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Sammanfattning 

                         Denna essä startar i idén om att elektroniska verktyg, Ipads, ska finnas i 

förskolan. Essän kretsar kring två typer av intellekt, ett intellektuellt, ett praktiskt. I essän 

jämförs rollkaraktärerna Prospero och Caliban i Shakespeares pjäs Stormen med läraren 

och hans elever inom den pedagogiska ramen för en cirkusföreställning, liksom med 

klasslärarens och hennes elever. Jag skriver om likheter och skillnader i de berättelserna 

och menar att de visar på olika aspekter av  bildningsprocesser.  Frågan uppstår om 

pedagogik kan betraktas som konst. En utvikning görs mot begreppet kunskapshantering 

och betydelsen av tillit när det gäller att överföra kunskap, vilket i sin tur leder tankarna 

vidare till den så kallade Turingmänniskan och till Sherry Turkle´s forskning om sociala 

robotar och virtuella världar. Jag kommer därefter in på Dialogseminariemetoden som 

källa till inspiration och kunskap, och knyter ihop den med min egen bildningsväg. För 

att ytterligare belysa en sådan väg, intervjuar jag en äldre lärarkollega och tillför på så 

sätt ett mer historiskt perspektiv på uppväxtvillkor och vägen till läraryrket. Utskriften 

från intervjun fungerar som impulstext för egna erfarenheter och litteraturgenomgång. 

Jag resonerar kring om pedagogik behöver vara grundad i en idé, eller om det mer 

handlar om tekniker.  En sidotråd jag fick syn på under skrivandets gång, är om det alls 

är rimligt att längre se på barns utveckling i perioder eller ”faser” såsom Rousseau och 
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Piaget gjorde, och för den delen Rudolf Steiner. Först sent i arbetet med denna text kom 

jag att höra talas om filosofen Christopher Winch’s  bok i ämnet. 

 

Nyckelord 
bildningsprocess, konst, pedagogik, kunskapshantering, tillit, Turingmänniskan, Dialogseminariemetoden, 
inspiration, kunskap, bildningsväg, impulstext, kreativt skrivande, skrivprocesser    

 

Summary 

                       In this essay the characters Prospero and Caliban in Shakespeare’s play 

Stormen, are compared to the relationship between a teacher and his pupils in the 

educational setting of a circus performance. The text concerns the similarities and 

differences I find in the two stories, as I look upon them as formative processes. The 

question arises if education can be regarded as a form of art. A digression is made 

towards the concept of knowledge work showing that a sence of confidence needs to be 

present whereever knowledge is transferred. Which in turn leads my thoughts partly to 

the so called Turingman and partly to Sherry Turkle’s research work upon social robots 

and virtual worlds. A short description of the method of the Dialogue Seminar as a 

source of inspiration and knowledge  follows and is connected to my own formative 

process. A further example of such a process is given through the interview of a former 

teacher colleague of mine. The transscription of the interview is used as an impulse text  

during the work to comment on what is said in the interview from own experience and 

litterature. The question arises whether educational efforts need to be carried forward by 

some strong ideas or whether they are to be looked upon more as techniques possible to 

control. In the process of writing a new question occured: Is it any longer reasonable to 

look upon childrens growth in terms of  ”periods” or ”phases”? Which was the view of 

former authorities like Rousseau, Piaget, and Steiner. Late in writing this text I came to 

hear about the philosopher Christopher Winch’s book on the subject.    

 

Key Words 

formative process, art, education, knowledge work, confidence,  Turingman, method of Dialogue Seminar, 
 inspiration, knowledge, Rousseau, Piaget, Steiner,  Winch 
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Abstract 
 

Temat för denna essä är bildningsresor. Fallstudierna som ligger till grund för texten utgörs av en 

rapport om Cirkuspedagogik, som jag själv varit delförfattare till och intervjuer av en tidigare 

lärarkollega. Intervjumaterialet belyser en bildningsväg och tillför ett historiskt perspektiv på 

uppväxtvillkor och en väg till läraryrket. Texterna har använts som impulstexter för denna essä som 

rör sig kring nyckelord som bildningsprocesser, konst, pedagogik, kunskapshantering, 

Dialogseminariemetoden, inspiration och kunskap. Såväl Turings idéer från 1950-talet om 

robotmänniskan och Turkles aktuella forskning om sociala robotar och virtuella världar berörs. 

Frågan uppstår om pedagogik behöver vara grundad i en idé, eller om det mer handlar om tekniker, 

möjliga att kontrollera. En fråga som jag fick syn på under skrivandets gång, och som leder vidare, 

är om det alls är rimligt att längre se på barns utveckling i perioder eller ”faser” såsom Rousseau 

och Piaget gjorde, eller för den delen Rudolf Steiner.  

 

Nyckelord: bildningsprocesser, konst, pedagogik, kunskapshantering, tillit, Turingmänniskan, 

Dialogseminariemetoden, inspiration, kunskap, bildningsväg, impulstext, kreativt skrivande, skrivprocesser    
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1. Bakgrund  

                         I höstas hörde jag ett inslag i radions P1 om hur Ipads,  i folkmun ”paddor”,  hade 

börjat användas som redskap för barnen i en förskola i Stockholmstrakten. Pedagogerna lät förtjusta. 

Men jag undrade i mitt stilla sinne: Varför Ipads i undervisningen av små barn? Mina funderingar 

kring detta satte igång en skrivprocess som utmynnar i denna uppsats för Magisterexamen inom 

Yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag formar tankarna och 

skrivandet utifrån två fallstudier. Den ena handlar om cirkuspedagogik och i den andra intervjuar jag 

min tidigare lärarkollega och mentor.                                                                                                   

 De senaste tio åren har jag arbetat som beteendevetare inom privat psykiatri och drivit 

egen konsultverksamhet. Min egentliga lärargärning ligger ett tiotal år tillbaka i tiden och går mest 

tillbaka till friskolor. Min erfarenhet från den kommunala grundskolan och gymnasiet är från slutet 

av 1990-talet när jag arbetade som skolpsykolog i Stockholm. Från hösten 2012 är jag tillbaka i 

läraryrket och tar uppdrag som vikarie inom grundskolan. Jag står alltså med ett ben i psykologin 

och ett i pedagogiken och i denna essä vill jag försöka hålla fast vid de båda perspektiven.                

                  På 1970-talet, när jag gick på psykologlinjen i Stockholm, var det mycket tal om 

människosyn. Vi skolades i ett slags professionellt förhållningssätt, där en åtgärd inte bara kunde 

sättas in, utan att det var viktigt att förstå varför. De olika psykologiska inriktningarna som då var 

aktuella, den psykodynamiska, den psykoanalytiska, den beteendeinriktade, alla hade de gjort sig en 

bild av vad en människa är och vad hon behöver för att utvecklas. Sedan dess har datorer blivit ett 

självklart redskap i skolan och jag vill egentligen inte ta ställning för eller emot en teknisk 

utveckling, men det är som om psykologen i mig efterlyser en större medvetenhet om datorernas roll 

från pedagogens sida. I sann 1970-talsanda vill jag ge begreppet människosyn en ny aktualitet.          

    För att försöka förstå hur lärande går till, vill jag som sagt hålla fast vid ett 

psykologiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Berättelsen om cirkusföreställningen kan ses som ett 

försök att inom en pedagogisk ram, undervisa barn med psykiska funktionshinder. Intervjun bygger 

på minnesbilder ur en lång lärargärning. Vi får ett historiskt perspektiv på en människas 
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uppväxtvillkor och bildningsväg i ett Sverige före folkhemmets tid. Jag finner i intervjun även stöd 

för de båda perspektiven, där min informant som klasslärare stundtals känt behov av mer 

behandlingsinriktade åtgärder för någon elev. I uppsatsen kallas sådana åtgärder ”läkepedagogiska”. 

  Mest finner jag stöd för det psykologiska perspektivet i den amerikanska psykologen 

Sherry Turkle,1  som redan på 1980-talet började forska kring hur programmering och datorer 

började ta över som modeller och metaforer för våra mänskliga intellekt2. Sherry Turkle är 

psykolog, men jag menar att hennes forskning borde fungera som en tankeställare för pedagoger i 

allmänhet och våra skolpolitiker i synnerhet.                                                                                         

   Är det viktigt att en typ av pedagogik är förankrad i en större idé? Att den har en 

existentiell plattform att utgå ifrån? Hade jag inte ställt mig de frågorna förr, så började jag göra det 

när jag fick egna barn.  Jag fick då en känsla av att psykologins gränser var litet för snäva och att 

existensen inte lät sig fångas inom dess ramar. Under ett pass på psykologutbildningen hade några 

kamrater gjort ett studiebesök i Järna och i förtjusta ordalag berättat om den ”miljöterapi” de tyckte 

sig ha upplevt där. Senare under kursen var vi en liten grupp som gjorde ett motsvarande besök på 

Kristofferskolan i Stockholm, Sveriges äldsta Waldorfskola med cirka sextio år på nacken. En 

lärarinna på lågstadiet berättade för oss om hur man arbetade både med klassen som helhet, men 

också om hur varje individ hade möjlighet att uttrycka sig fritt. Och så sträckte hon ut armen och 

riktade våra blickar mot väggen där barnens målningar fanns uppsatta. Jag minns hur vi på väg hem 

samtalade om hur vi upplevt att målningarna var väldigt lika varandra, att vi inte riktigt förstod 

varför vår guide hade poängterat betydelsen av det individuella. Tvärtemot hade det väckt våra 

misstankar om en viss likriktning. Vi var psykologistudenter och nog mest inriktade på individen.    

 Förmodligen hade jag själv saknat en bärande idé med min skolgång, för när det var 

dags för mina egna barn att börja i skolan, var jag helt inriktad på att söka alternativa vägar. Jag 

började med att läsa Maria Montessori3,  men av någon anledning blev det till slut ändå Waldorf4. 

