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Abstrakt 
 

Jag ger mig ut på en resa för att titta efter hur det ser ut i skolan idag. I bakhuvudet har 

jag en bild av att den naturvetenskapliga världsbilden råder i skolan. Hur blir det då med 

frågor som gäller etik och moral, värdegrundsfrågorna, frågar jag mig. Förutom 

exemplen från olika grundskolor görs avstickare till min egen skoltid och utbildning på 

psykologlinjen. Ett inspirerande besök görs på Smålands konstarkiv, Vandalorum, och 

Källemo möbler – båda i Värnamo. Kvalitetsbegreppet blir centralt under de besöken 

och analogier görs till skola och undervisning. Se texten Åtta fragment för en bättre 

skola som ett normativt nedslag avsett att väcka tankar i skoldebatten. En annan tråd 

som löper genom texterna är att kunskap är något annat än information. Där 

informationen kommer till mig paketerad i bitar utryckta ur sitt sammanhang, rymmer 

praktisk kunskap – så som den visar sig i handling - fragment av sitt sammanhang. 

Skolans system är idag uppbyggda på kartbilder av verkligheten.  I kartans värld ger 

verkligheten ett sken av att vara kontrollerbar med hjälp av checklistor och enkätsvar. 

Pärmarna på kontorshyllan tillmäts stor betydelse. Men vart tar kunskapen som inte så 

lätt låter sig fångas i ord, den som brukar kallas tyst vägen i ett sådant system?  

Mänsklighetens utveckling, såsom den går att avläsa i konsten; i  artefakter och i 

litteratur erbjuder  inblickar i andras erfarenheter av livet. Lekens betydelse för 

människan och den sociala aspekten av kunskap – sammanhangets betydelse – är andra 

inslag i uppsatsen.   

 

 

Nyckelord 
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1. Bakgrund  
 

  I denna uppsats prövar jag att driva ett skissartat anslag som har 

karaktären av ett strövtåg på vägar kantade av såväl gamla som nya tankar.  Det är min 

tolkning av essäskrivande i den mening som refereras till i Essä.
1
 Ibland stannar jag upp 

något längre och låter tankarna hänga ihop i sjok. Andra gånger kan avstickarna te sig 

som snabbt växlande och tvära. Det tycks mig då som om de tidigare tankarna behövde 

få bli belysta av de nya tänkesätten. Att det skulle bli så är inget jag medvetet har strävat 

efter. Jag gav mig in i skrivprocessen som i en undersökandets egen natur och kom att 

röra mig genom ett vidsträckt område av tankar. Jag fann att dessa kan ses utgöra en 

helhet och låter dem så förbli. Av den anledningen avstår jag ifrån att  flytta om delar i 

uppsatsen i en strävan att hjälpa läsaren till större tydlighet, eller sökande efter en röd 

tråd. Mitt syfte är det motsatta – om det vore möjligt – att sporra läsaren till egna tankar, 

inte att besparas från dem.
2
 

 

2. Inledning  
 

 Det var dags för avslutning. Två år på den statliga rektorsutbildningen var 

till ända och Södertuna slott utanför Gnesta bildade en festlig inramning. Helgen 

inleddes med att tidigare, numera avlidne,  biskopen i Skara stift, Helge Brattgård, höll 

ett anförande på temat etik och moral. För mig var det en ögonöppnare att se på etik och 

moral som två sidor av samma mynt. Där etik var idé, var moral praktisk handling.  Jag 

förstod med ens att det gick att se på etiken som den mask som moralen behöver för att 

kunna verka igenom. Utan etik, ingen moral.  

När jag var helt liten var min pappa ridande polis. Jag insöp tidigt doften kring hans 

uniform och välputsade stövlar. De omgav sig med en nimbus av stolthet som spillde 

över på mig. Pappa var en som kunde styra sin häst. Till ridstövlarna hörde hälsporrar i 

blänkande material. Trots att pappa undan för undan lämnade hästen för skrivbordet och 

ledande uppgifter inom Stockholmspolisen, så behöll han kontakten med rytteriet och 

stövlarna yrkeslivet ut. De där stövlarna tycktes överleva allt,  till och med pappas egen 

död för ett tiotal år sedan. Jag flyttar till ständigt nya förråd, men de svarta stövlarna 

                                                 
1
 ett antal essäer utvalda och introducerade av  Arne Melberg, professor emeritus vid Universitetet i 

Oslo. Melberg refererar till essän som en tankevandring, där även en irrfärd ryms inom traditionen.  
2
 skrivet med inspiration från Ludwig Wittgensteins förord till Filosofiska undersökningar i 

översättning av Anders Wedberg, sid 25-26 
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hänger med. Det tycks vara omöjligt för mig att göra mig av med dem
3
. Häromåret var 

det nära ögat, när en ung kavallerist visade intresse för stövlarna. Det är kanske inte så 

mycket stövlarna, sa han, när han granskade dem, som de där. Han hade fått upp ögonen 

för de knähöga skoblocken som hade till uppgift att hålla stövelskaften upprätta.  

Kanske såg han de tredelade träblocken som en sorts antikvariska artefakter. Men nej, 

de var inte till salu.     

 Pappas väl begagnade ridstövlar skvallrar om ett yrkesliv och ett samhälle 

som inte finns längre. Artefakter kommer och går, medan etik och moral består. Vilka 

uttryck tar sig dessa begrepp idag? När jag satt där som skolledare och lyssnade på 

Helge Brattgårds tal om etik och moral var manegen krattad inuti mig sedan barnsben. 

Jag hade en förförståelse för vad en uniform i yrket hade att betyda. Att den speglade en 

sorts ideal som bäraren ställde sig till förfogande för. I min pappas generation var det ett 

samhällsideal jag lärde mig se i hans oklanderliga uniform och välputsade stövlar. Det 

var ordning och reda som skulle gälla i 1950-talets folkhem. Uniformen blev den mask 

jag tror att pappa behövde i polisyrket, som innebar att stå till pass vardag som helgdag, 

dag som natt. När pappa satte på sig uniformen var det allvar, det kände jag med mig så 

liten jag var. När han kom hem och jag hjälpte jag till att ställa fram träknekten, med 

vars hjälp stövlarna kunde dras av, visste jag att pappa snart skulle vara tillgänglig för 

mig. När stövlar och uniform väl var av, då var pappa med ens civil.  Då kunde det bli 

fåtöljen och Zacharias Topelius Läsning för barn, med mig i knäet. Eller kälkåkning i 

Lill-Jansskogen. Så  eventuellt är det blocken – mer än stövlarna - som representerar 

både  en sorts etik och en estetik, som jag har svårt att göra mig av med.   

 Inom ämnet Yrkeskunnande och teknologi har jag funnit en grupp av 

människor som, liksom jag själv, håller praktikerns fana högt. Trots olika yrkes-

bakgrunder går det att känna igen sig i de praktiska dilemman vi som verksamma inom 

olika yrken hamnar i.. Det spelar ingen roll om du är myndighetsperson på ett statligt 

verk, ingenjör inom kärnkraftsindustrin, sjuksköterska, konsult med egen verksamhet 

eller, som jag själv verksam inom skolan. Det är genom att lära av våra konkreta och 

praktiska exempel som vi berikar varandra och därmed utökar våra egna fält av 

erfarenheter.  Syftet är att försöka komma åt den sorts kunskap som har svårt att göra 

sig hörd – den brukar kallas för tyst – och som är en väsentlig del inom vilket yrke som 

helst. Det gäller handlag, blick för vad som händer i en situation, förmåga att hantera det 

                                                 
3
 Michael J Sandel skriver i Vad som inte kan köpas för pengar om att det finns moraliska gränser  

för  köp-och-sälj. Se t ex kapitel  3, sid 101 – 140  
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oväntade. Det blir en träning i att lära genom egna och andras exempel  i att göra 

avvikelser, snarare än i att fokusera.   

 Från de senaste tre åren kan jag bidra med exempel ur en skolvardag som 

lärarvikarie inom olika grundskolor i Stockholmsområdet. Alla exempel är 

avidentifierade, varken skolor eller individer går att känna igen. Det är exemplen i sig, 

som jag hoppas kan väcka läsarens intresse.  

 Jag bär inte uniform som pappa, men djupt inom mig har jag bilden av en 

uniform, eller kalla det mask eller yrkesroll.  I denna text vill jag argumentera för att det 

spelar roll om jag som lärare gör mig en bild av hur min lärarroll ser ut. Med rollen, 

masken, som hjälp har jag sedan möjlighet att pröva den rollen. Jag närmar mig då en 

skapande inställning till yrket, som har med ett etiskt och estetiskt sinnelag att göra. 

Kanske pappa innerst inne lekte att han var den perfekta polisen? I så fall var han inte 

fången i uniformen, tvärtom gjorde den honom fri.
4
 

  

3. Om lekdrift 

 Jag står på perrongen vid Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm 

och inväntar ett tågbyte. Min blick dras till Siri Derkerts utsmyckning av väggarna och 

jag blir varse det halva ansiktet av en människa. Det är något med den ofullständiga 

bilden som drar till sig min uppmärksamhet. Det tycks dröja länge innan tåget kommer 

och tiden försvinner. Som jag står där och försjunker kommer jag att tänka på 

Vandalakademin i somras
5
.  Svensk films nestor (som det hette på Guldbaggegalan 

2014), Kalle Boman, bidrog till akademins tema  Bildning och paradox med några 

filmade sekvenser av konstnärer i arbete. Ett av inslagen visade framlidne Nils Kölare 

och hans abstrakta målningar. Vänd mot kameran reflekterade Kölare högt över sitt 

arbete. Som konstnär behöver du inte vara övertydlig. Du behöver inte teckna hela 

bilden. Den som betraktar ditt verk kommer på ett självklart sätt själv att fylla ut den del 

som saknas. Så ungefär uttalade han sig. Det är det jag märker nu där jag står och fyller 

ut Siri Derkerts ristade ansikte med min fantasi. Det är upp till mig vad jag gör med 

ansiktets andra halva. Jag kan göra vad jag vill med den. Jag kan stå där och fantisera en 

lång stund över olika möjligheter som ansiktet kan få i ett fullständigt skick. Siri 

Derkert delar makten över sitt verk med mig. När jag står där på perrongen och leker 

                                                 
4
 Oscar Wilde: Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will 

tell you  t he truth. The critic as artist,  essä  i dialogform. Ingår i samlingen Intentions från 1891  
5
 Vandalakademin, Värnamo, augusti 2014. Temat var Bildning och paradox, ett sätt att minnas den 

franske upplysningsfilosofen Denis Diderot (1713-1784) 
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med olika möjligheter ansiktet kan få, gör sig en drift som finns inom mig påmind. Den 

har med  lek och skapande aktivitet att göra. Ja, det är en hel filosofi som rullas upp för 

mig där i väntan på tåget. 

 Det är Friedrich Schiller som gör mig sällskap på perrongen med sina 

tankar om lekdriften i oss människor.
6
  Lek och konst har för mig en förbindelse och det 

är kring denna koppling och deras förhållande till de mer instrumentella idéer som 

ligger till grund för dagens skola som min text rör sig. Hur ska skapande aktiviteter 

kunna hävda sig i en skola som tycks ha bestämt sig för att kunskap är lika med 

information, något som eleverna förväntas plugga in och bli betygsatta på? Det är en 

aktivitet riktad till huvudet, ackompanjerat av fingrarnas tryck på datortangenterna. Med 

mitt inledande resonemang är det etikens väg.  Men hur kommer moralen in i bilden, 

den som visar sig i handling, som räknar med att människan har  ett fantastiskt redskap i 

sina händer?  Det må vara intellektet som får mig att stanna upp inför Derkerts och 

Kölares bilder, men ingenting händer om jag inte väljer att stanna upp och bli berörd i 

mitt inre. Att jag intresserat iakttar bilderna, är det som krävs av mig. Nils Kölare går 

till synes ett steg längre med sin inbjudan till mig som betraktare än vad Siri Derkert 

gör. De målningar han visar i filmen för att illustrera vad han menar är helt abstrakta.. 

De föreställer inte något jag omedelbart känner igen. Det handlar om fält av färg 

omgivna av konturer. Det Nils Kölare gör för att aktivera mig, är att utelämna en linje 

här eller där. I filmen säger han sig vara övertygad om att det är inom mig som 

betraktare som den hela bilden av hans målning ska uppstå. Han lämnar mig som 

betraktare med ett val. Antingen går jag in i dialog med verket eller inte. För så fort jag 

stannar upp och tittar, sätter mitt tolkningsarbete igång. Det finns barn i skolan idag som 

värjer sig mot att en egen aktivitet krävs av dem. De dras istället på ett närmast 

tvångsmässigt sätt till sina smarta telefoner. Att tro att det går att nå de barnen med en 

allmän instruktion till uppgiften i en stor klass har visat sig vara mycket svårt.  

 

3.1 Konst som kunskap 

 Konst kräver alltid av betraktaren ett eget uppbyggnadsarbete
7
 och 

inrymmer i sig en paradox, skriver Hans-Georg Gadamer. Ett konstverk ger kropp åt 

                                                 
6
 Friedrich Schiller, Estetiska brev, 14:e och 15:e brevet 

7
 Gadamer, sid 92. En slutsats Gadamer drar efter ett resonemang om konstens karaktär av att vara 

symbol.Han går emot en  idealistisk syn på konst som utgående från en idé. Allting står att läsa i verket 

självt.    
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och döljer den betydelse till vilket det hänvisar på samma gång. Gadamer beskriver den 

upplevelsen lika omedelbar och breathtaking som en dolkstöt, och att    

  det symbolartades väsen inte är  knutet till ett mål, som ska uppnås 

 intellektuellt, utan som behåller sin betydelse inom sig
8
.  

 Konst skulle därmed vara en sorts självframställning på samma sätt som 

leken är det.  Aktiviteterna själva ger inte anspråk på att meddela något annat än det som 

står att finna i dem. Det är genom mig och min tolkning de kommer att gå utöver, eller 

inte göra det. Ansiktet sitter där det sitter på väggen, utan att göra något större väsen av 

sig. Men när jag stiger ombord på tåget lämnar det mig inte, utan jag tänker att det finns 

något att lära av Siri Derkerts ansikte och Nils Kölares färgfält. För mig har detta något 

med undervisning och lärande att göra, en dynamisk process som väver mellan verket, 

dess skapare och mottagaren.  Ett ordlöst möte, där dialogen sker på ett inre plan. Ett 

möte med konst, litteratur, teater eller en annan människa kan gå på djupet i mig, men 

upplevelsen går inte att mäta i siffror, på samma sätt som inte heller leken  gör det.  

I den här texten vill jag pröva att driva en syn på undervisning som har med konst och 

lek att göra, eftersom det är viktigt att inte tappa bort de aspekterna i dagens svenska 

skola. Risken är stor att de är satta på undantag. I mina ögon har läraren som konstnär  

under senare år fått vika ner sig för läraren som kunskapsingenjör och administratör.  

Den viktiga frågan om hur elevernas arbeten ska bedömas i förhållande till läroplan och 

betygskriterier lämnas utanför ramen här. Det ska inte ses som att jag betraktar frågan 

som oviktig. Här intresserar jag mig framför allt för de etiska dilemman jag som lärare i 

dagens skola ställs inför när det gäller att handla utifrån min egen kunskap och 

erfarenhet och vad systemet kräver. Jag har genom åren tillhört flera praxissammanhang 

inom skolor, såväl kommunala som privata, och innehaft tjänster som lärare, 

skolpsykolog och skolledare. Efter att under ett antal år ha arbetat som beteendevetare 

inom privat vuxenpsykiatri och med egen konsultverksamhet, började jag längta tillbaka 

till skolans värld och att åter arbeta med barn. Numera rycker jag in och vikarierar som 

lärare och mentor för yngre kollegor.  

 

3.2  Mask och metafor  

 Datorn utsträcker intellektets räckvidd
9
, men för min inre blick behövs en 

annan typ av redskap för att sätta igång fantasi och minne. Då behövs hjälpmedel som 

                                                 
8
 ibid, sid 91 

9
 Gunnar Berg, Det matematiska kulturarvet, sid 35. Om matematiken som teleskop för ögat.  
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passerat genom en  människas gestaltning.  Då behövs berättelser, litteratur, bildkonst, 

musik, teater eller dialog. Konstnärliga uttryck som kan vändas inåt,  mot den egna 

existensen.   

 Det räckte med att läsa att August Strindberg hade tyckt att styvmors-

violen bar en lejonmask
10

, för att jag plötsligt skulle vara förflyttad tio år tillbaka i tiden. 

Mamma ligger för döden och jag sitter och skriver en text om det matematiska 

kulturarvet. Två händelser som vid en första anblick ligger långt ifrån varandra. Men det 

är något med Strindbergs sätt att sätta ihop den ytligt sett försynta styvmorsviolen med 

lejonmasken som skapar en direkt och ordlös förbindelse till något inuti mig. Jag sitter i 

sjukrummet, handfallen och ser hur mamma tar ett fastare tag runt den symboliska 

lejonmasken. Nu är det si eller så lång tid kvar, säger sköterskan och lämnar  rummet. 

Jag sitter kvar, sitter och sitter. Stryker mamma över pannan, över kinderna och hennes 

ögon är halvöppna. Men någon reaktion ser jag inte. Flyttar mig till fotändan av sängen 

och tar fram mitt ritblock.  Jag ser något hos mamma, som jag inte sett tidigare. Hennes 

uttryck är lugnt och modigt. Det är som om hon blivit ett med lejonmasken. Av någon 

blyg och tillbakadragen viol ser jag inget.  

 Det var som om lejonmasken blev till ett förstoringsglas för minnet, 

liknande det man som barn använde för att med solens hjälp få papper att börja ryka. 

Det var något som brände till med maskens hjälp och kom upp till ytan. En process som 

i det lilla formatet kanske kan betraktas som lika gåtfull och gränsöverskridande som 

när en människa går från liv till död.  Masken är på samma gång saklig och poetisk, när 

den får dödsprocessen att passera genom sig och göra den  möjlig att hantera. Masken 

förmedlade en paradoxal upplevelse av närhet och distans.  Det var som om mamma 

med metaforens hjälp fick lämna ett system som hållit henne fången.
11

  

 Är det riktigt att kalla styvmorsviolen och lejonmasken  i exemplet för 

metaforer? Eller kan de lika väl sägas vara symboler för något? För att reda ut 

begreppet symbol går jag till Hans-Georg Gadamer, som skrivit om saken
12

. I grekiskan, 

konstaterar Gadamer, är symbol ett tekniskt ord, som betyder minnesskärva. I Platons 

dialog Gästabudet finner Gadamer en djupare betydelse av begreppet. Det är när 

Aristofanes berättar om kärlekens väsen. Där är varje människa som ett brottstycke och 

medveten om att en motsvarande skärva för att bli hel saknas. Det är därför som 

besläktade själar söker och finner varandra.  I direkt mening kan jag inte betrakta 

                                                 
10

 ibid, sid 120  
11

 Bo Göranzon, Spelregler, sid 119, apropå Lars Gustafsons essä ”De gåtfulla hindren” 
12

 H-G Gadamer, Konst som Spel, Symbol och Fest, sid 83 och framåt.  
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styrmorsviolen och lejonmasken  som konkreta symboler för tillbakadragenhet  och 

mod. Till det är de alltför vaga. En direkt symbol behöver i stället vara tydlig och 

lättförstådd av många, på samma sätt som trafikmärken är det. Att gestalta en bild för 

sin inre syn är en fråga om estetik. För att citera Gadamer visar symbolen hän på något  

 som inte omedelbart ligger i blotta anblicken av det
13

.  

