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Förord 

Den stora fördelen med ett förord är att man skriver det sist … I 
detta fall t.o.m. efter ”licputationen”, vilket innebär att jag här kan ta 
tillvara något av det som hände då. Vi som var på scenen var 
handledare och examinator Lars Owe Dahlgren, opponent var 
Dennis Beach. Det var en speciell känsla att ha Dennis där bredvid, 
prisbelönt artikelförfattare som han är. 

Fullföljande en av sin didaktiks intentionaliteter; ”till-mötes-
gåendet”; så överlämnade L O tillfället i Dennis och mina händer. 
”Till-mötes-gåendet”, som L O för mej personifierar, är en av de 
viktigaste, (om inte den viktigaste), dimensionerna i vår akademiska 
värld i dessa dagar. Om inte vi ute på Högskolor och Universitet 
kan gå till mötes med vår omvärld, vår region, de yrkesverksamma 
inne på fältet – då blir det varken bra med högskolestudier eller 
lärarutbildningar. När vi sedan har vårt möte – då måste vi akade-
miker tala och skriva så att vi gör oss förstådda – och visar att vi 
förstår. 

En av Dennis insatser var när han pekade på dimensionen ”till-
mötes-gående” i min text, på det att jag nu får chansen att tydlig-
göra det som för mej är självklart men måhända oklart för andra. 

För det första så strävar jag efter att skriva så, att du som läsare 
ska få en känsla av att jag personligen och muntligen berättar nå-
gonting för dej; ”ett annorlunda språkbruk”, som Trankell beskrev 
det för 25 år sedan … 

För det andra refererar och citerar jag mina studenter, som lärt 
mej mycket. Det finns ett gammalt talesätt i skolans värld: ”så länge 
du har elever, så lär du dej”. Detta gäller också ute på universitetet: 
”så länge du har studenter, så lär du dej”. Dessa lärdomar saknar jag 
ofta i våra texter, därför lyfter jag in mina studenter som referenser. 

En annan av Dennis klargörande frågor var om det fanns något 
mera praktiskt skäl till att min text har den form den har. Det gör 
det verkligen! 

Eftersom vi nu befinner oss i ett paradigmskifte när det gäller 
kunskapssyn inne på fältet, understött av att våra kollegor på 
grundskolor och gymnasier nu fått reflektionstid i tjänsten, så vill 
jag med detta arbete ge ett exempel på hur den reflekterande prak-
tikern kan fundera och dokumentera. Därmed också sagt, att jag vill 
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ge lärarstudenterna ett alternativ till examensarbetet – alternativet 
”den reflekterande praktikerns” dokumentation och metod. Det var 
ju faktiskt mina studenter som ville att jag skulle ge det här 
alternativet till att skapa vetande. Ett vetandeskapande som Dennis 
menade kan uppfattas som ”antivetenskap”, men likväl är det ett 
sätt att skapa vetande!  

 
Tack Lars Owe och Dennis! Och ett särskilt varmt tack till Maritta 
Edman för all hjälp! 
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 ”Klockan klämtar för dig ...” 

Hemingway 
 
 

Nu och då – om forsknings-
didaktiska och undervisnings-
didaktiska kulturmönster 

Vid Högskolan i Halmstad har vi en nystartad lärarutbildning 
(Andersson m.fl., 1995). Jag var mycket glad över att få vara med i 
diskussionerna om hur lärarutbildningen skulle se ut, eftersom jag 
hade en del synpunkter på en modern lärarutbildning. Efter att ha 
jobbat ihop med Mats Ekholm, Björn Sandström och Göran Svan-
berg i INOVA-projektet (Studies of Innovation and Change in the 
Comprehensive Swedish Schoolsystem) hade jag fått en hel del in-
sikter i den goda lärarutbildningen för en skola med sikte på framti-
den. Syftet med INOVA-projektet var: 

skapa en mer djupgående kunskap om hur försök att åstad-
komma förändringar i grundskolan gestaltas i naturliga situa-
tioner. De försök till förändringar som vi ville studera var de 
gängse försöken inom den svenska skolan att förändra eller 
omdana de arbetsformer och umgängesmönster som där råder. 
I ansträngningar med att fördjupa kunskapen om dessa 
förändringsförsök syftade också vårt forskningsarbete till att 
klarlägga och följa de reaktioner som uppkommer på föränd-
ringsförsök, samt att förstå vilka bakomliggande faktorer som 
åstadkommer dessa reaktioner. Vi var också intresserade av att 
följa förändringsförsöken över tid för att se efter vad som hän-
der med det nya, efter det att det kommit att existera i skolan 
som lokal organisation under en viss tid (Sandström & Ekholm, 
1984, sid. 13). 
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Det unika med INOVA-projektet var att vi följde tre rektorsområden 
under fyra år; 1978–1982. Och vad som gjorde projektet ännu mera 
unikt var, att vi tre fältforskare – Björn, Göran och undertecknad – 
var deltagande observatörer på våra respektive rektorsområden 
under alla åren! INOVA var med andra ord det första stora 
etnografiskt pedagogiska forskningsprojekt som genomförts i 
Norden. Så det är väl inte så konstigt att jag har en del grundmu-
rade uppfattningar om hur en lärarutbildning borde vara … 
Egentligen började grundmurningen tidigare. Jag hade med mej en 
del viktiga erfarenheter innan jag började INOVA. Det kommer du 
att märka av en del exempel längre fram i texten. Det är, i ljuset av 
de flesta lärares yrkeserfarenheter och livserfarenheter, speciella er-
farenheter som därför är betydelsefulla i sammanhanget. Jag hade 
en tre terminers gruppdynamisk utbildning, jag hade diverse kurser 
inom det terapeutiska området. Jag hade varit styrelseledamot i 
Psykoterapeutiskt Forum i Linköping, genom det arbetet blev jag 
även styrelseledamot i RFHL, Linköping. Jag hade varit övervakare, 
vilket jag även var under INOVA-projektet. Genom dessa mina 
erfarenheter hade jag mött människor, som farit illa under sin 
uppväxt. Skolans dagliga värld var, så länge de vistades i den, inte 
en tillvaro som byggde upp dessa människor. Tvärtom bidrog sko-
lans vardag till att ytterligare kränka dem, och få dom att känna att 
de inte var delaktiga i vårt samhällsbygge. Det är inte många som 
känner till, att vi nationalekonomiskt skulle kunna spara mycket 
stora summor, genom att ha en läkande skola. Skolan är den största 
friskvårdsinrättningen vi har. 