                                                 

 

 

 

 
1 www.svd.se/kultur/understrecket/i-det-effektiva-samhallet-lever-robotdrommen-6274326.svd 
2 Via länken www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together.html kan man höra Turkle själv berätta om hur hon funnit 

att våra förväntningar på oss själva minskat i takt med att de ökat på vår interaktion med datorer.  
3 Maria Montessori, Barndomens gåta, Aldusserien 462, Aldus 1976 
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1981 på våren tog jag min kandidatexamen psykologlinjen och väntade mitt  tredje barn. Intresset 

för att gå vidare mot klinisk psykologi upphörde och intresset för barns lärande tog mer och mer 

överhanden. Som om jag från början visste, att det var inom skolans värld jag ville arbeta. Så gav 

det ena det andra. Barnen började i förskola och skola inom Waldorf och jag blev lärare själv och 

skötte förberedelserna vid köksbordet samtidigt som barnen gjorde sina läxor.  

2. Empiriskt material  

 Nu hoppar vi fram till hösten 2012. Jag har under några års tid övat mig på 

dialogseminariemetoden5  (mer om den nedan) och skriver denna text i ett försök att hålla ihop de 

två perspektiven jag beskrivit ovan med hjälp av denna metod. Jag som skolpsykolog och jag som 

lärare. Eventuellt fungerar mammaperspektivet som en vevliras bordunton i bakgrunden, någonstans 

mittemellan omedvetet och medvetet.                                                                                                

 I mina fallstudier ger jag två pedagogiska exempel som ska ses som försök att hålla 

ihop perspektiven. I exemplet Cirkuspedagogik  är eleverna  barn i tio – tolvårsåldern med olika 

sociala och psykiska funktionshinder. För mig blir deras cirkusföreställning ett exempel på hur 

psykologi och pedagogik kan fås att fungera tillsammans. Även som klasslärare är man något av en 

cirkusdirektör. Det vill jag belysa genom att intervjua min tidigare kollega och mentor i arbetet som 

waldorflärare. Idag har hon hunnit bli 88 år, och när vi träffas har jag mina frågor kring lärande och 

de två perspektiven i bakhuvudet. Det blir två bandade intervjuer à 45 minuter. Jag transkriberar 

intervjuerna och läser upp texten för min informant i telefon. Därefter använder jag materialet som 

impulstext till mitt eget skrivande. Vilka tankar väcker texten hos mig, vilka kopplingar hittar jag 

till litteraturen? Jag är medveten om att frågor kring lärande kan te sig vaga och vida, men min 

ambition är att skriva mig fram till en mer gripbar förståelse. Intervjuerna har karaktären av samtal, 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
4 För en introduktion till waldorfpedagogiken, se Christhild Ritter, Waldorfpedagogik, Liber AB 1997 
5 En metod som handlar om att ”tänka med pennan i hand”, att skriva sig fram som ett sätt att reflektera över 

yrkeserfarenheter och att dela dem med andra. Se till exempel Maria Hammarén, Skriva hop sig, Santérus förlag 2006,  

Maria Hammarén, Språkfilosofi för personligt bruk, Santérus förlag, 2009 eller Bo Göranzon, Det praktiskt intellektet, 

Santérus Academic Press 2009 
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där den ena frågan leder vidare till nästa. En fara jag upptäckte i en så pass ”ostrukturerad” metod 

var att jag fick balansera mellan att göra rättvisa åt min informants utsagor och att texten skulle 

tippa över till att bli ren levnadsteckning. I den processen växer mina egna kommentarer fram undan 

för undan liksom analogier jag finner i litteraturen. Såväl underlaget till cirkuspedagogiken som 

informantens erfarenheter ligger ett antal år tillbaka i tiden och jag ser dem därför som vittnesbörd 

från en tid som varit. Inte desto mindre har de kunnat fungera som mina impulstexter. Det är en 

människas röst, ett exempel på erfarenheter från pedagogikens område jag har att utgå ifrån. Min 

avsikt är att gå vidare och låta intervjutexten fungera som impulstext kring lärande och de två 

perspektiven för nu verksamma pedagoger och psykologer. Det skulle ge materialet än mer av 

aktualitet och relevans. Nu står jag ensam för den biten, med en bakgrund som skolpsykolog och nu 

verksam i yrket lärare, som jag åter är. Jag har därmed endast delvis använt mig av 

dialogseminariemetoden.    

2.1.   Cirkuspedagogik 

  Det är en försommardag 1995. Solen skiner och med en kollega är jag på väg att 

lämna Stockholm söderut i bil. Vi ska ta oss till Mikaelgården i Järna, en terapeutisk institution för 

barn och ungdomar mellan sju och sjutton år. Vi skriver på en rapport om ADHD i Stockholms 

skolor6 och för att få inspiration till det pedagogiska avsnittet ska vi få vara med om den 

cirkusföreställning,  som strax ska gå av stapeln. Vi letar efter idéer som kan tillgodose det sökande 

efter aktivitet och äventyr, som barn med ADHD har blivit kända för att ha.   Kunde sådana behov 

tillgodoses inom en pedagogisk ram, under kontrollerade former? Vi parkerar bilen och går några 

steg upp till gårdsplanen, där vi blir vänligt emottagna och visade till  platser vid någon av de främre 

stolsraderna på gräsmattan. Publiken samlar sig och förväntan ligger i luften. Föreställningen kan 

börja! Cirkusdirektören, klädd i frack och hög hatt, stiger fram och presenterar programmet. Där jag 

sitter, tänker jag på hur mycket övning som måste ligga bakom för dessa jonglörer, akrobater, 

pyramidbyggare, clowner, hästar och ryttare. De har ändå alla en bakgrund av psykiska och sociala 

                                                 

 

 

 

 
6 Engelhardt, Margareta & Karlén, Gunnel, ADHD i Stockholms skolor, Rapport med pedagogisk praktika, Stockholms 

skolor, 1996:6 
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funktionshinder och diagnoser som ADHD. Cirkusdirektören, magistern, leder sin trupp med gott 

humör och tycks vara i besittning av en bunt,  för oss i publiken, osynliga trådar. Ett drag i en tråd 

här, i en annan tråd där, så avlöser numren varandra i välregisserad följd. Visst ser jag att det är 

magistern som är föreställningens fasta punkt, men det är ändå eleverna som tilldrar sig mitt största 

intresse. Som skolpsykolog vet jag att barn som utreds med ADHD-problematik behöver mycket 

träning i att bli uthålliga och lära sig att göra upp strategier för att nå ett mål.   

 Sex pojkar i tioårsåldern kliver fram och börjar forma sin pyramid. De tre längst ner får 

god tid på sig att ställa sig stadigt tillrätta med benen brett isär och armarna runt varandras axlar. Så 

nästa två upp på deras ryggar. De fem sträcker upp sig och inväntar topp-pojkens klättring. Spän-

ningen stiger och just som han ska börja klättra uttrycker hans ansikte skräckblandad förtjusning. 

Men snart är han igång och allt går som det är tänkt. Visst vibrerar pyramiden något, men inte mer 

än att pojkarna kan följa med i rörelsen och balansera upp den. Väl uppe är det en stolt och glad 

pojke, som med armarna utsträckta mot publiken, ser ut att vilja ta hela världen i famn. Stoltheten 

över prestationen går inte att ta miste på. Ansvar för sin egen uppgift, samtidigt med de andras, 

tänker jag och konstaterar att ingen av dem släppte koncentrationen, ens för ett ögonblick.             

  Att lära sig koncentration, uppmärksamhet, uthållighet, utan att det märks, medan man 

håller på med något annat, det vill jag kalla ”bildning”.  Ordet bildning återkommer då och då i 

samband med Ellen Keys namn, då hon lär ha ansett, att bildning är det som finns kvar, när man 

glömt det man lärt sig.  Jag finner begreppet intressant, eftersom det i sig bär mina båda perspektiv. 

Det handlar både om personen och lärandet. Ett annat allmänt talesätt i samma anda är att det gäller 

för pedagogen att få eleverna att tro,  att det är eleverna själva som kommit på vad de ska göra. 

Kanske skulle jag kunna kalla detta synsätt  för  manipulation, eller hellre motivation; ett begrepp, 

som även det tillhör bägge perspektiven.  

2.2 Intervju med klasslärare 

 Andra delen av min fallstudie utgörs av en bandad intervju. Ljudet har transkriberats 

till ett skrivet material. Detta fungerar som inspel till mina egna reflektioner och till litteraturen. 

Informantens berättelse återges som citat i kursiv stil med mina kommentarer och associationer 

emellan.  Slutligen återges en del av intervjun i direkt tal och då står I för informanten och S för 

studenten. Informanten börjar att berätta:  

  ”Varje vår så var det ju  Sjungom studentens lyckliga dar och då var gymnasiegården 

 bakom kyrkan full av människor och utstörtande vitklädda, glada ungdomar.  Och 
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funktionshinder och diagnoser som ADHD. Cirkusdirektören, magistern, leder sin trupp med gott 

humör och tycks vara i besittning av en bunt,  för oss i publiken, osynliga trådar. Ett drag i en tråd 

här, i en annan tråd där, så avlöser numren varandra i välregisserad följd. Visst ser jag att det är 

magistern som är föreställningens fasta punkt, men det är ändå eleverna som tilldrar sig mitt största 

intresse. Som skolpsykolog vet jag att barn som utreds med ADHD-problematik behöver mycket 

träning i att bli uthålliga och lära sig att göra upp strategier för att nå ett mål.   

 Sex pojkar i tioårsåldern kliver fram och börjar forma sin pyramid. De tre längst ner får 

god tid på sig att ställa sig stadigt tillrätta med benen brett isär och armarna runt varandras axlar. Så 

nästa två upp på deras ryggar. De fem sträcker upp sig och inväntar topp-pojkens klättring. Spän-

ningen stiger och just som han ska börja klättra uttrycker hans ansikte skräckblandad förtjusning. 