 Det symboliska ligger därmed inte i att bilden pekar hän mot något 

konkret, som den skulle känneteckna, till bilderna i just mitt inre, utan också till en 

skärva av själva varat. Där vi upplever att våra liv är fragmentariska kan symbolen ge 

oss en upplevelse av att vi har funnit skärvan som saknats för att vi ska bli till hela 

människor. Därför, tolkar jag Gadamer, kan konstens mening inte vara knuten till 

samhälleliga omständigheter, eller ens till en traditionellt borgerlig syn på bildning. I 

stället handlar det om att erfara det sköna varhelst det visar sig, i anropandet av en 

möjlig, intakt, ursprunglig  tingens ordning, varhelst den må finnas. Det skulle alltså 

vara en erfarenhetsmässig upplevelse av ursprunglig helhet som gör att jag närmar mig 

en metafor eller en symbol med en förväntan om mening. Kommen så här långt i 

sökandet efter att förstå vad en symbol är, ser jag en varningsflagga hissas, eventuellt av 

Hans-Georg Gadamer själv i sin himmel.  Det gäller att iaktta sin förväntan och inte låta 

sig dras med av den.    

 Verket talar till oss som verk och inte som överbringare av ett budskap
14

 

Lejonmasken hänvisar mig inte bara till en betydelse, utan den låter betydelsen vara 

närvarande  i en process där jag finns med min förväntan, min tolkning. Gadamer tillför 

en estetisk dimension till vår existens och skiljer konst från annan produktion som kan 

tillverkas om och om igen. Ett unikt konstverk skulle i stället få själva varat att tillväxa. 

På samma sätt som den unika lektionen borde kunna erbjuda detsamma till den växande 

människan vill jag lägga till.  

 

3.3 Intermezzo eller Ett avlyssnat samtal 

Jag: Så du menar att en metafor snarare uppfinner en likhet
15

, än formulerar en som 

redan existerar?  

Du: Ja, det finns ju metaforer som en gång har varit levande, men som sedan ”dött” in i 

språket.   

                                                 
13

 ibid, sid 84 
14

 ibid, sid 8 
15

 Lars Mowitz, Idéprotokoll från kursen Yrkeskunnandets kunskapsteori, 2013 
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Jag: Har du något exempel?  

Du: Ja, ”stolens rygg” eller  ”bergets fot” 
16

.  De fungerar inte längre som nyskapande, 

utan sägs mer av gammal vana.  

Jag: Som om de inte vore värda något särskilt, menar du?
17

 

Du: Nej, just det. I stället häftas de vid en språklig lojhet, en slags trötthet i uttrycket, ja 

rentav: sentimentalitet.
18

 Helst vill jag ha en metafor i rubriken för denna text, och jag 

har en i bakhuvudet, men i och med att den redan tagit plats där, är den möjligen redan 

avslagen?  

Jag: Börjar du inte bli pretentiös i överkant nu? 

Du: Självklart! The sky is the limit! Men jag ser förstås en hake.   

Jag: Hur menar du? 

Du: Jag behöver vara säker på att metaforen delas av mina läsare. Att vi förstår varandra 

genom det överförda bildspråket i fråga.  

Jag: Men, är det inte just det som är meningen med en metafor, att var och en skapar sig 

en egen ingång till den. Gör sig en tolkning utifrån den egna erfarenheten av språket och 

ämnet som avhandlas?  

Du: Jo, på sätt och vis är det så. Metaforen är fri som fågeln och börjar leva sitt eget liv, 

så snart den möter sin läsare.  

Jag: Så vad är problemet? Läsaren tar den till sig på sitt eget sätt och går vidare i texten. 

Eller, förståss – om avståndet blir för stort  till den egna erfarenheten – lägger den ifrån 

sig.   

Du: Det måste finnas en gemensam utgångspunkt mellan mig som författare och dig 

som läsare för att metaforen ska fungera.  

Jag: Som du vill att den ska fungera, ja. Men du måste stå ut med att läsaren helt enkelt 

hoppar över den för att hon eller han kanske hör till en annan kultursfär än du.   

Du: Jag vill helst inte använda metaforer som något att slå läsaren i huvudet med.  

Jag: Du ser metaforen som en möjlighet att bjuda upp läsaren till dans? Att den kan 

tjäna som själva klivet upp på dansgolvet? 

Du: Ja, som något som säger: får jag lov?  Det finns en skillnad där, mot att bara strö ut 

metaforer över en obearbetad mylla.  

                                                 
16

 www.sv.m.wikipedia.org/wiki/Metafor 
17

 I Nils Fribergs Idéprotokoll från vår träff den 11-12 november 2013 skriver han om metaforens 

ursprung och betydelser på sidan 3. 
18

 Här vill jag citera Leonora Carrington: ”Sentimentality is a form of fatigue” från programbladet till 

Erik Uddenbergs pjäs Häst, Häst, Häst. 
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Jag: Nu börjar du bli känslig i överkant! Strö på bara och se vad som händer! Ha något 

att säga, säg det. Säg inget annat.. Men nu tycker jag att vi går som katten runt het gröt. 

Kläm fram din metafor till texten du talar om! 

Du: Lugn, märker du inte hur jag låter den växa fram under vårt samtal? Ditt sätt att 

lyssna påverkar hur jag kommer fram till den språkliga energi jag strävar efter att 

uttrycka med metaforens hjälp. För mig är det här samtalet som en liten resa i sig
19

.   

Jag: Ok. Så å ena sidan har vi det gemensamma bildminnet
20

 - och möjligheten att göra 

oss förstådda genom det – och å andra har vi en möjlighet att vara nyskapande – och 

därmed riskera att inte bli förstådda. Är det så du menar?   

Du: Ja, och jag är väldigt glad för att du vill vara mitt bollplank i processen att komma 

vidare. Eller för att tala med Virginia Wolf
21

: att du vill vara min vagnslykta. Men av 

din reaktion förstår jag att jag varit för otydlig med syftet med texten. Du förstår inte 

varför jag skriver den. Uppgiften är att  pröva min föreställningsförmåga genom min 

gestaltningsförmåga
22

 i en skriven text. Jag ska försöka smälta samman min läsning av 

till exempel Denis Diderot,
23

,
24

 med mina praktiska erfarenheter av yrkesliv. Det 

behöver inte bara vara mina egna erfarenheter.  

Jag: Jag tror jag förstår. Du ser på samtalet som en gemensam källa till kunskap?   

Du: Ja, det är den möjligheten som bjuds oss om vi förmår göra avkall på vår 

förnumstighet
25

. För mig betyder det att jag så noga jag kan lyssnar på dina svar. Jag vill 

undvika att enbart ta mig själv som norm.
26

   

Jag: Då förstår jag. Jag ska försöka lägga min otålighet åt sidan. 

Du: Eller är det ointresse? 

Jag: Haha, vad det än är, du vet ju att jag lätt blir alltför målinriktad. Du har påpekat 

förr att jag verkar vara en tävlingsmänniska som gärna vill veta från början vart jag är 

på väg.  

                                                 
19

 Maria Hammarén, Bildning och skrivande. Under rubriken ”Resenär och medresenär” skriver MH 

om samtalet som en resa där ”den andras lyssnande är med och formar vad som sägs” och hänvisar till 

Heinrich von Kleist och hans essä ”Tankarnas gradvisa tillkomst vid talet”. Det är det Du syftar på här.  
20

 Nils Fribergs nämnda Idéprotokoll, sid 3 
21

 Återgivet i Maria Hammarén, sid 15. ”Jag använder mina vänner lite som vagnslyktor, där ser jag 

ännu ett fält, med hjälp av ditt sken. Där borta ligger en höjd. Jag vidgar mitt landskap”. 
22

 Ibid, sid 11.  
23

 Denis Diderot, Skådespelarens paradox 
24

 Denis Diderot, Rameuas brorson 

 
25

 ”Förnumstighet är en trist belägenhet”. Maria Hammarén resonerar kring banal förnumstighet, 

kulturell naivitet och brist på bildning med hjälp av den framlidna poeten Marie Louise Ramnefalk, när 

hon menade att vi i vår tid har ett dåligt sinne för ontologi, sid 14-15. 
26

 Ibid sid 36-38. Alice i underlandets författare Lewis Carrol beskriver hur förnumstiga varelser 

uppträder och tar kål på Alice´s försök att föra samtal. 
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Du: Jo, det har du rätt i. Förlåt om jag vill tvinga dig till att vara helt uppmärksam på 

vad som händer i vårt samtal. Jag vill släppa in ett drag av lekfullhet i kunskapandet
27

. 

Jag: Mm, jag tror att jag på kuppen lär mig något om hur viktigt det är att vara 

uppmärksam på det som pågår här och nu,  i verkliga livet. . 

Du: Det tar vi en kopp kaffe på! Låt oss ta paraplyerna och söka upp något trevligt ställe 

nere på stan. 

Jag: Gärna det, har vikt en stor del av denna regniga dag för vårt samtal.  

(Senare på Caféet) 

Du: Ser du devisen som hänger på väggen där?  

Jag: Nä, var då? 

Du: Där vid ingången, där det informeras litet om arkitekten till huset vi sitter i.  

Jag: Ja, där, nu ser jag. (Läser halvhögt): ”En arkitekt kan inte ha en förebild, en arkitekt 

måste skapa själv” – ”Frank Lloyd Wright”.  

Du: Just det, det var han som ritade och anla sitt berömda hus mitt i ett vattenfall.
28

  

Jag: Då måste väl Lloyd Wright ha varit en förebild till vår arkitekt, kanske? 

Du: Ja, men sedan skapade hon ju huset själv. Jag instämmer med Frank Lloyd Wright, 

att förebilder hör nybörjarstadiet till. Det låter förresten som om han kände till bröderna 

Stuart och Hubert Dreyfus
29

 och deras modell om hur yrkeskunnande utvecklas.  

Jag: Menar du den där man börjar som novis och slutar som expert och eventuellt  

mästare?  

Du: Ja, att man måste utsätta sig för risker och även misslyckas kapitalt för att först 

därefter närma sig expert- eller mästarstadiet
30

.  Utan att ha gått på grund – och tagit sig 

loss igen – kommer man inte längre än till deras kompetensstadium i bästa fall. .   

Jag: Jag minns att du själv brakade igenom ordentligt för ett antal år sedan? 

Du: Ja, jag förstår vad du tänker på. En långdragen process, som varade ett par år runt 

millennieskiftet.  

Jag: Det var då du lämnade skolans värld och började inom psykiatrin? Ja, det minns 

jag. Du var rejält trött på att arbeta med människor och ville aldrig mer göra det.   

Du: Jag minns att du protesterade och sa något om, att det trodde du inte alls på. ’Det 

ligger så djupt i din natur’, sa du. Och framtiden skulle visa att du hade rätt.  

                                                 
27

 Karin Havemose, sid 195. 
28

”Fallingwater – Frank Lloyd Wrights mästerverk”, dokumentär Svt2, 2014-01-03 
29

 För en beskrivning av modellen se till exempel Göran Backlund, Om ungefärligheten i ingenjörsarbete, 

eller Khahid El Gaidi, Lärarens yrkeskunnande. 
30

  Nils Friberg refererar i sitt Idéprotoll till att Joseph Conrad använder metaforen ”grundkänning”   

för att ”förmå oss att se något som vi ej utan vidare kan upptäcka på annat sätt” sid 3 



  
 

- 13 - 

 

Jag: Ja, om man kan beskylla mig för att vara en målinriktad tävlingsmänniska, så liknar 

du mest en utpräglad känslomänniska. Men bortsett från det är det nog svårt att komma 

tillbaka och vara chef över sina forna arbetskamrater?  

Du: Jo, det får jag erkänna. Men så här i efterhand kan jag säga att jag fick ovärderliga 

kunskaper med mig på vägen. Det blev liksom ett paradigmskifte inuti mig, när min 

värdegrund gungade till betänkligt. En smärtsam process som i slutändan ledde in mig 

på nya spår.    

Jag: Du började jobba med vuxna inom psykiatrin?  

Du: Ja, jag började att kartlägga hur arbetssituationer sett ut, som lett till att människor 

blivit sjukskrivna på grund av utmattningsdepression
31

. Jag kunde bidra med ett 

utifrånperspektiv som gjorde det lättare att föra samtal mellan den sjukskrivna och 

arbetsgivaren och Försäkringskassan.   

Jag: Jaha, vilka yrken kunde det handla om?  

Du: Socionomer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, en och annan sjuksköterska och 

läkare. De flesta kvinnor, men även några manliga  systemvetare som hamnat i kläm 

mellan sin egentliga chef med arbetsgivaransvaret och den operative som fanns där den 

sjukskrivne i praktiken hade sin arbetsplats.   

Jag: Du menar att om man inte får uppbackning på jobbet, så kan man heller inte 

leverera? 

Du: Nej, just det. Och är man känslig i överkant, kanske man lägger skulden för 

misslyckandet på sig själv. Vilket ju för det mesta var arbetsgivarens tes; att felet låg 

hos den anställda. Ofta fanns ingrodda konflikter i botten. Det blev en lång och 

mödosam väg tillbaka för de sjukskrivna. Några bytte inriktning helt och hållet.   

Jag: Och efter ett antal år bytte du själv tillbaka till skolan, eller hur? 

Du: Ja, jag ville pröva om jag fortfarande hade något att ge som lärare.   

Jag: Du nämnde Denis Diderot tidigare. Han skriver ju om det här med känslornas 

betydelse inom skådespelaryrket. Han har inte mycket till övers för känslosamhet. Han 

skriver om skådespelaren, men även en lärare har ju för det mesta en publik.  Så jag 

undrar om du ser några likheter mellan en skådespelare i en pjäs och en lärare i 

undervisningssituationen.  

Du: Ja, nog finns det analogier mellan skådespelarens och lärarens yrken alltid.  

Jag: Jag kommer att tänka på prästen du berättade om en gång, som började gråta under 

sin predikan. Det lät paradoxalt på något sätt.  

                                                 
31

 Jag lärde mig ARIA-modellen (ARbets-Innehålls-Analys) på numera nedlagda Arbetslivsinstitutet 

och kom att arbeta med den som utgångspunkt både som anställd och på konsultbasis under några år.   
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Du: Ja, jag blev indragen i hennes berättelse på ett sätt som jag inte var beredd på. Jag 

kände mig tyngd.     

Jag: Men, exempel från skolan, har du det?  

Du: Ja, det var en ung, manlig lärare, som helt verkade gå in för att vara kompis med 

sina elever, som gick i en trea i grundskolan. Han var duktig på att få kontakt med 

barnen, men att förmedla något ur sig själv, det kunde han inte. Barnen fick forska 

själva med datorer och bibliotek mest hela tiden.  

Jag: Det där med att förmedla något ur sig själv, vad menar du med det? 

Du: Jag tänker mest på berättande. Ja, mänskligheten är full av berättelser, som det 

gäller att inte glömma bort. 

Jag: Men alla barn idag har väl tillgång till media av olika slag? Möter de inte 

berättelser där? 

Du: Jo, men det handlar om vilken sorts upplevelser du vill ge barnen. Det handlar om 

en närvaro, som ibland kan bli magisk. Som på teatern 

Jag: Du låter teknikfientlig! 

Du: Nej, långt ifrån, kära du, långt ifrån. Jag tänker bara på att det är som skillnaden 

mellan liv och död. En människoröst och en dator behövs båda, men när och hur; det är 

frågan.  ... 

Jag: Är det någon skillnad på att läsa innantill för barnen eller att berätta tycker du? 

Du: Ja, det menar jag! Naturligtvis för mig som ska berätta – jag måste först göra en 

läxa och lära mig berättelsen. Men i stunden när jag berättar är jag helt fri och kan lägga 

in det ena eller andra som barnen känner igen från sin egen vardag. Alltefter deras olika 

ansiktsuttryck där de sitter runt mig i ringen kan jag anpassa berättelsen. De blir 

medskapande på ett annat sätt än när jag läser innantill och tittar ner i boken mest hela 

tiden. Men som med allt annat, måste man utveckla ett eget omdöme. En bra författare 

har ju vägt sina ord på guldvåg, och då kan det vara självklart att läsa innantill. För att 

vara noga med språket.  

Jag:  Oj, jag ser att klockan går, om vi nu skulle ta och fånga in trådarna i vårt samtal 

nu.   

Du: Tack för att du har lyssnat!  Nästa gång är det min tur att hålla i lyktan!  

Jag: Det ser jag redan fram emot! Vi hörs snart! 
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4. Konstnär och/eller kunskapsingenjör 

 

 Det rinner idag en flod av dokument in i lärarnas datorer och  tenderar att 

störa undervisningen. Det kan vara enkäter av olika slag, planer, allmän information 

förutom mejlen från föräldrar och andra, som pockar på att hanteras. För mig kan det 

ibland upplevas som om det är min egen skoltid på 1950-talet som slagit ut i full blom. 

Det var då enhetsskolan lanserades som idé, och en strävan mot att alla ska med var 

lovvärd, men den fick samtidigt något opersonligt och nivellerande över sig. Men det 

fanns lärare redan då som tycktes ha ett levande intresse både för sitt ämne och för mig 

som elev.  De hade ett personligt tilltal som gjorde att jag kände mig sedd och 

uppmuntrad. Jag tänker på min gamla tyskalärarinna som lyckades framstå som en 

paradox av personlighet och noggrannhet. Det går inte att lära sig tyska utan att vara 

noga med detaljerna. Det finns inget fog för att en personlig undervisningsstil som 

vetter åt det konstnärliga, behöver betraktas som flummig som vi ska se längre fram i 

texten. Det handlade mer om ett praktiskt handlag att genomföra lektioner på än rädslan 

för att misslyckas.    

  Dagny Jönsson 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. 

