänheten. Det finns två 

huvudtyper av tjänster nämligen träning och auditering (andlig vägledning, terapi). 

Det är auditeringen som gör att man så småningom blir clear (och senare OT) och 

träningen som lär ut själva metoderna (teknologin). Clear kan man alltså bli utan att 

gå några kurser alls. Både träningen och auditeringen indelas i olika nivåer som 

måste göras i rätt ordningsföljd. I en vanlig lokal kyrka (som den i Stockholm) kan 

man studera sex olika nivåer (0-V). På nivå V lär man sig de metoder med vilka man 

kan göra en annan människa clear. Innan man blir clear går man igenom fem olika 

stadier av release. Akademinivåerna 0, I, II, III och IV handlar om de metoder som tar 

människor till de olika stadierna av release. De som studerar i akademin får 

                                            
8 www.members.tripod.com/~Xenux/index.html åtkomst 2002-03-12. 
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auditering av sina kurskamrater parallellt med studierna, och kan uppnå tillstånden 

release och clear utan att betala något extra för auditering. Att enbart betala för 

auditering utan att genomgå någon träning alls är i regel mycket dyrare men oftast 

mindre tidsödande.” 

 

5.2 Hur går kurserna till? 

 

Denna information har jag också fått av Tommy och detta är den information han har 

på sin hemsida. Jag tänker kort återge hans erfarenheter av Scientologikyrkan, hur 

han kom i kontakt med den och hur han sedan blev alltmer engagerad i kyrkan. 

 

I oktober 1980 blev Tommy hejdad av en man på gatan som undrade om han fick 

ställa några frågor. Det visade sig vara ett personlighetstest han fick svara på och 

resultatet visade att Tommy var en mycket tillbakadragen person, vilket enligt 

mannen på gatan inte var bra att vara men att om Tommy betalade 15 kronor skulle 

han få gå en kurs för att bli mindre tillbakadragen. Redan nästa dag gick Tommy den 

kursen och blev sedan tillfrågad om han kunde tänka sig att hjälpa till lite på 

Scientologikyrkan, vilket han gärna gjorde trots att han bara kunde få 150 kronor i 

veckan. Tommy resonerade att eftersom han var fattig student, han läste då fyraårig 

teknisk linje på gymnasiet, att 150 kronor i veckan är ganska mycket pengar. 

 

Med tiden blev alltså Tommy mer och mer insatt i och engagerad av scientologins 

verksamhet i Stockholm vilket innebar väldigt mycket arbete. Han arbetade drygt 70 

timmar i veckan och då han fick ett annat förvärvsarbete som innebar heltid var han 

så småningom tvungen att välja vad han ville göra och gick ur kyrkan. Han gick ur 

kyrkan i maj 1984 och har nu en hemsida där han berättar om sina erfarenheter och 

han svarar gärna på frågor om sin tid som scientolog. 

 

Undervisning är en av de mest centrala bitarna av scientologikyrkans identitet och 

scientologerna själva anser att deras sätt att bedriva undervisning är unikt och bättre 

fungerande än alla andra sätt. 
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I ett scientologiskt kursrum finns varken lärare eller föreläsare, istället finns en eller 

flera kursövervakare (course supervisors) och i de större organisationerna finns även 

en eller flera specialutbildade orduppklarare (word clearers) samt en eller flera 

kursadministratörer. De som studerar scientologi kallas studenter (students) och 

kursrummet där den högre grundutbildningen sker kallas Akademin för att, enligt den 

avhoppare jag haft kontakt med, ge sken av status och hög kvalitet. 

 

Själva studerandet av scientologi sker helt självständigt i egen takt. Det kan därför 

sitta personer som kommit olika långt i samma rum. Man kan börja en kurs vilken 

dag som helst och studera tills man är klar med kursen då man börjar med nästa. 

Under utbildningen studerar man Hubbards skrivna material och lyssnar på hans 

bandade föreläsningar i hörlurar så man när som helst kan spola tillbaka och lyssna 

igen. Studenterna gör även praktiska övningar (drillar) tillsammans med andra 

studenter. Man demonstrerar även olika begrepp och företeelser, antingen genom att 

använda ett så kallat demo kit eller genom att bygga upp modeller i lera (clay demo). 

Varje scientologistudent är skyldig att ha tillgång till ett eget så kallat demo kit, som 

är en ask fylld med saker som används vid demonstrationer. Studenterna använder 

sin demo kits medan de läser eller lyssnar på band för att tydliggöra saker för sig 

själva. Studenten kan även bli ombedd av till exempel kursövervakaren att 

demonstrera något för att visa att hon eller han har förstått. Hon eller han kan 

exempelvis få visa situationer som kan uppstå i ett företag, till exempel om en kund 

är missnöjd och vill ha sina pengar tillbaka. Demonstrationen ska visa vilka personer 

som är inblandade och hur de agerar, men under demonstrationen ska studenten 

prata så lite som möjligt. Lerdemonstrationerna är mer krävande då studenten med 

hjälp av att bygga figurer i lera ska beskriva ett händelseförlopp. Under dessa 

demonstrationer får studenten inte prata alls och den blir bara godkänd om 

kursövervakaren förstår händelseförloppet genom att bara titta på figurerna. Ibland, 

men inte särskilt ofta får studenterna skriva kortare uppsatser kring ett bestämt tema. 

Den avhoppare som jag varit i kontakt med kan bara minnas att han skrev en 

uppsats och den handlade om hur missförstådda ord kan ge upphov till en förvirrad 

idé. 

 

Ordningsföljden man gör kursmomenten i finns på ett särskilt kontrollblad 

(checksheet) som hör till varje kurs. I de lättare kursmomenten bockar studenten 
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själv av vad han eller hon har gjort. De 

viktigare momenten (märkta med en 

stjärna) måste dock checkas utav någon 

som har studerat materialet tidigare. När 

studenten gått igenom hela kontrollbladet 

blir han/hon skickad till examinatorn som 

kontrollerar att studenten har förstått 

med hjälp av en e-meter. Både Scientologi och Dianetik använder den så kallade E-

metern, en resistansmätare som är ansluten till två tomma plåtburkar eller elektroder 

som klienten håller i händerna (bilden). Nålen eller visaren på mätaren rör sig då 

kroppens elektroniska motstånd ändras och varje rörelse på nålen anses säga 

någonting om vad som händer i klientens sinne. Studenten får även göra ett kortare 

skriftligt prov. 

 

Kursövervakarna som finns i kursrummen får inte förklara eller tolka Hubbards ord för 

studenterna. Deras roll är att se till att studenterna studerar effektivt, bistå vid de så 

kallade stjärnmärkta utcheckningarna samt att para ihop studenter som ska göra 

praktiska övningar. En annan uppgift kursövervakarna har är att kontrollera närvaro 

och se till att studenterna är punktliga. Kursövervakarna ska även hålla koll på 

studenter som har studiesvårigheter. Enligt Hubbard beror studiesvårigheter nästan 

uteslutande på att studenten har hoppat över ett eller flera ord han eller hon inte 

förstått. I de fall studenten har missförstått ord hjälper kursövervakaren eller en 

orduppklarare till att hitta och klara upp de aktuella orden. Omfattande ordböcker är 

ett viktigt inslag i scientologiska kursrum och i regel den enda litteratur som inte är 

skriven av Hubbard själv. Det finns dock en del mindre viktiga scientologiskrifter som 

kan vara skrivna av andra än Hubbard. 

 

Tommy anser att scientologin på olika sätt avleder människor från verklig kunskap. 

Kunskap enligt Tommy är något man enbart kan komma fram till ”… genom 

utvärdering, diskussion och jämförelse med andra tankesystem, genom att pröva om 

det som lärs ut passar in i en större helhet.” Han skriver vidare att man inom 

Scientologikyrkan inte uppmuntras att söka kunskap från andra källor än Hubbard, 

vilket inte bara innebär att Scientologin är begränsad utan också begränsande. 
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6. Hubbards lärosyn 

 

Hubbard ”uppfann” alltså dianetiken och då många människor kontaktade honom och 

ville ha hjälp med att undervisa på det sättet gav han ut tio punkter som 

sammanfattade dianetik och det jag skriver nedan är direkt översatt från det han själv 

skrev 1950: 

 

Om man vill att ett ämne ska bli utlärt med maximal effektivitet ska man: 

 

1. Presentera ämnet så intressant som möjligt. 

 

2. Presentera ämnet i så enkel form som möjligt men inte nödvändigtvis enkelt i den 

meningen att det är på nybörjarnivå. 