Men snart är han igång och allt går som det är tänkt. Visst vibrerar pyramiden något, men inte mer 

än att pojkarna kan följa med i rörelsen och balansera upp den. Väl uppe är det en stolt och glad 

pojke, som med armarna utsträckta mot publiken, ser ut att vilja ta hela världen i famn. Stoltheten 

över prestationen går inte att ta miste på. Ansvar för sin egen uppgift, samtidigt med de andras, 

tänker jag och konstaterar att ingen av dem släppte koncentrationen, ens för ett ögonblick.             

  Att lära sig koncentration, uppmärksamhet, uthållighet, utan att det märks, medan man 

håller på med något annat, det vill jag kalla ”bildning”.  Ordet bildning återkommer då och då i 

samband med Ellen Keys namn, då hon lär ha ansett, att bildning är det som finns kvar, när man 

glömt det man lärt sig.  Jag finner begreppet intressant, eftersom det i sig bär mina båda perspektiv. 

Det handlar både om personen och lärandet. Ett annat allmänt talesätt i samma anda är att det gäller 

för pedagogen att få eleverna att tro,  att det är eleverna själva som kommit på vad de ska göra. 

Kanske skulle jag kunna kalla detta synsätt som manipulation, eller hellre, motivation; ett begrepp, 

som även det tillhör bägge perspektiven.  

2.2 Intervju med klasslärare 

 Andra delen av min fallstudie utgörs av en bandad intervju. Ljudet har transkriberats 

till ett skrivet material. Detta fungerar som inspel till mina egna reflektioner och till litteraturen. 

Informantens berättelse återges som citat i kursiv stil med mina kommentarer och associationer 

emellan.  Slutligen återges en del av intervjun i direkt tal och då står I för informanten och S för 

studenten. Informanten börjar att berätta:  

  ”Varje vår så var det ju  Sjungom studentens lyckliga dar och då var gymnasiegården 

 bakom kyrkan full av människor och utstörtande vitklädda, glada ungdomar.  Och 
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 ibland var det alldeles dödstyst och dom gick sakta nerför gången, och då visste man 

 att då var det någon som var kuggad. Och det där var en väldig spänning och se om 

 det skulle vara någon, eller om alla hade klarat sig. Men sen var det hurra, kastades 

 dom upp i luften..och då plockade jag blommorna från studenternas  blomsterbuketter 

 som föll ner på marken. Och så försökte jag då, jag var ju inte ensam, vi var några 

 ’gatubarn’, så att säga, som krånglade oss med i tåget hem till någon av studenterna 

 som skulle hyllas. Och det blev saft och bullar, ja ta för er nu, för då var värdfolket så 

 väldigt glada. Läraren hade varit hemma ett par gånger hos mamma och sagt, att hon 

 rekommenderade att jag skulle söka till gymnasiet. Och mamma sa, vi har inte råd. 

 Böckerna kostar så mycket också. Och så kostar det mycket pengar att gå i 

 gymnasium. Jag bestämde då att jag minsann inte bara skulle finna mig i sakernas 

 tillstånd.” 

 

 Så här kunde uppväxtvillkoren se ut i början av 1930-talet i Sverige. Informanten är 

född 1925 och förmedlar en glimt av hur klassamhället kunde fungera före folkhemmets tid. Men 

trots det tycks min informant inte ha blivit lamslagen av dem. Hon fick något att gå vidare från och 

utbildade sig först till småskollärare och sedan till waldorflärare.  Men i gymnasiet kunde hon inte 

få gå, trots hennes lärares försök. Samtidigt fanns det de som fick gå in,  men som hade svårt att 

komma ut, som fick gå ut bakvägen.  En bild av skolan som utsorteringsplats i samhället.7  

 För mig, en generation senare, var det närmast självklart att fortsätta till gymnasiet.  

Men jag minns inte om även böckerna var gratis. Jag har en känsla av att föräldrarna stod för den 

kostnaden. Varför skulle jag annars ha kvar mina språklexika i bokhyllan? Idag för övrigt ansedda 

som överflödiga, nu när Internet finns. Jag har kommit på mig själv med att undra varför jag ändå 

behåller dem. Svaret är att jag nog inte helt litar på storasyster Google som källa. För barnen med 

Ipads i förskolan, behöver det dilemmat inte uppstå.                                                                

 Informanten och hennes lekkamrater deltog i studentritualen på sitt eget sätt, som 

deltagare i en lek de själva hittade på reglerna till. I den leken var de aktiva och plockade upp 

                                                 

 

 

 

 
7 Här dyker Peter Tillbergs bild från 1970-talet upp i minnet: ”Blir du lönsam, lille vän”? 
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blommorna från marken, eller promenerade med hem och deltog i saftkalasen. Som om de skaffade 

sig en kunskap om företeelsen studentexamen utifrån sina egna regler.8 Eventuellt kände de inte ens 

till ordet ”student”.  De kanske bara lekte ”fest” eller ”plocka upp blommor” utan att ha en aning om 

de allvarliga regler som låg bakom studentexamen. Att det var svårt att alls tas sig in i gymnasiet. 

Det var genom glädjen och sorgen som människorna visade, som de drog sina slutsatser. Utan 

pengar gick det visst inte och att låta barnet gå i gymnasium låg utanför ramarna för vad en 

ensamförsörjande mamma kunde föreställa sig.  Däremot hade mamman en bror med familj i 

England, utsänd av ett svenskt företag. Dit kom informanten fjorton år gammal, 1939, samma år 

som andra världskriget bröt ut på hösten. Väl där lärde hon känna en trädgårdsmästarfamilj, där 

dottern visade sig vara söndagsskollärare.  

 

 ”Hon tog mig till en kyrka i bygden, där hon hade söndagsskola. Och så fick jag 

 pröva,  på min bräckliga engelska,  att ta hand om en liten grupp barn,  och dom 

 lyssnade med förtroende”. 

 

 Här är en pedagogisk situation, som jag kan känna igen. När barnen lyssnar med 

förtroende. Det är i all sin enkelhet, en stark upplevelse.  När ett barn, en grupp, eller en klass med  

barn vänder sin uppmärksamhet mot mig och lyssnar ”med förtroende”  då kan jag inte annat än bli 

ödmjuk inför uppgiften och ta den på stort allvar. Då känns det viktigt hur jag lägger orden. Då 

lyssnar barnet.. Jag tänker på Aristoteles och hans moralfilosofi9  och uppfattar att det finns något i 

läraryrket som handlar om behärskning och strävan efter rättfärdiga handlingar; ”dygd” i aristotelisk 

mening.  Och att man med regelbunden träning och övning har större chans att som lärare behålla 

förmågan  att ”träffa rätt” i klassrumssituationen, att behålla sin praktiska lärarvisdom. Barnen 

lyssnar efter om jag har något att komma med, det måste väl betyda att jag har något att förmedla 
                                                 

 

 

 

 
8 Allan Janik skriver i Cordelias tystnad, sid 131 och framåt om konstitutiva och regulativa regler. Janik skiljer mellan 

regler som formar en handling (konstituerar den) och hur den sen kan användas som ”norm”, eller ”regel”. 
9 Allan Janik, sid 133, skriver om Aristoteles moralfilosofi och att frivilliga lovvärda handlingar leder till att individen 

lever väl, medan klandervärda inte gör det.   
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som jag tror på? Men, att förmedla en idé kräver ett språk, som både kan bjuda in och stänga ute. 

Litet som i bilden av den gamla studentexamen i exemplet, som omgärdades av krav på 

regelföljande, på att kunna ”språket”. Annars kom man varken in eller ut. Här får jag syn på en tråd 

som håller ihop mina perspektiv: Idé – språk – norm – regler – regelföljande.   

 Efter tre år i England kom informanten hem till Sverige och engagerade sig inom 

ungdomsverksamheten i Svenska kyrkan: 

 

 ”Det började nog med en missionstanke. Jag kom ihåg, vi var på någon utflykt med 

 Kyrkans ungdom, och jag satt bredvid en präst, och jag sa att, jag skulle gärna vilja 

 bli missionär. Och då så sa han så här, att det finns så mycket att göra här i Sverige, 

 sa han. Så ta du och utbilda dig och gör nånting”  

  

 Som ung ville informanten bli missionär. Hon möttes inte av något intresse, när hon 

berättade det för prästen. Men hon kan inte ha känt sig avfärdad, utan att prästen ändå visade 

intresse. Det var som om han stakade ut vägen för hennes kommande lärarbana. Det får mig att 

fundera på när i livet man egentligen bestämmer vad man vill bli ”när man blir stor”?  Härom-

kvällen kom jag att se ett program på tv om Jane Goodall, engelskan som ägnat sitt liv åt att studera 

chimpanser och gorillor i Afrika. Hennes syster intygade i programmet att Jane redan som tioåring 

var fast besluten att åka till Afrika när hon blev stor nog för att forska.  Som 23-åring kom hon iväg. 

Jag letar i minnet efter varför jag själv ville bli lärare. .   

 Min första tanke gick till barnkammaren när jag var åtta-nio år. Jag var storasyster till 

en fem år yngre bror och i mina ögon var han en självklar elev i min skola. Att vi hade en liten svart 

griffeltavla på ben i rummet, tyder på att föräldrarna uppmuntrade denna lek.  Jag hade säkert 

iakttagit hur min fröken gjorde i skolan och fick med mig bilder i mitt inre av hur det kunde vara att 

stå där framför klassen.  I tvåan fick jag spela fröken när vi på avslutningen uppförde Årsexamen i 

Ruskaby Skola.  Jag tyckte det var roligt att ha busiga elever, som svarade tokigt på mina frågor, Det 

ledde till skratt från publiken och kom att ligga till grund för mina yrkesmässiga erfarenheter senare 

i livet. 