Jag måste väl också säga, att jag innan INOVA hade en speciell 
fritidssysselsättning. Under flera somrar var jag livräddarinstruktör 
i Tylösand, och lärde mej mycket om ledarskap och organisation av 
nestorn inom svensk livräddning, Leif Karlborg. Leif lät mej testa 
pedagogiska idéer de där somrarna, och det ska du ha stort tack för, 
Leif! 

Nu kanske du undrar varför jag tar upp de här erfarenheterna? 
Vad har dom med lärarutbildning att göra? Jo, det beror på att jag 
sedan länge har den kunskapsuppfattningen, att lärares personlig-
het och liv är synnerligen viktiga delar av lärargärningen.1 Det är 

                                           
1 Därför är jag förtjust i följande formulering, hämtad ifrån regeringspropo-
sition 1999/2000:135: 
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inte de traditionella ämneskunskaperna som är avgörande för vad 
slags lärare du blir, utan din lärarpersonlighet, format av det liv du 
lever …2 Mina kärnämnen i en lärarutbildning blir således själv-
kännedom, gruppdynamik, mellanmänsklig kommunikation och 
ledarskap. Jag ser social utveckling och därmed personlighetsut-
veckling som synnerligen betydelsefullt i skolans värld.3 Vi behöver 
kunskaper om hur vi ska kunna leva tillsammans i ett mång- och 
tvärkulturellt samhälle. We are the world, we are the children! 
  
Well, nu har det gått sju år sedan vi startade lärarutbildningarna här 
i Halmstad. Och då har det blivit på det viset, att flera lärar-
kandidater har frågat mej hur det kommer sej att jag är en så an-
norlunda lärare jämfört med andra lärare de haft. Mitt sätt att 
organisera undervisningen och min didaktik4 känner många inte 
heller igen: ”Du är inte som en riktig lärare, Bengt, du är mer flum-
mig och mer som en kompis …” Någon föreslog att jag skulle skriva 
om det. 
                                                                                                                            
”yrkesuppgifterna blir mera personliga än rollbestämda. Snarare än att överta 
en roll, eller en tradition, måste varje lärare erövra och förtjäna sin egen roll – 
och därmed sin auktoritet. Auktoritet är något man skaffar sig i en demokratisk 
process. Läraren måste därför bli en samarbetspartner som erhåller sin position 
genom förtroende, lyhördhet och ett utvecklat etiskt handlande. Läraren har 
här genom sitt uppdrag ett större ansvar för att iscensätta en verksamhet som 
innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig respekt. En sådan miljö kan 
skapas av lärare som får respekt både i kraft av sitt kunnande och genom sin 
personlighet” (a.a., sid. 8).  
Denna dimension innebär naturligtvis också att de vetenskapliga texter dessa 
lärare kommer att producera blir mera personliga än de vetenskapliga texter vi 
nu är vana vid eller hur? Mitt fenomenologiska perspektiv på didaktiken ut-
ifrån Husserls begrepp ”egologi”, och även min Rogerianska gruppdynamiska 
utbildning har naturligtvis varit grunden för min fenomenologiska didaktik. 
Jag är glad över att Björn Hasselgren fick mej att presentera mitt didaktiska 
upplägg (NFPF). Termen ”egologiskt” lärande är lite väl tungt för det vardag-
liga språkbruket. Min kollega Bertil Gustafsson, terminolog, har myntat be-
greppet PRL® för detta lärande. PRL® står för Person Relaterat Lärande 
(reflekterande), och detta lärande genomsyrar sedan några år våra fristående 
kurser i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.  
2 Jfr Ivor Goodsons forskningsinriktning och publikationer. Även Chris Clarks 
och Philip Jacksons perspektiv. 
3 Jfr Mats Ekholms författarskap. 
4 I sin C-uppsats i pedagogik har Åsa Wallin genomfört en uppskattande utvär-
dering av mitt upplägg för pedagogik B-studierna vid Högskolan i Halmstad. 
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Så nu gör jag alltså det – och här följer berättelsen om varför jag 
inte ter mej som en vanlig lärare, utan mera som en flummig kom-
pis5 i min lärarroll. 

Det kan här vara på sin plats att citera min handledare Lars Owe 
Dahlgren: 

Den andra sidan i debatten, som här provisoriskt kan betecknas 
som progressivistisk (benämningen flumpedagogik var annars 
tämligen frekvent i officiella och inofficiella debattinlägg), häv-
dade att ett fortsatt uppbrytande av de gängse undervisnings-
formerna och kunskapsindelningarna vore att föredraga. Av-
sikten var att undanröja de traditionella hindren för de stude-
randes inneboende kunskapstörst. Man fäste överhuvudtaget 
en stor tilltro till elevernas inneboende motivation för lärande 
(Dahlgren, 1990, sid. 34). 

Av en student, Gunilla Elmgren, fick jag veta att ”flum” faktiskt var 
en förkortning. Det ska alltså skrivas F.L.U.M. och det står för Filo-
sofiskt Lärande som UtbildningsMetod. Med ett skratt insåg jag att 
jag missat ett väsentligt terminologiskt klargörande av termen 
”flum”. För i.o.m. denna klartänkta student, blev det plötsligt ett 
alldeles äkta innehåll i förkortningen F.L.U.M. Den gamla kopp-
lingen till de elaka tungornas haschdimmor ersattes av ett påtagligt 
äkta didaktiskt innehåll, precis som Dahlgren förde fram i citatet 
ovan. Men från en lite annorlunda vinkling. Låt mej förklara: 
 

Traditionsfrihet – en forskningsmetod6 
Vi är många som pläderar för att om vi ska kunna skapa nytt ve-
tande, så måste vi släppa de fångna tankarna loss. Loss ifrån förut 
fattade meningar och konventioner om hur vetande skapas och pre-
senteras i vetenskapliga sammanhang. Oftast hittills har fokus legat 
på det forskningsdidaktiska Hur-et? 