 

3. Lära ut med så låg prestige som möjligt. 

 

4. Presentera varje steg av ämnet i sin mest grundläggande form med så lite 

material som möjligt. 

 

5. Poängtera nödvändigheten av fakta. 

 

6. Ge mönster av beräkning bara då det är nödvändigt. 

 

7. Tala om var eleven kan hitta fakta eller hur fakta kan hittas, inte hur man samlar 

in fakta. 

 

8. När man lär ut ska man alltid vara beredd på att lära från studenterna. 

 

9. Behandla ämnen flexibelt. 

 

10. Gör studenten medveten om sin rättighet att han eller hon kan välja bara det han 

eller hon vill veta samt att all kunskap kan användas som man vill. 
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Hubbards grundsyn är att alla kan lära sig vad som helst och att alla problem kan bli 

lösta. Han ansåg vidare sig ha kommit fram till hur problem, vilka de än må vara, kan 

lösas. Det finns barriärer som förhindrar inlärning och Hubbard vet vilka barriärerna 

är och hur de kan överbyggas. Anledningen till att studenter misslyckas att lära sig 

saker är att de som utbildar dem inte har ”verktygen” att hjälpa dem att lära. Hubbard 

säger själv i ett brev till en före detta lärare vid George Washington University: ”It 

takes a genius to teach.” (21) 

 

Hubbards problem var att samhället var konstruerat för de flickor och pojkar som fick 

bra provresultat och inte för de elever i skolan som inte passade för just den 

undervisningsformen. Han såg att de elever som skrev bra på prov kanske inte alls 

hade fantasi utan helt enkelt ett bra fotografiskt minne. Hubbard ville komma ifrån 

principen i skolan att eleverna skulle läsa in så mycket fakta som möjligt och sedan 

rapa upp det på proven. Han ville istället att eleverna skulle ifrågasätta och dra egna 

slutsatser. Han skrev: “It is appalling how education tries to reduce all children to the 

same level mentally. There are just as many degrees and kinds of intelligence as 

there are children.”9 

 

6.1 Utbildningsteknologi10 

För att sätta in Hubbards teorier i ett historiskt perspektiv tänker jag kort redogöra för 

utbildningsteknologin som uppstod i Sverige i början av 1960-talet, men i USA kan 

den spåras ända tillbaka till 1920-talet. Syftet med teknologin är framgångsrikt 

handlande före kunskap och teknologin utvecklades till en strävan att med 

vetenskaplig kunskap finna hjälpmedel och anvisningar för handling. Kort kan man 

säga om utbildningsteknologins förespråkare att de ansåg att ny kunskap skulle 

presenteras i små steg men de brydde sig mindre om kunskapen om hur lärande går 

till. Man koncentrerade sig mer på om man nådde de uppsatta målen än om man 

verkligen förstod det man lärt sig då man utvärderade. Ahlström och Wallin 

sammanfattar utbildningsteknologin som att den tog liten eller ingen hänsyn till 

didaktikens vad, hur och varför-frågor. Med tiden fick utbildningsteknologin kritik som 

främst riktade sig mot teknikens försummande av en värdebas i utbildningen. För att 

bemöta kritiken började man närma sig en reflektiv teknologi där den lärande skulle 

                                            
9 The Humanitarian Education, 23. 
10 Ahlström & Wallin, 2000. 
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hjälpas att relatera sig till den bas av värden och kunskap som teknologin vilar på. Nu 

börjar teknologin närma sig didaktik. 

 

6.2 Barriärer för inlärning 

Det finns tre barriärer för inlärning enligt Hubbard, avsaknad av ett fysiskt objekt eller 

massa, att försöka sig på svåra saker innan man har en grund att stå på och den 

tredje barriären är det missförstådda ordet. 

 

Avsaknad av massa eller ett fysiskt objekt jämför Hubbard med att om man ska lära 

sig att förstå en traktors funktion och hur den är uppbyggd är inte det skrivna ordet ett 

substitut för själva traktorn. Har man inte en traktor, eller åtminstone en bild eller 

modell av en traktor kommer inlärningen att bli onödigt svår och den kommer 

förmodligen att bli tråkig. 

 

Den andra barriären jämför Hubbard med att köra bil. Innan studenten kan till 

exempel fickparkera måste han eller hon kunna sköta kopplingen, växla och så 

vidare. Blir det svårigheter i inlärningen måste man gå tillbaka till det som eleven 

förstod senast. Man får alltså inte ställa orimliga krav på eleven. 

 

Den tredje barriären är enligt Hubbard den viktigaste och den handlar om det 

missförstådda ordet. För att förklara denna barriär frågar Hubbard om vi någonsin 

läst en hel sida och när vi gjort det insett att vi inte har förstått vad vi just läst. 

 

6.2 Word clearing 

Eftersom det missförstådda ordet är den viktigaste barriären för inlärning ska jag 

redogöra för hur det går till. Hubbard anser att då en människa läser för sig själv och 

missförstår ett ord förmodligen kommer att ha problem att minnas och/eller förstå vad 

hon just läst. Ett missförstått ord förhindrar en människa att återge vad ett skrivet 

material egentligen betyder. Hubbard anser därför att det är viktigt att veta vad för 

sorts missförstådda kategorier av ord det finns och delade in dem i tio olika 

kategorier: 

 

 Helt felaktig definition 
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 Påhittad definition 

 Inte helt korrekt definition 

 Ofullständig definition 

 Opassande definition 

 Homonym definition (ett ord som har två eller fler distinkt olika betydelser) 

 Substitut eller en synonym som har liknande men inte samma betydelse 

 Utelämnad definition 

 A no-definition 

 A rejected (by the person himself, usually due to a false datum) definition11 

 

Anledningen att Hubbard ansåg att det är viktigt att förstå alla ord i en text är att man 

då lättare lär sig dess budskap och att man inte heller kommer att glömma bort vad 

man läst. Är det så att eleven missuppfattar ett ord kommer han eller hon att reagera 

med vad Hubbard kallar en nonoptimum reaktion. Denna reaktion kan visa sig 

genom att eleven hakar upp sig, lämnar ute eller hittar på ord, rynkar pannan eller 

börjar läsa med stor ansträngning. Då handledaren lägger märke till en sådan 

reaktion ska han eller hon säga that’s it för att stoppa läsningen och så ska eleven 

tala om vilket ord det blev problem med. Sedan ska elev och handledare tillsammans 

slå upp ordet i en bra ordlista och ta reda på vad det betyder och hur det används. 

Skulle det vara så att eleven inte förstår alla ord i beskrivningen måste de orden slås 

upp först och ta reda på deras betydelse och användning. När så ordet är förklarat 

får eleven fortsätta läsa och Hubbard säger att eleven då kommer att ha fått ökat 

självförtroende. När man arbetar med word clearing är det viktigt att inte använda 

dåliga ordlistor utan man ska använda så bra ordlistor man kan få tag på. En elev 

kan även få word clearing på egen begäran. 

 

7. LPF 94 och Tidigare forskning 

Det finns hur mycket material som helst om hur Hubbard ansåg att undervisning ska 

gå till, men jag stoppar här för att analysera hans teorier och jämföra dem med tre 

andra forskare inom pedagogik. Jag har studerat Julian Edge, Jean Piaget och John 

Dewey. 