 Informanten tog prästens ord på allvar och utbildade sig till lärare: 

   

 ”Jag fick arbete i grundskolan direkt efter seminariet i Strängnäs 1948. Sen var det 

 som om skolan började tänka, att vi kanske måste göra något för att få bättre grund i 

 skolsystemet. Och då kom alla möjliga reformer. Det blev mindre konstnärligt..och 
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 strängare och ja, det var fel.”  

 

  Jag kom som stödlärare till min informants dåvarande fjärdeklass 1989. Det var som 

om jag då formade en galge som jag sedan kunnat hänga upp det ena eller andra pedagogiska 

greppet på. Alltefter årstid, månad, vecka, dag och lektion, byttes de olika inslagen i undervisningen, 

likt plagg på en galge, medan galgen i sig var densamma. Nu kan jag se att den var tillverkad av en 

värdegrund, ett sätt att se på en växande människa, som genomsyrade undervisningen, hela 

garderoben. Var det bra eller dåligt? Varken eller kan jag tycka idag. Det bara var så. Varje metod är 

beroende av vem som håller i galgen, vad jag som lärare gör av de olika inslagen. Här finns ett 

frihetsrum med plats för eget omdöme. Och precis som jag varje morgon kan se för mig hur jag ska gå 

klädd under dagen,  så kan jag  på liknande sätt förbereda skoldagen. Det kan ge mig en känsla av 

säkerhet, av att ha kontroll över vad som kommer att hända. I detta att ha tänkt igenom innan ligger 

en ansträngning, och min erfarenhet säger att eleverna är medvetna om och mottagliga för denna 

förberedelse. Pedagogen i mig tänker att denna omsorg, förtänksamhet, från min sida visar sig för 

eleverna som strävan och är en förutsättning för att jag ska kunna stå fri när jag sedan möter dem. 

Jag är då beredd att släppa taget om dessa inre förberedelser. Här visar sig tråden med de båda 

perspektiven igen: Idé – språk – norm – regler – regelföljande.   

  

 I början av sitt arbete som lärare, kom informanten i kontakt med barn som inte ansågs 

vara skolmogna: 

 

  ”Och sen var det ju alltid en del barn som inte var skolmogna, som man inte riktigt 

 visste vad man skulle göra av. Och då gjorde man skolmognadsklasser. På nå´t sätt så 

 var det bra och jag fick  ta hand om en sån där skolmognadsklass. Det kunde va en 

 fjorton elever, mot annars 28,30. Det var ettan och tvåan till att börja med och sen 

 skulle man kunna sortera barnen då om dom skulle gå in i en tvåa eller en trea, eller 

 om dom kanske skulle ha hjälpklass, ett ställe där man hjälpte dom barnen som inte 

 klarade det vanliga. Jag hade varit med och gjort dom där skolmognadsproven. Och 

 då såg jag ju lite grand på barnen, vilka barn det var, som skulle behöva ha lite mera 

 hjälp än andra barn.” 
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2.2.1 Inkludering 

 Här kommer vi in på ett område, som i dag känns minerat. Det är som om pendeln har 

slagit över åt andra hållet. I en iver att inte sortera barnen, gäller det att inkludera. Men, gör man 

barnen som behöver mer av stöd och vuxenkontakt i sitt växande och lärande en tjänst därmed? Jag 

vet inte om man längre alls bedömer skolmognad. Jag minns att jag lärde mig göra WISC-test10 på 

barn under min praktik som skolpsykolog  på Gärdet i Stockholm i början av 1980-talet.  Men syftet 

var, som jag minns det,  inte att sortera ut barn i särskilda undervisningsgrupper, utan mera att förstå 

vilka åtgärder som behövde sättas in i skolan för barnets bästa. Och så blev testet ett underlag för 

samtal mellan föräldrar och skola. Barnen gick i lågstadiet och jag minns inte att de var med vid 

samtalen. Jag har läst om en skola i Småland, som genomfört inkludering på ett medvetet sätt med 

struktur i klassrummet och två lärare. Jag får ändå svårt att få ihop bilden.  Å ena sidan inkludering 

av barn med särskilda behov i klassen, å andra sidan, en utveckling med ökande krav och 

betygsättning allt längre ner i åldrarna. Det är i ljuset av den utvecklingen jag ser en risk med att 

sätta ”paddorna” i händerna redan på förskolebarn. Sedan är steget inte långt till att börja värdera 

deras ”kunskaper”. Det verkar här som om det psykologiska perspektivet, kunskapen om barnets 

utveckling, fått stå tillbaka.   

 I skolmognadsklasserna  som informanten beskriver, undrar jag om det också  kunde 

finnas barn med bokstavsdiagnoser, som ADHD: 

 ”Ja, det här med ADHD det började då, när jag hade min första klass, då 1948-49. 

 Då kom det en pojke in i klassen senare än dom andra och han klättrade verkligen i 

 gardinerna och jag tänkte, men vad är det, och vad ska man göra med den pojken. --. 

 Och vi hade ju väldigt mycket roligt i klassen, spelade teater å..målade stora, väldiga 

 bilder, som vi också hade gjort på seminariet, och  jag funderade  på hur jag skulle få 

 pojken med i det hela. Men jag märkte ju att det var någonting i hans inre, som inte 

 var i ordning.”  

                                                 

 

 

 

 
10 Wechler Intelligence Scale for Children, intelligenstest 
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 Jag får inte något direkt svar på frågan om vad som hände med  pojken som klättrade i 

gardinerna. Det här var före de neuropsykiatriska utredningarnas tid. Kanske ADHD var ett okänt 

begrepp i början av 1950-talet. Men det tycks som om min informant fortsätter att söka svaret på 

frågan om hur hon skulle göra i klassrummet med barnen som "faller mellan stolarna". Jag menar att 

det är en ödets ironi att samma sökande tycks pågå än idag.  Min erfarenhet säger att det pågår ett 

”duttande” med resurser till de här barnen. Några timmar stöd där, några här, i bästa fall. I sämsta 

fall får de bara ”följa med” i klassen bäst det går. Kommunen styr tillgången på resurser för till 

exempel assistenthjälp på lektionerna. Det är inte alltid det ens räcker med att barnet fått en diagnos 

som ADHD. Som lärare kan jag inte annat än känna mig otillräcklig i undervisningssituationen. Och 

jag har mött föräldrar till barn med ADHD-diagnos, som slitit sitt hår för att försöka få kommuner 

att förstå behovet av insatser.   

2.2.2 Läkepedagogik                                                                                            

 Men begreppet Läkepedagogik, sådan min informant mötte den på Ericastiftelsen11 i 

Stockholm på 1950-talet, verkar inte finnas längre: 

 ”Då hade jag en god vän,  som studerade och skulle bli psykiater. Och då så var ju 

 han i Stockholm då och visste vad som där försiggick, så han sa: Du skulle söka till 

 Ericastiftelsens Läkepedagogiska Institut,  så skulle dom kanske hjälpa dig att reda på 

 vad man ska göra med dom där barnen. Och då sökte jag dit och så fick jag vara med 

 om sandlåderehabiliteringen, som dom bedrev, och bedriver väl fortfarande, tror jag.  

 Det var läkepedagogik ett år på heltid.  Som examination skrev jag om 

 fantasiprocessen hos barn och den som jag beundrade mest och som jag hade 

 spenderat mest studietid på att observera barn med, hon skulle opponera på det här. 

 Det var ett steg i något slags riktning. Och jag stod där och funderade på om jag 

 skulle fortsätta i det här, eller om jag skulle återvända till skolan. Och då var det 

                                                 

 

 

 

 
11 Ericastiftelsens Läkepedagogiska Institut. Som student på psykologlinjen var jag där på studiebesök och fick ta del av 

arbetet kring sandlådan. Jag vill minnas att det arbetet kunde användas både som test och terapi. Men jag frågar mig 

idag till vad barnet skulle läkas. Här måste det ha funnits en bestämd idé bakom barnets utveckling. 
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 precis som en sån där riktigt klar tanke kom och sa, att nej,  det måste finnas en 

 möjlighet i skolan att göra nånting.” 

 

 Jag får intrycket att läkepedagogik, som informanten mötte den på Ericastiftelsen, 

rörde sig i ett gränsland mellan undervisning och behandling. Om det var en gräns som höll isär de 

olika perspektiven, eller om det var en förbindelselänk emellan dem, är frågan. Det var länge sedan 

jag hörde talas om Läkepedagogik som en möjlighet inom skolans ram, och jag kan undra vart den 

tog vägen. Jag vet att det finns läkepedagogiska behandlingsinstitutioner inom antroposofiska 

verksamheter, som i exemplet cirkuspedagogik ovan, men i övrigt tycks den inte finnas kvar.  

Här ser jag en tråd att gå vidare med inom ramen för en annan text..   

 

 

2.2.3 Waldorfpedagogik  

 

 Efter några års arbete som lärare i grundskolan, har informanten kommit i kontakt med 

 Waldorfpedagogik, och där tyckt sig hitta något att gå vidare med också i sökandet 

 efter en metod att undervisa skolomogna barn och barn med diagnoser med: .  

   

 ”Det fanns föräldrar som ivrade för en Waldorfskola i Västerås och anmälde sina 

 barn till en eventuell klass. Det var också tre lärare som var intresserade. Och då så 

 sa den som styrde och ställde på skolkontoret, vi förstod varandra, att, åk du till 

 England och  utbilda dig till Waldorflärare, så gör vi en Waldorfskola när du kommer 

 tillbaks. Och  då var det så i skolvärlden, att det var väldigt många försök på gång. 

 Dom hade så många olika saker som skulle utvärderas, vad man skulle inrikta sig åt 

 för håll. Det  var olika idéer om hur skolan skulle gå vidare. Och då menade han att 

 Waldorf kunde vara en del i det. Och under det året då jag var borta på seminariet  i 

 England, hände det mycket här hemma i Sverige på skolfronten.  Och då när jag kom 

 tillbaks, då fick jag veta att han hade omkommit i en bilolycka på semestern. Och då 

 var det ingen som kändes vid det löftet, att vi skulle göra en Waldorfskola. Utan då var 

 det så många andra idéer som skulle förverkligas, och då var det svårt att få gehör.  