                                           
5 Det här med epitetet ”flummig” kan ha sina sidor. För att visa vad det be-
tydde när ryktet kallade mej flummig, så konstruerade jag ett enkelt utvär-
deringsformulär för min undervisning (Tjellander, 1998). Det som blev intres-
sant var att det uppstod en hisnande diskrepans mellan mitt rykte och studen-
ternas utvärderingar. Om man nu med ”flummig” menade dålig undervisning 
...  
6 Denna rubrik har jag lånat ur Mats Ekholms Metod och tradition i forskningen 
(1978, sid. 10). 
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Alltså på forskningsmetoden. Lägg märke till den spännande 
skillnaden mellan det forskningsdidaktiska Hur-et? och det under-
visningsdidaktiska Hur-et? 

Undervisningsdidaktikens Hur? handlar ju om Hur man på bästa 
sätt ska presentera vetande för studenter och elever, på det att de 
ska fångas av framställningen och förhoppningsvis lära sej något av 
den didaktiska presentationen. 

Forskningsdidaktikens Hur? handlar om Hur man på bästa sätt 
kan engagera studenter och elever i att vara grunnande detektiver, 
att ta reda på något man undrar över – utan att fråga någon lärare 
… hur ska vi söka information om detta? Vilken slags data ska vi 
söka? Hur ska vi analysera, ställa samman eller syntetisera data? 
Mats Ekholm (1978) funderar över forskningsdidaktiken: 

Om vi lägger upp datamaterial som ska kunna tjäna ett exis-
terande dataanalysförfarande avhänder vi oss många möjlighe-
ter till att uppfatta de för vetandestrukturen obekväma, kon-
flikthotande kunskaperna. Ska forskare ha möjligheter att skapa 
en ny föreställning, som i sin tur ska kunna leda vidare mot de 
hållbarare strukturerna måste forskare tillåtas att nyttja me-
toder som mer kan ligga till grund för spekulation än till statis-
tisk hypotesprövning (a.a., sid. 11).  

Det är värt att notera, att Ekholm skrev detta 1978. Enligt mina er-
farenheter, så är Mats plädering lika aktuell idag. Eller? Uppmunt-
rar vi våra studenter att spekulera, filosofera, vrida och vända på 
resonemangen? Ekholm fortsätter:  

Aktionsforskningstraditionen, med sitt ursprung i Dewey's ti-
diga socialpsykologiska funderingar (Dewey, 1916) och Lewins 
ansträngningar under 30- och 40-talet (Lewin, 1946) är ett ut-
märkt exempel på en inriktning vilken kan vara en tvingande 
början till en förnyelse av kunskapsstrukturen (a.a., sid. 11).  

Följ med till Dewey, i Philip Jacksons (2002) version, när han fun-
derar över traditionsfriheten: 

Indeed, if we look closely at what it is about science that Dewey 
most admires, it is less that science enlightens than that it eman-
cipates, less that it yields knowledge than that it offers the 
promise of freedom. Freedom from what? From superstition, 
from stultifying tradition, from despotic authority. How does it 
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do so? Chiefly through science-as-method, rather than science-
as-knowledge (a.a., sid. 80). 

Även Dewey betonar det forskningsdidaktiska Hur-et7. Jackson be-
tonar verkligen det forskningsdidaktiska Hur-et, och ansluter sej till 
Ekholms vädjan från 70-talet: 

The term scientific method has been around for so long and is 
held in such esteem that it seems almost an affront to common 
sense (and a slur to science itself) to suggest that there may be 
no such thing in a literal sense. Yet that is what I am suggesting 
…  

All I am questioning is whether that complicated collection of 
attitudes, expectations, standards, skills, and what have you 
add up to anything that is readily identifiable as the, or even a, 
scientific method. Instead of being called a method, what such a 
potpourri of expectations might better be called – if it has to be 
named – is a practice, a tradition, or even a way of life (a.a., 
sid. 82). 

Now, Jacksons point rakt igenom ”The Philosopher’s Task” är att 
filosofien och vetenskapen skulle må väl av ett närmande till var-
andra – och detta var också Deweys strävan. Lägg märke till att 
Jackson använder termen: ”a way of life” om vetenskapandet. Det 
Wittgensteinianska begreppet ”livsvetenskap” ligger snubblande 
nära.8 Det är detta gränsland mellan filosofi och vetenskap som jag 
uppfattar ligger i det filosofiska lärandet som utbildningsmetod … 

Det var min strävan att få studenterna att fundera över veten-
skapens väsen, och då måste man så att säga kliva ur vetande-
skapandet självt, och filosofera mera. 

Nu det för denna text betydelsefulla; hittills har jag skrivit om 
vetandeskapande som ett eller flera sätt att tänka. Låt mej återvända 
till ett möte mellan forskningens didaktik och undervisningens 
didaktik. Den sistnämnda didaktiken handlar ju om hur man pre-
senterar något för att någon ska kunna lära sej något, alltså som sagt 
en fråga om presentation. Hur ser då de vetenskapliga produkterna 
                                           
7 Jfr ”science-as-method” med L O Dahlgrens begrepp ”dialogkunskap”. 
8 Jackson har de senaste åren närmat sej Wittgenstein, Heidegger m.fl. feno-
menologer (personlig kommunikation). ”Learning-by-Deweying” kan väl också 
ses som samma andas barn som det Husserlska; ”filosofin är inte en lära, utan 
en aktivitet”.  
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ut inom vårt pedagogiska område? Återspeglas i våra studenters 
examensarbeten formaliakrav som grundar sej i att vetenskap är 
frihet från traditioner, att vetenskap är ett filosoferande kring ”a 
way of life”, att vetenskap är en kunskapsform som är dialogisk? 
Mina studenter säjer att dom saknar mallar för sådana texter. Om 
du nu käre läsare, tycker att jag sträcker mej långt i mitt re-
sonerande, så måste jag tala om för dej, att en förändring av exa-
mensarbetenas textmässiga utseende bara är en liten del av vad jag 
ser framför mej när det gäller examensarbeten för lärare. Om nu 
undervisandet, didaktiken, är en konst … och lärandet mycket ofta 
är ett ”learning by doing” … borde då inte våra examensarbeten ha 
spår av en sådan karaktär? Lärares examensarbeten borde således 
ha mera av undervisandets konst i sej, samt vara av ”görande-
karaktär” i högre grad. I den närmaste framtiden kan jag se: 
1) ett video-reportage 
2) ett radioprogram 
3) ett rollspel 
4) ett konstverk/utställning 
 
som de stora delarna i ett examensarbete, med en mindre komplette-
rande textdel om syfte, genomförande, och anknytning till tidigare 
kunskaper, erfarenheter och teorier. 