                                            
11 Hubbard, 60. 
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7.1 LPF 94 
 
För att ta reda på om lärare i gymnasieskolan idag skulle kunna använda Hubbards 

teorier om undervisning ska jag kort beskriva vad som står i Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (LPF 94) och relatera det till Hubbards teorier. Anledningen till 

att jag använder LPF 94 är att det är det styrdokument som finns för all personal 

inom gymnasieskolan. Det är staten som anger de övergripande målen i skolan. I 

LPF 94 står redan i förordet att: 

 

Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika elevgruppers 
behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt.12 
 
I de frivilliga skolformerna är huvuduppgiften att inte bara förmedla, utan också ge 

elever redskap att själva skaffa och vidareutveckla kunskaper. Detta för att ge 

eleverna en grund till ett livslångt lärande.13 Det måste hela tiden ske en diskussion i 

skolan om vad kunskap är och hur kunskapsutveckling sker. En skola ska ständigt 

sträva efter att utvecklas och för det krävs att den hela tiden måste utvärdera sina 

resultat och prova nya metoder.14 

 

I LPF står även lärares skyldigheter gentemot eleverna, bland annat att han eller hon 

ska: ”i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den 

pedagogiska forskningen.”15 Det står även att läraren skall: ”… planera 

undervisningen tillsammans med eleverna.”16 Några av de grundläggande värdena i 

LPF 94 är att skolan har till uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart, 

att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Om det är 

så att vissa elever lär sig bättre genom Hubbards teorier borde de ha rätt att få 

undervisning enligt den modellen. 

 

7.2 Julian Edge 

Eftersom jag har läst engelska på högskolenivå i tre terminer använder jag mig till 

ganska stor del av det material jag har arbetat med tidigare. Julian Edge, som är 

doktor på universitetet i Aston och har undervisat i engelska och pedagogik för lärare 

                                            
12 LPF 94, 3. 
13 LPF 94, 5. 
14 LPF 94, 6. 
15 LPF 94, 11. 
16 LPF 94, 12. 
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runt om i världen, skriver i sin bok ”Mistakes and Correction” att det första man ska 

ha i åtanke är när man ska rätta misstag och när man ska låta bli. Det andra man 

hela tiden ska tänka på är hur man ska rätta misstag. Edge skriver att de flesta 

människor är eniga i att göra misstag är en del i inlärningsprocessen. Han skriver 

vidare att de flesta också är överens i det att rätta misstag är en del i utlärning. Han 

ställer sedan en viktig fråga: 

 

If mistakes are a part of learning, and correction is a part of teaching, how do the two of them go 
together? (1) 
 

Edge hävdar vidare att misstag inte bara är en del i inlärningsprocessen utan till och 

med nödvändiga steg för att kunna gå vidare i den processen. Vad som kan hända 

menar han är att om man rättar en elev för mycket kommer han eller hon hellre att 

sitta tyst än att riskera att bli rättad. Om eleven sitter tyst i rädsla för att göra fel har 

han eller hon ingen chans att förbättra sig. Eftersom jag tycker att Edge har rätt i 

denna teori, ser jag scientologernas Word Clearing som något underligt inom 

undervisning eftersom man som elev då skulle börja göra allt fler misstag under 

läsningens gång. 

 

När en lärare märker att en elev säger fel är det enligt Edge bättre att eleven själv får 

rätta till sitt misstag genom att läraren bara ger tecken att något blev fel. Anledningen 

till denna ståndpunkt är att människor föredrar att rätta till egna misstag själva istället 

för att någon annan ska tala om hur det ska vara. När elever ska läsa en mening 

högt bör de först gå igenom den tyst för att sedan titta upp ur sina papper och säga 

den högt. På det sättet kan läraren genast ge en signal om något skulle bli fel eller 

om intonationen inte blev riktigt bra. Något Edge poängterar som väldigt viktigt då 

elever ska läsa högt är att läraren absolut inte ska avbryta eleven utan han eller hon 

ska få läsa klart det aktuella stycket innan man börjar rätta. Avbryter man eleven är 

risken stor att han eller hon blir nervös och gör helt onödiga fel. Återigen anser jag att 

Word Clearing verkar vara något som leder till att eleven blir stressad och hakar upp 

sig helt i onödan, att man tvekar att läsa till exempel ett långt och komplicerat ord 

behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte förstår det, det kan ju vara så att man 

inte tidigare läst det. 
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Under mina (hittills tre) terminers engelskastudier har vi hela tiden fått höra att det är 

bättre att helt enkelt hoppa över ord man inte förstår om man ska läsa längre texter, 

till exempel romaner. Anledningen till det är att man ändå kommer att förstå 

sammanhanget och enda gången man ska slå upp ord då är om man märker att 

ordet förekommer ofta och man därför behöver det för att förstå. Om man börjar haka 

upp sig på vartenda ord man inte förstår kommer man inte att komma ihåg vad man 

läst eftersom man då förlorar sammanhanget. 

 

7.3 Jean Piaget 

Framtidens skola skrev Piaget i rollen som UNESCO’s pedagogiska rådgivare. 

Piaget framhåller att lärare ska sluta vara föreläsare för att istället försöka stimulera 

elevernas egen strävan för att utforska på egen hand och säger att: 

 

Grundprincipen i de aktiva metoderna måste kort sagt hämta inspiration ur naturvetenskapernas 

historia och kan uttryckas i följande form: att förstå är att upptäcka eller att återuppbygga genom 

återupptäckt.17 

 

Piaget ger även läsaren exempel på praktisk pedagogik. Man måste lägga upp 

kursplaner som inkluderar fria forskningstimmar där eleverna kan göra egna 

experiment som inte är beskrivna i detalj. Detta stämmer inte med Hubbards teorier 

då scientologerna har färdiga föreläsningar och hela kurser som följs in i minsta 

detalj. Sedan bör man inom psykologin ge tid åt experiment inom 

experimentalpsykologi, psykolingvistik med mera.18 

 

Piaget anser att man, för att få en bättre fungerande skola, måste uppvärdera 

läraryrket därför att det inte spelar någon roll hur välformulerade och fina kursplaner 

man har om inte lärarna får uppskattning för det arbete de faktiskt utför. Hubbard sa 

själv att ”It takes a genius to teach”19, men vad som jag då inte förstår är att det i 

kursrummen för scientologistuderande inte finns lärare, utan kursövervakare vars 

uppgift främst är att kontrollera att de studerande är punktliga. Piaget skriver att 

många lärare vantrivs vilket i förlängningen leder till brist på kompetenta lärare, och 

brist på lärare utgör enligt Piaget ”… en av de största farorna för våra sjuka 

                                            
17 Piaget, 26. 
18 Piaget, 37. 
19 The Humanitarian Education, 21. 
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samhällen.”20 Lösningen på detta problem är enligt Piaget att alla lärare ska ha 

universitetsutbildning oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med. 

 

I Förenta Nationernas artikel 26 står bland annat: ”Undervisningen skall syfta till 

personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans 

grundläggande fri- och rättigheter.” Piaget menar att man med detta har visat att det 

krävs en solidaritet som förenar individens personlighetsutveckling med respekten för 

andras och menar vidare att författaren till de raderna har velat visa att det är bråttom 

att lösa de viktiga frågor som finns i världen idag gällande undervisning och 

utbildning.21 Här ser jag ett samband med Hubbards teorier om att världen går under 

utan undervisning, det är så att dessa rader skrevs 1948, alltså precis då Hubbard 

var verksam. 

 

Piaget skriver vidare något som jag anser direkt krocka med Hubbards lärosyn, och 

det är att en enskild elevs framtida studie- och sedan även yrkesval är en fråga om 

traditioner i familjen och ekonomisk klasstillhörighet22, medan Hubbard använder 

samma ”undervisningsmall” för alla. Karl Marx huvudtes i The German Ideology är att 

vi alla är ”determined by our modes of production”23, och med det menar han samma 

sak som Piaget beskriver, att vi gör som vår familj och vår släkt gör. Min första 

reaktion med Marx social determinism var att det inte stämmer, men ju mer jag 

funderar över det desto mer instämmer jag i det. Ett bra exempel (om än grovt) är att 

om man inte har tillgång till datorer kommer man med stor sannolikhet inte att bli 

programmerare. Marx skriver vidare att: ”Life is not determined by consciousness, 

but consciousness by life.”24 

 

Piaget riktar kritik mot examina och prov därför att han inte anser att de ger objektiva 

resultat och att de bara är ett mål i sig. Prov och examina tar enligt Piaget ”… mer 

hänsyn till elevens minne än till hans/hennes förmåga att själv leta sig fram till 

lösningar och korrekta uppgifter (som om en person som slutat skolan aldrig mer 

                                            
20 Piaget, 38. 
21 Piaget, 44. 
22 Piaget, 63. 
23 Rivkin & Ryan (eds), Literary Theory: An Anthology, 2000, s 250. 
24 Rivkin & Ryan (eds). Literary Theory: An Anthology, 2000, s 253. 
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skulle kunna använda sina skolböcker!)”.25 Detta krockar med scientologernas kurser 

då de ”bockar av” de uppgifter de gjort, vilket verkar främja ”utantillkunskap” istället 

för förståelse. 