Samma sak varje tyskalektion. Väskan lägger sig tillrätta och några myror kryper ut ur 

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

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

bockas av med högerhanden, samtidigt som den vänstra gör en svepande gest över 

bordet och myrorna. Vi följer ritualen sittandes i våra bänkar. Jag går i sjunde klass och 

har precis blivit nybörjare i tyska. Dagny Jönsson inger mig en känsla av trygghet. Av 

att ha seglat förr. Hon fäster sig inte heller vid småsaker och ofta hörde jag Einmal ist 

Keinmal  när någon lapp skickades runt. eller vid sen ankomst. Vilken gång i ordningen 

det än var..Efter två år var det dags att söka till gymnasiet och på sista tyskalektionen 

tillfrågades vi av Dagny om våra val av linjer. Jag ser för mig hur frågan besvarades 

från den ena bänken till den andra i rad efter rad. En del hade valt natur, andra allmän, 
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någon latin. Det kom spontana reaktioner av hummanden från katedern. När turen kom 

till mig och jag svarade allmän språklig fick jag en oväntad och kraftig reaktion: Neej, 

du ska gå Latinlinjen!  Än idag kan jag undra över hennes stora engagemang i oss 

elever. Med sin lätt slarviga frisyr förmedlade hon en bild av ett humanistiskt ideal, som 

tillät drag oordning. Som om det behövdes litet slarv och släppt kontroll för att glädjen 

och de nya tankarna skulle våga sig in i klassrummet. Det är en estetik som jag fortsatt 

håller högt som ledstjärna. Så förutom att jag under Dagny Jönssons lektioner lärde mig 

grunderna i tyska språket, så lärde jag mig något som gick utöver.  Det handlade om att 

ta med känslorna in i undervisningen. Ingela Josefson refererar till att Aristoles lyfter 

fram känslomässig begåvning som viktig när det gäller att lära ut praktisk visdom. Som 

övriga viktiga beståndsdelar inom den praktiska kunskapen sågs lyhördhet, 

uppmärksamhet och fantasi. Josefson skriver om läkaren, men jag menar att samma 

känslomässiga begåvning borde lyftas fram när det gäller läraren:    

 Ja, menar Aristoteles, de är nödvändiga förutsättningar för en väl 

 utvecklad  urskillningsförmåga i mötet med det unika. De är emellertid 

 inte medfödda,  utan måste övas.
32

  

 

4.1  Läraryrket transformeras 

 Självkänsla i yrkesrollen, hur har lärare det ställt med det i dagens 

grundskola? Johan Berglund refererar till Richard Sennet
33

 när han skriver om  

 hur vår tids betoning på flexibilitet, i engagemang och kunnande, 

  urholkar vår självkänsla såväl som vår omtanke om andra 

  Som lärare rör jag mig i en dynamisk miljö med ständiga krav på att vara 

situationen vuxen. Det innebär val i stunden om vad jag ska koncentrera mig på. Ska jag 

gå in för att negligera störande elever, eller ska jag tillrättavisa dem? Bägge tillväga-

gångssätten själ energi både från mig och från klassen i övrigt. Det är som om det i 

varje klass måste finnas elever, som vägrar att inordna sig i ett klassens vi.  Det är elever 

som pockar på lärarens uppmärksamhet på ett sätt som utmärker dem negativt även från 

de andra elevernas sida. Om någon av dem ber mig hålla käften så måste jag välja att 

bara låta det passera.  Jag kan inte röra upp himmel och jord för en sådan sak, även om 

den i sig är tecken på ett förfall som inte kan få fortsätta. Jag försöker i stället komma 

ihåg att inte nämna dessa elevers namn i utpekande situationer. Inget blir bättre av om 

                                                 
32

 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, sid 31 
33

 När karaktären krackelerar, kapitel 3 
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de kopplar ihop sitt namn med förväntat dåligt beteende. Ganska snart har en sådan elev 

tagit eller fått på sig en roll som klassens bråkstake. Bilden förstärks och blir ett med 

eleven. Jag ser som min uppgift att inte ytterligare bekräfta en sådan självbild.  

Om jag vänder mitt sätt att se på dessa elever 180 grader, så innebär de för mig en 

utmaning till att hela tiden utveckla min undervisning. Impulserna som tycks styra dessa 

elever går blixtsnabbt och får mig ofta att som deras lärare ligga steget efter min 

uppgift, som är att undervisa dem. De saknar spärrar och säger ofta högt vad de tänker. 

De säger högt vad andra kanske tänker tyst. Som lärare är det inte min uppgift att kväsa 

dessa barn. Det är barn – med eller utan bokstavsdiagnoser, utanför eller innanför 

autismspektrat – som pockar på att få uppmärksamhet av läraren eller av andra elever. I 

de klasser jag vikarierat under de senaste tre åren har det funnits en handfull av dem i 

varje klass. För att inte förstöra stämningen i klassen ställer det krav på mig som lärare 

att välja mina strider. Vissa saker måste jag helt enkelt låta passera. Som att någon 

fifflar med sin mobiltelefon under en lektion, trots att det är mot reglerna.  För att få 

med en sådan elev på tåget, krävs extra tid från lärarens sida som samtal utanför skoltid.  

Att vara lärare i en liten grupp ger naturligt nog större möjligheter till ett personligt 

tilltal, än om klassen består av trettio elever. Ett av kriterierna för att gå i liten grupp har 

tidigare varit behovet av tätare kontakt med läraren. Instruktionen kunde ges personligt 

till varje elev. Oberoende av storlek på grupp eller klass har jag lärt mig betydelsen av 

att ge skoldagen en rytm.  Allt går mycket lättare om den yttre ramen finns där och 

skapar ett lugn både för eleverna och för mig som lärare. Jag kräver av mig själv att 

komma förberedd till lektionen. Det är bara då som jag kan släppa koncepten och stå 

helt fri i mötet med eleverna.  Något kan ha hänt innan lektionen börjar, som behöver 

berättas. För att bli roliga måste lektionerna innehålla konstnärliga inslag, som utmanar 

och utvecklar elevens självverksamhet. Jag är allergisk mot alla fotokopierade 

fylleriövningar som barnen överlag får i händerna att arbeta med. Visst är lektion.se
34

 en 

räddningsplanka med möjlighet att ta del av vad någon kollega arbetat fram.  Men för 

att få barnens respekt duger det bara att jag kommer med mitt eget arbete. Det finns som 

jag ser det inga genvägar här. Varje gång jag kommer till en skola som ännu har kvar en 

svart tavla, blir jag förvånad över med vilken glädje barnen tar till sig mina 

teckningsförsök. Genom att inte vara perfekt själv, men ändå våga, har jag lagt märke 

till att jag, kanske särskilt för blyga elever, kan vara ett föredöme. När jag vid något 

tillfälle hoppar över att rita själv på tavlan till förmån för någon färgbild från kopiatorn, 

                                                 
34

 www.lektion.se, en sida på nätet som tillhandahåller material till lektioner 

http://www.lektion.se/
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slår det inte fel att någon elev kommer fram till mig och frågar om jag inte ska rita själv. 

Genom att göra det förenklar jag bilden och eleverna kan lättare urskilja vad som är 

väsentligt. Vi närmar oss då uppgiften på ett lekfullt sätt, både eleven och jag.   

 

4.2  Strukturomvandlingens väl och ve 

 Att inte bara lärarens, utan även läkarens yrkeskunskap transformerats, 

förstår jag när jag tar del av allmänläkaren Henrik Åsbergs essä Den bildade vilden. Där 

skriver Åsberg om de rådande idealen för hans yrke, att det är läkarens systematiserade 

och tydligt formulerbara kunskap
35

  som idealiseras. Det visar sig att orsaken till det är 

styrning i syfte att kunna utvärdera. Åsberg pekar på, att det handlar om att resurser 

kopplas till utvärderingar av arbetet på vårdcentralenen.  

  I arbetet som allmänläkare idag finns det, enligt min erfarenhet, en tydlig 

  tendens att försöka styra allmänläkarens arbetssätt, antingen i form av 

  flödesscheman eller färdiga arbetsmallar – eller med att inrätta så kallade 

  kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator är en mätbar storhet såsom till 

  exempel blodtryck, blodsocker eller telefontillgänglighet. Genom att ange 

  genomsnittliga målvärden av dessa indikatorer, och samtidigt koppla 

  dessa till ekonomisk ersättning för vårdcentralen påverkas arbetssättet 

  utan hänsyn till att varje konsultation har sin unika kontext
36

  

 På Dagens Nyheters debattsida den 19 april 2014 skriver tre forskare om 

hur Sverige under ett par decennier tycks ha slösat betydande delar av välfärdssystemets 

gemensamma resurser på att utvärdera - ingenting.
37

  Deras slutsats är att professioner 

måste stärkas i stället för att som nu undermineras.   Och hur stärker man professioner? 

Det räcker förmodligen inte med fler konferenser, fler fortbildningar, mer av samma. 

Det tycks gälla för läkare och det gäller förmodligen även för lärare. Ingela Josefson 

sammanfattar i sin studie om Läkarens yrkeskunnande: 

 Inom yrkeskåren finns en mättnad på temadagar och utbildningsdagar. 

 Det ger mer att sitta i en grupp och resonera och få olika infallsvinklar på 

 problemen,vilket inte motsäger att man måste läsa och lära sig annat. 

 Men det är en annan väg att söka kunskap
38

 

                                                 
35

Henrik Åsberg,  Den bildade vilden, sid 41 
36

 ibid, sid 47 
37

 Forskarna är Sten Widmalm, statsvetare, Frida Widmalm, nationalekonom och Thomas Persson, 

statsvetare 
38

 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, sid 86 
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 En av läkarna i den studerade gruppen betonar vikten av att skärskåda 

inneordet individualisering
39

  apropå den ovilja han upplevt från äldre läkares sida att 

dela med sig av sina riktlinjer. Läkaren såg en risk i att ordet individualisering kunde 

komma att stå för okunskap. 

 Döljer man sig bakom ett modeord för att kunna hålla på med 

 ovetenskaplig verksamhet?, undrar han
40

 

 Jag tänker på elever som redan i lägre klasser får forska fritt. Där läraren 

dragit sig tillbaka med sin kunskap. Här gömmer sig ett intressant dilemma mellan  

klassen som norm för undervisningen, eller varje enskild individ i den. Det kan inte vara 

fråga om ett antingen eller, men snarare en rytmisk konst att växla emellan det 

individuella och det sociala perspektivet.  Begreppet individualisering väcker frågor om 

vad en klass är och om sätt att se på barns sociala utveckling. Har gängse psykologisk-

pedagogisk kunskap nått bäst-före-datum? Hur ska skolan organiseras? Jag tänker på ett 

annat av skolans modeord inkludering. Som jag ser det är inkludering ett tveeggat svärd. 

I ett konspiratoriskt ögonblick kan jag tänka att begreppet lanserats som ett sätt att spara 

pengar från skolpolitikernas sida. Erfarenheten säger att behoven av resurser i klasserna 

är stora, men att det sitter hårt åt att komma åt dem. Mycken möda läggs ned på att söka 

extra pengar för barnen med behov. Ett begrepp som inkludering kan låta socialt och 

bra, men riskerar att skyla över vilka förutsättningar som måste gälla. En klass kan bära 

ett eller ett par barn, som faller ur ramarna, men vid fem börjar den att implodera. En 

praktik upp till de enskilda lärarna att hantera. Säg åtminstone vad det handlar om, som 

Jerzy Einhorn säger vid möte med sjukvårdsstyrelsen, när han som klinikchef ska 

förklara för sina svårt sjuka patienter och sin personal att en av deras fyra avdelningar 

måste stängas av ekonomiska skäl, och utan att veta vart patienterna ska ta vägen. 

Varför skall vi kalla detta för en strukturomvandling, frågar han och får till svar: För att 

inte oroa, inte skapa oro
41

.  Einhorn efterlyser att man borde kalla saker vid deras rätta 

namn, då det är människor det handlar om 
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4.3 Ansvarig handling 

  Tänk om Gunnar Bergendal fått vara vård- eller för den delen, 

skolminister! Då hade kanske den praktiska kunskapens höga skola fått vara 

vägledande. Då hade kvalitetskriterierna förmodligen fått gå i en annan riktning än dem 

Åhsberg beskriver
42

. Bergendal skriver  

  praxis är ansvarig handling med ansvarighet inför någon eller några, 

  inför världen.
43

  

  Med det synsättet skulle i praktiken läkaren ha ansvar inför patienterna 

och läraren inför eleverna och föräldrarna. Att vi skulle vara ansvariga bortom det som 

går att påvisa eller formulera i ord, kallar Bergendal kallar för yrkesansvarighetens 

transcendens
44

 och att det har att göra med det tidigare använda ordet kall, eller kallelse.  

Bergendal hänvisar till filosofen Hanna Arendt som lyfter fram frihet i förhållande till 

ansvarig handling:  

  Frihet handlar i stället om att börja något nytt, att börja på nytt. För att 

  vara fri måste handlingen å ena sidan vara fri från motiv och å andra 

  sidan stå fri från dess avsedda mål och förutsedda verkan. Inte så, säger 

  Arendt, att motiv och syften inte är viktiga för den enskilda handlingen,  

  men de är (endast) bestämningsfaktorer, och handlingen är fri bara i den 

  utsträckning som den kan  överskrida dem.
45

  

  Om vi tog detta på allvar, menar Bergendal, skulle hela 

målstyrningsidealet falla platt till marken   

  och särskilt föreställningen om att en handling eller en verksamhet skall 

  värderas i förhållande till angivna mål.
46

   

 Men, vilken frihet har jag då som lärare på fältet, vilka möjligheter ser jag 

att överskrida de faktorer som bestämmer yrket av idag? Hur vet vi att det inte ligger en 

större personlig frihet i utövandet av yrken som lärare och läkare än man först kan tro? 

Vilket praktiskt handlingsutrymme kan finnas? Var är det sunda förnuftet och att tänka 

samstämmigt med sig själv
47

?    

 

                                                 
42

 se not 34 
43

 Gunnar Bergendal, sid 86 
44

 ibid, sid 86 
45

 ibid, sid 87 
46

 ibid, sid 87 
47

 Gunnar Bergendal, refererar till Immanuel Kant, sid 101. Det är fråga om ett sätt att vara i världen 

och att se på världen som vi kan tro på. Hur blir det när vi ställs inför en tillverkad värld av 

informationsflöden, frågar jag mig.  
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4.4 Oansvarig handling 

 En dag kommer jag till en skola med Klassens regler uppsatta på väggen 

framför eleverna. Jag känner igen dem från andra klassrum. Vi lyssnar på varandra. Vi 

väntar på vår tur. Vi räcker upp handen. Arbetsro. En flicka som sitter längst fram gör 

mig litet försynt uppmärksam på dem. Mmm, säger jag, jag har sett dem. Men gör ni så 

där då? frågar jag tyst tillbaka. Jag får ett leende till svar. Flickan skakar på huvudet 

och säger tyst: nää. Nehej, säger jag, då så, varför sitter de då där?  

 Flickans inåtvända leende påminner mig om Siri Derkerts halva ansikte. 

Det var välkänt och svårtolkat på samma gång. Förstår du inte, sa det till mig, förstår du 

inte att jag förstår att det bara är ord som står där.  Som om alla visste att alla ändå inte 

följde dem. Som om det var naturligt att i skolan omge sig med  pappersord  som inte 

säger något om verkligheten i klassrummet. När vi som arbetar i skolan i stället skulle 

gå in för att demaskera de bedrägliga pappersorden.  De utger sig för att formulera 

något som kan förstås av alla, men som i själva verket inte förstås av någon. Att kalla 

tomma ord utan ett praktiskt innehåll för pappersord  har jag funnit hos Harry 

Martinsson.  I Vägen till Klockrike låter han luffaren Sandemar bena ut frågor som har 

med språket och människorna att göra 

 Den officiella sannolikhetens människa dolde världens lidande som i is, 

 genom att ge det så neutral och intetsägande namn som möjligt, och 

 genom att använda officiella pappersord som aldrig blödde eller skälvde.
48

 

 Ett annat  av skolans pappersord stavas likabehandlingsplan. Ett uppdrag 

jag får är att leda en serie gruppsamtal med femteklassare i en grundskola. Syftet är att 

planen under  samtalen ska göras till elevernas egen. I smågrupper om fem-sex elever 

blir min första fråga om de känner till planen. Jag blir förvånad över hur många som 

skakar på huvudet. Några få, som eventuellt tror sig veta att jag är ute efter ett ja, nickar 

tyst. Planen följs upp varje år och ändå skakar eleverna på huvudet. Det är inte planen 

som är viktig för dem, men hur de blir behandlade under skoldagen.  

 Det är inte ovanligt att barn mobbas av andra barn eller av vuxna i skolan. 

I Jag mobbar inte
49

  får vi några exempel på sådana situationer. Ett exempel handlar om 

Oscar, sju år, som hade längtat efter att få börja skolan, som storasyskonen gjort före 

honom. Höstterminen gick och föräldrarna märkte att allt inte stod rätt till. Men Oscar 

sa inget hemma. Det dröjde till efter jullovet, när han bestämt vägrade han att gå tillbaka 
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49
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till skolan. Det visade  sig då att två åttaåriga flickor hade mobbat honom dagligen 

under hösten. Han fick aldrig vara ifred för dem. De stängde in sig med honom på 

toaletten och förnedrade honom.  

 När föräldrarna pratade med Oscars lärare, sa hon att det trodde hon inte 

 på.-- Rektorn på skolan svarade föräldrarna att skolan minsann hade en 

 bra likabehandlingsplan. –Ingen vuxen hade sett det som hade hänt. Man 

 kunde ju inte veta om Oscar talade sanning
50

 

 Men Oscar hade rätt att bli tagen på allvar. Han borde ha fått slippa 

uppleva de vuxnas svek, inte bara en, utan flera gånger.    

 I Idéprotokoll
51

 skriver Nils Friberg om jargongen som lätt uppstår inom 

arbetssammanhang med vanemässig användning av vissa ord och fraser. Jag undrar i 

mitt stilla sinne hur många buzzwords som cirkulerar i dagens skola.  

 De så använda orden blir så kallade buzzwords (ord som surrar i 

 samtiden) med oklar precisering.
52

  

 Det är som om ett ord som likabehandlingsplan sätter krokben för sig 

själv,  eftersom det unika exemplet saknas. Rektorn hade försvarat sig med att det inte 

hade stått något om mobbning  i likabehandlingsplanen i den skola där Oscar gick. Hade 

det spelat någon roll, om ändå ingen ville se vad som pågick? Om skolan hade en 

självbild av att vara perfekt,  vem skulle ha vågat ifrågasätta den bilden, och till vilket 

pris?  