Varudeklaration  
Således skriver jag denna text som ett exempel på att vetandeska-
pande kan ha sitt textmässiga utseende: 
Ifrån en kunskapsform som är dialogisk 
Ifrån en forskningsmetod som innebär frihet från traditioner 
Ifrån ett vetenskapande som är ”a way of life” och därmed en 
berättelse 
 
I engelskt språkbruk är denna berättelse bokstavligen ”research”. 
Jag har läst mina gamla rapporter, jag har ”re-searched”. Jag har 
sammanfattat dom, resonerat kring mina texter på nytt, berättelsen 
följer mina tankars stickspår och sidovägar på samma sätt som livet 
vindlar sej fram. Jackson (2002) noterar att Dewey ofta använder 
metaforer om vetandeskapandet ifrån navigation eller karttillverk-
ning; Wittgenstein (1998) kallar sin ”Filosofiska undersökningar” ett 
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skissblock, ett album, ett landskap. Dessa metaforer gäller även 
denna text. 
Bon voyage, käre läsare!  
 

Fortfarande aktuellt … 
Licentiatavhandlingen grundar sej på erfarenheter från två projekt 
som visar på hurusom jag vuxit in i rollen som pedagogisk process-
hjälpare (Tjellander, 1985a, 1985b, 1986, 1991) och därmed en annan 
lärarroll än den traditionella. Inledningsvis skriven för och till mina 
prima lärarkandidater i seminariegrupperna och klass LGR ma/no-
97, de initiativrika pionjärerna vid vår lärarutbildning! LGR ma/no-
97orna har verkligen varit med och utformat sin och kommande 
lärarstudenters utbildning. Likaså seminariegruppen LGR ma/no-
98, och deras klasskamrater! 

Mitt skrivsätt är lite annorlunda än vad ni kanske är vana vid, 
som tidigare sagts. Jag vänder mej ofta direkt till dej som läser, – det 
kommer sej av min vetenskapsteoretiska hemvist, den relations-
vetenskapliga (Maslow, 1966) och livsvetenskapliga (Wittgenstein, 
1998). Förresten, innan jag går vidare. Ni kanske undrar om de där 
erfarenheterna för tjugo år sedan kan ha någon betydelse idag?  

Mats Ekholm gjorde en studie som föregick INOVA, en mera rakt 
av beskrivande opinionsundersökning, av en del attityder och 
förhållanden på 12 västsvenska skolor 1969. Samtidigt med INOVA 
repeterade Mats sin undersökning, 1979. Vi i INOVA-gänget fann 
resultaten styrka vår uppfattning om att skolans liv verkligen går att 
se i ett kulturperspektiv, där det ju handlar om att saker och ting 
utvecklas långsamt. En kultur ändrar man inte över en natt, eller 
hur? Det förhöll sej nämligen så, att inga större skillnader fanns 
mellan 1969 och 1979. Och nu du, det bästa av allt, – ja, alltså i mitt 
perspektiv som etno-pedagog alltså, – annars är det verkligen inte 
det bästa av allt. 1994 gör Mats om undersökningen igen (Ekholm, 
1998) – således 25 års grepp över attityder och förhållanden på flera 
skolor, i Sverige. Och? Jodå. Inga förändringar ... 

Förstår du konsekvenserna? På 25 år har inte dessa skolor änd-
rats så mycket att det är lönt att se det som förändringar ... 

Slutsatsen är enkel – mina erfarenheter kan ha betydelse idag 
med ... 
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Vetenskapsteori och skrivsätt 
för den reflekterande, doku-
menterande pedagogiske 
processhjälparen 

Anledningen till att jag börjar denna vetenskapliga berättelse med 
rubriken ”vetenskapsteori och skrivsätt” är inte en utan fyra. 

För det första så brukar man göra ett sånt här vetenskapsteore-
tiskt avstamp det första man gör när man som forskare vill tydlig-
göra det kunskapsparadigm man vistas i. För det andra så häpnade 
jag, när jag förstod att ni (LGR -97) inte fått någon schemalagd un-
dervisning i vare sej forskningsmetod eller vetenskapsteori, – trots 
att ni går på ert tredje år! (Tjellander, 2000b). Så därför vill jag ge er 
”food for thoughts”, – jag tycker det är viktigt att fundera över hur 
man ser på att skapa vetande. 

För det tredje så är jag lite tagen över att ni inte kände till så 
mycket om dels etnografisk forskning, dels fenomenologisk forsk-
ning, och inte heller så mycket om begreppet och aktiviteten ”den 
reflekterande praktikern”. Som jag ser det, är dessa tre verksam-
heter synnerligen användbara för en lärare. Jag delar med många 
andra lärare den visionen, att alla lärare ska vara forskande lärare. 
En vision som lever starkt i våra nya direktiv för lärares utbildning, 
LUK – LärarUtbildningsKommittén. Och speciellt tänker jag nu på 
det som är typiskt pedagogiskt, alltså att man som lärare forskar om 
sin egen pedagogik och livsvärld, om undervisningen och 
didaktiken.9  

För det fjärde – mot bakgrund av ovanstående ska jag nu försöka 
vara tydlig i mina beskrivningar av den vetande-skapande tradition 
jag tillhör – och därför denna inledande rubrik. Jag vet ju att 
begreppet ”kunskapsparadigm” inte är särskilt välbekant för er, 
därför detta skrivsätt. Det är nämligen så, att skrivsätt och veten-