 

Piaget ser även problem som måste lösas gentemot föräldrarna och det är att vissa 

föräldrar ”… som är föga begåvade och bakåtsträvande, till exempel sådana som 

tvekar att uppsöka en läkare … och med vilka man verken kan tala om psykologi 

eller om ny pedagogik, när det gäller undervisning.”26 Han skriver vidare att vissa 

föräldrar inte riktigt kan acceptera att deras son eller dotter måste får mer tid än 

andra barn för att lära sig vissa saker i rädsla för att de ska ”komma efter”. Här 

överensstämmer Piagets teori mycket bra med Hubbards, att varje enskild elev 

måste få använda olika mycket tid att lära sig olika saker, inlärning är något 

individuellt. 

 

Den traditionella skolan ger enligt Piaget eleverna en stor mängd kunskaper, men 

problemet är att dessa kunskaper glöms bort, inte lång tid efter att de fått den. 

Anhängarna av den nyare, aktiva skolan säger då att det inte är kunskapsmängden 

som är relevant, utan kvaliteten på arbetet. Om eleverna får lära sig metoder att 

hämta egen kunskap kommer de att ha nytta av dem hela livet och deras nyfikenhet 

kommer att öka istället för att ta slut. Hubbard skrev att man ska tala om för eleven 

var och hur han eller hon kan hitta fakta istället för att visa var eleven kan hitta fakta 

och att all kunskap kan användas på det sätt man vill. 

 

7.4 John Dewey 

John Dewey säger att: ”… utbildning är en levnadsprocess och inte en förberedelse 

för kommande liv.”27 Han säger vidare att ett stort problem i undervisningen är att 

den inte blir en del av elevernas livserfarenhet utan bara en slags förberedelse för 

vad som ska komma att hända senare i livet.28 Enligt Dewey är ”… utbildning den 

grundläggande metoden för sociala framsteg och reformer.”29 

 

                                            
25 Piaget, 65. 
26 Piaget, 69. 
27 Dewey, 41. 
28 Dewey, 42. 
29 Dewey, 42. 

 19



7.5 Övrigt material 

Då jag under skrivandet av denna uppsats börjat läsa Lärarskap 1 vid Högskolan 

Dalarna känns det naturligt att använda mig av det material jag på olika sätt har från 

den kursen. Under ett seminarium den 14 oktober 2002 pratade vi tillsammans med 

vår seminarieledare Stefan Nilsson om olika teorier som har dominerat 

undervisningen i svenska skolor genom åren. Under Behaviorismen var det Pavlov, 

Skinner och Watson som dominerade och de pratade om stimuli och respons, men 

även om vad de kallade utbildningsteori. Denna utbildningsteknologi tycker jag verkar 

vara samma utbildningsteknologi som Hubbard pratar om. Vi pratade sedan om 

Piagets kognitivism med stadieteorier för att gå vidare till Roger Säljö och Vygotskijs 

tankar om utvecklingszoner och miljöer för lärande. Slutligen sammanfattade vi 

seminariet med att Stefan Nilsson sa att inslag av utbildningsteknologi måste finnas 

med hela tiden i ett samspel med de andra teorierna, att vi som lärare måste vara 

medvetna om vilka olika teorier om inlärning som finns och försöka göra en lämplig 

blandning av dem. 
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Anteckningar från seminarium 14 oktober 2002 med Stefan Nilsson vid Högskolan 
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1. Inledning och bakgrund


En före detta kollega berättade för mig om sin bror som hade varit medlem i Scientologerna under en period av sitt liv. Den berättelsen gjorde mig nyfiken på hur människor kan låta andra bestämma över deras liv och till och med få dem att säga upp kontakten med familj och vänner. När jag nu läst Religionsdidaktik C vid Högskolan i Gävle tänkte jag passa på att ta reda på mer om Scientologikyrkan. Eftersom jag ska bli lärare så kommer uppsatsen att försöka ta reda på hur undervisning går till inom kyrkan.


”Varje samhälles målsättning när det tar itu med undervisningsproblem är att höja kompetensnivån, initiativet och den kulturella nivån, och därmed hela samhällets överlevnadsnivå. När ett samhälle glömmer någon av dessa tre saker, förgör det sig självt genom sina egna utbildningsmedia.”
 Detta skrev Lafayette Ron Hubbard då han tyckte att världen var i en utbildningskris som han kände att han måste göra något åt. Han hade då ungefär 40 års erfarenhet av undervisning och utbildning och även idag anser scientologer världen över att Hubbards vetenskap för inlärning är den rätta och riktiga. Hubbard ansåg att man med sin teknologi för inlärning kan lära sig vad som helst eftersom man strävar efter att övervinna hindren eller barriärerna för inlärning. Han ansåg vidare att: “As long as children and young men and women find pleasure in study, they will continue studying throughout life – and upon that depends their happiness.”


Det jag främst vill ta reda på är alltså hur scientologer utbildar nya scientologer, vad de har för syn på inlärning. Jag skulle vilja veta hur de bär sig åt då de verkar ha ett vinnande koncept. Anledningen till att jag tror att de har ett vinnande koncept är att de verkar lyckas med att lära ut väldigt mycket under väldigt kort tid. Inte nog med det, som jag har förstått det verkar kurserna vara väldigt dyra också, även om de har en hel del gratis material på sin hemsida. Här har jag stöd av en tidigare medlem som jag har fått mycket hjälp av i skrivandet av denna uppsats. Han berättar att han mycket snart insåg att det måste vara något speciellt med scientologin då han till en början inom kyrkan fick ta hand om inbetalningar och debiteringar. När han sedan fick ta hand om lönelistorna upptäckte han att lönerna som betalades ut var mycket låga och då blev han ännu mer intresserad av scientologin eftersom så många människor arbetade för väldigt låga löner. Han berättar att inte ens de högsta cheferna hade mer än ett par hundra kronor i veckan.


2. Syfte


Syftet med denna C-uppsats är att försöka ta reda på hur Scientologikyrkan undervisar sina medlemmar och om det kan vara så att Scientologikyrkans syn på undervisning kan vara något för oss pedagoger att ta till oss eller om vi inte alls ska ta till oss av deras syn. För att kunna ta reda på detta finns några frågor jag behöver reda ut:

· Hur ser undervisningsmiljön ut


· Vilka är det som sköter undervisningen


· Hur går kurserna till


· Hur ser den inre och yttre undervisningsmiljön ut


· Kan man försvara så pass (enligt mig) gamla teorier som scientologkyrkan använder sig av då Hubbard var verksam för ungefär 50 år sedan, alltså under mitten av 1900-talet


· Hur stämmer Hubbards teorier överens med vad tidigare forskare inom undervisning säger och hur stämmer det överens med vad som står i LPF 94

Efter att ha tagit reda på detta undrar jag som (nästan) utbildad pedagog inom skolan om Scientologernas undervisningssyn kan vara något vi pedagoger bör ta till oss eller om deras syn på undervisning är något vi bör ta avstånd ifrån. Jag har läst vid gymnasielärarprogrammet i Falun i tre år när jag skriver denna uppsats och anser mig därför ganska insatt i pedagogik och didaktik av idag. Jag tänker däremot inte gå in på om scientologi är bra eller dåligt. Jag tänker inte heller gå in direkt på vad som kännetecknar sekter, manipulativa sekter eller destruktiva sekter som många anser att Scientologikyrkan är.

3. Metod och material


För att få reda på så mycket som möjligt om scientologernas undervisning har jag läst i olika böcker om vad scientologi handlar om. Jag har även gått in på deras hemsida för kyrkan i Stockholm: www.scientology-stockholm.org/dianetics.htm. För att få ett bredare perspektiv på scientologi har jag kontaktat deras kyrka/centrum i Stockholm eftersom de tryckta källor jag har är mycket negativt inställda mot scientologin.