 Att språket är viktigt i undervisning ger lutenisten Sven Åberg exempel på 

från Musikhögskolan i Stockholm:  

 …i dialogen med studenten skapas ett språk utifrån just den 

 konstellationen lärare/elev. Det handlar inte om att formulera något som 

 kan förstås av alla. Det handlar om att säga något som verkligen förstås 

 av en viss person.
53

  

 

4.4.1 Detaljstyrning 

 Innan läraren behöver gå tar hon ett blankt ark papper och vill skriva ner 

sin planering för mina lektioner. Det blir en hel A4 med anvisningar på detaljnivå. Inför 
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lärarens önskan om total kontroll reagerar min magkänsla. Vänta ett tag, det är något 

som inte stämmer här, säger den. Förnuftigt tar jag emot pappret och ögnar igenom det. 

När läraren gått lägger jag arket åt sidan. Jag möter eleverna och väljer agerande utifrån 

vad situationen kräver och vilken lektion som står på schemat. Men magkänslan viker 

inte bara undan, den får mig att vilja undersöka  fenomenet närmare. En strävan efter att 

styra någon ända ner på detaljplanet går i mina ögon stick i stäv med att kunna sitt yrke. 

Ett yrkeskunnande som går ut på att vara så förberedd att jag i mötet med ett nu, helt 

kan gå in i det mötet, utan att snegla åt något som kommer utifrån och vill få mig att 

göra rätt.  

 Här ser jag ett dilemma växa fram. Jag strävar efter att sköta min uppgift 

på ett sätt som är ändamålsenligt och passande, kort sagt  bra.  När en sådan lektion är 

över och eleverna lämnar klassrummet, ska det kännas bra för alla parter. Men under 

senare år har det flutit in en uppsjö av sidouppgifter för en lärare, som handlar om 

eleverna på ett sekundärt plan. Dokument och datorprogram av olika slag riskerar att 

tippa över till informationsinsamlingens fördel. Det behövs självförtroende för att inte 

ramla i göra-rätt-fällan.  Att alltför mycket hemfalla till den vägen är lika med att 

underminera lärarens yrkeskunnande. Det måste gå att hitta en rytm mellan att hitta och 

att släppa på kontrollen. I ett klassrum är det lika viktigt som att andas in och andas ut.  

Det håller då inte att komma med sin väl förberedda lektion och genomföra den till 

varje pris och för att kunna pricka av de och de delarna på vägen mot att alla ska nå det 

och det resultatet. Det som ska förmedlas till eleverna har paketerats i små bitar ämnade 

att prickas av på en checklista. Var är den växande människan bland checklistorna? När 

jag står med den detaljerade instruktionen i handen – som läraren säkert gjort i all 

välmening för att bespara mig arbete –  känner jag hur den gör något med mitt 

yrkeskunnande. Det är inte så enkelt som att den bara tar bort min arbetsglädje. Den blir 

ett exempel på något mer långtgående. I ett lärande för livet är det viktigare att göra 

något bra, något jag som elev kan vara nöjd med och stå för, än att i första hand göra 

något som är rätt i stunden. Min ambition med att undervisa är att undan för undan  

förlägga elevens känsla för kvalitet, att göra färdigt, att göra väl, inuti eleven själv, utan 

att vara beroende av yttre pekpinnar.  Paradoxalt nog känner jag tacksamhet mot 

lärarens detaljrika planering av min tid med klassen, eftersom den gav mig något att ta 

spjärn emot. Den tydliggör för mig hur långt idén nått i dagens skola, att allting ska vara 

mätbart och möjligt att pricka av. Det finns ett paradoxalt fält mellan planering och 

genomförande  av lektioner. Att hålla sin linje och samtidigt sätta den på spel, menar jag 
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är det som gör läraryrket till en konst. Utslagsgivande i denna hantering av gränsen är 

för mig mötet med eleverna. I grunden ligger en närmast musikalisk känsla för rytm. 

Vissa elever behöver mer av min tid och det måste vara tillåtet. Någon kan inte ta en 

instruktion som ges till klassen som helhet, utan behöver personligt tilltal. Även detta 

måste gå an. Men en klasslärare kan inte sträcka sig hur långt som helst i fråga om 

individuella tilltal. Men om jag vänder på tanken och i stället ser på eleverna som faller 

ur klassens ram som gåvor till klassen och läraren? Om de genom sin oförmåga att 

inordna sig visar de på en verklig väg bort från tankemodellerna och det mätbara? 

 

5. Vad är friskt eller inte?  

 Rasten är slut och det är dags för fruktstund i den tvåa i grundskolan jag 

vikarierar i.   Barnen sätter sig på sina platser, skalar bananer och clementiner, packar 

upp smörgås och riskaka. Men här och var sitter ett barn, vars  föräldrar missat att 

skicka med detta mellanmål.  När jag upptäcker det frågar jag ut i klassen om det finns 

någon som vill dela med sig av sin frukt.  Visst, inga problem, klyftor och äpplen 

fördelas efter behov. Så räcker en flicka upp handen och säger,  att man egentligen inte 

får dela med sig.  Äkta förvåning från min sida, nehej, varför inte det?  Jo, säger flickan, 

det kan bli orättvist då.  Jag förstår inte riktigt om hon menar att en del kan sätta det i 

system då att inte ta med sig frukt, att det alltid är samma som ska dela med sig. Jag 

fångar ändå tillfället och förvandlar fruktstunden till en lektion i SO. Vi resonerar 

tillsammans barnen och jag kring begreppet rättvisa, något som barnen med sina åtta år 

har en stark känsla för. Jag vill ändå  utmana dem och menar, att vi ju behöver olika 

saker. Hur ska vi se på det? Om alla inte har med sig något att äta på fruktstunden, då 

kanske vi inte ska ha någon fruktstund alls? Efteråt känns det som om jag har fått in en 

liten kil av rimlighet i deras bevakande av det sätt att se på rättvisa, som de väl måste ha 

fått med sig hemifrån? Men det dröjer bara till efter lunch, så är det dags igen.  

Vi har halvklass i svenska och barnen har skrivit små texter om sina höstlov. Nu läser 

de upp sina texter för varandra. En pojke har varit på fest hos en klasskamrat och 

berättar om den. Strax räcker en flicka upp handen och vill påminna om att man inte får 

skriva om fester, som inte alla i klassen har varit med på. Ok, jag förstår hur du menar, 

säger jag, och så blir det ett samtal i klassen om hur man kan känna om man inte varit 

bjuden. Så frågar jag om det finns något annat sätt man kan se det på. En flicka förstår 

vad jag är ute efter och jag hjälper henne att formulera något i stil med att, man kanske 

kan glädja sig åt att någon annan haft roligt på en fest, även om man inte var med själv 
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på den. En pojke säger då, att han var bjuden, men inte kunde gå för att han var bortrest. 

Ja, hur är det med tanken på millimeterrättvisa?  Vi behöver ju olika saker för att må 

bra och utvecklas. Tänk om vi kunde byta ut ordet rättvisa mot solidaritet. Då skulle 

empati och engagemang få en chans att utvecklas på tvärs mot en räddhågsen bevakning 

av rättigheter. Alla har ju inte glasögon, som en pojke sa, och därmed fick han sista 

ordet. 

 Det händer att jag får frågan om jag tycker att barnen förändrats sedan jag 

först började arbeta i skolan på 1980-talet. Jag har länge hållit fast vid ett nej på den 

frågan. Barn är barn har jag tyckt och spänt bågen bakåt från min egen barndom via 

mina egna barn och barnbarn till de barn jag möter i skolan. Men sedan några få år 

tillbaka vet jag inte längre. En högre grad av individualisering har kommit att ersätta 

gruppen som naturlig bas för lärande. Säkert är det en utveckling både på gott och på 

ont, men för en klasslärare är det ett exempel på att lärarrollen förändrats.  Som om 

såväl elever som föräldrar förväntade sig ett individuellt tilltal. Efter genomgång av 

uppgiften och samtal kring den i klassen, uppstår en underbar och helt tyst arbetsro. Det 

känns som om alla gripit tag i uppgiften. Då hör jag hur tystnaden störs av att någon 

sitter och gnolar högljutt för sig själv. När jag ber eleven att sluta, får jag ett svar som 

jag menar kan ses som typiskt:  

 Va, varför då? Jag tänker mycket bättre när jag gnolar. 

 Jag påpekar litet försiktigt att du sitter i klassen nu och att det är skillnad 

mot att sitta hemma, att alla sitter och arbetar tyst nu. Gnolandet upphör och arbetsron 

är räddad för den här gången. Jag kan i och för sig förstå elever, som inte upplever att 

det är någon större skillnad mellan att vara inne i klassrummet eller utanför. De behöver 

hjälp med att skilja mellan när det är rast och när de förväntas arbeta. Tider behöver 

hållas och störande beteende kan inte accepteras, hur mycket jag än förstår vilka 

svårigheter som kan ligga bakom.  Att förstå och att acceptera är inte samma sak.  

 Eftersom kriterierna för verklighet är föränderliga, som Einar Màr 

Gudmunson skriver om
54

, är det mycket lätt att en situation snart har glidit läraren ur 

händerna. Vad jag förstår, strävar varje lärare efter att få till arbetsro i klassrummet. De 

flesta elever tycks också göra det, medan några få i varje klass inte tycks stå ut med att 

det blir tyst.  Jag tänker på barn jag möter som är respektlösa mot sig själva och 

varandra i ett ständigt ifrågasättande. I inkluderingens namn är det stor risk att de 
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lämnas därhän, utan att få den hjälp de ropar på. Det kan vara föräldrar som vägrar 

utredningar, som tycker att det är lärarens uppgift att klara av barnets påtagliga 

svårigheter i en stor klass.  I dagens skola har föräldern blivit kund,  men vilka 

förutsättningar ges läraren att leverera? I en ohållbar situation är risken stor att elever 

med handlingskraftiga föräldrar byter skola och att läraren byter arbete.   

 Einar Màr Gudmundsson skriver visserligen inte om skolan, utan om 

samhället som han läser av det genom det mentalsjukhus där hans bror vårdas. Det får 

honom att resonera kring vilka som kan sägas vara psykiskt friska och vilka som inte 

kan sägas vara det. Gudmundsson ser friskhet som  något relativt, och frågan uppstår 

vem som ska få bedöma vad som är friskt eller inte. Tänk om sinnessjukhuset kan finnas 

litet varstans i vårt samhälle, funderar han. Och vem är det som ska avgöra frågan om 

var gränserna går? Hur blir det om  kungen, eller om  narren är domare? Men tänk om 

kungen också är narr, vad händer då?  

 Förändringar i samhället visar sig förmodligen i vuxensamhället först. 

Men det ser ut som att något har sipprat ner till barnen i  skolan.  För mig som lärare är 

det ett etiskt dilemma om den sociala aspekten av lärande ska offras på individualitetens 

altare. Jag skriver därför gärna under på Gudmundsons tes att den verklighet han ser är 

föränderlig. Det jag kan bidra med är att gräva där jag står på klassrumsgolvet. Jag 

strävar efter att lösa dilemman till solidaritetens fördel. Så länge jag är i den här klassen, 

säger jag till eleverna, så får ni gärna dela frukten med varandra.   

 

 6. Humanistisk grundforskning  

 Jag deltar i ett sammanhang, en praxis, där vi utforskar gränser inom 

humanistisk grundforskning. Vi ryms på Linnéuniversitetet i Växjö i form av en 

masterutbildning inom ämnesområdet Yrkeskunnande och teknologi. Vi rör oss inom 

ämnesområden som idéhistoria, språkfilosofi, konst som kunskapskälla och jämförande 

fallstudier. Den praktiska sidan av kunskap, det praktiska intellektet
55

, ses som viktigt. 

En tanke bakom detta är att vissa typer av kunskap inte kan artikuleras i direkt form, 

utan endast på ett indirekt sätt,  via yttre impulser: 

 Att skolas in i en praxis är därför grunden för all kommunikation.  

                                                 
55

 Bo Göranzon, Spelregler – Om gränsöverskridande, Bakgrund, sid 11 - 16  



  
 

- 27 - 

 

 Inskolningen är nödvändigt kopplad till användning av regler som inte i 

 första hand kan artikuleras verbalspråkligt, utan som ligger inbyggda i 

 handlingen. Det betyder att traderingen  sker i en språklig gemenskap
56

 

 Inför Vandalakademin i augusti 2014 formulerade Bo Göranzon en 

programförklaring för ämnesområdet Yrkeskunnande och Teknologi som ett försök att 

lansera en tredje kultur,  mellan den gängse naturvetenskapliga och den strikt 

humanistiska. En utgångspunkt är att i Denis Diderots anda lyfta fram kunskapens 

paradoxala karaktär
57

.  Syftet skulle vara att   

  utarbeta nya gränser mellan akademiska discipliner; att utveckla en 

 akademisk praxis som inte blir begränsad av en uppdelning mellan 

 yrkesutbildning  och akademiska principer
58

 

 Som en viktig princip för den tredje kulturens forskning inom 

Linnéuniversitet lyfter Göranzon fram ett begrepp som dedoublement eller förmågan att 

skifta perspektiv:  

 Detta kräver att se den pradoxala karaktären i kunskap; att utveckla en 

 förmåga att handla i en kontext av osäkerhet; att känna igen värdet som 

 är inbäddat i en plötslig förvandlig av ett perspektiv till ett annat. Det 

 finns många exempel av denna tankestil som omfattar Shakespeares  

 dramatik, Descartes och Galileis perspektiv på kunskap,  filosofiska 

 dialoger av Diderot, Linnés taxonomi  och Darwins evolutionsteori, 

 Wittgensteins språkfilosofi. Frågan är om vi på ett produktivt  

 sätt kan använda dessa exempel inom ramen för en akademisk kultur.
59

 

 

6.1.  Denis Diderot och vetandet 

 En som sysselsatte sig mycket med frågor kring praktisk kunskap och 

vetande var den franske upplysningsfilosofen Denis Diderot. Inom forskningsområdet 

Yrkeskunnande och Teknologi  tillmäts hans tankar stor betydelse. Hans stora 

livsprojekt var att samla allt mänskligt kunnande i ett uppslagsverk eller Encyklopedi.  

Det såg han som möjligt genom att han tog konstnärliga uttryck till sin hjälp. 
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   I ett nummer av tidskriften Dialoger, som har underrubriken Vetande läser 

 jag att  

 vi befinner oss vid den punkt där Denis Diderots alla företag avslöjar sin 

 djupa enhet
60

.  

 Magnus Florin fortsätter: 

 Det är punkten för mötet mellan vetande och estetik, ett möte, ett möte som 

 tydligt gör sig gällande i hur encyklopediprojektet artikulerar sig genom 

 bildkonsten och teaterkonsten. Encyklopedin var en scen där allt skulle 

 framvisas i fullt ljus och i ett här och nu – som i en teaterdialog av 

 Diderot själv.
61

 

 Diderot använder sig av dialogens form för att på så sätt försöka ge liv åt 

vetandet.  Att skriva dialog innebär att både att ge liv åt och att sätta något på spel. Vad 

detta något är ter sig som svårfångat och låter sig inte täckas in med hjälp av ord. Att 

skriva dialog är motsatsen till att bara upprepa ett tankeinnehåll. Det handlar snarare om 

att lyssna till sin inre dialog.  Vi närmar oss begreppet gestaltning och jag vill 

argumentera för att det bör släppas in i undervisningssituationer. Det vore ett sätt att ta 

strid för ett utvidgat kunskapsbegrepp som räknar med ett något som går utöver, och 

som bygger på egna erfarenheter i livet, andras exempel, eller sådana vi kan ta till oss 

via skönlitteraturen.  Detta gåtfulla något som bygger på självverksamhet från 

betraktarens sida.  

 I Diderots mening är känslan en fråga om omdöme skriver Johan 

Berglund i ett Idéprotokoll från ett dialogseminarium
62

  till vilket vi skrivit texter med 

impulser från Karin Havemoses avhandling  Konsten att uppfinna hjulet två gånger och 

Denis Diderots texter Rameaus brorson och Skådespelarens paradox.  Enligt Diderot 

innehåller skådespeleriet ett mått av behärskning i känslouttrycket, vilket gör att 

publiken kan ta emot rollkaraktären på ett bättre sätt. Känslan kan då övertas av 

betraktaren. Här ser jag att det kan finnas paralleller till läraryrket. Ju mer måttfull och 

ju mindre yvig jag lyckas vara i mina gester inför klassen, desto mer av innehållet i det 

jag säger kan tas emot av eleverna. Ibland uppstår situationer där talaren fylls av sitt 

eget patos, medan jag som lyssnare inte förstår varför.  
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 Det hände mig en gång i högmässan i Katarina kyrka.  Mitt i sin predikan 

började prästen att gråta och komma av sig.  Hon var den som mest tycktes gripas av 

sina ord. Som del i församlingen upplevde jag en pinsam känsla som kunde iakttas 

genom att den ena efter den andra började att skruva på sig. Det var som om prästen 

med ens klivit ur den roll som hon förväntades utföra när hon kom av sig. Allt hade 

säkert gått bra om hon bara stannat upp och bekräftat avbrottet, men hon bara försökte 

fortsätta som om inget hade hänt.  

  I Skådespelaren och hans roll
63

  underkänner Diderot känslosamhet, och 

menar att det inte är den utlevande personligheten som griper oss, utan det gör den som 

agerar med behärskning.  Bara den kontrollerade kan vara densamma i alla föreställ-

ningar och fullkomna sin roll
64

. Konsten ligger i att hitta en ny laddning varje gång 

samma stycke ska spelas, skriver Sven Åberg; 

 när ett stycke inte längre känns som en kreativ begränsning, slutar bjuda 

 motstånd, har man ”spelat sönder” det.  Det har blivit oanvändbart som 

 utgångspunkt
65

  

 Det är med Denis Diderot som vi får en dynamisk, rytmisk, syn på vad 

kunskap är. Det är han som lyfter in människan i kunskapsbildningen.
66

  Att han låter 

sin d´Alembert drömma sig fram,  som ett sätt att få oss att förstå hur skissartad och 

flyktig kunskapens natur kan vara, tyder på att det nog var ett riskfyllt projekt.  

Hur ser det ut idag? Ser vi på bildkonst, litteratur, och teater som något att ösa 

kunskaper ur?  Eller är de mer att betrakta som former för tidsfördriv och förströelse?  

 Bo Göranzon skriver att rytmen mellan det kontrollerade förnuftet och det 

kaotiska momentet
67

 är den balansakt som intresserar Denis Diderot. Brorsonens tankar 

och idéer kläs i känslodräkt som ger närhet till ett vardagsspråk laddat med erfarenheter. 

På det sättet beskriver Diderot sin syn på kunskap. Intellektet utvecklas genom 

kontakten med känslan. Faran med teoretisk abstrakt kunskap är att människan inte 

längre har tillgång till sin omedelbara sinneserfarenhet. Och sinnesvarseblivningen är 

enligt Diderot källan till all kunskap. Praktisk kunskap behöver inte ha en teoretisk bas 

utan utvecklas genom övning. Detta illustrerar Diderot genom att filosofen uppmanar 

brorsonen att skriva ner sina kunskaper inte minst om förförelsekonst. Visst, svarar 

brorsonen, men ni kan inte ana hur litet jag bryr mig om metoder och föreskrifter. Den 
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som behöver läsa instruktioner kommer ingenstans. Genier läser lite, praktiserar mycket 

och skapar sig själva. 