                                           
9 Märkligt nog är detta kunskapsterritorium inte mycket omskrivet, i alla fall 
om vi ska tro på ERIC. Sökorden ”Life history and reflective writing and teacher 
education” gav två artiklar på en totalsökning. Tack Madde och L O! 
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skapsteori står i nära förhållande till vartannat. Och det är faktiskt 
även så, att skrivsättet är den vetandeskapande metoden.10  
Dokumentationen över ens arbete är naturligtvis ett viktigt inslag i 
lärarvardagen, och därför vill jag genom detta skrivstycke visa er ett 
sätt att skriva på som reflekterande praktiker över min pedagogiska 
verksamhet. Det är inte ofta man tänker på den egentliga in-
nebörden i begreppet ”byråkrati”, men ordet syftade ursprungligen 
på ”skrivarna”, de som hade makt med hjälp av sina texter och 
skrifter. Vanligtvis tänker vi väl på betydelsen ”krångel” eller ”fyr-
kantighet” när vi hör ordet. Det är roligt att tänka på vår skolas 
kultur, där var och en har sin ”bureau”. Det blir väldigt tydligt att 
skolan kom till för att fostra och skapa byrå-krater, sådana personer 
som härskar med hjälp av texter. Och det gör ju nu vi forskare 
också, i denna mening är vi byrå-krater. Att läsa och skriva är för 
mej lika naturligt som att andas; jag skulle tro att det är så för de 
flesta lärare. Jag har ofta stort nöje av att etymologisera. ”Intelli-
gens” lär komma av ”inter legere”, vilket lär betyda ”mellan dom 
som läser”... En illustration till makten hos det skrivna ordet är den 
betydligt högre status skriftspråket har. Mats Ekholm brukade be-
rätta en anekdot ifrån sin forskarutbildning. Helt i linje med sitt av-
handlingsområde ”social utveckling i skolan” skrev Mats det dåför-
tiden talspråksmässiga ”sej”, när normen påbjöd ”sig”. Mats hand-
ledare tittade då på Mats, talade och sade: ”Sej ... hrm, det är en 
fisk!” Lars Owe Dahlgren visar också på slagsidan i normen att 
skriftspråket vägde tyngre än talspråket förr, när han såg till bedöm-
ningarna av prov i tyska. Det var viktigare att kunna skriva rätt än 
att kunna tala tyska ...  

Jag skrev ovan ”tradition”, för det här sättet att skapa vetande på 
är gammalt (jfr Maslow, 1966). Men inte så vanligt hos oss. Vi är 
mera kända för att vara formal-logiker än fenomeno-loger. Fram-
över i texten kommer ni att förstå mera av de olika begreppens 
innebörder. Ni vet hur det är när man läser en bok på något ut-
ländskt språk. Man begriper inte alla ord, men efter ett tag förstår 
man av sammanhangen vari ordets betydelse ligger. Jag vill inte 
trötta ut er med några komplicerade vetenskapsteoretiska resone-
mang så här i början av min berättelse11. Istället lägger jag in de 

                                           
10 L O Dahlgren, personligt samtal, okt. 2000. 
11 För den berättande vetenskapliga textarten, se Tebelius, 1998. 
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resonemangen efter hand, pedagogiskt portionsvis. Jag ska bl.a. ge 
er några olika vittnesmål om detta sätt att skapa vetande på, som för 
en del kan te sej ”flummigt”12. Upplevelsen av flummighet kommer 
sej ibland av att man som läsare är ovan vid texter som är rela-
tionsvetenskapliga. Det som är specifikt för relationsvetenskapliga 
texter är att de vill skapa förståelse för mänskligt liv – existens. De 
bottnar inte i ett formallogiskt vetandeskapande, utan i ett livs-
filosofiskt. De utgör ett helt annat språkspel (Wittgenstein, 1998) än 
det formallogiska språkspelet och därmed sammanhängande skriv-
sätt. Min strävan med den text du nu har framför dej är att mera än 
vanligt rikta mej till dej som läsare av denna text. Textarten får 
karaktär av personligt brev. Det är textarten som är den vetande-
skapande metoden, tillvägagångssättet för att skapa vetande – livs-
vetenskapligt13 vetande. Jag strävar med denna vetenskapliga me-
tod, detta skrivsätt, för att minska klyftan mellan det formallogiska 
skriftspråkspelet och det talade, levande och personliga språk-
spelet.14 Som lärarstudent ska du förstå att utsagan: ”Lars Owe 
Dahlgren tycker att …” har samma innebörd som ”det står i boken”. 
Det byrå-kratiska språkspelets maktdimension är stor, och det 
brukar inte vara förrän i tredje terminens studier som studenter 
börjar förstå att en lärobok är detsamma som en läro-monolog av en 
subjektiv, levande lärare …15 

Jag ska ge dej ett exempel på detta med tilltal, som för mej väckte 
många tankar och känslor. I den grupp jag ingick i vållade det fe-
nomen jag ska exemplifiera med mycket resonemang. Det var på en 
kurs i personlighetsutveckling med familjeterapeuten Anita Olof-
Uhrs någon gång i slutet av 70-talet. När vi, ca 30 personer, skulle 
genomföra diverse övningar instruerade oss Anita med tilltalet: 
”du”. Hon sade inte ”vi ska” (som för övrigt är typiskt lärare som 
sedan inte deltar – och alltså inte är ett vi) eller ”ni ska”, vilket väl är 

                                           
12 För en trevlig definition av termen ”flum”, se Andersson, 1999. 
13 ”livsvetenskap” låter lite konstigt i mina svenska öron; dock finns termen 
sedan länge i engelskt språkbruk – ”sciences of life”. Vanligtvis hör termen 
hemma inom medicinskt språkbruk. Jag använder termen filosofiskt. 
(http.//www.phenomenology.org./societies.html) 
14 Tjellander, 1999b. 
15 När min INOVA-kollega Björn Sandström mejslar fram skolans stabiliseran-
de krafter, så är ”learning by reading” en av de riktigt starka (Sandström, 1986, 
sid. 49 ff.)  
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det vanliga tilltalet till en grupp som ska utföra något. Anita sade 
alltså ”du” – hon riktade sej särskilt till oss alla som enskilda per-
soner! Detta kändes mycket märkligt. Vi var ju en grupp som stod 
där framför henne … Käre läsare, när du läser detta är du ensam, 
eller hur? Så det är inte så konstigt med duandet som i exemplet 
med Anita, eller? 

Jag berättar för dej, jag vet att jag berättar för mina lärarkan-
didater i första vändan, men jag gör det på ett sådant sätt att jag 
samtidigt riktar mej till andra läsare; lyssnare höll jag på att skriva. 
Och mina lärarstudenter vet samtidigt detta, att jag också talar – nej 
skriver – till andra än dom. En sådan här text är alltid en monolog; 
du kan inte få mej att förtydliga mej, eller ge exempel. Det finns 
hermeneutiska författare som hävdar att en läsare kan och ska ”gå i 
dialog” med texten. Du ska alltså nu tala till mej, via min text …? Du 
får ursäkta, men jag hör dej inte. Och jag förmodar att du inte fick 
något svar från mej … Dialog med texten? för mej ett besynnerligt 
yttrande.  
 