L. Ron Hubbard grundade Scientologikyrkan i USA i mitten av 1900-talet och eftersom det börjar vara 50 år sedan nu vill jag ta reda på om det är försvarbart att använda undervisningsmetoder som är så gamla och inte har blivit reviderade. Jag vet att många undervisningsteorier vi använder idag också är gamla och därför tänker jag skriva lite om Jean Piaget (1896-1980) och John Dewey (1859-1952), som myntade uttrycket ”learning by doing”. Då jag studerat LPF 94 tycker jag mig se mycket av Piagets tankar och har även fått det bekräftat i Roger Säljös uppsats Samtal som kunskapsform då han uttryckligen skriver att Piaget ”… kommit att dominera exempelvis de senaste läroplanerna för skolan.”


För att få ett vidare perspektiv på undervisning har jag studerat Jean Piagets teorier om undervisning. Hans huvudtanke var, enligt Marianne Kärre som har översatt en av hans skrifter, att skolan måste göras om så att den ska frigöra istället för att hämma barns tänkande.
 John Dewey ställde höga krav på lärarnas fackliga och pedagogiska kunskaper
 och det är till viss del därför jag har tagit med honom i uppsatsen då det kommer att framgå att den teorin både krockar och stämmer med Hubbards teorier om undervisning.

För att kunna få till stånd en diskussion om huruvida Hubbards teorier är något för lärare att arbeta utifrån kommer jag att redogöra lite för Jean Piagets, John Deweys, Julian Edges samt kunskapssynen i LPF 94. En uppsats av Karl-Georg Ahlström och Erik Wallin har så viktig information att jag även kommer att redogöra för den för att få ett mer historiskt perspektiv på didaktikens framväxt i Sverige, hur den ibland överensstämmer med Hubbard, men senare går vidare i sin utveckling mot det som vi kallar didaktik idag.


Den kanske viktigaste källan jag haft i detta arbete är en hemsida; www.algonet.se/~xxix/scn-hur.html, som en före detta medlem av scientologerna har gjort. Jag kallar denna tidigare medlem för ‘avhopparen Tommy’ och anledningen till att jag känner att jag kan lita på hans material är att han inte på något sätt är arg eller bitter på sin tid som scientolog och han har gett mig tillstånd att återge det han har berättat. Han skriver även i ett brev till mig att:

”Personligen anser jag att mina erfarenheter av scientology varit mycket lärorika då de har gett mig perspektiv. (Jag skulle förstås aldrig rekommendera någon att pröva!)”

3.1 Metodiska problem


Det är otroligt svårt att få ett grepp om vad egentligen dianetik är därför att Scientologernas egna texter är svåra att förstå för utomstående och alla andra källor är negativt inställda till det.

Ett annat problem är att jag hela tiden växlar från scientologernas material till andras material om ämnet och det kan verka förvirrande, men jag tror ändå att man som läsare kan hålla isär vilken sorts källa jag använder då de källor som är negativa tar med uppgifter som inte får scientologin att verka så lockande. Scientologernas eget material däremot håller sig mer neutralt då scientologerna vet att många människor är negativt inställda till deras verksamhet.

4. Vad är scientologi och dianetik?


Grundaren av Scientologikyrkan hette L. Ron Hubbard och han föddes 1911 i Nebraska, USA. År 1950 publicerade han boken Dianetik som kom att lägga grunden för scientologin. L. Ron Hubbard dog 1986, 75 år gammal efter att bland annat ha rest mycket i Asien och gjort militärtjänstgöring under andra världskriget. 1952 lanserades Scientologi som ”vetskapen om att veta hur man vet”.


Dianetik är Hubbards teori om sinnet vilken innefattar en metod att förbättra människors tillstånd genom att ”köra ut” smärtfyllda undermedvetna minnesbilder som enligt Hubbard lagras i den del av minnet han kallar det reaktiva sinnet. Scientologi är en utvidgning av dianetik.
 Ordet dianetik, som betyder ”genom själen” lovar att avslöja orsaken till alla sjukdomar, såväl fysiska som psykiska. Scientologi är: ”… läran om anden i förhållande till sig själv, till universa och annat liv. Genom utövandet av Scientologi kan man öka sin andliga medvetenhet och förmåga, och förverkliga sin egen odödlighet.”


Scientologerna skriver själva att dianetik avslöjar den enda källan till smärta, olycka och dåligt självförtroende i livet. De säger att det är det reaktiva sinnet som är källan och att dianetiken är den enda vägen att bli av med det reaktiva sinnet för att på så sätt frigöra sina sanna förmågor. De skriver vidare om dianetiken att den har hjälpt människor att få mer självförtroende, nå sina mål, uppnå självrespekt och bli framgångsrika individer. Faktum är att Hubbard är en av de mest lästa författarna, hans böcker har sålts i över 120 miljoner exemplar på mer än 50 språk världen över.


5. Kurser enligt avhoppare och andra negativt inställda


Denna beskrivning av kurser kommer från ‘avhopparen Tommy’ som jag skrivit till för att få mer information om hans syn på undervisningen inom Scientologikyrkan. Jag har även använt mig av en hemsida som visserligen är mycket negativ till kyrkan men ändå informationsrik (www.members.tripod.com/~Xenux/index.html).


Det vanligaste sättet att komma i kontakt med Scientologikyrkan är att man blir lockad att göra ett personlighetstest som består av 200 frågor i ett formulär. Efter att man fått reda på resultatet blir man erbjuden att gå på några lektioner i dianetik. De första kurserna är ofta kommunikationskurser för att man ska lära sig kommunicera bättre. Dessa kurser kallas för Communication Course Training Routines.


Den första kursen i att kommunicera är upplagd så att två personer sitter mitt emot varandra och tittar varandra i ögonen. Detta kan pågå flera timmar i sträck. I den andra kursen får deltagaren sitta alldeles stilla medan tränaren distraherar genom att läsa slumpmässigt utvalda textfraser. Den andra kursen är första mötet med vad som kallas auditering. Både kommunikationskurser och auditering fungerar som en slags hypnos. Auditeringen är också scientologernas egen form av psykoterapi och kan för många upplevas som väldigt positivt och deltagaren känner sig ofta väldigt upprymd efteråt.


Kommunikationskurserna följs vanligen av Purification Rundown-kurserna som syftar till att man ska rena sig från alla gifter man har i kroppen. För att uppnå den reningen tar man höga doser vitaminer samtidigt som man löptränar och badar bastu.


Efter dessa två sorters kurser går man flera andra kurser och arbetar mycket och sedan kommer man till det stadium som kallas Clear. När man kommit så långt går man vidare till OT III nivån. Det är vid denna nivå som deltagaren får reda på en stor hemlighet, nämligen att ”… varje människa är fylld med själar av döda rymdvarelser, och för att bli av med dessa måste man gå igenom en process som kostar flera tusen kronor per timme.”


5.1 Kursernas ordningsföljd


Det finns alltså en mängd olika nivåer inom undervisningen i Scientologikyrkan som måste läsas i en viss ordning. Följande avsnitt är direkt citerat från e-post jag fått av avhopparen jag varit i kontakt med. ”Scientologikyrkan definierar sig själv som en organisation som säljer och levererar tjänster (service) till allmänheten. Det finns två huvudtyper av tjänster nämligen träning och auditering (andlig vägledning, terapi). Det är auditeringen som gör att man så småningom blir clear (och senare OT) och träningen som lär ut själva metoderna (teknologin). Clear kan man alltså bli utan att gå några kurser alls. Både träningen och auditeringen indelas i olika nivåer som måste göras i rätt ordningsföljd. I en vanlig lokal kyrka (som den i Stockholm) kan man studera sex olika nivåer (0-V). På nivå V lär man sig de metoder med vilka man kan göra en annan människa clear. Innan man blir clear går man igenom fem olika stadier av release. Akademinivåerna 0, I, II, III och IV handlar om de metoder som tar människor till de olika stadierna av release. De som studerar i akademin får auditering av sina kurskamrater parallellt med studierna, och kan uppnå tillstånden release och clear utan att betala något extra för auditering. Att enbart betala för auditering utan att genomgå någon träning alls är i regel mycket dyrare men oftast mindre tidsödande.”