 

6.2 Det är människor det handlar om 

 Någon större genomslagskraft kan Denis Diderot inte sägas ha fått hos oss 

här i landet. Minnet av hans 300-åriga födelsedag uppmärksammades 2013, men 

knappast alls här.  Eventuellt ett tecken så gott som något på, att vi lyft ut människan 

från  kunskapsbildningen. Kanhända hade det gjorts redan på 1970-talet vid Stockholms 

Universitet, när jag läste på psykologlinjen. Jag saknade människan under seminariet 

om lobotomi i Änkehuset på Norrtullsgatan, säte för psykologiska institutionen. Året var 

1979 då vi var en grupp unga studenter på psykologlinjens tredje år, som skulle ha ett 

seminarium om behandlingsmetoden lobotomi
68

. Där sitter vi runt det ovala bordet i 

sammanträdesrummet med Daisy Schalling
69

 som vår lärare, en kvinna i 

femtioårsåldern med mörkt hår och stora glasögon på sjuttitalsvis. Det lilla formatet till 

trots, utvecklas sammankomsten till en traditionell föreläsning, ett förmedlande av 

information, en genomgång av abstrakta tecken tömda på föreställning, om jag lånar 

känslan av Dr Bordeau i Denis Diderots d´ Alemberts dröm
70

.  Vår lärare beskriver det 

kirurgiska ingreppet i hjärnan, som skär av förbindelsen till människans djupt liggande 

känsloliv. Att få en tidigare djupt deprimerad person att kunna gå och köpa sig en 

tidning, det klingade som en märklig målsättning i mina öron. Jag kände en protest resa 

sig i mitt inre och hörde min röst skära igenom den kompakta tystnaden i rummet. Men 

är det inte att lära människan  leva på en livslögn?  Efter det blir ingenting mer sagt 

och lektionen är över. Först ute i hallen, med dörren stängd bakom oss, kommer ett par 

av kamraterna fram till mig med en uppmuntrande dunk i ryggen.                                                                                                                  

 Genom att inte köpa inställningen till lobotomin rakt av, bröt jag 

förmodligen mot den tankestil
71

 som rådde inom ämnet psykologi i Stockholm på 1970-

talet.  Men, vem var jag att ifrågasätta de biofysiologiska utgångspunkterna för vad en 

människa behövde för att bli någorlunda frisk från en tärande sjukdom? Eventuellt fick 

                                                 
68

 En psykokirurgisk behandlingsmetod särskilt vid vissa former av schizofreni, allvarlig melankoli, 

invalidiserande tvångsneuroser och ångesttillstånd. Einar Kringlen, Psykiatri, Universitetsforlaget, 1978, 

s 481  
69

 Daisy Schalling (1923-1997) doktor i biologisk psykologi, professor vid Stockholms Universitet 
70

 Denis Diderot, D´Alemberts dröm, Dialoger, 58-59, 2001, sid 97 
71

 Ludwig Fleck (1896-1961) polsk läkare, som introducerat det kunskapsteoretiska begreppet 

tankestil 

Se även Ulla von Essen; Tankestil och tankekollektiv, Dialoger, 47, 1998 



  
 

- 31 - 

 

jag där och då syn på en gräns som inte var absolut och som fick mig att börja tänka i 

banor av å ena sidan och, å andra sidan. Jag lärde mig hur ett avskräckande exempel 

också är ett exempel, och som sådant lärorikt.  

  I Diderots mening av återhållna känslor visade professor Schalling 

professionalitet i sitt yrkesutövande. Kanske var det rentav denna lätt kyliga hållning 

som gjorde att jag berördes av ämnet. Och att hon kunde hantera ett komplext begrepp 

genom att låta det stå där i ensamt majestät. Problemet var att det inte fanns något i min 

egen erfarenhet  som jag kunde fylla ut bilden med. Den förblev abstrakt. Det var nog 

inte lärarens egen värdering av sitt stoff som jag efterlyste den där gången. Med 

Diderots glasögon på näsan kan jag idag se att det snarare var begreppet fyllt med 

verklighet jag hade efterlyst.  

 Det var ju ändå människor det handlade om. Jerzy Einhorn skriver om sin 

tid som läkare och chef för cancerbehandlingen vid Radiumhemmet, en klinik vid 

Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Det är lätt att förstå vilka dilemman han hade att 

hantera när det gällde att hävda  ett mänskligt patientperspektiv gentemot kraven på 

ständiga nedskärningar i budgeten. Det måste ha känts som om ekonomismen 

konkurrerade ut det viktiga hopp som den erfarna vårdpersonalen hade kunnat ge de 

svårt sjuka patienterna. Kraven på nedskärningar kom från räknenissar långt från den 

praktiska verkligheten, från politiker och administratörer som inte behövde ta ansvar för 

sina beslut. De träffade inte några patienter. Ett märkligt exempel är hur man räknade 

tomma sängar på en avdelning för att bevisa att det gick bra att skära bort platser. 

Räkningen skedde nattetid, när patienterna flyttats till en annan avdelning eller skrivits 

ut, och de som väntades nästa morgon ännu inte hunnit komma in till kliniken.  

 Förvaltningen har följt patientbeläggningen på våra vårdavdelningar, alla 

 sängar som inte är upptagna av en patient klockan 24.00 på natten – 

 vardag som helgdag – räknas som tomma, dessutom registreras tomma 

 sängar under helgerna. 
72

  

 Jag gör denna avvikelse till sjukvården, men skriver egentligen om skolan. 

Det finns intressanta jämförelser att göra.  Einhorn beskriver hur patienterna blev 

sängar medan jag undrar vad eleverna blir med betyg allt lägre ner i åldrarna, en siffra i 

PISA, kanske? 
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6.3 Att hantera paradoxer  

Johan Berglund skriver i Idéprotokoll efter ett Dialogseminarium:  

 Verkligheten är inte sällan paradoxal, den går inte ihop. Många modeller 

 och abstraktioner saknar dessutom betydelse utan exempel. Pendlingen 

 mellan motsatser är på så sätt ofta viktigare än strävan efter entydighet. 

 Kanske är det också detta som är kärnan i ett gott ledarskap, att hantera 

 paradoxer.
73

 

  I sin bok ger Jerzy Einhorn flera exempel på pendlingen mellan å ena 

sidan patientperspektivet och å andra den nödvändiga kontrollen av ekonomin. Det 

krävdes fantasi och ett skapande sinnelag från klinikchefens sida för att komma på hur 

de påtvingade nedskärningarna i verksamheten skulle gå till. Osthyvelprincipen 

fungerade till dess att den lojala personalen kom till gränsen för vad de orkade med. Då 

hade scheman lagts om, arbetsinstruktioner skrivits om och arbetstider utökats utan 

ersättning. Krisen blev akut när kniven i stället fick tas fram och hela avdelningar 

stängas. Flera valde då att sluta på Radiumhemmet och verksamheten dränerades på 

erfarenhet. Hur skära bort enligt politikernas önskemål och sina egna nog så svåra 

urvalsprinciper, det var frågor klinikchefen fick leva med..   

 …eller han kan låta bli att prioritera. Det sistnämnda alternativet är 

 ganska bekvämt för klinikchefen,  men inte särskilt ansvarsfullt och 

 absolut inte bra för kliniken. Men den har en fördel – klinikchefen blir inte 

 kritiserad
74

    

 Till sin hjälp tycks Jerzey Einhorn ha haft förmågan att spela sin roll väl. 

Även om han tyckte sig delta i en  makaber skuggteater som styrdes av 

  en regissör som tycktes vara totalt okänslig – eller kanske totalt okunnig 

 – och publiken, om det finns någon, sitter långt från scenen och kan 

 knappast uppfatta vad som utspelar sig i denna pjäs.
75

   

 Det är inte så svårt att rollbesätta dessa tankar även i skolans värld. 

Okänsliga – eller är det okunniga – politiker står för iscensättningen. Publiken utgörs av 

eleverna och deras föräldrar och i viss mån finner vi även lärarna här. Om de inte redan 

likt den utarbetade personalen på Radiumhemmet på 1980-talet hunnit säga upp sig. 
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Rektorn framstår som  klinikchefen trängd mellan politiskt ledarskap, medarbetare och 

publik, eller ska vi säga kunder?  

 

7. Sammanhangets betydelse 

 Jag ser den filmade intervjun med Hubert Dreyfus
76

  där han lägger fram 

sina kritiska tankar om vårt nutida informationssamhälle.  Vi bör ta oss i akt för de 

abstrakta reglerna och i stället iaktta  de särskilda exemplen för att kunna närma oss 

den implicita aspekten av kunskap, säger Dreyfus i filmen. Här har vi svårigheten att 

fånga det något som gäckar oss när vi försöker. Ett något, som för Diderot är allting och 

som  undkommer.   För egen del ser jag,  med facit i hand och när ett antal år förflutit,  

att det även är möjligt att se på tidigare misslyckanden med nya ögon. Det visar sig då 

att en viss sorts kunskap legat gömd i händelser, som man i förstone helst velat glömma. 

Att undan för undan reflektera gör till slut att synvändan infinner sig och ett helt förlopp 

kan med ens vara neutraliserat. Det får ta den tid som behövs.  Kvar blir en erfaren 

kunskap, som man inte hade kunnat tillägna sig på något annat vis.   

  Hösten 2009 följde jag kursen Dialog och Tyst kunnande på KTH I 

Stockholm och kom då i kontakt med Joseph Conrads roman, Negern på Narcissus.  

Det var inte utan att jag kände igen mig i den upproriske  Donkin och hans försök att 

förändra synen på arbete ombord på skeppet Narcissus, som var på väg att segla från 

Indien hem till England. I Ulla von Essens essä Tankestil och tankekollektiv skriver hon 

om Ludwig Fleck och om hur han tänker kring begreppen tankestil och tankekollektiv. 

Enligt von Essen utgick Fleck från den praktiska förmedling av kunskap som sker 

genom många exempel i en praxis. Med sin jämförande vetenskap ville han gå i 

polemik mot  

  den logiska positivismens ambition att med en kombination av ren  

  observation och logik skapa ett språk och en teori som objektivt avbildar 

  världen.
77

  

  Enligt Ludwig Fleck uppstod en tankestil ur ett stämningsläge som låg till 

grund för ett särskilt sätt att förnimma som uppstår i en arbetsgemenskap. Sinnesdata 

kommer då att tolkas på ett inlärt sätt och får sin fortsättning i motsvarande handlingar.  

  Tankestilen är inte enbart summan av de individuella presentationerna i 

  ett arbetskollektiv, utan en speciell bildning i ´samarbetets mening och 
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  regler´ som  kan ´liknas vid en fotbollsmatch, ett samtal eller en  

  konsert´.
78

  

  Begreppet rektor var inte uppfunnet än inom waldorf i slutet av 1990-talet, 

när jag tackade ja till en sådan tjänst. Funktionen hade fram till dess funnits i en 

arbetsgrupp som arbetade på uppdrag av kollegiet. En viktig uppgift hade varit att 

organisera de veckovisa gemensamma kollegiemötena. Med en tillsatt rektor skulle 

ledningen bli mer formell. Av erfarenheter jag gjorde i skolan och på den statliga 

rektorsutbildningen som jag samtidigt följde, blev jag snart varse vilket spänningsfält 

jag egentligen hade gett mig in i. Vi tycktes tala olika språk, skolan och jag.  Under de 

fyra år jag varit borta därifrån hade jag fallit ur det tankekollektiv jag tidigare varit en 

självklar del av. Nu var det annorlunda. Där jag kände ett behov av att stanna upp och 

problematisera kring själva begreppet rektor i waldorfskolans kontext,  satte skolans 

styrelse ett dokument i mina händer med rubriken Rektors ansvar
79

  och därmed ville de 

att det hela skulle vara klart och inget mer att orda om.  Jag å min sida tyckte inte att jag 

kunde bidra till att allting skulle få undkomma. Mitt intresse för språket och ordens 

valörer, gjorde att jag inte kunde låtsas som ingenting och bara acceptera sakernas 

tillstånd.  Jag kände inte igen mig i den nya tankestil, som jag paradoxalt nog uppfattade 

ha den tyranniska exakthet som Harry Martinsson målar upp i Verklighet till döds
80

 som 

förebild. Den som  handlar om att någon ungefärlighet i form av praktiska exempel eller 

verklighet inte kan tolereras.  Modellen föredras då den är enklare att hantera än 

verklighetens mångfald, modellen som alltid är teoretisk och inte verklighet.  Det kan ha 

en viss betydelse i sammanhanget att jag inte sökt mig till uppdraget av eget initiativ. 

Möjligen närde jag därför en i andras ögon överdriven önskan om att begripa vilket 

handlingsutrymme jag förfogade över.. Jag visste med mig att det både från styrelsens 

och min sida fanns utrymme för tolkning och att det var utifrån de olika sätten att tolka, 

som vi skulle komma att agera. I tankekollektivet ombord på Narcissus ingick en strikt 

hierarki. Denna ifrågasattes av Donkin, då han såg manskapet slita ont och behandlas 

illa för en i hans ögon låg lön. I mitt fall var hierarkin  informell och svår att upptäcka. 

Trots skilda utgångspunkter blev ändå resultatet för Donkins och mina strävanden 

desamma: Vi mötte ingen förståelse för våra argument.  
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7.1 Vad är ett vi? 

 Richard Sennett  skriver om arbetslivets omvandling under 1990-talet och 

nämner ett pappersord som då fick stor genomslagskraft, nämligen  flexibilitet, eller 

kravet på att arbetstagarna skulle vara flexibla.  I förordet till den svenska upplagan av 

Sennets bok skriver Gunnar Aronsson, då professor i psykologi vid Arbetslivsinstitutet i 

Stockholm:  

 Under 90-talet har vi i Sverige sett en rad förändringar i arbetslivet som 

 underminerat tron på den svenska modellen för arbetslivs- och 

 samhällsomvandling. – Framför våra ögon formas nu en allt tydligare 

 centrum-periferi-struktur. Den manifesteras i maktskillnader, 

 arbetsmarknadens differentiering och ekonomisk skiktning. 
81

  

 Men kan en människa vara hur flexibel som helst? Svaret kunde bli ja, 

under förutsättningen att jag inte förbinder mig med mina arbetsuppgifter på något 

djupare sätt. Att jag inte kräver att jag ska förstå dem. Sennett påpekar att det engelska 

ordet job på trettonhundratalet betecknade en klump eller ett stycke av något som kunde 

fraktas omkring.
82

  Om nu moderna företag är oberoende av geografiska platser, med 

fabriker och kontor på olika håll i världen, hur förhåller de sig då till pronominet vi 

funderar Sennett.   

 Nils Friberg väcker å sin sida frågan om det ens alltid är önskvärt att 

tillhöra ett vi på en arbetsplats. Han refererar till den grekiske filosofen Platon
83

 som i 

dialogen Statsmannen  låter en främmande man komma in med synpunkter som inte 

någon tidigare hade tänkt på  i  ett sammanhang. Den okände mannen lägger fram ett 

förslag som uppfattas som radikalt. Han ber deltagarna i mötet att tänka tvärtom mot 

vad de är vana vid. Han vill att de ska börja tänka på tiden, som något som inte går 

framåt som den gjort hittills, utan att den i stället börjar gå baklänges. Genom att 

överraska deltagarna på detta sätt, tvingar han dem att förnya sina argument. Hade det 

låtit sig göras med någon som hade tillhört ett vi, frågar sig Friberg, och påminner om 

att pronominet vi har dubbla funktioner i språket. Det finns ett vi som inkluderar och det 

finns ett vi som exkluderar.  Exkluderingen, eller kategoriseringen,  får  Friberg att 
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tänka på Göran Sonnevis dikt om de automatiska åsiktsreflexerna som ett sätt att 

signalera tillhörighet
84

  

 Jag ser med avsmak på de automatiska 

 åsiktsreflexerna; bristen på vilja att se vad som sker med de konkreta 

 människorna 

 

7.2 Trappan  

 En bra lektion ska helst ge en känsla av tillfredsställelse när den är slut. En 

sådan erfarenhet gör att tredimensionella bilder i hjärnan får den att minnas, säger 

Hubert Dreyfus i den ovan nämnda filmen. Den upplevelsen låter han sedan ligga till 

grund för nästa steg i kunskapsutveckling, som han kallar proficiency.  Då behärskas 

tekniken eller färdigheten, och man behöver inte längre analysera, eller kalkylera, för att 

träffa rätt. Man kan fylla ut de tomma tecknen ur egen eller andras erfarenhet.    

När jag ser filmen om Dreyfus är jag inne i en period då jag övningskör med min dotter. 

Så när Dreyfus berättar om kunskapsstegen på filmen så sitter jag och tänker på 

bilkörning. Kanske gör det att jag tappar i koncentration något, för när han sedan 

kommer in på Sokrates går det lite väl fort för mig.  Jag hinner inte förstå om Dreyfus 

uppskattar Sokrates idéer eller inte. Å ena sidan är det nog bra med lärare som känner 

till principer eller kan berätta maximer inom sitt ämnesområde, menar Dreyfus och 

kallar det för Socrates´ cooking.  Men å andra sidan är det mindre bra med de explicita 

regler från experthåll som Sokrates också tycks vilja ha.  Efter att ha lyssnat på Dreyfus 

är jag beredd att gå mer på Michel Polanyis linje och den platonska traditionen. De vill 

vända på steken och mena att det är de  tysta reglerna som i så fall gör att vi kan lära oss 

att cykla, något som inte går att läsa sig till. Med detta sätt att se framstår en expert som 

kan sätta ord på vad hon eller han egentligen kan, inte som någon expert längre. Att 

beskriva förmågor i ord är något som hör  kompetensstadiet till. Att utöva mästerskap i 

sin profession är något annat, något som vilar i en ordlös praktik. Dreyfus slutsats är att 

mästarens kunnande är ett intuitivt kunnande. Mot denna uppfattning argumenterar den 

österrikiske filosofiprofessorn Allan Janik, som anser att Dreyfus begår ett misstag, när 

han kopplar mästerskap uteslutande till intuition:  
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 En fara med ett sådant synsätt, anser Janik, är att kunskapen görs 

 individuell och subjektiv,  utan möjlighet för insyn från 

 yrkesgemenskapen. 