 Men jag kom ihåg att det kom ju folk då från Stockholm och talade med Skolstyrelsen 

 och försökte  beskriva och förklara vad waldorfpedagogiken stod för och vad det 

 skulle betyda. Och det var många som tyckte, att det där lät ju bra,  och så var det 
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 många då som tyckte att vadå, det finns ju så mycket annat. Ja, det var oenighet”.  

 

 Informanten reste till England och utbildade sig till Waldorflärare. Men när hon kom 

 hem gällde nya förutsättningar. Det blev ingen Waldorfskola i Västerås vid det 

 tillfället,och informanten sökte sig vidare: 

  

 ”Men sen åkte familjen till en liten ö utanför Stockholm.  Där hade en konstnärsvän 

 till oss och hans fru bosatt sig med sitt barn. Dit åkte vi och hälsade på. Och då 

 ringde telefonen och inte vet jag hur dom hade fått tag på telefonnumret, det fanns ju 

 inga mobiler på den tiden. Men någon kom och sa att det kommer två lärare och 

 hälsar på. Det visade sig att de hade blivit utskickade för att leta reda på var jag fanns 

 någonstans och skulle ställa frågan om jag ville bli lärare i deras skola.  Och från 

 fastlandet vinglade en liten bro ut till den lilla ön,  och där kom dom. Och där kom jag 

 ihåg, vi satt i backen ett litet stycke ifrån det övriga sällskapet då. Jag kommer så väl 

 ihåg hur darrgräset växte och darrade på sina skaft. Som små klockor som ringde. Jag 

 kommer ihåg än idag hur stämningen var. Och dom ställde frågan och  jag sa, det vet 

 jag inte hur det ska gå till. Ja, men dom ville i alla fall säga att dom blivit utskickade 

 för att fråga mig om jag ville komma till Stockholm. Och jag hade kanske litet antytt 

 det, att om det inte blir någonting i Västerås, då kanske jag måste söka upp en  

 waldorfskola någon annanstans . Och då fick jag en förfrågan också ifrån Järna.  

 Men jag blev liksom ställd på något sätt inför uppgiften i Stockholm. Jag hade 

 hospiterat i  skolan och inte alltid tyckt om det jag sett och lagt märke till hur mycket 

 lärarens personlighet spelar in i arbetet med barnen.” 

 

 Så kan en rekrytering också gå till, eller kunde, knappast så längre. Informanten stod 

åter vid ett vägval; stanna i hemstaden eller flytta någon annanstans Hon hade hospiterat i skolan i 

Stockholm, och kommer in på en aspekt av läraryrket som handlar om personligheten.  Jag kommer 

att tänka på Aristoteles igen och blir med ens varse att det finns ytterligare ett perspektiv i min essä: 

det filosofiska. Att det finns en etisk sida av läraryrket, som handlar om att arbeta på sig själv och 

sin egen utveckling, en ofrånkomlig del av självfostran. Jag förstår att psykologi och filosofi en gång 

i tiden sågs som ett ämne.  

  

 Det blev Waldorfskola i Stockholm för informanten, och vi kommer in på 
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kollegiearbetet och barnets utvecklingsfaser:  

  

 ”Det ligger ju en grund, vad man så att säga strävar mot och strävar för och vad det 

 är som ligger till grund och hela  kursplanen  den fick jag ju då i kollegiearbetet sen,  

 fick jag erfara hur man bearbetade kursplanen i dom olika utvecklingsfaserna och vad 

 som var viktigt då och då och då. Och sen så förstod jag också att det beror väldigt 

 mycket på personen i fråga, som står där inför barnen. Alla kan ju inte vara super. Det 

 var mycket sånt som jag fick lov att anamma eller förstå eller acceptera eller vad man 

 ska säga.  Man arbetade för att förstå och se själv.  Hur utvecklingsfasen hos barnet 

 och dom olika barnen, hur det stämmer överens med det man gör i klassen. Och 

 huvudtemat, hur det går då från sagorna, man berättar, och man gör något av det så 

 att säga med barnen och med klassen, det man har berättat och det man lever i. Själva 

 den tiden Sagornas tid liksom. Där är ju allting möjligt, i ettan. Äldre lärare som 

 kanske gått igenom ett par omgångar från ettan till sjuan eller åttan eller så. Dom 

 ställde sig hela tiden till förfogande. Jag kunde gå då och söka upp någon fråga till 

 råds och få litet tips på hur man förverkligar just den fasen som barnen befann sig i.  

 Så inför varje klass så hade lärarna då en möjlighet att få tips och gå igenom den 

 klass man sen skulle ha. Och bearbeta det som man också hade gjort. Och det var så 

 sunt och bra. Och då kunde man välja den som man kände sig mest befryndad med.  

 Vad har jag gjort nu i år och vad är det som varit fel och vad är det som har varit 

 bra? Det tittade vi på i små grupper.  Det fick man ju själv ta initiativ till om inte 

 annat. Och inför varje klass man skulle ha så  kunde vi höra med nån som hade gjort 

 det på det ena sättet och nån som hade gjort det på det andra sättet. Tips om vilken 

 litteratur man kunde ta med sig på sommarlovet och bearbeta under dom där 

 veckorna man var ledig då från skolan. Så det var ju ett väldigt arbete även på 

 somrarna, som slutade med att de nordiska ländernas waldorflärare hade 

 genomensamma studiedagar.  Hela tiden var man tvungen att ligga före på något 

 sätt.” 

 

 Jag tar upp de två trådarna utvecklingsfaser och kollegiearbete under rubriken 

Litteraturgenomgång längre fram i uppsatsen och övergår nu till att återge intervjun i direkt tal:  

 S: Du sa någonting om att kärnan i waldorfpedagogik är att man ungefär ger barnet 
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vad det behöver. Att man inte pushar. 

 I: Ja, att det fanns en utvecklingsidé, att kursplanen skulle följa barnets 

utvecklingsfaser. Vad barnet står inne i för utveckling. Så möter kursplanen barnet just där det är. 

Det var ju det som var så fascinerande med waldorfpedagogik, att man ger barnet det som det kan 

omsmälta och göra till sitt.   

 S: Jag kommer att tänka på fler som haft grundläggande pedagogiska idéer, som 

Piaget12 till exempel. Han var ju någon sorts inlärningspsykolog. Men han hade väl inte därifrån 

utformat en hel pedagogik? På det sättet är det ju ändå ett försök att få ihop det här med psykologi 

och pedagogik. Det är ju waldorf som är det. Det slår mig, när vi pratar om det.  

 I:  Ja, och Montessori13, hon hade liksom ett annat uppdrag. Att ta hand om dom barn 

som absolut inte fick någon annan utbildning och då uppfann hon sitt material. Utifrån en annan 

syn på förmåga hos barnet. 

S: Och kanske också utifrån en social situation? För det var väl barn som var vind för våg, som hon 

skulle ta hand om? 

I:  Ja, och utelämnade från skolsystem och sådant. Hon hade ju den missionen. 

S: Och dessutom var hon läkare då. 

I:  Ja. Och den här pedagogiken som Steiner kommer med, den är ju en djup inblick i 

utvecklingsfaser som barn går igenom i dom olika åldrarna.  Och det har jag ju funnit, allteftersom 

 man undervisat i dom olika klasserna. Att det stämmer. 

S: Vad är det som gör att det passar så bra? 

I:Jo, man märker att barnen är i en sån fas, att dom tar emot berättelserna om Tor och Odin och 

Yggdrasil och alltihop, hur man, åtminstone när man har gått i fjärde klass i en waldorfskola, så 

har man hört det, när man just var i fjärde klass. Då har man det som en skattkista att ta med sig 

genom livet. Just i den fasen man själv då befinner sig i den..man märker det i en fjärde klass, att 

det är...asatron som dominerar. 

S: Så egentligen är det så att, det här med att sträva efter att göra waldorfpedagogik som någon sorts 

                                                 

 

 

 

 
12Jean Piaget, Framtidens skola, Att förstå är att upptäcka. Översatt från franska av Marianne Kärre, Forum AB, 1976  
13 se not 3 
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vetenskap..vetenskapligt studium, det fungerar egentligen inte därför att man (tankepaus) ser på 

resultatet, det är resultatet som visar..För jag menar, man kan ju undra, vad är det som säger att det 

ska va just asatron då i fyran. Varför inte romarriket i fyran och asatron i sexan. 

I: Nej, därför att romarriket, det hör till sexans åldersfas. 

S: Och varför? 

I: Där befinner dom sig då. I att bygga ut sitt rike, och göra vägar.. 

S: Ja, det finns en väldigt bestämd tankegång bakom, liksom. 

I:  Ja, en utvecklingsteori, kan man kanske säga. 

S:  Ja, psykologi kanske? 

I:  Ja, psykologi, kanhända. (Tankepaus) Och i femte klass märker man då hur klass fem tar emot 

den indiska, den indiska perioden, och tillsammans med dom andra också, med botaniken och 

jorden, som man ser då som två stycken poler.  Och hur man kan få grepp om hela jorden på ett sånt 

genialiskt vis, att förstå hur dom här olika växt..växtområdena. Det tempererade fältet och polerna 

står emot varandra. Det är..man känner på sig att det där tar barnen emot, som ett rätt 

så..självklart faktum. 

S:  Men, gör man det upplevelsebart på något sätt? 

I:  Ja, det måste ju läraren försöka göra. 

S: Hur gör man det då? 

I: Jo, man berättar naturligtvis om jordens poler och hur det ser ut på jorden. Man får liksom hela 

globen i sin fantasi att leva. Och mera detaljrikt behöver det inte vara, än på det sättet. 

S: Om man tänker konkret i en klassrumssituation, så är det väl också så att i waldorfskolan, så har 

läraren behållit sin katederposition, så att säga. Det kanske inte är någon kateder, men jag 

menar...det har ju inte blivit det här som i den vanliga skolan att man.. 