5.2 Hur går kurserna till?

Denna information har jag också fått av Tommy och detta är den information han har på sin hemsida. Jag tänker kort återge hans erfarenheter av Scientologikyrkan, hur han kom i kontakt med den och hur han sedan blev alltmer engagerad i kyrkan.


I oktober 1980 blev Tommy hejdad av en man på gatan som undrade om han fick ställa några frågor. Det visade sig vara ett personlighetstest han fick svara på och resultatet visade att Tommy var en mycket tillbakadragen person, vilket enligt mannen på gatan inte var bra att vara men att om Tommy betalade 15 kronor skulle han få gå en kurs för att bli mindre tillbakadragen. Redan nästa dag gick Tommy den kursen och blev sedan tillfrågad om han kunde tänka sig att hjälpa till lite på Scientologikyrkan, vilket han gärna gjorde trots att han bara kunde få 150 kronor i veckan. Tommy resonerade att eftersom han var fattig student, han läste då fyraårig teknisk linje på gymnasiet, att 150 kronor i veckan är ganska mycket pengar.


Med tiden blev alltså Tommy mer och mer insatt i och engagerad av scientologins verksamhet i Stockholm vilket innebar väldigt mycket arbete. Han arbetade drygt 70 timmar i veckan och då han fick ett annat förvärvsarbete som innebar heltid var han så småningom tvungen att välja vad han ville göra och gick ur kyrkan. Han gick ur kyrkan i maj 1984 och har nu en hemsida där han berättar om sina erfarenheter och han svarar gärna på frågor om sin tid som scientolog.


Undervisning är en av de mest centrala bitarna av scientologikyrkans identitet och scientologerna själva anser att deras sätt att bedriva undervisning är unikt och bättre fungerande än alla andra sätt.


I ett scientologiskt kursrum finns varken lärare eller föreläsare, istället finns en eller flera kursövervakare (course supervisors) och i de större organisationerna finns även en eller flera specialutbildade orduppklarare (word clearers) samt en eller flera kursadministratörer. De som studerar scientologi kallas studenter (students) och kursrummet där den högre grundutbildningen sker kallas Akademin för att, enligt den avhoppare jag haft kontakt med, ge sken av status och hög kvalitet.


Själva studerandet av scientologi sker helt självständigt i egen takt. Det kan därför sitta personer som kommit olika långt i samma rum. Man kan börja en kurs vilken dag som helst och studera tills man är klar med kursen då man börjar med nästa. Under utbildningen studerar man Hubbards skrivna material och lyssnar på hans bandade föreläsningar i hörlurar så man när som helst kan spola tillbaka och lyssna igen. Studenterna gör även praktiska övningar (drillar) tillsammans med andra studenter. Man demonstrerar även olika begrepp och företeelser, antingen genom att använda ett så kallat demo kit eller genom att bygga upp modeller i lera (clay demo). Varje scientologistudent är skyldig att ha tillgång till ett eget så kallat demo kit, som är en ask fylld med saker som används vid demonstrationer. Studenterna använder sin demo kits medan de läser eller lyssnar på band för att tydliggöra saker för sig själva. Studenten kan även bli ombedd av till exempel kursövervakaren att demonstrera något för att visa att hon eller han har förstått. Hon eller han kan exempelvis få visa situationer som kan uppstå i ett företag, till exempel om en kund är missnöjd och vill ha sina pengar tillbaka. Demonstrationen ska visa vilka personer som är inblandade och hur de agerar, men under demonstrationen ska studenten prata så lite som möjligt. Lerdemonstrationerna är mer krävande då studenten med hjälp av att bygga figurer i lera ska beskriva ett händelseförlopp. Under dessa demonstrationer får studenten inte prata alls och den blir bara godkänd om kursövervakaren förstår händelseförloppet genom att bara titta på figurerna. Ibland, men inte särskilt ofta får studenterna skriva kortare uppsatser kring ett bestämt tema. Den avhoppare som jag varit i kontakt med kan bara minnas att han skrev en uppsats och den handlade om hur missförstådda ord kan ge upphov till en förvirrad idé.


Ordningsföljden man gör kursmomenten i finns på ett särskilt kontrollblad (checksheet) som hör till varje kurs. I de lättare kursmomenten bockar studenten själv av vad han eller hon har gjort. De viktigare momenten (märkta med en stjärna) måste dock checkas utav någon som har studerat materialet tidigare. När studenten gått igenom hela kontrollbladet blir han/hon skickad till examinatorn som kontrollerar att studenten har förstått med hjälp av en e-meter. Både Scientologi och Dianetik använder den så kallade E-metern, en resistansmätare som är ansluten till två tomma plåtburkar eller elektroder som klienten håller i händerna (bilden). Nålen eller visaren på mätaren rör sig då kroppens elektroniska motstånd ändras och varje rörelse på nålen anses säga någonting om vad som händer i klientens sinne. Studenten får även göra ett kortare skriftligt prov.


Kursövervakarna som finns i kursrummen får inte förklara eller tolka Hubbards ord för studenterna. Deras roll är att se till att studenterna studerar effektivt, bistå vid de så kallade stjärnmärkta utcheckningarna samt att para ihop studenter som ska göra praktiska övningar. En annan uppgift kursövervakarna har är att kontrollera närvaro och se till att studenterna är punktliga. Kursövervakarna ska även hålla koll på studenter som har studiesvårigheter. Enligt Hubbard beror studiesvårigheter nästan uteslutande på att studenten har hoppat över ett eller flera ord han eller hon inte förstått. I de fall studenten har missförstått ord hjälper kursövervakaren eller en orduppklarare till att hitta och klara upp de aktuella orden. Omfattande ordböcker är ett viktigt inslag i scientologiska kursrum och i regel den enda litteratur som inte är skriven av Hubbard själv. Det finns dock en del mindre viktiga scientologiskrifter som kan vara skrivna av andra än Hubbard.


Tommy anser att scientologin på olika sätt avleder människor från verklig kunskap. Kunskap enligt Tommy är något man enbart kan komma fram till ”… genom utvärdering, diskussion och jämförelse med andra tankesystem, genom att pröva om det som lärs ut passar in i en större helhet.” Han skriver vidare att man inom Scientologikyrkan inte uppmuntras att söka kunskap från andra källor än Hubbard, vilket inte bara innebär att Scientologin är begränsad utan också begränsande.

6. Hubbards lärosyn


Hubbard ”uppfann” alltså dianetiken och då många människor kontaktade honom och ville ha hjälp med att undervisa på det sättet gav han ut tio punkter som sammanfattade dianetik och det jag skriver nedan är direkt översatt från det han själv skrev 1950:


Om man vill att ett ämne ska bli utlärt med maximal effektivitet ska man:


1. Presentera ämnet så intressant som möjligt.

2. Presentera ämnet i så enkel form som möjligt men inte nödvändigtvis enkelt i den meningen att det är på nybörjarnivå.

3. Lära ut med så låg prestige som möjligt.

4. Presentera varje steg av ämnet i sin mest grundläggande form med så lite material som möjligt.

5. Poängtera nödvändigheten av fakta.

6. Ge mönster av beräkning bara då det är nödvändigt.

7. Tala om var eleven kan hitta fakta eller hur fakta kan hittas, inte hur man samlar in fakta.

8. När man lär ut ska man alltid vara beredd på att lära från studenterna.

9. Behandla ämnen flexibelt.

10. Gör studenten medveten om sin rättighet att han eller hon kan välja bara det han eller hon vill veta samt att all kunskap kan användas som man vill.