 Kunskapen blir också bunden till den solipsiske 
85

 upphovsmannen 

 utan möjlighet till tradering.
86

 

  Det finns delar av kunskap inom ett yrke, som har karaktären av  

påståenden eller information. Det är ett vetande av ett slag som kan föras över till 

datorprogram.  Den engelske filosofen Gilbert Ryle skiljer mellan att-kunskap (know 

that) och hur-kunskap (know how).  Att veta att skulle då vara att ha kunskap om en 

sanning, att veta att något är fallet. Kniv heter Messer på tyska.  Att veta hur är att ha 

färdigheten, att kunna göra en viss sorts saker; ympa träd, knyta knopar, tala 

grammatiskt korrekt, fiska.
87

   

  Henrik Bohlin för in tanken på tyst kunskap som en egen kunskapsform 

och är inne på att avgränsa vad tyst kunskap inte är.  Han förslår begreppet förtrogenhet 

som ett gränssnitt. I mitt fall som skolledare och rektor kan jag sagas ha haft en djup 

förtrogenhet med och dokumenterade färdigheter från att undervisa, men att jag saknade 

erfarenhet från den statliga normen för rektorsfunktionen när jag åtog mig den.  Och 

framför allt hur den normen skulle överföras till en waldorfskola. Jag känner därför igen 

mig i Bohlin, när han lyfter fram sammanhangets betydelse och förkunskaperna hos 

dem till vilken kunskapen ska läras ut,  som betydelsefulla.  Steget till att rektorsrollen 

skulle bli personlig visade sig vara större än kanske någon av oss inblandade hade 

räknat med.  Den tysta kunskapen satt i väggarna och mindes det informella ledarskapet. 

Paradoxalt tycktes jag vara den som mest ville försöka lyssna in vad som talade i 

tystnaden mellan orden. Där jag uppfattade att andra mer var inriktade på att uppfylla 

myndigheternas krav,  kände jag en rädsla för att skolans själ skulle gå förlorad.  Enligt 

Henrik Bohlin leder försök till att formalisera den tysta kunskapen till att den går 

förlorad. Han skriver: 

 Mitt enkla förslag till definition är följande: Tyst kunskap är hur-

 kunskap och  varseblivningsförmågor som inte kan läras ut genom att 

 de uttrycks språkligt som generella regler.
88
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  Med Tore Nordenstam föreslår Henrik Bohlin att vi skiljer på begreppen 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap och definierar den förra som förmågan att 

utföra uppgifter i enlighet med givna normer. Bohlin vill ersätta begreppet förtrogen-

hetskunskap med varseblivningsförmåga.  För Henrik Bohlin blir tyst kunskap hur-

kunskap och en sorts varseblivningsförmåga, som inte kan läras ut genom att uttryckas 

språkligt som generella regler.  

 Adrian Ratkic skriver om vilka villkoren är för att en  anda ska kunna föras 

vidare inom en verksamhet. Det räcker inte med att försöka definiera något som är 

komplext och svårfångat i skrivna instruktioner. Kanske är lösningen att delta i 

forskningstraditionens praxis, att skolas in i en kanon, föreslår Ratkic.  

 

7.2.1 Tyst kunskap 

  Den norske filosofen Kjell S. Johannessen ser tyst kunskap som en 

Praxisfilosofi och skiljer mellan regelkunskap och praxiskunskap:  

   Regelkunskap kan man uttömmande beskriva genom att formulera de 

  berörda reglerna. Praxiskunskap kan av logiska skäl inte formuleras på 

  samma sätt. Den kan emellertid dokumenteras genom att praktiseras. 

  Praxiskunskap visar sig med andra ord dels som en färdighet när det 

  gäller att använda utsagor och dels som en viss förtrogenhet med de 

  förhållanden som utsagorna säger någonting om. Praxiskunskap kan 

  därför med rätta karaktäriseras som tyst kunskap av helt grundläggande 

  slag.
89

  

  Detta att kunna klä kunskap i ord fungerar ofta som ett villkor, en 

förutsättning, för att vi ska kunna acceptera kunskapen, men Johannesen vill få med 

moraliska och estetiska aspekter av kunskap och ser då att språket mer fungerar som 

hjälp till gränsdragning, än till definition.  

      Zhenhua Yu gör en historisk tillbakablick på hur kunskap och språk 

förhållit sig till varandra. Han refererar både till Sokrates, som menade att vi måste 

kunna klä i ord det som vi vet och Michael Polanyi, som i stället menade att vi vet mer 

än vi kan säga. Polanyi tyckte sig se att det fanns ett gap mellan vår kognitiva förmåga 

och vår verbala uttrycksförmåga.  Först i efterhand, när man  lämnat en verksamhet,  

skulle det kunna gå att klä den dittills tysta kunskapen i ord.  
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      För att betona Ludwig Wittgensteins fokus på kunskap i handling, citerar 

Yu från hans  Philosophical Investigations:  

 Förståelsen av ordet ´ veta´ är bevisligen nära knutet till ordet ´kunna´  be 

 able to, men även nära förbundet med ordet ´förstå´ (att bemästra en 

 teknik). Men att det även finns en betydelse av ordet ´ veta´ , som när vi 

 säger: Nu vet jag, eller nu kan jag göra det, eller nu förstår jag.
90

   

 Genom att tolka veta i termer av  jag kan göra det  eller jag förstår  

betonar Wittgenstein, enligt Yu,  att kunskap är action-inherent eller action-constitutive 

knowledge, alltså att veta hur.  

 

7.3  Principer 

        

  Om jag ser att något är fel, är det då en princip jag bör följa att påpeka 

det? Om jag har varit med om något som påverkat mig djupt, är det då av princip viktigt 

att berätta om det? Jag har genom åren förhållit mig på olika sätt till min tid som 

skolledare. Ömsom bestämt mig för att dra något gammalt över det, ömsom varit på 

stridshumör. Nu skriver jag om händelsen för att på så sätt föra en dialog med mig själv.  

Det blir ett tillfälle till reflektion i Susanne Bröggers anda:  

  Det vill säga att man ska lära ut det man själv har lärt sig och lämna det 

  vidare med den risk som ligger i att känna sig inbilsk. Men att uttrycka det 

  man lärt sig i ord och att lämna sina erfarenheter vidare är det enda 

  sättet att själv utvecklas. Om man vill ta emot något inifrån måste man 

  lämna det ifrån sig utåt. Och det enda man i själva verket kan ge är sig 

  själv.
91

 

  Filosofen Hans Larsson skrev om hur viktigt det var att emancipera 

tanken från känslorna för att kulturella framsteg skulle vara möjliga. Det skulle inte gå 

om  tanken fick omhöljas  eller omtöcknas av känslan  

  Känslan är utmärkande för de båda polerna af den mänskliga  

  utvecklingen, det lägsta och det högsta stadiet
92

  --

  Känslan är i lägre själstillstånd isolerad, patologisk affekt, i högre  
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  själstillstånd  ingår den åter igen som känsla av vårt totallif, som ästetisk 

  stämning
93

 

 En längtan efter att åter möta den estetiska stämningen i yrkeslivet, fick 

mig att söka mig tillbaka till skolan efter fjorton år av annat arbete. Det var barnen i 

skolan och barnet i mig, som pockade på uppmärksamhet. På den vägen mötte jag 

berättelsen om Lille Prinsen och fann en oväntad förbindelse till Diderots tankar om 

instinkt som grundad på erfarenhet och inte på biologi.  

 

8. Lille Prinsen och räven som pedagog 

 Lille Prinsen har passerat flera planeter innan han kommer till jorden. Där 

är öken och pojken  blir förvånad över att till en början inte upptäcka någon varelse. Så 

småningom träffar han på är en räv.   

  Då kom Räven. 

  -God dag, sa Räven. 

 - God dag, svarade Lille Prinsen artigt. Han vände sig om, men såg 

 ingenting.
94

 

 Rävens osynliga uppdykande blir inledningen till ett möte mellan  Prinsen 

och Räven som har karaktären av inskolning i en livspraxis.  Genom Räven får Lille 

Prinsen lära sig något om det dubbla greppet, om distans och närhet. 
95

   

- Jag är här, sa rösten, här under äppelträdet. 

- Vem är du? Frågade Lille Prinsen. 

- Jag är en räv, sa räven. 

- Kom och lek med mig, föreslog Lille Prinsen. 

- Jag kan inte leka med dig, sa räven. Jag är inte tam.-- 

- Vad innebär det att vara ´tam´,  frågade Lille Prinsen 

- Du är tydligen inte hemma här, sa Räven. Vad söker du--? 

- Jag söker vänner. Vad innebär att vara ´tam´? 

- Det betyder att fästa sig vid någon.
96

  

 Lille Prinsen förstår inte svaret och räven förklarar, att utan att fästa sig 

vid varandra, skulle de bara vara som en av hundratusentals andra små pojkar eller rävar 

för varandra. Då behövde de inte varandra. Men om prinsen däremot tämjde raven, 
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skulle de bli allt för varandra. Räven söker något som kunde kallas att skolas in i ett 

skapande av ordning, ja, matematik i  Ludwig Wittgensteins mening:  

 Att följa regler, bli dresserad in i regler. 
97

   

 Det handlade om praktiskt arbete. Räven är en platsens överlevare, som 

tycks inse att Lille Prinsen är nybörjare på jorden och att han  behöver bli förtrogen med 

livsbetingelserna, innan han kan gå vidare:  

 Nästa dag kom Lille Prinsen tillbaka. 

- Det hade varit bättre, om du hade kommit tillbaka vid samma tid, sade 

räven. Om du kommer till exempel klockan fyra på eftermiddagen, så hade 

jag börjat känna mig lycklig redan klockan tre. –  

- Men om du kommer när som helst, vet jag ju aldrig när jag kan börja 

ställa in mitt hjärta på dig…det måste finnas en viss ritual
98

 

  Lille Prinsen tämjer räven och tiden är inne för dem att skiljas: 

 - Adjö, sade räven. Nu ska du få höra min hemlighet.  

 Den är mycket enkel: Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt.  

 Det viktigaste är osynligt för ögonen. 

 Det  viktigaste är osynligt för ögonen, upprepade Lille Prinsen för att 

 inpränta det.
99

  

 I matematiska kulturarvet, refererar Gunnar Berg till Denis Diderots 

tankar om erfarenhet och instinkt: 

 Varenda jägare vet att det inte finns två rävar som är lika, skrev Diderot i 

 en uppsats i Encyklopedien under uppslatsordet instinkt. Han attackerar 

 den biologiska uppfattningen av ordet. Hans perspektiv på tillvaron 

 medger inte uniformitet.  Allting har sin särskilda historia, sina 

 erfarenheter. Instinkten är i Diderots ögon helt och hållet relaterad till 

 erfarenheten.
100

  

 Vi har en exakt idé om någonting, det är närvarande och klart i vårt 

 minne, men när vi försöker att finna ett sätt att uttrycka det, finner vi 

 ingenting. Vi  kombinerar ord – mjuka och starka, snabba och långsamma, 
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 lågstämda och höga, men spindelväven är alltid alltför slak. Allting 

 undkommer
101

  

8.1. Ett matematiskt tänkande 

      För Diderot är det inte bara något som undkommer, det är allting. Detta 

något skulle vara det  viktigaste för oss att försöka lägga märke till när vi försöker fånga 

våra tankar. Det behöver vi inte språket till, utan vi behöver uppmärksamhet på hur 

tankarna bildas, hur de  konstituerar sig. För att  öka möjligheterna bör vi undersöka  

rytm, koordinering, rörelse.
102

  Med andra ord bör vi rikta sökarljuset på en form av 

matematiskt tänkande.  Redan på 1700-talet fäster Diderot vår uppmärksamhet på två 

kunskapstraditioner,  som den dag som idag är  tycks kämpa om sin utbredning i skolan: 

den praktiskt närvarande och den abstrakt frånvarande. I  d´Alemberts dröm  står 

d´Alembert och Diderot för var sin syn på vad kunskap är:  

 Diderots förhållningssätt är att det som kännetecknar  

 mästerskapet är att gå förbi det generella och abstrakta, att lita till  

 sitt omdöme och se mångfalden i en komplex verklighet.
103

 

 I analogi med hur Diderot ser på begreppet instinkt som grundat i 

erfarenheter, uppfattar jag att filosofen Hans Larsson ser på begreppet intuition.  Nils 

Friberg citerar från Gunnar Aspelins förord till Intuition: 

 För Hans Larsson betyder det (intuitionen) förmågan att i en åskådning 

 uppleva en mångfald som en helhet. Intuitionens motsats är den diskursiva 

 uppfattningen, som fortskrider från den ena delen till den andra. ... 

 Politikern, strategen, ledaren för ett stort industriföretag skulle i många 

 fall stå hjälplösa, om de inte ägde en intuitiv överblick.
104

 

 Hur lär man sig att agera på sin intuition, frågar sig Johan Berglund i ett 

Idéprotokoll  och svarar själv att  

 kanske handlar det i stor utsträckning just om att identifiera och våga lita 

 på en intuition kopplad till egen erfarenhet och till en erfarenhetsbaserad 

 kunskap i stort. Kvalificerad reflektion, dialog och lyssnande kan ge oss 

 vägledning i detta. Verkligheten är inte sällan paradoxal, den går inte 

 ihop. Många modeller och  abstraktioner saknar dessutom betydelse utan 
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 exempel. Pendlingen mellan motsatser är på så sätt ofta viktigare än 

 strävan efter entydighet. Kanske är det också detta som är kärnan i ett  

 gott ledarskap, att hantera paradoxer
105

 

 Bo Göranzon tar ett annat omaka par från litteraturen till hjälp för att visa 

på mötet mellan ett språkligt, abstrakt och ett kroppsligt, praktiskt intellekt.  Klyftan 

mellan Prospero och Caliban i Willian Shakespeares skådespel Stormen  visar sig vara  

djup och språket räcker inte till för att överbrygga den: 

 

 I Shakespeares drama Stormen tecknas mötet mellan det abstrakta 

 intellektet och det praktiska. Det är mötet mellan Caliban, vilden, som 

 lever på ön (och som i allmänhet tolkas som vilden som ska civiliseras) 

 och Prospero som för att  överleva på ön blir beroende av Caliban. När 

 Prospero väl lärt sig det är Caliban förbrukad och denne säger: ´Talet 

 har du lärt mig. Allt jag vann på det är att jag kan förbanna. Pesten slå 

 dig, som lärde mig ditt språk!´ Det är språket och kroppen Shakespeare 

 för in här.
106

 

 

 Perspektivet fördjupas och Prospero framstår som sprungen ur det som 

August Strindberg senare kallar ”den nya nerv- eller stora hjärnadeln”. 
107

  Prospero är 

inte tillräckligt påhittig -  eller ödmjuk - i mötet med Caliban, som på praktikerns vis är  

mästare inom sitt område.    

 Alan Turing var en matematiker, som var verksam i England under första 

halvan av 1900-talet. Enligt honom kunde datorer ses som en bild av det mänskliga 

intellektet, och att de mycket väl kunde fås att perfekt imitera mänskligt beteende.
108

  

Datorer skulle kunna lära sig regler i meningen datorprogram för olika beteenden. Med 

facit i hand kan vi säga att Alan Turing fick rätt. Datorer har kommit till vår undsättning 

och kan hjälpa oss att hantera stora mängder information.  Men är information 

detsamma som kunskap? Frågan är retorisk och visar på den urgamla uppdelningen 

mellan abstrakt, tankemässig och konkret, praktisk.  Datorerna kan tyckas likna våra 

hjärnor,  men de lever inte våra liv, delar inte våra erfarenheter. Författaren Willy 

Kyrklund
109

  uttrycker det så här: 
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 Alltmera har man kommit fram till att den faktiska skillnaden mellan  

 människan och datorn mindre beror på olikhet i sättet att tänka än på 

 olikhet i livsföringen. Utformningen av den mänskliga personligheten är 

 en utdragen  process styrd av ett stort antal komplexa, bristfälligt kända 

 och till sin verkan ofta svårbedömbara faktorer. 

 Enligt Kyrklund skulle inte i första hand vara tanken som skiljer oss 

människor från datorerna, utan våra olika kroppar.  Jag behöver därför inte vara rädd för 

att datorerna kan fås att likna oss människor fullt ut – och i förlängningen ersätta oss. 

Nej det är det motsatta som är skrämmande;  att vi människor försöker efterlikna 

datorerna till den grad att vi sätter deras begränsade tänkande på piedestal och inrättar 

våra verksamheter efter detta.  Att vi upphöjer detaljstyrningen till credo.  

 Regissören Alf Sjöberg ville ge plats åt de existensiella frågor han menade 

inte fick plats i en modern, naturvetenskaplig världsbild och uttryckte: 

 

 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
110

 

 

 Detta något såg Sjöberg som teaterns uppgift att gestalta. När han 

reflekterar över sitt eget yrkeskunnande framstår det outsagda som det väsentliga i 

teaterns väsen.  

 

 De många orden har svårt att vinna vårt förtroende
111

 

 

Det skulle enligt Sjöberg vara den outsagda, den obestämda övertonen, som gav  

konstverket liv.  

 Han utlägger sin syn på den tekniska utrustningen med hissar, vridscener, 

 knappar och signaler och menar att denna nyss så bländande utrustning 

 inte längre förmår att väcka någon enthusiasm— 

 Vi vill skapa föreställningar med inga andra medel än de enklaste, de 

 fattigaste. Med de medel aktörerna alltid ägt i sin gestalt, sina lemmar, sitt 

 språk, sina samspelsmöjligheter. Det enda tekniska hjälpmedel vi inte 
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 tycker oss kunna undvara är ljuset, med vilket vi bygger rytmer och 

 former, upplöser och förvandlar tingen. Jag tror på en framtid för denna 

 teaterform som använder sig av de fattiga medel den kan hitta på 

 närmaste håll
112

  

 

 Antingen eller, eller – både och? Professorn i Matematik, Håkan 

Lennerstad, skriver om negationens närhetsprincip, om att P och icke P ligger nära 

varandra.  På vandring i Matematikens stad gör guiden uppmärksam på att Helgedomen 

ligger bakom Palatset. Allt är Ett. Vandraren tänker:  

 Allt är Ett, Allt är Ett…Vad är ett träd? Det är en levande varelse.  

