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Fängslad av förtrogenhet – om att som praktiker kunna sitt yrke, men ändå 

aldrig bli riktigt nöjd 

  

Av Stefan Sellbjer 
  

Varför tiden tycks gå allt fortare ju äldre man blir och varför man med ålderns rätt tror sig bli 

allt klokare, samtidigt som man borde inse att man vet allt mindre, är två frågor som 

inledningsvis berörs i denna text. Frågorna är relaterade till begrepp som ”mening”, 

”förståelse”, ”kunskap” och ”vetande”, liksom till föreställningar om kunskapsbildning som 

reflekterad och erfarenhetsgrundad. Resonemangen utmynnar i ett ifrågasättande av praktiken, 

låt säga läraren, polisen och sjuksköterskan, som allt igenom professionell och genomtänkt; 

förutsatt nu någon tror sig ha dessa egenskaper. 

Karl Ove Kanusgårds roman ”Min Kamp I” ledde mig in på spåret när han uttalar sig om 

relationen mellan mening och kunskap. Han skriver så här: 

När utblicken över världen blir större minskar inte bara smärtan den vållar, utan 

även meningen. Att förstå världen är att ställa sig på ett bestämt avstånd till den. 

… När vi sålunda har hämtat in det inom våra sinnens räckvidd fixerar vi det. 

Det fixerade kallar vi kunskap. Under hela barndomen och ungdomen strävar vi 

efter att upprätta det korrekta avståndet till ting och fenomen. Vi läser, vi 

upplever, vi korrigerar. En dag kommer vi till den punkt där alla nödvändiga 

avstånd är fastlagda, alla nödvändiga system etablerade. Det är då tiden börjar 

gå fortare. Den möter inte längre några hinder, allt är fastlagt, tiden forsar 

genom våra liv... …mening kräver mognad, mognad kräver tid, tid kräver 

motstånd. Kunskap är avstånd, kunskap är stillestånd och meningens fiende. 

(Knausgård, 2012: 16f) 

Kanusgård (2012) hävdar således att vi i unga år, genom att försättas i situationer vi inte 

förstår, på olika sätt kategoriserar fenomen i vår omvärld. Ju äldre vi blir, desto mer är 

meningsgivet och ju mindre återstår att utforska. Allt det som meningsgivets utgör det vi 

tycker oss ha kunskap om och styr hur vi tolkar nya varseblivningar. Ju mer vi erfaret, desto 

större är vår resonansbotten, och ju mer tycker vi oss kunna. Inom kunskapsteorin talar man 

om ett begreppsligt seende, dvs. att bearbetade minnen av tidigare varseblivningar styr vad vi 

ser. I samma ögonblick som du uppmärksammar koppen du har framför dig, uppfattar du den 

som just en kopp, utan att varje gång behöva undersöka dess egenskaper. Kanusgårds 

beskrivning kan också sättas in i en hermeneutisk tolkningsram, där hel- och deltolkningar 

samspelar så att vi efterhand tycker oss ”veta” det ena och det andra. Uttrycket hermeneutisk 

”cirkel” pekar åt samma håll, medan en uppåtgående hermeneutisk spiral för tanken – 

möjligen då delvis felaktigt - åt ett annat håll.  

Att på nytt och förutsättningslöst tolka ett känt fenomen förefaller således omöjligt, i stället är 

vi fast i våra förgivettaganden. Samtidigt öppnar Knausgård för detta då verklig kunskap 

innefattar förmågan att försätta sig i ett tillstånd av stillestånd, där vi åtminstone tillfälligt, 

inget vet och ånyo är öppna för annorlunda meningsgivanden. Vi skulle därmed bortse från de 

begrepp och tolkningar som redan och s a s automatiskt färgar vår bild av världen. Tolkningen 

leder mot att förstå denna typ av kunskap som en attityd, snarare än en väl genomtänkt 

produkt. Jag återkommer till detta. 

Forskare som Damasio (2000), Kihlström (1999) och Reber, Rhianon & Reber (1999) 

framhåller att de föreställningar vi gör om fenomen i omvärlden till stor del är ett resultat av 



just automatiserade kunskapsprocesser. Detta innebär att de tolkningar vi gör huvudsakligen 

står utom vår medvetna kontroll och att vi följaktligen endast tillfälligtvis resonerar och tänker 

rationellt och logiskt. 