Under alla de år som gått sedan Arne Trankell och Per-Johan 
Ödman introducerade hermeneutiken här hos oss, så har vi på ett 
självklart sätt talat om hermeneutiken som ett sätt att skapa vetande 
på, hermeneutik syftar till förståelse. Läser man som ung student en 
del akademiska texter som handlar om hermeneutik, så är jag rädd 
för att man inte begriper särskilt mycket. Hermeneutiska texter ska 
öka vår förståelse för vår värld och våra liv …  

Av någon förunderlig anledning har liksom det kommit bort, att 
förståelse har med språkbruk att göra. Hermeneutiska texter bör 
inte, i och med sitt syfte, vara svåra att förstå … eller hur? I dag har 
vi som är anställda på universitet och högskolor fått en tredje upp-
gift – att samverka med regionen, och att öppna våra dörrar för alla 
samhällsmedborgare – ”säj inte sig, säj sej!” Också i detta perspektiv 
är min textart vetandeskapande i ett metodologiskt hänseende … 

Det traditionella akademiskt pedagogiska kulturmönstret visar 
sej i den undervisningens hermeneutik som alltför ofta präglar våra 
universitet och högskolor. Överst i ordningen har vi professorerna 
med sina texter. Därefter de disputerade lektorerna med sina texter. 
Så kommer mängden av odisputerade adjunkter ”utan texter”, vilka 
har det mödosamma arbetet med att undervisa studenterna med 
hjälp av de tidigare nämnda tjänstekategoriernas texter. Ad-
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junkternas undervisning har vanligtvis bestått i att översätta texter-
na till begriplig vardagssvenska, att tolka och exemplifiera på det att 
studenterna skola förstå. Ack huru vanlig är icke frågan: ”Vad me-
nar han? Kan du inte förklara?” Men visst finns det undantag …16  
 
 
Ett utdrag från en kursutvärdering denna vårtermin får illustrera 
resonemanget: 

P16 Den ständiga och enorma ’inmatningen’ av kunskaper som 
jag i många avseenden upplevde som väldigt svåra och obe-
gripliga lärs ut av mycket kunniga och duktiga personer på 
högskolan. Problemet är att de på grund av olika omständig-
heter inte vet att vi studenter inte förstår mycket av det de för-
medlar … Jag är inte unik. Många av mina klasskamrater delar 
samma upplevelser men på grund av kanske rädsla för lärarna, 
har vi svårt att föra våra synpunkter vidare. Det är kanske fegt 
och obegripligt men så ser verkligheten ut … 

Själv tycker jag att man borde ställa höga krav på högskolelä-
rarna när det gäller deras pedagogiska och didaktiska färdig-
heter. Jag retar mej kanske speciellt mycket på detta men som 
en blivande lärare vill jag gärna se mer av didaktiken än forska-
re inom lärarutbildningen … 

Jag nämnde ovan att jag också vistas i ett etnografiskt skrivande och 
tänkande, tack vare de där åren som deltagande observatör på 
Hagebyskolan. Några olika kulturanalytiska (Ehn & Löfgren, 1982) 
tillvägagångssätt du möter i min text är kontrastering samt att se på 
ett fenomen ”som om”. Något annat för kulturanalysen typiskt är 
att plocka upp ett konkret fenomen, en konkret händelse – sedan går 
man över till kulturmönstret, sätter in det i ett sammanhang: 

Växla mellan olika tankenivåer, mellan abstrakt och konkret, mel-
lan samhällstruktur och individ, mellan historia och nutid. 
”Skrivaren är halvvägs i sin bild / på en gång mullvad och 

                                           
16 En märklig situation uppstod för några år sedan, då jag fick tillfälle att inbju-
da min gamle guru, professor eremitus Joachim Israel, att hålla storföreläsning 
för sociologistudenterna på A-nivån, dvs. första terminens studier. Joachim be-
rättade för mej att det var första gången han hade föreläst för studenter på A-
nivån. Efter föreläsningen kom en ung student fram till mej och undrade vem 
”den där gamle gubben” var. Sedan fortsatte han förtjust: ”Fy f-n vad bra han 
var! Så där ska en föreläsning va! Gör en Israel!”  
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örn”, skriver poeten Tomas Tranströmer. Växlandet mellan 
mullvadens närsynta perspektiv och örnens högtflygande är en 
bra metafor för kulturanalytisk perspektivering. Forskaren 
skaffar sig detaljkunskap som nästan gör honom/henne till en 
insider, medan analysen sker i rollen som outsider, främling, 
kylig betraktare (a.a., sid. 109). 

Vad som särskilt kännetecknar mitt sätt att disponera texten är det 
som kallas ”resonerande analys”. Utgångsläget är det hermeneu-
tiska, att en observation redan är en tolkning grundad på en teori – 
om än omedveten. Därför blir det naturligt att redan i samband med 
att man berättar om en iakttagelse man gjort, resonera och analysera 
kring den. Detta etnografiska skrivsätt och textdisponerande skiljer 
sej totalt från det traditionella positivistiska rapportskrivandet, där 
teorien har ett kapitel för sej, datainsamlingen ett kapitel för sej, 
analys ett kapitel för sej, resultat ett kapitel för sej och slutsatser ett 
avslutande kapitel för sej. Så icke den vetenskapliga berättelse du 
här får ta del av ...  
 

Relationsvetenskap 

”Relationsvetenskap” är ett begrepp Maslow (1966) använder, och 
Sten Andersson (1979) har skrivit en god listning på svenska över 
flera kännetecken på relationsvetenskap. Andersson benämner re-
lationsvetenskapen ”fenomenologi” och även ”hermeneutik”. De 
lärde tvistar om likheter och olikheter mellan dessa begrepp sedan 
länge. Låt mej ge två goda exempel på ytterligheter när det gäller 
innebörder i de två begreppen. Det första är professorn i religions-
beteendevetenskap Hans Åkerberg som beskriver hermeneutik på 
detta vis: 

Såsom i all hermeneutisk beteendevetenskap med forskning 
kring vid undersökningstillfället levande individer krävs ett 
ofta arbetsamt och tidsmässigt utdraget fältarbete, där forska-
ren själv, även om han har sina medarbetare, måste vara närva-
rande och som en ”fältherre” överblicka de ej sällan snabbt 
växlande situationerna. Hermeneutisk beteendevetenskap kan 
aldrig inskränkas till blott skrivbordsarbete (genom t.ex. utsän-
dande och inhämtande av enkäter eller liknande). Den kan i de 
allra flesta fall ej heller nöja sig med observationer på fältet. I 
stället krävs ofta långtgående och inträngande närkontakter 
med undersökningspersonerna, ett arbete som många gånger i 

- 23 - 



  

sin tur fordrar ett visst mod hos forskaren att ”gå i närkontakt” 
med problemen mitt i dessas ohöljdhet (Åkerberg, 1986, sid. 
133). 