 NEJ, det är en växt. NEJ, det är en klätterställning. NEJ, det är en boplats 

 för fåglar. - Vetenskapsmännen var alltid präster. Åh, naturvetenskapen är 

 besatt av att förenkla! Förenkla till döds, om nödvändigt! Ett sant 

 monoteismens barn, och 1900-talets värsta besatthet.
113

 

 

8.1.1. Torrsim 

 Skoldagen är slut och en pappa kommer in i klassrummet. Han vill gärna 

hälsa på mig som vikarie för hans son. Men han vill också ta med sin sons mattebok 

hem, så att han kan kolla att sonen är i kapp. Om några minuter ska jag vara med på ett 

inplanerat möte kring en annan elev med föräldrar. Pappan undrar litet hur det går för 

hans son i skolan.  Jag känner mig ställd, dels för att jag är inställd på det kommande 

mötet, dels för att hans son hör till dem i klassen som inte skiljer ut sig på något särskilt 

sätt. Han hör inte till det stökiga grabbgänget, men, vem eller vilka är han egentligen 

med? Pappan ser oavvänt på mig en stund. Hur går det för honom? Jag är  ny i klassen 

och det börjar krypa i mig och ju mer jag försöker fånga bilden av sonen, desto mer 

glider den mig ur händerna. Jag har aldrig oroat mig på något särskilt sätt för den här 

pappans son och på något underligt vis försvinner han nästan helt ur mitt sinne, när jag 

står där och ska säga något klokt till pappan om honom. Jag måste ha uppfattat att 

pappan i det fördolda känner sig orolig för att sonen inte lär sig tillräckligt mycket och 

jag kommer inte på något mindre korkat att säga än att det sociala ju också är viktigt, att 

barnen ändå bara är åtta år, att de har många år av kunskapande framför sig. Sonen 

kretsar nu i periferin runt oss, vilket jag tolkar som att han vill gå hem. Men pappan står 
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kvar. Nu lägger sig sonen framför våra fötter och gör bröstsimtag på golvet och gestaltar 

i en genial bild hur jag känner mig i situationen. Torrsim var ordet! Pappan vill höra. 

Jag håller fast vid min sociala syn på kunskap och drar till med att jag är beteendevetare 

i botten. Det lät som en bra bakgrund tyckte pappan och nu är det som om något vänder 

i samtalet. Vi är med ens rörande eniga om att det slarvas för mycket med 

noggrannheten i barnens arbeten. Pappan hade lagt märke till och reagerat på, med rätta 

tycker jag, att sonen inte bara blandade stora och små bokstäver, utan också formade 

dem lite hipp som happ. Något jag hade iakttagit som ett generellt drag, inte bara i den 

aktuella klassen, utan i flera skolor. Pappan sa, att han hade ställt frågan till fröken i 

ettan, när hon introducerat barnen i skrivkonsten, om de inte fick öva sig i att vara 

noggranna. Han hade haft sitt eget övande i att skriva väl i skolan i minne och tyckt att 

han haft nytta av det senare i livet. Men av läraren hade han fått svaret, att man inte 

ägnade sig åt sådant nu för tiden. Jag finner ett sådant uttalande uppseendeväckande då 

det avslöjar en syn på kunskap, som inte räknar med den mänskliga handens betydelse 

för barnets utveckling. Men, efter att ha tillbringat en tid i klassen, kan jag förstå fröken 

också. Det gick flera överdrivet impulsstyrda barn i klassen, och för en lärare är det är 

mycket lätt att ge upp inför svårigheter som kan te sig omöjliga att bemästra. Det tär på 

lärarens krafter att få de barnen att stanna upp och sluta slarva, som om de kunde styra 

det medvetet. Men de kan de inte och det är det som är problemet. Ibland kan det 

kännas som att jag som lärare behöver kunna gå ner i spagat för att tillgodose den bredd 

på elever som finns i klassen. På flera skolor jag varit på löser man denna situation med 

datorernas hjälp. Barnen älskar att jobba med datorer och jag förstår den lärare som ger 

efter för deras fria forskning på nätet och släpper den mer eller mindre fri. Men jag har 

också sett bra exempel på hur datorn kan användas i skolarbetet, som när barnen i text 

och bild lär sig att göra reportage från sin vardag. Men jag frågar mig hur det går med 

det sociala livet i klassen om alla forskar för sig i sina datorer.  

 Så pappan som kom oanmäld till skolan av intresse för sonen, öppnade 

mina ögon för att han bara efterlyste mer av något jag skulle vilja kalla kvalitetstid i 

skolan. Luft i kalendern mellan lektioner och möten.  Tid som ger utrymme för att 

mödosamt tillägna sig grunder när det till exempel gäller att skriva väl. Sådan tid som 

skiljer sig från det snabba datorspelandet som många elever tycks vara vana vid 

hemifrån.  Som en reaktion på den allmänna tidshetsen i samhället har det uppstått 

rörelser som inbjuder till att göra motstånd och visa på exempel, som slow food  Nu är 

det dags för slow learning  som en grundläggande inställning till hur viktigt det är att 
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göra sina uppgifter  utan att snegla mot klockan. Det behövs en slow learning movement 

där tålamod är ledstjärna och som värnar om insikten att lärande och utveckling måste 

få ta den tid det tar. Som lärare är jag beredd att föregå med gott exempel under vissa 

förutsättningar. En sådan är att ha tillgång till en svart tavla med tillhörande kritor. I de 

flesta skolor jag vikarierat i på senare tid, har de svarta tavlorna ersatts av vita eller 

smarta boards. De kan vara fantastiska hjälpmedel, där du via Google Earth kan fara 

över jorden i snabb fart och tillbaka till huset på din egen gata. Men det är en passivitet 

som fastnar i huvudet. Och jag vill argumentera för att kunskap behöver befästas i den 

egna kroppen.   

 Tuschpennor på en white board är tyvärr omöjliga att nyansera. Svart är 

svart och grönt är grönt och varken barnens eller mina händer får den uppmärksamhet 

de förtjänar. Där är de gamla tavelkritorna oslagbara.  Är du nöjd med den här bilden  

kan jag fråga ett barn som visar upp ett slarvigt färglagt försök att komma undan. Om 

svaret blir ett nej har jag uppnått något.  Som alltid måste fingertoppskänslan vara med. 

Varje möte är personligt och  förmågan att ta en instruktion som ges gemensamt till 

klassen varierar.  Mellan mig som lärare och eleverna ligger uppgiften som ett 

gränssnitt, som först har tolkats av mig och sedan ska tolkas av eleverna. Det är den 

tolkningen som styr hur de sedan löser uppgiften. I en klass på uppåt trettio elever klarar 

de flesta detta galant. De har lyssnat och förstått vad de förväntas göra. De inser att det 

finns en frihet att utforma uppgiften på ett personligt sätt. I den bästa av världar skulle 

detta vara drömscenariot för läraren. Men så ser verkligheten inte ut. Och det är 

verkligheten jag som står på golvet måste hantera. Jag måste lägga kartan åt sidan för ett 

tag. För om jag håller fast vid min planering blir lektionerna lätt  kaotiska och jag 

förlorar även dem som satt igång med uppgiften. En handfull elever pockar högljutt 

eller lågmält på ett individuellt bemötande. Det mest naturliga ur lärarens synvinkel, 

vore att göra en liten grupp av dessa elever för att kunna arbeta mer enskilt med var och 

en av dem.  Men till det krävs resurser i form av ekonomi, men också av pedagoger som 

är beredda att ta på sig en sådan uppgift.  

 I ovanstående aktuella glimt från skolans värld går det att finna två 

tankegångar med bakgrund i texter på temat tyst kunskap, vetande och analogiskt 

tänkande. Den ena är hämtad från Michael Montaignes essä
114

  och den andra från Einar 

Màr Gudmundssons
115

.  Montaigne skriver om hur han går tillväga när han ska bedöma 

en människa. Hur han brukar börja med att fråga om hon är nöjd med sig själv, sitt sätt 
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att uttrycka sig och sitt eget arbete. Avsikten är att göra upp med ursäkter som jag 

gjorde det bara på skoj. Vad pappan i exemplet har för arbete känner jag inte till, men 

han insåg betydelsen av att utföra sina uppgifter väl. Montaigne refererar till Ovidius 

och hans uttryck bearbetat till hälften blev verket taget från städet, vilket får stå för den 

låt-gå-mentalitet vi lagt märke till i skolan, pappan och jag. Varför vi inte skulle låta 

barnen få upptäcka hur roligt det kan vara att anstränga sig, kunde vi inte förstå någon 

av oss.  

 

8.2.  Är alla språk döda? 

 Som krumelurer på dokumentsidorna är både siffror  och bokstäver att 

betrakta som död materia. Är skrivande och läsande en form av dödande, en jakt på 

bokstäver och siffror, eller ska de ses som en strävan efter att fästa de döda tecken till 

levande händelser?  Jag börjar med att ställa frågan till ett fiktivt du: 
116

 

 

Jag: Men, vänta ett tag. Jag får inte riktigt ihop det. Du är latinstudent i botten och 

kommer in på en samhällsvetenskaplig utbildning som Psykologlinjen. Hade du 

tillräckligt med matematik i bagaget? 

Du: Nej, i studentbetyget hade jag ingen matematik, men desto mer latin (underförstått:  

ett annat dött språk). På våren innan jag sökte psykologlinjen gick jag en termin på 

Komvux och fick med mig den matematik som behövdes, mest statistik och 

sannolikhetslära.  

Jag: Och hur gick det? 

Du: Jag fullföljde till och med filosofie kandidatexamen, de första tre åren. 

Jag: Just det, då var inte utbildningen femårig och sammanhållen ännu? 

Du: Nej, om man ville inrikta sig mot skolan och inte fortsätta kliniskt, kunde man 

stanna där och få skolpsykologtjänster. Så det gjorde jag och kom att mer och mer 

intressera mig för alternativa pedagogiker. Efter sju år som klasslärare inom waldorf var 

det dags att ta ett friår. Det var då jag fick mitt första egentliga skolpsykologjobb i olika 

grundskolor och ett gymnasium i staden. I stället för ett friår blev det tre.  

Jag: Då ringde dom från Uppsala Universitet? 

Du: Ja. De hade sett i diariet att mina psykologistudier inte var avslutade. 
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Jag: Vad hände? 

Du: Jag åkte dit och läste påbyggnadskurser, i syfte att fullfölja mot legitimationen. 

Jag: Men det blev inte något av det, väl? 

Du: Nej, det blev tvärstopp.  

Jag: Hur då? 

Du: Det skulle vara någon form av diagnostiskt prov innan man släpptes vidare till 

själva Statistikkursen. Intet ont anande gick jag till den stora salen, där ett femtiotal 

elever bänkat sig före mig. En reslig, kostymklädd man med överdrivet rak rygg och 

militärisk min stegade in med en bunt papper och ställde sig framför oss. Ett 

kompendium med statistiska beräkningsuppgifter delades ut till var och en. När jag  

ögnade igenom den första sidan kände jag paniken komma över mig. Hade jag 

verkligen glömt all statistik? Efter att ha bläddrat igenom pappren besvarade jag frågan 

med ett ja, reste mig och lämnade salen.   

Jag: Detta är nu en femton år sedan. Hur ser du på händelsen idag? 

Du: Att jag var för dåligt förberedd. Att det hade gått för lång tid sedan jag sysslat med 

statistiska beräkningar. Att jag hade hunnit bli en praktiker. Att diagnosen hade som 

syfte att sortera ut, snarare än att få igenom. Jag fick en känsla för hur det kan kännas att 

vara elev idag, när jag själv undervisar. .  

Jag: Så du lägger skulden till misslyckandet utanför dig? 

Du: Ja, till en del gör jag det. Men du har rätt, jag hade inte heller förmågan att fylla ut 

de döda  tecknen på pappret med min fantasi. Men vinsten var att jag fick hjälp med att 

avgränsa vad jag inte skulle ägna mitt liv åt. Men vad jag lärde mig var att det finns 

likheter mellan latin och matematik, att det ligger något förborgat i vokativ och ablativ 

liksom det gör i faktoranalyser och stanineskalor.  Att det ligger någonting i vikten av 

att tänka rätt.
117

   

 

8.3.  Ett poetiskt tänkande 

 Det finns en likhet mellan att tänka matematiskt och att tänka poetiskt. 

Båda handlar om att fånga något extremt komplext och i knivskarpa bilder uttrycka 

maximal komplexitet. Den italienske författaren Italo Calvino (1923-1985) liknade det 

vid att få stoffet att passera genom en tratt. Italo Calvino skriver att litteraturen idag 

tenderar att glömma bort tratten och tro sig om att kunna skriva allt. Som om man 
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trodde att hela havet lät sig beskrivas och kommuniceras som hela havet. Men att man 

därmed varken förmedlar hav eller någonting, utan bara ord
118

 

 En annan bild finner jag i Bo Göranzons förord till Spelregler. Han skriver 

om den polske författaren Witold Gombrowicz (1904-1969): 

 

 Gombrowitz säger i den första delen av Dagboken att kunskap, vilken 

 kunskap det än är, från den exaktaste matematik till konstens dunklaste 

 suggestioner, inte har till uppgift att stilla sinnet utan att ´försätta det i ett 

 tillstånd av vibration och spänning´. Det var nog så att jag hos 

 Gombrowitz upptäckte något totalt oförenligt med min kunskapsteori som 

 tillämpad matematiker.
119

 

 

 Göranzon finner hos Gombrowitz en idé om att konst skapas i varje 

ögonblick i vardagslivet, något som kunde stå som ett credo för yrkeskunnande, kravet 

på reflektion:  

 Ett konstverk är inte en fråga om en enda tanke eller en enda upptäckt, det 

 är en skapelse av en människa som slagit ner sina bopålar i sin egen 

 gruva och  ur den hela tiden utvinner nya mineraler”
120

  

  

 Filosofen Hans Larsson skriver om det rytmiska tänkandet: 

 Jag undrar om ej de bästa tankarne först anspelas som en rytmisk 

 pantomim i hufvudet. Det blir alldeles tyst. Så stiger en tanke fram på 

 scenen –  och det är hans tysta spel som nu omsätter sig i ord
121

 

 

 Liksom Ludwig Wittgenstein senare, hade även Novalis synpunkter på att 

skriva böcker. Konsten att skriva böcker såg Novales inte som uppfunnen ännu på sin 

tid ( 1772-1801). Han ser fragmentet som sorts litterär sådd. att öva sig på: 

 

--möter vi åter tanken på texten som en organism –  

filosofi som växande, skapandet av språk med hjälp av språk. 
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Men idén om växande strider mot den avslutade formen hos den ´döda´ 

boken.  Texten måste ha slutat växa för att kunna publiceras som bok
122

 

 

 Det skrivna fragmentet
123

 är som ett utsnitt ur det komplexa sammanhang 

det ingått i och bär en del av helheten i sig. Fragmentet framstår som en oavslutad text 

som är öppen för tolkning, ett bit praktisk verklighet sedd genom ett mänskligt 

temperament. Och där fragmentet ännu bär en del av sin ursprungliga verklighet i sig,  

så skiljer databehandlingens detaljer ut sig som abstrakta och overkliga.  

 Nils Friberg skriver om statistiska data, som slås ihop utifrån sin likhet, 

men utplånar det sammanhang de ingår i, kontexten. Förenklingen bidrar till 

hanterbarhet, skriver Friberg,  

 

 men utsäger mycket litet om det unika, det personliga och det originella, 

 som ytterst är basen för handlandet och utgör den ovägbara tyngd, som 

 inga system,  statistiska eller andra, tillfredsställande kan mäta eller göra 

 rättvisa
124

 . 

  

 Under ett studiebesök hos en möbeltillverkare I Småland
125

 slog det mig 

hur den bestämda inriktning på kvalitet de gav uttryck för i sin tillverkning borde kunna 

ha något att lära ut till den skapande verksamhet, som jag menar att skolan borde få ses 

som. Jag åkte hem och skrev i fragmentform åtta förslag för en bättre skola. 

 

9.  Åtta fragment för en bättre skola. 

Ett. 

Sök upp den isländske arkitekten Sigurdur Gustafssons stol Copy & Paste. Den finns på 

Källemo möbler i Värnamo och är sökbar på Internet. Där driver han med 

informationssamhället och ger mig en bild av vad frihet är.   
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Två. 

När du ändå är på Källemo,  passa på att titta på Vesa Honkonens lekfulla besöksstol till 

konstmuseet Kiasma i Helsingfors. Därefter minns du att upphängningsanordningar inte 

nödvändigtvis behöver vara raka. 

 

Tre. 

Var noga med att vässa dina kriterier för vad kvalitet är. Stryk sådana som hållfasthet, 

uthållighet, lojalitet, eftersom de är självklart underförstådda.  

 

Fyra. 

Ta matchen med varje ekonomist som du råkar stöta på och förklara varför du tror på 

platsens betydelse för ansvariga handlingar. Förklara att du menar sådana som håller för 

själsligt slitage.  

 

Fem. 

Om det är möjligt, redovisa alltid hur du konstruerar dina artefakter. Blir det för svårt,  

försök hitta Mats Theselius eller någon av hans fåtöljer. Lägg märke till att 

spårskruvarnas hattar är vända åt samma håll.  

 

Sex 

Lägg mycket tid på uppstarten. Blir någon detalj fel från början räcker det inte att senare 

försöka med kompetensutveckling. Det handlar om en sorts matematiskt tänkande och 

ett känslans omdöme.   

 

Sju 

Tänk på att det är svårt att administrera fram något som är bra. Det som gäller är 

uppriktighet, inifrån och ut.  

 

Åtta. 

Försök inte att undvika det som skaver. Behåll närvaron och låt dig överraskas. 

 

 Jag härmar Novalis och lämnar efter mig fragment – ett sätt att få mina 

tankar att likna de statistiska data som de i grunden häcklar. Bara för att få fatt få 

skillnaden. Av gammal vana vet jag vad en stol är. Jag har suttit på flera i livet. Ändå 
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leder mig Sigurdur Gustafsson till gränsen för vad som är att betrakta som en stol. Hans 

stol Copy and Paste har en stols alla kännetecken. Först och främst är den vad den utger 

sig för att vara: en sittmöbel. Samtidigt finns det ett sken av något annat, av  något 

unikt. Kan en stol verkligen se ut så här? I sin lekfulla hopsättning av delarna den består 

av är det omöjligt att inte samtidigt kalla den skulptur.  Det skulle förvåna mig om 

denna stol var resultatet av en nogsamt genomförd enkät, att den blivit hopsatt utifrån 

statistiska data. Den är på samma gång lekfull och samhällskritisk. Där den skulpterade 

stolen ännu är en stol, och håller sig till marken, svävar statistiken ovanför, utan att få 

fäste. Stolen tar ansvar för sina ben, men tar statistiken ansvar för sina?   

 Nu är jag redan inne på Gunnar Bergendals resonemang om hur 

informationsteknologin ändrar förutsättningarna för ett fördomsfritt sätt att tänka  

 genom att reducera vårt eget möte med världen och ställa oss inför en 

 tillverkad värld av informationsflöden.
126

  

 

Jag väntar in i det längsta 

med att sätta pennan på pappret 

Som om känslan behöver förlösas 

i sitt sökande efter det ogripbara 

efter immateraliteten. 

Min känsla vill inte delta i en verklighet 

som har tydligt formulerbar kunskap 

som ledstjärna 

Min känsla slår bakut. 

Den är som skådespelaren som  

kräver att förstå sina repliker. 

Den protesterar mot att allt ska gå att mäta 

mest för att få nya pengar – 

och hissar varningsflaggor mot att yrken utarmas  

i klåfingrig välmening. 