Moscovici (1993) menar att individen automatiserat och omedvetet organiserar och styr 

perceptioner, känslor och även slutledningar. Hon skapar därmed koherenta minnen av 

situationer och berättelser, konventionaliserar föreställningar så att allt det som är främmande, 

eller inte passar in sorteras bort. Processen inger oss en tro att det finns en kontinuitet i det vi 

upplever. Dessutom, och som en produkt av att vi ingår i en kultur tillsammans med andra, 

reproduceras våra föreställningar, känslor, metaforer och begrepp i en av kulturen stöpt form. 

Vi tänker på dem kontinuerligt och de bestämmer vilken slags bild som kommer upp i vårt 

medvetande när vi gör eller säger någonting. Även språket och orden laddas med en sådan s k 

affektiv tonalitet, välbekant inom kulturen. 

Pedagogiska forskare ger ibland intryck av att kunskap kan vara ett resultat av enbart 

rationella överväganden. Exempelvis presenterar Jenner (2004) en fyrfältare som åskådliggör 

sambandet mellan reflektion och erfarenhet. I den fjärde rutan återfinns personer med en 

gedigen förtrogenhet med ett verksamhetsområde, samtidigt som de ständigt är inbegripna i 

en kritisk reflektion utifrån ett teoretiskt perspektiv. Även i Sellbjer (2009) och i Sellbjer & 

Jenner (2012) resoneras på ett liknande sätt. Sellbjer (2009) hävdar t ex att den som tar steget 

till den tredje födelsen, till frihet, kan granska sina egna och andras intuitiva och vardagliga 

föreställningsvärld. Till författarnas försvar kan sägas att både Jenner och Sellbjer reserverar 

sig; Jenner (2004) talar om att det är en förenkling att se kunskap som antingen reflekterad 

eller oreflekterad och Sellbjer (2009) menar att det inte går att förhålla sig ”rent reflekterat”. 

Är det då så att de som verkar i en akademisk miljö, till skillnad från en praktisk, är 

vaccinerade mot att reproducera liknande tolkningar. Knappast. På 1970-talet, och i samband 

med studier i sociologi i Lund, drabbades jag av den ”marxistiska yran”. Omvändelsen var i 

det närmaste religiös. Detta innebär att jag tyckte mig gå på två universitet, ett på dagtid, med 

i huvudsak borgerliga lärare, som saluförde ett alienerat och av kapitalet besmittat budskap, 

och ett på kvällstid, då deltagande i olika marxistiska studiecirklar gav den sanna bilden av 

verkligheten. Jag var således utrustad med en i tiden och i delar av den akademiska världen 

accepterad tolkningsmall som sorterade mina intryck av omvärlden. Från att inledningsvis 

varit produktiv och givit ny mening åt världen, blev den marxistiska tolkningsramen efterhand 

ensidig och improduktiv; allt var som Knausgård (2012) uttrycker det fastlagt. Förmodligen är 

den professor som specialiserat sig på en viss tänkare, låt säga Bourdieu eller varför inte 

någon av alla dessa talrika diskursteoretiker, utsatt för samma risk för stagnation. Mallen är 

lagd, verkligheten upphör att förundra och livet far iväg. 

Hur är det då med praktikern, läraren, sjuksköterskan och polisen? Är de förskonade från 

slentrian? Nej knappast, även om praktiken ibland upphöjs som det överlägset bästa sättet att 

skaffa sig verklig kunskap. 

Läraryrket, som jag har mest erfarenhet av, är oerhört komplext där du bl a ska ha 

ämneskunskaper, didaktisk kunskap i att undervisa och kunna hantera sociala relationer med 

elever, arbetskamrater och arbetsledning. De första åren i yrket lär du dig behärska vardagen 

och bygga upp en fond av kunskap och erfarenhet, du blir s a s förtrogen med yrket. Under 

denna period är du inne i ett intensivt meningsgivande, som efterhand avtar. Därefter 

behärskar du, åtminstone nödtorftigt yrket. Väl kommen till denna punkt, då 

förtrogenhetsfällan lurar, kan du mycket väl nöja dig. Eleverna ser hyfsat nöjda ut, du har 

kontroll över situationen, levererar lektioner, betyg etc. Du accepterar dig själv i yrkesrollen 

som lärare och betraktar dig som en hyfsat kunnig sådan. 



Här kan det vara på sin plats att ta ytterligare inspiration av Knausgård. 

Förståelse ska inte förväxlas med vetande, för jag visste nästan ingenting 

… …för tankarna har kategorier som kan hantera även det mest främmande. … 

Det finns ingen som inte förstår sin värld. … Men till att förstå mycket har alltid 

insikten om förståelsens gränser hört; medgivandet att världen utanför, allt det 

man inte förstår, inte enbart existerar, utan därtill för evigt är större än världen 

innanför. (Knausgård, 2012: 223) 

Trots att du ”kan” ditt yrke, bör du alltså, enligt Kanusgård, vara medveten om att det finns 

något evigt större att förstå och rimligen också ett otal sätt att utföra det på. Detta gäller 

förstås novisen, men även den mest framgångsrike.  