I: .. ska ta reda på allting själv? 

S: Nä, så är det väl inte? Det är väl fortfarande så att läraren berättar stoffet? 

I:  Ja läraren stimulerar och levererar så att säga....en berättelse om det som man ska studera. Och 

sen är det ju upp till eleven att bearbeta det där stoffet. Och det kan man ju göra med målning och... 

Det är klart att läraren måste lägga fram stoffet så kan barnen göra något av det.   

  

 Hur det går till att undervisa i en waldorfskola idag, vet jag egentligen inte. Men jag 

hoppas att kommande  Dialogseminarier med praktiserande lärare kan ge mig svar på den frågan. 
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3.  Litteraturgenomgång 

 I Shakespeares pjäs Stormen ser Bo Göranzon14  motsättningen mellan Prospero och 

Caliban som två aspekter av mänskligt intellekt: ett abstrakt, som bärs upp av Prospero och ett  

praktiskt, i Calibans gestalt, och att de är beroende av varandra.  Jag vill låna de metaforerna och 

överföra dem till cirkusföreställningen ovan och till den gängse klassrumssituationen, där jag som 

lärare möter mina elever. Utan Prospero (magistern, fröken) ingen Caliban (eleverna), och utan 

Caliban, ingen Prospero. I texten låter Shakespeare Prospero, efter en uppskakande inre och yttre 

storm, anlända till den ö, där den infödde Caliban lever med sin känsla för de kvaliteter som finns 

på ön. Det visar sig  att Prosperos och Calibans olika bakgrunder och erfarenheter får oöverstigliga 

konsekvenser. Prosperos försök att ”uppfostra” Caliban misslyckas. Språket fungerar inte till att 

överbrygga klyftan dem emellan. Men vad är det då som gör att pedagogiken i till exempel 

cirkusföreställningen tycks fungera, om vi överför Prosperos och Calibans roller till magistern och 

eleverna? Något händer i mötet mellan lärare och elever, men vad är det? Hur vill jag uttrycka den 

kvalitet jag iakttar utspela sig mellan dem före, under och efter föreställningen? Auktoritär styrning? 

Nej knappast, snarare en auktoritet med en dubbel riktning, från eleverna till magistern och från 

magistern till eleverna. Som om den inte vore framtvingad. Lugnt inväntar eleverna magisterns 

gester, som visserligen är styrande och tydliga, men som tycks fyllas av tillit från bägge hållen. 

Förmodligen känner de varandra väl, även under teaterutstyrseln.  Ja, ”tillit” är det ord som först 

dyker upp i sinnet, när jag ska beskriva vad jag ser, ”tillit” och därefter ”mod”, båda begreppen 

hemmahörande inom känslans domäner.  

  För att få grepp om karaktären Prospero i baletten Stormen,  vill Gunilla Petersén15 

jämföra honom med Leonardo da Vinci. Hon skriver i programbladet:  

 

 ”för mig flyter bilden av Shakespeare, Leonardo och Prospero samman och med kritiskt 

 medvetande lyfter de människan mot hennes egentliga ursprung”.  

                                                 

 

 

 

 
14 Bo Göranzon, Det praktiska intellektet, sid 95 
15 Programhäfte till baletten Stormen, Stockholmsoperan, 1 januari 1994 
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  Jag undrar om det betyder att Prospero längtar tillbaka till något, och att denna 

längtan, idé, blir så stark att den står i vägen för hans möjligheter att möta Caliban, där denne 

befinner sig. Medan magistern förmodligen ägnat mycket tid till att förstå sig på sina elever, och 

genom detta bekräftat dem som människor, bortom eventuella diagnoser. Där någonstans börjar 

förmodligen utvecklingen mot ett gemensamt språk, en väg mot delade normer. Det går alltså via 

känslan!? 

 Kan vi betrakta cirkuspedagogik, eller pedagogik i allmänhet, som konst? Sätta den i 

samband med filosofen Hans Larssons begrepp ”estetisk åskådning” och ”intuition”16 ?  Eller 

handlar det mer om ett  metodiskt arbete, om att ta sig från punkten A till punkten B, en teknik? Är 

cirkuspedagogiken i så fall uttryck för en ytligt inövad metod? Ja,  på sätt och vis,  men hur ska jag 

tänka kring eleverna och deras svårigheter?  Jag har svårt att tänka mig cirkusföreställningen, utan 

att ett psykologiskt perspektiv finns med. Kan det vara så att en lekfull metod, som i hög grad 

tilltalar känslan, får både aktörer och lärare att inte gräva ner sig i problemen, utan att flytta fokus 

till det som skänker glädje?  

 

3.1.   Kunskapshantering 

  Som lärare ska jag leverera undervisning, se till att den går framåt, hålla elevernas 

kunskapande vid liv. Jag ska hålla min framställning i en sådan atmosfär,  att eleverna får förtroende 

för mig,  kan känna tillit. Att tillit är ett begrepp inom ämnet Kunskapshantering var en nyhet för 

mig, tills jag stötte på det för några år sedan. Sue Newell et al17 skriver att tillit både sägs leda till 

och samtidigt vara en nödvändig förutsättning för att individer, grupper och verksamheter kan 

utveckla samarbetsinriktade beteenden. De försöker förstå processer som får tillit att utvecklas. Jag 

tolkar deras synsätt så att det måste till en social syn på kunskap, på kunskapande som aktivitet, där 

tillit kan ingå som en viktig ingrediens. För mig handlar det om att tillåta misslyckanden i 

                                                 

 

 

 

 
16 Larsson, Hans, Intuition, några ord om diktning och vetenskap, Dialoger, 2012, sid 6 
17 Sue Newell et al, Managing knowledge work, sid 55-59 
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klassrummet, både elevernas och mina egna. Thomas H. Davenport &  Laurence Prusak18 

uppmärksammar faktorer som hindrar att kunskap i en verksamhet går från person till person. De 

kallar hindren ”friktioner”, och ett av dem är att tillit saknas i organisationen. Som möjlig lösning 

föreslår de att skapa tillit genom möten ansikte mot ansikte mellan människorna i verksamheten.  

Det är som om att höra Martin Buber19 själv säga något om att vi människor behöver vara subjekt 

för varandra i levande relationer (jag-du).  För att vara ett ”jag” behöver det finnas ett ”du” och inte 

i första hand ett ”det”  tänker jag  och Ipadsen i förskolan gör sig påminda.                                       

 Här kommer jag att tänka på ”Mannen som avskaffade medvetandet”20 om matermatikern 

Alan Turing, som enligt författaren, med sitt test ville visa att att människans inre liv är irrelevant. I 

artikeln ”I det effektiva samhället lever robotdrömmen”21 citerar författaren den ovannämnda 

psykologen Sherry Turkle, som med utgångspunkt i Turings test, studerat hur programmering och 

datorer tagit plats som modeller och metaforer i våra intellekt. Till exempel påverkades barns syn på 

dött och levande av hur de umgicks med datorer. Turkle går nu vidare och undersöker våra aktuella 

sociala robotar, internetgemenskaper och virtuella världar som Facebook och Second Life. Det vore 

intressant att undersöka hur dessa ”fejkade” sociala sammanhang påverkar samarbetsinriktade 

beteenden.  Mitt intryck av Facebook är att man mera sällan uttrycker sårbarhet och osäkerhet.  Hur 

går det då med utvecklandet av tilliten?  I litteraturen framgår att tillit är av särskild vikt 

när det gäller samarbete. För mig var det ändå överraskande att tillit ses som en nödvändig, 

avgörande förutsättning när ny kunskap, nya processer ska skapas.                                                      

       Det torde vara en komplex uppgift att lösa upp de hinder i kunskapsflödet som Thomas H. 

Davenport & Laurence Prusak22 kallar ”friktioner”. Att tillit inte per automatik uppstår i en grupp, 

ser jag som en viktig påminnelse.  Men det verkar samtidigt vara klokt att inse att ett teamarbete 

inte heller behöver grundas på ”kamratskap”, utan att tilliten är något som kan få växa fram allt 

                                                 

 

 

 

 
18 Thomas H. Davenport&Laurence Prusak, Working knowledge, 2000, sidan 34 och framåt 
19 Martin Buber, Jag-du, Dualis, 1994 
20 Håkan Lindgren, SvD Kultur, Under strecket, 2012-08-20 
21 Helena Granström, Svd Kultur, Under strecket, 2011-06-27 
22 se not 18 
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eftersom. Tillit som grundas på kompetens ses som skörare och mer flyktig. Det är mindre av 

känslor inblandade och utvecklingen kan ske snabbt mot så kallad ”snabbtillit”. Tidspress beskrivs i 

detta sammanhang närmast som något positivt, ja rentav nödvändigt, vilket öppnar för ny kunskap; 

ett positivt sätt att se på deadlines!  Jag tycker att  Thomas H. Davenports & Laurence Prusaks23 

tankar om tillit och kunskapens pris är spännande. Tilliten måste leva fullt synlig, här och nu, och 

inte bara omtalad, där och då. Jag tolkar det så att begreppet ”tillit” inte bara kan ses som en inre 

psykisk förmåga, utan även som en levande realitet i en lärandesituation. Följdfrågan blir inte vad 

tillit kostar i en verksamhet, utan snarare vad det kostar företag, organisationer eller samhälle om 

inte tillit finns.   

3.2.  Om du nyper honom så skriker han                                                      

         Att kunna bolla med flera bollar, att balansera, att få omedelbar respons på om något 

blir bra, eller misslyckas. Att bara ta upp bollen igen om jag har tappat den. Utan kommentarer från 

någon i en grupp,  där insikten finns att vi alla kan göra fel ibland. En inställning som jag menar är 

en förutsättning för och befrämjar kreativitet, när den närmar sig en ”estetisk åskådning” 

  ”Känslan är utmärkande för de båda polerna af den mänskliga utvecklingen, det 

  lägsta och det högsta stadiet”24.  