Ja, som Åkerberg beskriver hermeneutik så är det väl ganska långt 
ifrån den texttolkning varifrån begreppet härstammar. Åkerbergs 
definition av hermeneutik placerar den hermeneutiska verksam-
heten inom aktionsforskningens och deltagandeforskningens domä-
ner.17 Hans Åkerbergs syn att hermeneutiken också fordrar ”utdra-
get fältarbete” placerar hermeneutiken även inom den etnografiska 
forskningens råmärken. Åkerbergs sista mening: ”I stället krävs ofta 
långtgående och inträngande närkontakter med under-
sökningspersonerna, ett arbete som många gånger i sin tur fordrar 
ett visst mod hos forskaren att ’gå i närkontakt’ med problemen mitt 
i dessas ohöljdhet” leder spikrakt över till mitt andra exempel, som 
jag hämtar ifrån Ronald Laing (1972), en av förgrundsgestalterna till 
den moderna psykiatrien. I kapitlet ”Den existentialistisk-feno-
menologiska grundvalen för förståelsen av psykosen” refererar 
Laing till Diltheys hermeneutik: 

Vi undgår inte att se patienten på ena eller andra sättet och ge 
vår tolkning av ”hans” beteende, så snart vi befinner oss i ett 
förhållande till honom. Så är det även i de negativa fall, då vi 
irriteras eller blir ”ställda” genom en total brist på gensvar från 
patienten, när vi känner att ingen finns där som svarar på våra 
närmanden. Här kommer vi mycket nära problemets kärna. 
De svårigheter vi möter här kan jämföras med dem som en 
hieroglyftolkare ställs inför, en analogi som Freud gärna drog, 
men svårigheterna är större i vårt fall. Teorin för tolkningen 
eller dechiffreringen av hieroglyfer och andra gamla skrifter har 
utvecklats och klarlagts bättre av Dilthey i vår tid än någon 
teori för tolkningen av psykotikers ”hieroglyfiska” tal och be-
teende. Det kan bidra till att klargöra läget om vi jämför vårt 
problem med historikernas uppgift enligt Diltheys framställ-
ning. I båda fallen är tolkningen den huvudsakliga uppgiften 
(a.a., sid. 28). 

Men, och detta är viktigt! – om man nu enbart fäster sej vid be-
greppet tolkning, – och det är lätt hänt i den här debatten – så missar 
man något mycket väsentligt. Nämligen den empiriska delen i det 
hela! Låt mej påminna om, att hela den fenomenografiska skol-

                                           
17 Jfr Werdelin, 1982. 
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bildningen bottnar i andrahandsuppgifter – dvs. den fenomenogra-
fiske forskaren intervjuar/samtalar med en person som berättar om 
något hon eller han har upplevt etc. 

Mötet med empirin i de exempel jag gett ovan bottnar i första-
handsuppgifter. Det är forskaren själv som upplever fenomenet i 
fråga! och det handlar enkannerligen om observation i ordets 
egentliga mening, – alltså en iakttagelse, något du sett! Detta är 
också kardinalkriteriet för fenomenologisk forskning menar jag. Nu 
vilar ju den byrå-kratiska text-traditionen tung, så många fenomeno-
loger räknar in intervjubaserad forskning i sitt arbete.18 À la bonne 
heure, visst finns det gränsland! men … Jag vill också i samman-
hanget påpeka, att Arne Trankell var vittnespsykolog från början. 
Och när han funderade över datas tillförlitlighet, så var det just med 
den direkta iakttagelsen i tankarna! 

 
Käre läsare, du haver nog förstått att detta för mej är en grundbult. 
Jag vill ge dej ett citat, som en av mina lärarkandidater, Fredrik 
Larsson, hittade: 

Jag menar att undervisningens uppgift är att lära barnet fråga – 
eller rättare, barnets naturliga böjelse att fråga ska tas om hand, 
så att det aldrig vänjer sig av med att i allt som möter det se 
problem som kräver sin undersökning. Det är ej resultaten, som 
äro det värdefulla. Det värdefulla är ej att kunna facit utan att 
räkna talen, att ha förmåga och vana att själv iakttaga och av 
sina iakttagelser draga slutsatser. Det är denna förmåga 
skolundervisningen skall avse att fostra. Underlåter man detta 
och ger blott resultaten, åstadkommer man möjligen ett kon-
versationslexikon, en eftersägare. Men målet är att skapa en 
självständigt tänkande människa, och för att detta skall kunna 
ske måste barnet vänjas vid självverksamhet, vid att själv 
iakttaga och draga slutsatser (Lönnborg, 1911).19 

Och ett memento – för oss lärare är det ju andra människor som är 
det som observeras i vår forskning … med allt det för med sej … 
 

                                           
18 Jfr kapitlet ”Phenomenology: Philosophy and Enquiry” i Holloway & 
Wheeler (1996) Qualitative Research for Nurses. Författarna nämner inte med ett 
ord den direkta iakttagelsen. 
19 Hämtat ur Fredrik Larssons examinationsuppgift i kursen Kunskapspara-
digm, LGR-97 ma/no, ht 2000, Högskolan i Halmstad. 
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Jag har funnit att Maslows begrepp ”relationsvetenskap” på ett ut-
märkt sätt fångar in det som i väsentliga delar är ett komplement till 
det vi känner som positivistiskt vetandeskapande. Jag går inte in på 
dessa begrepp här något mer, utan hänvisar till våra vanliga sök-
motorer. Det får just nu räcka med vetenskapsteoretisk exegetik …  

Arne Trankell skriver i inledningen till Per-Johan Ödmans ”En 
skolas framåtskridande och tillbakagång” (1980) om relationsveten-
skapliga typer av texter: 

Förmedlingen av resultaten av forskarens verksamhet måste 
ske i sådana former att förståelse verkligen blir möjlig för läsa-
ren. Detta förutsätter dels en annan form för rapportskrivning, 
dels en annan läsart än den som våra forskningsrapporter van-
ligen kräver för att kunna tillgodogöras (a.a., sid. 9). 