Hubbards grundsyn är att alla kan lära sig vad som helst och att alla problem kan bli lösta. Han ansåg vidare sig ha kommit fram till hur problem, vilka de än må vara, kan lösas. Det finns barriärer som förhindrar inlärning och Hubbard vet vilka barriärerna är och hur de kan överbyggas. Anledningen till att studenter misslyckas att lära sig saker är att de som utbildar dem inte har ”verktygen” att hjälpa dem att lära. Hubbard säger själv i ett brev till en före detta lärare vid George Washington University: ”It takes a genius to teach.” (21)


Hubbards problem var att samhället var konstruerat för de flickor och pojkar som fick bra provresultat och inte för de elever i skolan som inte passade för just den undervisningsformen. Han såg att de elever som skrev bra på prov kanske inte alls hade fantasi utan helt enkelt ett bra fotografiskt minne. Hubbard ville komma ifrån principen i skolan att eleverna skulle läsa in så mycket fakta som möjligt och sedan rapa upp det på proven. Han ville istället att eleverna skulle ifrågasätta och dra egna slutsatser. Han skrev: “It is appalling how education tries to reduce all children to the same level mentally. There are just as many degrees and kinds of intelligence as there are children.”


6.1 Utbildningsteknologi


För att sätta in Hubbards teorier i ett historiskt perspektiv tänker jag kort redogöra för utbildningsteknologin som uppstod i Sverige i början av 1960-talet, men i USA kan den spåras ända tillbaka till 1920-talet. Syftet med teknologin är framgångsrikt handlande före kunskap och teknologin utvecklades till en strävan att med vetenskaplig kunskap finna hjälpmedel och anvisningar för handling. Kort kan man säga om utbildningsteknologins förespråkare att de ansåg att ny kunskap skulle presenteras i små steg men de brydde sig mindre om kunskapen om hur lärande går till. Man koncentrerade sig mer på om man nådde de uppsatta målen än om man verkligen förstod det man lärt sig då man utvärderade. Ahlström och Wallin sammanfattar utbildningsteknologin som att den tog liten eller ingen hänsyn till didaktikens vad, hur och varför-frågor. Med tiden fick utbildningsteknologin kritik som främst riktade sig mot teknikens försummande av en värdebas i utbildningen. För att bemöta kritiken började man närma sig en reflektiv teknologi där den lärande skulle hjälpas att relatera sig till den bas av värden och kunskap som teknologin vilar på. Nu börjar teknologin närma sig didaktik.


6.2 Barriärer för inlärning


Det finns tre barriärer för inlärning enligt Hubbard, avsaknad av ett fysiskt objekt eller massa, att försöka sig på svåra saker innan man har en grund att stå på och den tredje barriären är det missförstådda ordet.


Avsaknad av massa eller ett fysiskt objekt jämför Hubbard med att om man ska lära sig att förstå en traktors funktion och hur den är uppbyggd är inte det skrivna ordet ett substitut för själva traktorn. Har man inte en traktor, eller åtminstone en bild eller modell av en traktor kommer inlärningen att bli onödigt svår och den kommer förmodligen att bli tråkig.


Den andra barriären jämför Hubbard med att köra bil. Innan studenten kan till exempel fickparkera måste han eller hon kunna sköta kopplingen, växla och så vidare. Blir det svårigheter i inlärningen måste man gå tillbaka till det som eleven förstod senast. Man får alltså inte ställa orimliga krav på eleven.


Den tredje barriären är enligt Hubbard den viktigaste och den handlar om det missförstådda ordet. För att förklara denna barriär frågar Hubbard om vi någonsin läst en hel sida och när vi gjort det insett att vi inte har förstått vad vi just läst.


6.2 Word clearing


Eftersom det missförstådda ordet är den viktigaste barriären för inlärning ska jag redogöra för hur det går till. Hubbard anser att då en människa läser för sig själv och missförstår ett ord förmodligen kommer att ha problem att minnas och/eller förstå vad hon just läst. Ett missförstått ord förhindrar en människa att återge vad ett skrivet material egentligen betyder. Hubbard anser därför att det är viktigt att veta vad för sorts missförstådda kategorier av ord det finns och delade in dem i tio olika kategorier:

· Helt felaktig definition


· Påhittad definition


· Inte helt korrekt definition


· Ofullständig definition


· Opassande definition


· Homonym definition (ett ord som har två eller fler distinkt olika betydelser)


· Substitut eller en synonym som har liknande men inte samma betydelse


· Utelämnad definition


· A no-definition

· A rejected (by the person himself, usually due to a false datum) definition


Anledningen att Hubbard ansåg att det är viktigt att förstå alla ord i en text är att man då lättare lär sig dess budskap och att man inte heller kommer att glömma bort vad man läst. Är det så att eleven missuppfattar ett ord kommer han eller hon att reagera med vad Hubbard kallar en nonoptimum reaktion. Denna reaktion kan visa sig genom att eleven hakar upp sig, lämnar ute eller hittar på ord, rynkar pannan eller börjar läsa med stor ansträngning. Då handledaren lägger märke till en sådan reaktion ska han eller hon säga that’s it för att stoppa läsningen och så ska eleven tala om vilket ord det blev problem med. Sedan ska elev och handledare tillsammans slå upp ordet i en bra ordlista och ta reda på vad det betyder och hur det används. Skulle det vara så att eleven inte förstår alla ord i beskrivningen måste de orden slås upp först och ta reda på deras betydelse och användning. När så ordet är förklarat får eleven fortsätta läsa och Hubbard säger att eleven då kommer att ha fått ökat självförtroende. När man arbetar med word clearing är det viktigt att inte använda dåliga ordlistor utan man ska använda så bra ordlistor man kan få tag på. En elev kan även få word clearing på egen begäran.


7. LPF 94 och Tidigare forskning


Det finns hur mycket material som helst om hur Hubbard ansåg att undervisning ska gå till, men jag stoppar här för att analysera hans teorier och jämföra dem med tre andra forskare inom pedagogik. Jag har studerat Julian Edge, Jean Piaget och John Dewey.


7.1 LPF 94


För att ta reda på om lärare i gymnasieskolan idag skulle kunna använda Hubbards teorier om undervisning ska jag kort beskriva vad som står i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (LPF 94) och relatera det till Hubbards teorier. Anledningen till att jag använder LPF 94 är att det är det styrdokument som finns för all personal inom gymnasieskolan. Det är staten som anger de övergripande målen i skolan. I LPF 94 står redan i förordet att:

Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika elevgruppers behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt.


I de frivilliga skolformerna är huvuduppgiften att inte bara förmedla, utan också ge elever redskap att själva skaffa och vidareutveckla kunskaper. Detta för att ge eleverna en grund till ett livslångt lärande.
 Det måste hela tiden ske en diskussion i skolan om vad kunskap är och hur kunskapsutveckling sker. En skola ska ständigt sträva efter att utvecklas och för det krävs att den hela tiden måste utvärdera sina resultat och prova nya metoder.


I LPF står även lärares skyldigheter gentemot eleverna, bland annat att han eller hon ska: ”i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den pedagogiska forskningen.”
 Det står även att läraren skall: ”… planera undervisningen tillsammans med eleverna.”
 Några av de grundläggande värdena i LPF 94 är att skolan har till uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart, att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Om det är så att vissa elever lär sig bättre genom Hubbards teorier borde de ha rätt att få undervisning enligt den modellen.


7.2 Julian Edge


Eftersom jag har läst engelska på högskolenivå i tre terminer använder jag mig till ganska stor del av det material jag har arbetat med tidigare. Julian Edge, som är doktor på universitetet i Aston och har undervisat i engelska och pedagogik för lärare runt om i världen, skriver i sin bok ”Mistakes and Correction” att det första man ska ha i åtanke är när man ska rätta misstag och när man ska låta bli. Det andra man hela tiden ska tänka på är hur man ska rätta misstag. Edge skriver att de flesta människor är eniga i att göra misstag är en del i inlärningsprocessen. Han skriver vidare att de flesta också är överens i det att rätta misstag är en del i utlärning. Han ställer sedan en viktig fråga:

If mistakes are a part of learning, and correction is a part of teaching, how do the two of them go together? (1)


Edge hävdar vidare att misstag inte bara är en del i inlärningsprocessen utan till och med nödvändiga steg för att kunna gå vidare i den processen. Vad som kan hända menar han är att om man rättar en elev för mycket kommer han eller hon hellre att sitta tyst än att riskera att bli rättad. Om eleven sitter tyst i rädsla för att göra fel har han eller hon ingen chans att förbättra sig. Eftersom jag tycker att Edge har rätt i denna teori, ser jag scientologernas Word Clearing som något underligt inom undervisning eftersom man som elev då skulle börja göra allt fler misstag under läsningens gång.