 

  Hans Larsson gav ut sina tankar 1892. Vad har hänt på känslans område inom skolan 

sedan dess? Klassrummet har säkert blivit en uthärdligare plats. Det finns nog ingen lärare som styr 

barnen med hjälp av rädsla längre. Att slå barn är förbjudet i lag. Cirkuspedagogiken och 

waldorfpedagogiken i exemplen ser jag som uttryck för en känslans och viljans undervisning, som 

något det mer abstrakta intellektet kan ta sig an och utveckla när tiden är mogen. För vi kan inte 

stanna där, i känslan och viljan, om vi inte vill leva som Caliban.  Jag hoppas att cirkuseleverna 

fick tillfälle att klä sina upplevelser i arbetet med föreställningen i ord, att de fick ge dem ett talat 

eller skrivet språk i klassrummet.  

                                                 

 

 

 

 
23 se not 18 
24 Hans Larsson, sid 9 
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  Hur hade Hans Larsson sett på Turingmänniskan, vad skulle han ha tänkt om artificiell 

intelligens? Bo Göranzon25 refererar till Alan Turing,  som 1950 var övertygad om att datorerna år 

2000 perfekt skulle kunna imitera mänskligt beteende.  För att detta skulle uppnås var det enligt 

Turing viktigt med ”regler”, eller datorprogram för ”uppförande” respektive ”beteenden”. Att 

förstå sig på beteenden handlade om de mänskliga ”naturlagar”, som AlanTuring såg som ett nytt 

forskningsområde. Bo Göranzon nämner som exempel det programmeringsspråk datorn hade att 

lära sig:  

   ”Om du nyper honom så skriker han.”26.   

 

Det citatet lånade jag till rubriken i denna uppsats. För mig blir det ett exempel på en pedagogisk 

väg som leder fel. Tvärtemot Alan Turing vill jag värna om människans inre liv,  en tråd i min text 

som får hänga litet löst tillsvidare, men som i mina ögon kan förena de olika perspektiven vi talar 

om. För det Alan Turing bortser ifrån är känslan.  Förmodligen var beteendeforskarna inte 

tongivande vid Stockholms Universitet i början på 1970-talet, när jag läste psykologi,  för om Alan 

Turing hörde jag inget. Inte vad jag minns i alla fall. Samtidigt är det som om Hans Larsson ser den 

så kallade Turingmänniskans möjligheter,  när han menar att kulturella framsteg kräver en ”tankens 

emancipation från känslorna”27 . Så att tanken inte längre kan ”omhöljas” eller ”omtöcknas” av 

känslan.  Men nog måste han mena att man först behöver ha tillgång till sina känslor,  innan man 

kan avskilja sig från dem? Som en sorts terapeutisk inställning. Iaktta och känna igen känslorna, 

acceptera dem och så släppa taget om dem. En helt omöjlig process, om man bortser från inre liv. 

Hur var det med Prospero? Han måste ha anlänt till ön gruvligt besviken efter att ha drivits i 

ofrivillig exil av sin försmädlige broder. Hur hanterade han de känslorna? Eller har Prospero helt 

enkelt nått det stadium av medvetande, som Hans Larsson beskriver? Ett vuxet ideal, sprunget ur ett 

skolat meditativt medvetande,  långt ifrån Calibans naturbarn?  

   

                                                 

 

 

 

 
25 Bo Göranzon, sid 88 och framåt. 
26 Bo Göranzon, sid 90 
27 se not 24  
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 ”Känslan är i lägre själstillstånd isolerad, patologisk affekt, i högre själstillstånd  

 ingår den åter igen som känsla av vårt totallif, som ästetisk stämning.” 28 .  

   

 Eller närde Prospero,  likt filosofen Leibnitz29 en dröm om ett universellt språk, som var så 

stark, att han ville tvångsmata Caliban med den?     

   

 ”Drömmen om ett exakt språk får en normativ funktion, blir ett kriterium på vad som  

 ska godtas som kunskap”30  

 

  I så fall var det Prosperos kultursfär som bestämde normen för vad Caliban skulle lära 

sig. Det var Calibans natur som protesterade. Säkert fanns det protester även från cirkuseleverna  

mot vad de skulle foga sig i. Men av det syntes intet i det färdiga resultatet. De måste ha fått hjälp  

med att hantera sina rädslor, som lett dem vidare till en känsla av säkerhet och kontroll, ja som om 

tillit hade vuxit fram i rädslans ställe. I motsats till Caliban kunde de därmed fortsätta att växa, 

medan han blev kvar i sitt drömtillstånd, lyssnande till sångerna från ön.   

  Vilken sorts skola gick jag själv i som barn?  Förbereddes det rentav för Turing-

människan, roboten?  Det var ännu långt till datorernas intåg på 1950-talet, men vi gick på raka led 

in i Enhetsskolan. En skolbenämning jag ser som ett exempel på en ”kunskapsteoretisk konsekvens 

av den moderna naturvetenskapliga världsbilden” 31  som Bo Göranzon skriver om apropå 

regissören Alf Sjöbergs brottande med frågan. De existensiella frågor, som Sjöberg menade inte fick 

plats i en sådan världsbild, utan blev över, ville han ”klä i scenisk dräkt”,  samtidigt som han såg 

”det outsagda” som det väsentliga i teaterns väsen.  

 

                                                 

 

 

 

 
28 Hans Larsson, sid 10 
29 Leibnitz, tysk filosof, återgiven i Göranzon 
30 Bo Göranzon, sid 90 
31 Bo Göranzon, Bildning och teknologi, sid 26 
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  ”Trots allt precisionssäkrare tekniska instrument som bidrar till att göra varje  

  observation mer differentierad återstår alltid något som förblir ogripbart. Detta är 

  den kritiska kunskapens paradox.”32  

  

   

3.3 Enhetsskolan och Frederick Winslow Taylor 

 Själv började jag skolan 1955, en omdaningsperiod för grundskolan, om jag får tro 

min informant. Det hette då ännu Folkskola, men den hade blivit nioårig med både yrkes- och 

studieinriktade klasser på högstadiet. Realexamen var bortlagd. När jag gick i sjuan, 1962,  då 

ändrades namnet till Enhetsskola. Hade namnbytet någon praktisk betydelse? Det jag minns var att 

våra  klasser slogs sönder, så att sjuorna sattes ihop med en halvklass från vardera sexa. Jag var i 

puberteten och måste ha levt med i oron som blev följden. Till jul fick jag skriftlig varning både i 

uppförande och ordning.                                                                                                                

 Frederick Winslow Taylor33 skrev sina principer om hur verksamheter borde ledas för 

att bli effektiva och därmed framgångsrika redan 1911. Kanske dröjde det till 1950-talet innan de 

fick fäste i den svenska skolan. Det ligger något Taylorskt i själva namnet Enhetsskola, samtidigt 

som folkhemmet växer fram i  samhället i stort. Men det var inte bara dåligt med nymodigheterna. I 

gymnasiet fick vi tillgång till språklaboratorium och satt i små bås med varsin bandspelare, som vi 

kunde öva engelskt och franskt uttal i. Så här i efterhand kanske språkmaskinerna ter sig lite väl 

standardiserande. Idag hade upplägget säkert varit mer individanpassat utifrån datorernas 

möjligheter. Men det var bra tillfällen till övning. Vi hade inte någon tidsstudieingenjör på 

gymnasiet, men vi hade låsta dörrar om vi kom för sent.  Jag vet inte om Frederick Winslow Taylor 

praktiserade lydnadsmoral, men han strävade efter att standardisera produktionen genom att med 

hjälp av en tidsstudieman noga dokumentera de olika handgreppen i en arbetsprocess.  Syftet var att 

                                                 

 

 

 

 
32 se not 22, sid 26 
33 FW Taylor, The principles of Scientific Management  
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effektivisera och i exemplet tillverkning av cykelnav räknar han upp ett antal positiva resultat.  

Arbetstakten hade ökat med två tredjedelar vilket ledde till att varje arbeterska fick 20 procent högre 

lön. Arbetstiden kunde kortas från 10, 5 till 8, 5 timmar per dag. Men det som bara verkar leda till 

en stressig arbetssituation hade även en framsida. Till exempel fick varje arbeterska uppmärksamhet 

från arbetsledningen, och det skulle alltid finnas någon tillhands om hon behövde.  

 

3.4 Tyskalärarinnan 

 Det nya namnet Enhetsskola till trots, fanns det lärare kvar, som i sann Calibananda 

fortsatte med sin vardagsnära undervisning. En sådan lärare, lärarinna, sa man på 1950-talet, hade vi 

i tyska. Hon närmade sig nog pensionsåldern, var ofta lite sen till lektionen, som om hon haft 

bråttom att komma iväg och i hast rafsat ihop sina saker; våra glospapper.  Det långa gråa håret var 

uppsatt i en slarvig knut, där hälften inte kommit med, utan hängde och slängde litet som det ville, 

när hon på sitt framåtlutande sätt steg in i klassrummet.  Kappan hade hon inte hunnit lämna i 

lärarrummet, utan den placerades i det smala garderobsskåpet till höger om svarta tavlan. När hon 

sätter ner sin stora sladdriga väska på katedern uppstår en duns, vilket får väskan att genast falla 

ihop.  Jag minns inte att vi ställde oss upp, när vi hälsade inför hennes lektion, vilket annars var 

kutym. Vi följde ritualen sittandes i bänkarna. Varje gång  väskan lagt sig tillrätta, tog sig några 

myror ut ur den för att ivrigt springa över bordsskivan.  Vi fnissade förståss och väntade på en 

reaktion. Men det var samma sak varje gång – i alla fall minns jag det så – närvaron bockades av 

med högerhanden, samtidigt som den vänstra gjorde en gest över bordet, som svepte bort myrorna. 