Låt oss ta ett exempel från en annan vardagspraktik, nämligen matlagning. Den som 

misslyckas med sina pannkakor kanske ändrar i receptet och tar mer mjöl. Om pannkakorna 

nästa gång blir bättre tror han, kanske felaktigt, att detta berodde på mjölmängden. Låt säga 

att det i stället var storleken på äggen som fällde utslaget. Den som faktiskt vill kontrollera 

hur det förhåller sig har följaktligen ett drygt arbete framför sig som innefattar att systematiskt 

variera mängden mjölk, mjöl, ägg och salt, notera resultatet av varje deltest, göra om testen, 

pröva med olika temperatur, stekjärn, spisar etcetera. Vid pannkaksbak, liksom i alla andra 

situationer i livet, tenderar vi på liknande sätt dra förhastade slutsatser utifrån bristfälliga 

empiriska underlag. Vi har visserligen provat, men inte systematiskt undersökt alla möjliga 

alternativ. På samma sätt förhåller det sig förstås med den professionella kunskapen. Läraren, 

polisen och sjuksköterskan kan utföra sitt yrke på ett i det närmaste oändligt antal sätt. Varför 

skulle då det man just nu gör vara det bästa. 

En sådan insikt kan vara påträngande och inte minst stressande. Ska man då aldrig bli nöjd? 

Tja, det tycks bero på läggning. En del av oss förefaller nöja sig ganska snabbt, medan andra 

aldrig är nöjda. Det handlar väl också om vad man vill med sitt liv och sin yrkeskarriär. Att 

inte stå stilla utan återkommande ifrågasätta och ge ny mening åt olika situationer är i vart fall 

belönande på flera sätt. Man får onekligen ett mer intressant yrkesliv, eleverna blir nöjdare 

och förmodligen också skolledningen, vilket t o m kan visa sig i lönekuvertet.  

Hur ska man då göra för att komma ur stilleståndet och fördjupa sin kunskap? Frågan är 

komplex och har många svar. Dessutom tycks det, om man får tro vad som avhandlats ovan, 

handla om att krypa ur det egna skinnet och försöka se världen med andras ögon.  

Ett svar är att det handlar om hur väl förberedd man är när man inträder i yrket, vilket 

aktualiserar den utbildning man fått. Ett centralt mål för all högre utbildning är enligt 

Högskolelagen (1992) att studenten ska utveckla förmåga att göra självständiga och kritiska 

bedömningar samt kunna urskilja, formulera och lösa problem. Då de flesta studenter 

knappast kan bli forskare handlar det om att i görligaste mån kunna efterlikna ett mer 

kvalificerat vetenskapligt arbetssätt. För den framtida yrkeskarriären torde förvärvandet av en 

vetenskaplig attityd (Sellbjer, 2011) vara väl så viktigt, dvs. att bli ifrågasättande och 

resonerande visavi egna och kulturellt givna sanningar.  

I författaren John Coutzees självbiografi ges många exempel på vad som kan avses med en 

ifrågasättande attityd. Citatet nedan åskådliggör hur författaren, förmodligen i tio-års åldern, 

tänker kring en sydafrikansk boxare. Coutzee är således inne i den period av livet då vi enligt 

Knausgård fortfarande upprättar korrekta avstånd till ting och fenomen.  



Han är fortfarande glad över att Toweel har besegrat Ortiz, men han har börjat 

undra varför. Vad betyder Toweel för honom? Varför kan han inte ha frihet att 

välja mellan Toweel och Ortiz i boxning precis som han kan välja mellan 

Hamiltons och Villagers i rugby? Är han tvungen att hålla på Toweel, den där 

lille fule mannen med kutande axlar och stor näsa och mycket små uttryckslösa 

svarta ögon, därför att Toweel (trots sitt lustiga namn) är sydafrikan? (Coetzee, 

2004: 117f) 

För läraren kan didaktiken erbjuda en arena för att träna upp en ifrågasättande attityd. I den 

enkla didaktiska modellen med planerande frågor som ”Vad ska jag undervisa om?”, ”Hur ska 

jag gå tillväga?” och ”Varför ska jag göra på just detta viset?” samt analyserande och 

utvärderande frågor som ”Hur gick det?”, ”Varför gick det som det gick?”, och ”Vad kan 

göras annorlunda?” finns även några av grunddragen i vetenskapligt tänkande. Paralleller kan 

dras till den hypotetiskt deduktiva metoden, till abduktion, liksom till hermeneutisk tolkning. 