Släpp lärarna fria! ropar den 

Lita på deras omdöme och strävan efter 

att utvecklas i professionen tillsammans 

och med eleverna 
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Låt Likabehandling bli nyanserad 

och viktigare än Planen för den. 

Jag lyssnar på känslan i mig  

och får fatt i en flik av upprorslusta. 

Inte så att jag förespråkar korruption 

och godtycke, men i sann Calibananda 

att praktiskt kunnande får mer att betyda  

än alla pappersord.  

 

 Vid besöket hos Källemo möbler i Värnamo får jag upp ögonen för hur 

viktigt det är att vi försöker vässa våra kriterier för vad kvalitet är i en verksamhet.  

Under besöket ser jag flera möjligheter till analogier med min egen arena skolan och 

därmed även till Diderots Encyklopediprojekt. Vad är det annat än en skola?  Av 

möbeltillverkning har jag ingen erfarenhet alls, och jag inser att stolarna av Sigurdur 

Gustavsson och Vesa Honkanen, Mats Theselius fåtöljer eller Anna Kratz soffa med 

skärp om ryggen är exklusiva i begränsade upplagor. Men de är inspirerande!  Titta, 

säger de, här ger vi utrymme för leken.  Att det finns en kunnighet om form bakom ses 

som en självklarhet och är inget man behöver orda om. Som Karin Lund
127

 står där och 

berättar om företaget sitter jag och tänker på skillnader mot  skolan och försöker 

formulera vari de består. Det handlar om något som går utöver det jag kan uppfatta med 

synsinnet. Här på Källemo tycks det vara självklart att vi som köpare kan förvänta oss 

att kriterier som hållfasthet och  uthållighet är inbyggda i produkten. Kvaliteten är 

underförstådd.  Det gör att man slipper de krampaktiga försöken att hantera 

pappersorden
128

  så vanliga i skolans dokumentflora. Här finns det en insikt om 

platsens betydelse för estetiken. Att tillhandahålla ett sammanhang där konstnärerna får 

möjlighet att verka inifrån och ut. Säkert är att även de behöver snegla åt sidan ibland 

mot fastställda hållfasthetsnormer och annat, men poängen är att dessa inte tycks tillåtas  

stå i vägen för möblerna. Här tycks fokus ligga på att göra bra snarare än att göra rätt.     

 Vad är det jag ser när jag betraktar Sigurdur Gustavssons stol Copy & 

Paste på Källemo?  Jag ser en stol som tänjer på gränserna för vad en seriös stol kan 

förväntas vara. Copy and Paste driver med vårt informationssamhälle, som om den 

lekte en lek vi kunde kalla Liten tuva välter ofta stort lass.  Den ställer in sig i mitt eget 
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lilla tänkta konstgalleri vid sidan av Siri Derkerts och Nils Kölares verk.  På något vis är 

de alla släkt i sitt sätt att möta mig som betraktare. Alla lämnar de mig fri att tänka och 

tolka som jag behöver och kan för att få ihop bilden av deras verk.  I Gustavssons fall 

dessutom med en humoristisk blinkning till ett stort möbelföretag; som tycks ha en 

speciell känsla för Copy and Paste.  

 Jag kommer att tänka på barnen som ska sitta där och sätta stjärnor på sina 

just lästa böcker. Varför ska de inte kunna lita på att deras lärare sätter böcker i händer-

na på dem  som håller för läsning, böcker som tål själsligt slitage, för att travestera 

Sven Lund. Det är fel att avkräva barnen omdömen som ändå inte är menade att vara på 

riktigt. Högarna med deras bokrecensioner växer, men det är sällan det finns tid att mera 

noggrant gå igenom dem. Enligt Karin Lund på Källemo möbler är en viktig del i hur de 

ser på kvalitet att de vill kunna redovisa hur deras möbler är konstruerade
129

. Jag tolkar 

det så att inte bara resultatet räknas, utan även omsorgen om vägen som leder fram till 

den färdiga möbeln.         

 Besöket hos Källemo får mig att fundera på min egen etik som lärare. Det 

måste finnas något i mig som får mig att reagera på de upplevelser i skolan som jag vill 

rikta sökarljuset mot. Jag behöver påbörja en undersökning bakåt i mitt eget liv för att 

försöka förstå varför jag reagerar som jag gör idag. Vilka minnen väcks i mig medan jag 

skriver? Erfarenheten säger att grunden är mycket viktig. Om någon detalj blir fel från 

början, då räcker det inte att senare försöka med kompetensutveckling eller 

administrativa åtgärder. Så långt är jag med Karin Lundh hos Källemo. Utan en sorts 

matematiskt tänkande parat med ett känslans omdöme blir det ingen kvalitet i arbetet. 

 

 9.1 Lek eller tävling 

 Lunchrasten är snart slut. En lärare som haft utevakten söker upp mig för 

att tala om att det nu varit bråk – igen – mellan pojkarna i min tvåa. Hon hade blivit 

imponerad av hur en av dem hade argumenterat för sin sak och mot dem som han menat 

ofta fick sin vilja fram genom att vara dåliga förlorare. Det kanske är något som skulle 

redas ut direkt, menar kollegan och hänger av sig vaktjackan. Jag som har förberett två 

halvklasslektioner i engelska. Det ringer in och det faller sig så att i den första gruppen 

just de pojkar finns som striden på skolgården stått emellan. Jag rådgör snabbt med mig 

själv. Det finns ju de i gruppen som inte alls, vad jag förstått, varit inblandade i bråket. 
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Kanske påverkas mitt beslut av att en fritidspersonal just kommer in i klassrummet i 

avsikt att delta i lektionen. Vi börjar reda ut vad som hänt.  

 Den  tongivande pojken i klassen, A, (han som argumenterat väl ovan) 

räcker upp handen och vill börja samtalet. Det har handlat om att spela King, ett bollspel 

med fyra stora rutor inramade i vitt som målats på skolgården. I varje ruta finns en 

spelare som antingen börjar studsa bollen själv till motstående ruta, eller förväntas ta 

emot den och studsa den vidare på volley till nästa. Nu, berättar pojken, händer det gång 

på gång att ett par av kamraterna inte kan ta bollen, utan de  förlorar den. Själv vet han 

sig vara starkare än de andra och får anstränga sig för att inte slå för hårda bollar. De 

som ändå inte kan ta hans bollar blir så arga att de börjar gråta och kastar bort bollen så 

långt de bara kan. Sedan kommer en vuxen och ska reda ut och ser då bara förlorarens 

gråt.  Det känns inte rättvist, säger pojken. Ok, säger jag, jag tolkar det som att du 

tycker att B är en dålig förlorare och skickar ordet vidare till B. Han är fortfarande 

upprörd och är nära att brista ut i gråt igen, bara vid tanken på att han förlorat. B menar 

att det är C  som alltid är ute efter att B ska förlora. Jag upptäcker nu att barnen pratar 

om varandra i tredje person, och ber dem att i stället säga ”du” och vända sig direkt till 

den som de talar om. Det gör att dramatiken ökar i samtalet och ger mig en känsla av att 

något viktigt utspelar sig i klassrummet. Jag låter samtalet bölja ett tag mellan C, B och 

A. Vi andra lyssnar, eller sitter åtminstone tysta. Det finns inget facit i denna situation, 

inget mål för mig som samtalsledare. Den enda strategi jag har är att alla i rummet ska 

få en möjlighet att säga sin mening kring händelsen. Barnen sitter kvar utspridda vid 

sina bord, medan jag sitter på en stol i mitten av rummet. Jag försöker lyssna aktivt och 

sitter tyst under stunder jag upplever som rätt långa. Som om jag väntade på att något 

skulle hända.  

En flicka, D, som hittills inte deltagit i samtalet, och som tyckts ha upplevt bråket på 

visst avstånd, räcker upp handen för att säga något.  Jag ger henne ordet. Jaha, säger 

hon, som om hon funderade högt, är King en tävling, jag som trodde att det var en lek.  

Jag trodde man skulle ha roligt när man spelar King.  D har utan att veta om det, 

plötsligt och oväntat givit mig en bild av vad bråket handlat om. Hon har öppnat upp 

samtalet i klassrummet och hennes inlägg gör mig glad. D får mig med ens att förstå 

varför jag valt att åter befinna mig på lärargolvet, efter år av mer administrativa 

uppgifter: Barn är underbara att arbeta med, eftersom de är spontana och inte hunnit bli 

lika välartat socialiserade som vi vuxna oftast är.    
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Nu räcker den ena efter den andra upp handen och samtalet börjar röra sig kring vad det 

är för skillnad mellan att tävla och att leka. Fritidspedagogen säger att på skolans raster 

borde det vara leken som gäller. Ja, att de vuxna bestämt att det ska vara så. Att den som 

gärna vill tävla får göra det på fritiden i idrotter och sporter av olika slag.    

Under tiden som jag lyssnat på barnens samtal, drar jag frågan om tävling eller lek ännu 

ett steg i mitt inre och tänker att hela skolan borde vara på sin vakt inför det dilemma 

som D sätter fingret på. Det har blivit hög tid att lyfta fram lek och skapande 

verksamhet i skolan. Var, om inte i skolan, borde det lekperspektiv på kunskap, som 

Karin Havemose skriver om gälla:   

 

 1. Leken är ett fritt handlande – den är inte påtvingad.  

 Men ger vi oss in i leken har vi ändå en ”ansvarighet mot 

 leken själv, dess regler, deltagare och lekens syfte”. Det 

 är en frihet som grundas i ett ansvarigt handlande – ett 

 ansvar för den lek man deltar i. 

 2. Leken är inte det ”vanliga livet” eller det ”egentliga livet”. 

  I leken träder vi in i en annan sfär. Leken fordrar vissa 

 färdigheter och kunskaper. I leken eller spelet kan vi 

 utveckla vår skicklighet.  

 3. Lekens slutenhet och begränsning. Vi skapar oss vårt lekrum 

 – vår lekplats.
130

  

 

 Det Karin Havemose ger uttryck åt - liksom flickan D i exemplet -  är att 

lek har en förmedlande funktion. Det var den tyske sjuttonhundratalsförfattaren 

Friedrich Schiller som lyfte fram de tankar som jag med mina exempel vill ansluta till.  

 I sina Estetiska brev 
131

 argumenterar Schiller för att människan i sin natur 

styrs av två huvudsakliga drifter. Den ena sinnligt närvarande i nuet (stofftrieb, 

sinnesdrift), den andra målinriktat formande, estetiserande (formtrieb, formdrift). Varför 

är D:s inlägg i samtalet ovan så befriande med sin självklara pondus? Det är som talade 

hon med Schillers stämma. Hon ser att Kingspelarna å ena sidan fastnat i den praktiska 

verkligheten (strider om gränserna) och å andra sidan i tävlingsinstinkten, eller 

formdriften. Mitt uppe i bråket ser deltagarna själva inte vad de håller på med. Eftersom 

de inte betraktar King som en lek, har de heller ingen möjlighet att balansera de båda 
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drifterna. De har inte den distans som krävs för att betrakta situationen med en viss 

humor, eller – som kanske Schiller kunde ha sagt – för att kunna ha lekt med den.  

 Den gången i klassrummet var det något i D:s inlägg som drabbade mig 

med en plötslig insikt om något, men jag visste i stunden inte vad. Det är först med 

reflektionens möjlighet jag kunnat göra kopplingen till Friedrich Schiller och hans 

tankar om de olika drifterna och lekens betydelse som förlösande faktor mellan absolut 

realitet och absolut formalitet: 

 Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och 

 hon är bara  och hållet människa när hon leker
132

  

 Kommentarer känns närmast överflödiga, men en stilla undran har jag. 

Var är leken i dagens skola? Har den någon plats mellan ett begränsat siktfält och betyg 

allt längre ner i åldrarna? Där A, B och C i exemplet ovan lyckats fastna i två stuprör på 

samma gång, det ena med tvångsmässigt hållna regler, det andra med tävlingsinriktad 

form, kommer D med den befriande förbindelsen i form av en hängränna emellan dem. 

Det är som om hon uppfattat Friedrich Schillers definition av lekdriften: 

 

 Detta namn rättfärdigas fullkomligt av språkbruket, som med ordet lek 

 betecknar allt det, som varken subjektivt eller objektivt är tillfälligt och 

 ändå varken till det yttre eller det inre utövar tvång…. befinner sig i en 

 lycklig mitt mellan lag och behov..delar sig mellan bägge och är befriat 

 från både det enas och det andras tvång
133

   

 

10. Essäskrivande  

 Richard Weihe skriver att Ludwig Wittgenstein hade en ambivalent attityd 

till att fullborda en bok
134

. Det berodde på, menar Weihe, att Wittgenstein hela tiden 

ville uppehålla sig i mitten. Att han skulle avvisa tanken på att röra sig framåt från en 

början till ett slut
135

  Följden blev att en sådan text för läsaren tedde sig skenbart 

ofullständig, oredigerad eller oavslutad . När den i stället var  

 en nedskriven manifestation av avvisandet av idén om en finaliserad och 

 systematiserad text som har formen av bokprototyp
136
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  I stället skulle Wittgensteins metod att repetera idéer, improvisera och 

söka sig fram  inbjuda till olika läsningar.  

 Om essän skriver Arne Melberg att den blir överallt närvarande och 

ingenstans hemma i den strikta konvention för skrivandet som utvecklades under 1900-

talet. Huvudfåran kom att delas i  en litterär och en akademisk riktning, vilket ledde till 

specialiserade former och hårdbevakade gränser
137

. Jag ser för mig bilden av en 

olycklig Sören Kierkegaard när han vankar av och an och blir hånad på Köpenhamns 

gator utsliten och utstött.  Men, en marginaliserad självbild kan, paradoxalt nog, vara 

bästa tänkbara utgångspunkt för kritiska betraktelser om vad som helst, skriver 

Melberg
138

.  Det är något med distansen, tänker jag när jag läser essän Ögonblicket
139

.  

 Ingenting kan vara mer främmande för Kierkegaard än att verka i 

ögonblicket och just därför tvingar han sig själv att vara i det.  Han menar att utmana sin 

lust med sin kompetens. Redan Platon hade menat att först när de som inte har lust att 

styra får styra, så blir det resultat.
140

  Kierkegaard använder ofta pseudonymer när han 

skriver, vilket gör det tveksamt för Melberg att kalla honom essäist
141

, en form av 

skrivande där den personliga rösten finns med utan att gömma sig.  

 En akademisk uppsats på avancerad nivå, som denna är menad att vara,  är 

inte heller något opus som drivs av lust i första hand, utan ska framför allt förmedla att 

författaren uppnått ett stort mått av kompetens inom sitt ämne. Det går dock inte att 

komma ifrån att själva skrivprocessen är lustfylld, bångstyrig och infallsrik om jag 

tillåter mig att släppa den fri.  För Kierkegaard är det raka motsatsen mot att verka i 

Ögonblicket.
142

  Han vill i stället roat kunna följa sina tankar på avstånd, som vore de 

ute och promenerade. Det roar honom att locka fram uttrycken ur språket allt eftersom 

tanken kräver.
143

 Jag tycker mig därmed få en ingång till essäskrivandet som metod 

även på en akademisk nivå.   

 Essän drivs framåt av en rörelse, en rytm, som enligt Melberg rör sig 

mellan tillbakadragandets omslag till självhävdelse och kontemplationens förvandling 
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till aktivitet.  Den rörelsen påverkade Kierkegaard starkt skriver Melberg
144

 och utgör 

grunden för hans kritiska position, att vara i punkten där distansens vita contemplativa 

slår om till  vita activa. Ett sätt för Kierkegaard att uppnå denna rytm beskriver han i 

essän Ögonblicket
145

.  En kompetent människa bör inte utföra sin uppgift driven av lust, 

utan tvärtom av att tvingas av en högre instans – mot sin lust – att ta på sig ett arbete. 

Det går då inte, menar Kierkegaard, att komma in på allt till en viss grad, nej så går det 

inte att komma fram till avgöranden. I stället handlar det om rovdjurets språng mot sitt 

byte, som i metaforen örnens flygande attack. En bild för att ett avgörande sker plötsligt 

och samlat i intensiv koncentration. Rovdjuret förenar beskedlighet med styrka, skriver 

Kierkegaard, – först förhåller det sig mer beskedligt än något tamdjur, men så samlar 

det sig i en enda attack, ett språng som inget tamdjur kan samla sig till för att komma till 

ett avgörande. Först stilla – så stilla är det aldrig på en stilla dag – så stilla är det bara 

före åskan, och så stormar det fram.
146

   Och ändå – tänker jag i analogi med vad 

Kierkegaard skriver i Ögonblicket – är det den till synes stränga svart-vita hållningen 

som ger honom en blick för just gråzonerna, gränslanden.  Men var får jag fatt få en 

motsatt hållning?  Med en  till-viss-grad-inställning till livet?  

 

10.1 Epilog 

 Jag måste vara djärv och äventyrlig. 

 Jag vill få med allt av dagens samhälle – inget mindre: fakta likaväl som 

 visioner. Och kombinera båda. 
147

    

 Virginia Wolf tycks vilja använda alla slags former i sin bok.  Nästa ska 

bli dikt, verklighet, komedi, skådespel; berättelse, psykologi, allt i ett.
148

  Men i 

verkligheten fungerade den hållningen inte. Samtiden krävde att litteratur antingen 

skulle vara  fiktion eller fakta.  Wolf  fann att de inte kunde samsas eller fås att leva 

tillsammans. Ändå hade det, enligt Melberg,  varit en engelsk tradition
149

 att ge sina 

essäer inslag av just fiktion.  Men skam den som ger sig, Wolf fortsätter sina försök att 

förena de två riktningarna. Melberg lyfter fram A room of ones own som ett försök att 

finna på alternativ. Något slags förening av motsatser måste fullbordas, skriver hon i A 
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Room och syftar på en förening av kvinnligt och manligt men skulle kunna gälla fiktion 

och fakta.  

 I sin essä Att strosa omkring på gatorna utför Wolf ett experiment av  

essäistisk/novellistisk art. Det visar att motsatserna – fiktion och fakta  – trots allt kunde 

förenas. Och att de således inte tycktes vara några självklara motsatser, utan tvärtom 

kunde berika varandra. Men här är det viktigt att se att det inte handlar om en 

uppdelning inuti författaren i hjärnhalvor eller i känsla och tanke. Skrivprocessen är en 

gång för alla hel och tar hela mig i besittning. Inför den blir jag som barnet som lyssnar 

till sagan med öppen mun. Blicken vänder jag inåt mot det skeende jag talar om. Men så 

mycket uppfattar jag att en pojke som jag har stora besvär med att få att arbeta under 

vanliga lektioner, snart sitter där med vidöppen mun och lyssnar. Jag känner mig lycklig 

en bra stund efteråt medan tystnaden får klinga av.  
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