Jag går i sjunde klass och har precis blivit nybörjare i tyska.  Precis som gamle Singleton i Joseph 

Conrads ”Negern på Narcissus”34, inger mig tyskaläraren en känsla av att ha seglat förr. Hon fäster 

sig inte heller vid småsaker och ofta hörde vi ”Einmal ist Keinmal” när någon lapp skickades runt, 
                                                 

 

 

 

 
34 Joseph Conrad, Negern på Narcissus, berättar om en sjöresa på 1800-talet från Indien till England. Det är samtidigt en 

beskrivning av ledarskap och sociala regler ombord. När nestorn ombord sätter ner foten, då lyssnar man. Jag får en 

känsla av att vi här ser den verkliga makten, trots att den är informell. Det är som om Kaptenen står sig slätt, trots sitt 

pekande med hela handen. Han tycks sakna det rätta omdömet när det bränner till.   
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eller vid sen ankomst. Efter två år var det dags att söka till gymnasiet och på sista tyskalektionen 

tillfrågades vi om våra val av linjer. En del hade valt natur, andra allmän, någon latin. Frågan gick 

från den ena bänken till den andra. Det blev spontana reaktioner av gillande eller ogillande från 

katedern. När turen kom till mig och jag svarade ”Allmän språklig” fick jag en oväntad och kraftig 

reaktion: ”Neej, du ska gå Latinlinjen”! Jag måste ha tyckt att det låg kraft bakom orden och minns 

att jag gick hem och ändrade. Jag undrar om det kunde ha legat någon medveten idé bakom min 

tyskalärarinnas sätt att undervisa och vara i klassen. Med sitt spretiga hår, som inte riktigt ville låta 

sig infångas i knuten, ger hon mig en bild av ett humanistiskt ideal, som tillåter drag av oordning. 

Som om hon kände till att det behövdes lite av slarv och släppt kontroll för att glädje och nya tankar 

skulle våga sig in i klassrummet. I själva verket kanske hon inte var en Caliban, utan snarare en 

skolad Prospero. Att hon kom att tänka på Latinlinjen när frågan kom till mig, ser jag som ett tecken 

på det. Att hon hade en insikt om att man behöver ge sina språkstudier ett personligt djup, innan de 

kan bli mera ”allmänna”? Hur det nu var med den saken, så känner jag idag tacksamhet mot hennes 

engagemang. 

 

3.5.   Dialogseminariemetodik  

  

  Att ”använda sitt skrivande för att tänka”, det var något nytt för mig, när jag kom till 

Maria Hammaréns kurs i Dialogseminariemetodik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

för några år sedan. Jag påbörjade då en process, som pågår fortfarande, och som verkar handla om 

en sorts hjärnans rening av tidigare akademiska studier. Eller kanske snarare, att återerövra känslan i 

dem.  

  Maria Hammarén berättar35 från sin undervisning av blivande teknologer, hur hon 

försöker att få dem att ”använda skrivande för att tänka,  vilket känns ovant för dem, eftersom de 

                                                 

 

 

 

 
35 Maria Hammarén, Bildning och skrivande, sid 18 
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inte ser sina egna, subjektiva, exempel som ”kunskap”,  utan att deras exempel i stället lätt ”får en 

känsla av löje över sig”36 

  Precis som teknologerna i exemplet hade jag vant mig vid att ”kunskapen” alltid fanns 

någon annanstans. Då hade jag ändå en grundexamen från Psykologlinjen i bagaget. Det var i början 

av 1970-talet och så kallad ”problembaserad inlärning” började slå igenom som metod, särskilt på 

Pedagogen. Den mesta av tiden upptogs av grupparbeten, men det hjälpte inte. Kunskapen kom inte 

närmare för det. När det kom till avgöranden och betygsättning, då var det ändå traditionell metod 

som gällde: Läsa in stora mängder text, ge skriftliga svar på direkta frågor, eller redogöra för längre 

sjok av textmassa. Eller var det en form av bildning som pågick, som jag inte la märke till då? På 

Pedagogen var det vanligare med tätare kontroller av litteraturen, som skulle levereras i form av så 

kallade ”papers”. Jag tröttnade på detta upplägg och började att leverera mina papper i diktform. Det 

uppskattades först när jag kom till Sociologen, med Eckard Kuhlhorn som inspirerande lärare. I 

uppläsningens stund kändes det pinsamt, men eventuellt var det mina första steg på vägen mot 

skrivande som ett sätt att tänka. Ett på samma gång vidare och mera närliggande kunskapsbegrepp. 

Som ett exempel från den tiden återger jag här min tolkning av Rita Liljeströms37 bok om barns 

uppväxtvillkor och samspelet med oss vuxna. Dikten publicerades i den då nystartade radikala 

tidskriften Rödhättan38  

  Den stora omvandlingen 

  Befolkningskoncentration i städer och tätorter 
  där finns servicen och aktiviteterna 
  mångfald av ensidiga miljöer 
  specialiserade på en enda möjlighet 
   
  Avstånd kräver planering och vägar 
  Bilismen får företräde 
                                                 

 

 

 

 
36 se not 26 
37 Rita Liljeström, professor i sociologi, se litteraturförteckning för referens 
38 Rödhättan, utgavs av Arbetets kvinnor i Stockholm. En vän till mig kände Ingrid Zillén, som ingick i redaktionen. 

Dikten Den stora omvandlingen fanns med i nr 4/80 – 1/81, ett temanummer om Familjen 
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  Människorna avskärs från naturen 
  inringade av trafikkaruseller 
  Och effekten för dem som stannar 
  utanför: 
  Barnens brist på kompisar och skolor 
  brist på arbetsliv, på alternativ 
 
  Industrin tackade när paren flyttade 
  hemifrån: Lättare utlokalisera individer 
  än hushåll 
  Tänk på modern arbetsmarknadspolitik 
  som styr arbetskraften till expansiva 
  orter och placerar om friställda vid 
  nedläggningar 
  Och det var jobbigt för familjerna att 
  ställa om sig och passa med allt det  
  nya 
  när det välkända försvann 
  Efter flera flyttningar visste dom  
  inte riktigt 
  hände det där borta eller 
  har vi drömt? 
  
  Nu sitter vi där i nostalgiskt inredda 
  kyffen 
  i stadiga byggkranars verk och ser 
  på barnen med problem 
  Privata, anonyma, likgiltiga 
  tillsammans men utan  
  gemensamma minnens 
  erfarenhetsgemenskap 
 
  På jobbet tjänas det pengar 
  och tävlas 
  Hemma är man slut och tränger 
  stöd: 
  Solidaritet med den egna lilla 
  världen 
  Hur ska barnen lära känna 
  trygghet 
  i den stora? 
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4. Bildningsresor  

 Skolan av idag har till uppgift att förmedla kunskap och värden39. Är detta ett eller två 

uppdrag? Jag har svårt att se att det finns kunskap som är fri från grundläggande värden. Genom att 

skriva denna essä, har jag fått fatt på några trådar på min egen inre bildningsresa. Jag hade glömt 

bort tyskalärarinnans betydelse, att hon genom att få mig att gå latinlinjen kom att förmedla 

medelhavskulturen till mig. Informantens möte med prästen visar på detta: en annan människa som 

pekar ut resans riktning. Dikten som svar på en tenta på sociologikursen hade också fallit bort.  

Jag har inte sett den på åratal. Därmed träder även Eckhard Kuhlhorn40 fram i mitt minne. Hans 

glada erkännande var också ett sätt att säga: Res vidare på den här vägen.                                           

   Jag hade träffat på såväl cirkuspedagogiken som min informant tidigare i livet, och 

ville väcka liv i de trådarna. De har givit mig uppslaget att skriva vidare utifrån två trådar: barnets 

utvecklingsfaser i waldorfpedagogiken och synen på kollegiearbetet i en waldorfskola som en 

”social community” i Etienne Wengers41 anda.                                                                               

 Det har varit både arbetssamt och roligt att skriva denna uppsats som ett försök till 

vetenskaplig essä. Nu är jag framme vid målet, och jag säger som Karin Boye i en berömd dikt, att 

det är vägen som är mödan värd, ett mål i sig. Jag fick fatt på den vägen under en internathelg på 

den statliga rektorsutbildningen våren 2001. Vi var på Almåsa kursgård vid Horsfjärden i Haninge.   

Efter dagens övningar kom jag till ro på mitt rum och tog fram akvarellfärgerna. På pappret 

hamnade en liten väg, som slingrade sig uppåt, innan den vek av till höger uppe vid krönet.  Ja, 

minns jag att jag tänkte,  det är den här vägen jag ska följa. Det är den som är målet.                     

                                                 

 

 

 

 
39 Se Tulsa Janssons bok Du har svaren! Filosofi till vardags, Brombergs, 2012, där hon skriver om att 

värdegrundsuppdraget  riskerar att blekna bort på bekostnad av kunskapsuppdraget. 
40 Eckhard Kuhlhorn var lärare i  sociologi vid Stockholms Universitet i mitten av 1970-talet. 
41 Etienne Wenger, är känd som social inlärningsteoretiker och begreppet ”commuties om practice”.  I Sue Newell med 

flera, beskrivs vad Wenger menar krävs för att ”communities of practice” ska fås att fungera. Sid 122-124.  För mer 

information om Wenger, se hans hemsida, www.ewenger.com. 
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                Datorer kom in i mitt liv 1995 när jag fick egen dator och dokumentationsprogram 

från Elevvårdsenheten i rummet på Kärrtorps gymnasium. Det dröjde ytterligare något år innan 

någon dator flyttade in hemma. Det är nu snart 30 år sedan och det är dags för Ipads att börja i 

förskolan. Tekniken är fantastisk och här för att stanna. Men ändå räcker den inte riktigt till. Det är 

något som blir över. När jag började skriva min text såg jag två tydliga perspektiv, ett psykologiskt, 

ett pedagogiskt. Under skrivandets gång har ett tredje perspektiv vuxit fram: det filosofiska. Mer om 

det en annan gång.   
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