I planering av undervisning ställs hypoteser, utformas teoretiska utkast, görs helhetstolkningar 

som en följd av utvärdering, analys och deltolkningar av hur det gick förra gången. Nästa 

undervisningspass ger nya erfarenheter som i sin tur analyseras, vilket resulterar i en något 

förändrad planering. 

Mezirow (1990) hävdar, i likhet med Moscovici (1993) att nya upplevelser transformeras och 

assimileras inom de meningsperspektiv vi redan innehar. Han framhåller också vikten av att 

utmana sådana etablerade och vanemässiga förväntningar. I detta sammanhang fordras en 

slags trigger i form av en anomali eller ett dilemma som sätter det upplevt normala i annat 

ljus. Mezirow bok ”How Critical Reflection Triggers Transformative Learning” kan för övrigt 

betraktas som en guide för att med hjälp av olika triggers hitta metoder att åstadkomma 

förändrade meningsperspektiv. En annan trigger är att t ex i en intervjusituation förlänga eller 

dra ut den tid det råder underskott på mening. Det kan röra sig om en förlängning på en knapp 

sekund. Den intervjuade vistas då i ett tillfälligt tomrum av tvivel och öppenhet och erfar i 

bästa fall att det finns flera, eller andra, alternativa och möjliga tolkningar av ett begrepp, en 

situation etc. En potent trigger kan vara att som intervjuare inta en autentisk attityd med hjälp 

av pauser, öppna frågor, att vara icke föreskrivande och uppmuntra till rena beskrivningar av 

ett visst förlopp eller vad den intervjuade tycker sig se. 

Väl inne i yrket, för att fortsätta med exempel från läraryrket, kan intervjuer eller frågor till 

eleverna kring hur de uppfattat ett visst innehåll vara omtumlande. En insikt är att ingen elev 

uppfattar det precis såsom läraren avsett, en annan att olika elever dessutom gör rätt olikartade 

tolkningar. Fenomenografin kan här ge inspiration som en metod att just få syn på hur ett 

undervisningsinnehåll kan förstås. En annan metod är att bevista andra lärares lektioner, 

diskutera planeringar, prov och rättningar. Här blir det snabbt uppenbart att samma fråga och 

samma svar ges olika innebörder av såväl lärare som elever.  

På samma sätt kan forskare med en viss teoretisk inriktning inbjuda forskare med en annan 

inriktning, att diskutera hur ett visst fenomen eller ett empiriskt material kan förstås. Ett annat 

sätt, om än svårare, är att som forskare själv söka och tillämpa andra teoretiska ingångar. Den 

inbitne marxisten ska således läsa på annan (borgerlig) teoribildning för att se vad som 

uppenbarar sig. Diskursteoretikern ska försöka skåda en värld utan diskurser, t ex en där 

resonemang om kunskapsbildning utgår från individen eller, för att hålla sig inom det 

teoretiska ramverket, söka och ta ställning till motdiskurser. 

Mansikka (2010) hävdar, med inspiration av Ricoeur, att vi bör förhålla oss misstänksamma 

och avmaska det som egentligen döljer sig bakom det sagda. Vi bör också, vill jag tillägga, 

förhålla oss misstänksamma mot vår misstänksamhet. Om du med inspiration av Nietzsche 



söker en herre-slav mentalitet finner du förmodligen en sådan. Om du i likhet med Marx söker 

alienation eller som Freud förklarar med hjälp av det undermedvetna kommer du att se vissa 

mönster och sanningar. Den dubbelt misstänksamme ifrågasätter dessutom varför hon 

återkommande lutar sig mot begrepp som herre-slav, alienation eller det undermedvetna. 

Avslutningsvis; vi har alltid ett val. Kanske kan stagnation och ett avstannande 

meningsgivande ge ett gott och tillfredsställande liv, även om det löper på väl snabbt. 

Samtidigt finns det alltid mer att hämta för den som ånyo öppnar sig. Det förefaller dessutom 

vara så att den vägen är utan återvändo. Har man väl insett att den ena går att ifrågasätta, så 

kan även det andra sättas ifråga, liksom det första, som nyss föreföll så rimligt. 

  

Stefan Sellbjer 

är lektor i pedagogik  

arbetar vid pedagogiska institutionen, Linnéuniversitetet  
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