När en lärare märker att en elev säger fel är det enligt Edge bättre att eleven själv får rätta till sitt misstag genom att läraren bara ger tecken att något blev fel. Anledningen till denna ståndpunkt är att människor föredrar att rätta till egna misstag själva istället för att någon annan ska tala om hur det ska vara. När elever ska läsa en mening högt bör de först gå igenom den tyst för att sedan titta upp ur sina papper och säga den högt. På det sättet kan läraren genast ge en signal om något skulle bli fel eller om intonationen inte blev riktigt bra. Något Edge poängterar som väldigt viktigt då elever ska läsa högt är att läraren absolut inte ska avbryta eleven utan han eller hon ska få läsa klart det aktuella stycket innan man börjar rätta. Avbryter man eleven är risken stor att han eller hon blir nervös och gör helt onödiga fel. Återigen anser jag att Word Clearing verkar vara något som leder till att eleven blir stressad och hakar upp sig helt i onödan, att man tvekar att läsa till exempel ett långt och komplicerat ord behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte förstår det, det kan ju vara så att man inte tidigare läst det.

Under mina (hittills tre) terminers engelskastudier har vi hela tiden fått höra att det är bättre att helt enkelt hoppa över ord man inte förstår om man ska läsa längre texter, till exempel romaner. Anledningen till det är att man ändå kommer att förstå sammanhanget och enda gången man ska slå upp ord då är om man märker att ordet förekommer ofta och man därför behöver det för att förstå. Om man börjar haka upp sig på vartenda ord man inte förstår kommer man inte att komma ihåg vad man läst eftersom man då förlorar sammanhanget.


7.3 Jean Piaget


Framtidens skola skrev Piaget i rollen som UNESCO’s pedagogiska rådgivare. Piaget framhåller att lärare ska sluta vara föreläsare för att istället försöka stimulera elevernas egen strävan för att utforska på egen hand och säger att:

Grundprincipen i de aktiva metoderna måste kort sagt hämta inspiration ur naturvetenskapernas historia och kan uttryckas i följande form: att förstå är att upptäcka eller att återuppbygga genom återupptäckt.


Piaget ger även läsaren exempel på praktisk pedagogik. Man måste lägga upp kursplaner som inkluderar fria forskningstimmar där eleverna kan göra egna experiment som inte är beskrivna i detalj. Detta stämmer inte med Hubbards teorier då scientologerna har färdiga föreläsningar och hela kurser som följs in i minsta detalj. Sedan bör man inom psykologin ge tid åt experiment inom experimentalpsykologi, psykolingvistik med mera.


Piaget anser att man, för att få en bättre fungerande skola, måste uppvärdera läraryrket därför att det inte spelar någon roll hur välformulerade och fina kursplaner man har om inte lärarna får uppskattning för det arbete de faktiskt utför. Hubbard sa själv att ”It takes a genius to teach”
, men vad som jag då inte förstår är att det i kursrummen för scientologistuderande inte finns lärare, utan kursövervakare vars uppgift främst är att kontrollera att de studerande är punktliga. Piaget skriver att många lärare vantrivs vilket i förlängningen leder till brist på kompetenta lärare, och brist på lärare utgör enligt Piaget ”… en av de största farorna för våra sjuka samhällen.”
 Lösningen på detta problem är enligt Piaget att alla lärare ska ha universitetsutbildning oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med.


I Förenta Nationernas artikel 26 står bland annat: ”Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter.” Piaget menar att man med detta har visat att det krävs en solidaritet som förenar individens personlighetsutveckling med respekten för andras och menar vidare att författaren till de raderna har velat visa att det är bråttom att lösa de viktiga frågor som finns i världen idag gällande undervisning och utbildning.
 Här ser jag ett samband med Hubbards teorier om att världen går under utan undervisning, det är så att dessa rader skrevs 1948, alltså precis då Hubbard var verksam.


Piaget skriver vidare något som jag anser direkt krocka med Hubbards lärosyn, och det är att en enskild elevs framtida studie- och sedan även yrkesval är en fråga om traditioner i familjen och ekonomisk klasstillhörighet
, medan Hubbard använder samma ”undervisningsmall” för alla. Karl Marx huvudtes i The German Ideology är att vi alla är ”determined by our modes of production”
, och med det menar han samma sak som Piaget beskriver, att vi gör som vår familj och vår släkt gör. Min första reaktion med Marx social determinism var att det inte stämmer, men ju mer jag funderar över det desto mer instämmer jag i det. Ett bra exempel (om än grovt) är att om man inte har tillgång till datorer kommer man med stor sannolikhet inte att bli programmerare. Marx skriver vidare att: ”Life is not determined by consciousness, but consciousness by life.”


Piaget riktar kritik mot examina och prov därför att han inte anser att de ger objektiva resultat och att de bara är ett mål i sig. Prov och examina tar enligt Piaget ”… mer hänsyn till elevens minne än till hans/hennes förmåga att själv leta sig fram till lösningar och korrekta uppgifter (som om en person som slutat skolan aldrig mer skulle kunna använda sina skolböcker!)”.
 Detta krockar med scientologernas kurser då de ”bockar av” de uppgifter de gjort, vilket verkar främja ”utantillkunskap” istället för förståelse.

Piaget ser även problem som måste lösas gentemot föräldrarna och det är att vissa föräldrar ”… som är föga begåvade och bakåtsträvande, till exempel sådana som tvekar att uppsöka en läkare … och med vilka man verken kan tala om psykologi eller om ny pedagogik, när det gäller undervisning.”
 Han skriver vidare att vissa föräldrar inte riktigt kan acceptera att deras son eller dotter måste får mer tid än andra barn för att lära sig vissa saker i rädsla för att de ska ”komma efter”. Här överensstämmer Piagets teori mycket bra med Hubbards, att varje enskild elev måste få använda olika mycket tid att lära sig olika saker, inlärning är något individuellt.


Den traditionella skolan ger enligt Piaget eleverna en stor mängd kunskaper, men problemet är att dessa kunskaper glöms bort, inte lång tid efter att de fått den. Anhängarna av den nyare, aktiva skolan säger då att det inte är kunskapsmängden som är relevant, utan kvaliteten på arbetet. Om eleverna får lära sig metoder att hämta egen kunskap kommer de att ha nytta av dem hela livet och deras nyfikenhet kommer att öka istället för att ta slut. Hubbard skrev att man ska tala om för eleven var och hur han eller hon kan hitta fakta istället för att visa var eleven kan hitta fakta och att all kunskap kan användas på det sätt man vill.


7.4 John Dewey


John Dewey säger att: ”… utbildning är en levnadsprocess och inte en förberedelse för kommande liv.”
 Han säger vidare att ett stort problem i undervisningen är att den inte blir en del av elevernas livserfarenhet utan bara en slags förberedelse för vad som ska komma att hända senare i livet.
 Enligt Dewey är ”… utbildning den grundläggande metoden för sociala framsteg och reformer.”


7.5 Övrigt material


Då jag under skrivandet av denna uppsats börjat läsa Lärarskap 1 vid Högskolan Dalarna känns det naturligt att använda mig av det material jag på olika sätt har från den kursen. Under ett seminarium den 14 oktober 2002 pratade vi tillsammans med vår seminarieledare Stefan Nilsson om olika teorier som har dominerat undervisningen i svenska skolor genom åren. Under Behaviorismen var det Pavlov, Skinner och Watson som dominerade och de pratade om stimuli och respons, men även om vad de kallade utbildningsteori. Denna utbildningsteknologi tycker jag verkar vara samma utbildningsteknologi som Hubbard pratar om. Vi pratade sedan om Piagets kognitivism med stadieteorier för att gå vidare till Roger Säljö och Vygotskijs tankar om utvecklingszoner och miljöer för lärande. Slutligen sammanfattade vi seminariet med att Stefan Nilsson sa att inslag av utbildningsteknologi måste finnas med hela tiden i ett samspel med de andra teorierna, att vi som lärare måste vara medvetna om vilka olika teorier om inlärning som finns och försöka göra en lämplig blandning av dem.
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