Arne Trankell flyttar alltså halva ansvaret för textens begriplighet 
till läsaren – ”en annan läsart”20! Relationen mellan den vetandeska-
pande forskarens text och hans/hennes läsare är alltså annorlunda; 
mera personlig och nära, och öppen för olika tolkningar! 

 
Jag måste få citera för er en forskare som skriver just om hur skrift-
språket format en del av vår kultur. Citatet belyser fint det, att 
relationsvetandeskapande ligger i en annan kulturell dimension än 
den vi är vana vid: 

Språkforskningen har till för bara några decennier sedan in-
riktat sig mer på skrivna texter än på talat språk av ett lätt an-
givet skäl; forskningens släktskap med skrivandet. Allt tänkan-
de, också tänkandet i primärt muntliga kulturer, är i någon mån 
analytiskt: det bryter ned sitt material i olika komponenter. 
Men abstrakt logiska, klassificerande och förklarande un-
dersökningar av fenomen eller vedertagna sanningar är omöj-
liga utan skrivande och läsande. Människor i primärt muntliga 
kulturer, dvs. Människor som inte har kommit i kontakt med 
skrivkonsten i någon form, lär sig åtskilligt och ger ofta prov på 
en stor visdom, men de ”studerar” inte. 
De lär sig genom förebilder – att jaga tillsammans med erfarna 
jägare till exempel – genom att vara lärjungar, genom att lyssna 
och upprepa vad de hör, genom att behärska ordspråk, genom 
att tillägna sig annat formelartat material, genom att inlemmas i 

                                           
20 Jfr resonemanget ovan om att göra forskningsresultat begripliga för studen-
terna i undervisningen. 
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samfälld begrundan över det förflutna – inte genom att forska i 
ordets strikta bemärkelse (Ong, 1990, sid. 20–21). 

Käre läsare! Kan du i Ongs rader ovan se en beskrivning över hur 
lärarkandidater tänker under praktiken, och lär sej under praktiken? 
Och så betänk huru högt ni lärarkandidater rankar era prak-
tikperioder! Att det är då som ni verkligen förstår vad det innebär 
att bli lärare! Låt mej nu använda mej av en typiskt etnografisk me-
tod21, nämligen att göra en analogi, att se något ”som om”.22 Jag 
använder senare delen av Ongs citat, och sätter in lärarkandidatens 
livsvärld i resonemanget:  

De lär sig genom förebilder – att undervisa tillsammans med 
erfarna lärare till exempel – genom att vara praktikanter, 
genom att lyssna och upprepa vad de hör, genom att veta hur 
snacket går, genom att tillägna sig undervisandets traditioner, 
genom att inlemmas i samfälld begrundan över det förflutna 
”det var bättre förr” – inte genom att forska i ordets strikta be-
märkelse. 

”Forskningens släktskap med skrivandet” ... Om jag fortsätter med 
analogien, så blir det så, att lärarhögskolorna står för skrivandet och 
forskningen, medan praktikplatserna står för den muntliga civi-
lisationen: ”Människor som inte har kommit i kontakt med skriv-
konsten i någon form, lär sig åtskilligt och ger ofta prov på en stor 
visdom, men de ’studerar’ inte.” (Jfr resonemanget med Dahlgrens 
exempel om tyska språkinlärningen.)  

Är det här alltför tokigt? Well, i tre projekt har jag fått tillfälle att 
konstatera att lärare inte ofta skriver om sin skolverksamhet – 
medan vi forskare gör det. Redan under det ovan omtalade MOL-
projektet (1975–78) med hundratals inblandade lärare, hade vi svå-
righeter med att få lärare att skriva om sina erfarenheter. I Vuxen-
livprojektet (1982–85), som jag återkommer till, belystes det faktum 
att en mindre grupp lärare inte var vana vid att ”läsa sina egna 

                                           
21 Jfr Ehn & Löfgren (1982), sid. 107 ff. 
22 Att göra analogier är för övrigt också något typiskt fenomenologiskt. 
”Searching for examplifications that vividly illustrate the invariant structural 
themes and facilitate the development of a structural description of the phe-
nomenon” (Moustakas, 1994, sid. 98). Fenomenet jag vill lyfta fram är den icke-
byråkratiska dimension som finns i förtrogenhetskunskapen. Eller för att fram-
häva den didaktiska dimensionen: Learning by doing. 
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tankar” – dvs. att läsa sina uttryckta åsikter i en intervju. I Tillsam-
mansprojektet, som varade 1997–2000, med hundratals inblandade 
lärare, visade det sej också svårt att få lärare att dokumentera sina 
yrkeserfarenheter (Tjellander, 2000a). De här tre projekten spänner 
över en såpass lång tidsperiod, att jag med fog kan hävda att det 
handlar om ett pedagogiskt kulturellt problem – lärare skriver inte; 
alltså kan de inte vara av ett forskande slag när det gäller deras egen 
praktik och didaktik. 

Vad är nu detta? Betänk så våra praktikuppgifter. Ni lärarkandi-
dater ska undersöka både det ena och andra, ni får så mycket upp-
gifter att göra, att ni klagar över allt skrivande. Vi lärarutbildare vill 
att ni ska forska kring era praktikplatser. I mitt pusselläggande har 
jag följande bitar: 
 
Ni ska lära känna de olika pedagogiska kulturer ni hamnar i, olika 
praktikplatser kan variera lite grann. Därmed borde ni ha kunskap om 
hurusom man forskar etnografiskt och kulturellt. 
 
Ni får inte någon forskningsmetodisk skolning alls, innan ni får era 
praktikuppgifter. 
 
Ni hamnar i en pedagogisk kultur som är huvudsakligen muntlig, alla era 
skrivuppgifter är inte något kulturgods i den praktiska skolvardagen. Era 
uppgifter tillhör den byrå-kratiska kulturen på lärarhögskolorna och 
universiteten. 
 
Den vetenskapsteori som kanske bäst passar studiet av muntliga kulturer 
är den relationsvetenskapliga. Denna känner ni dåligt till. 
 
Kommen så här långt får vi syna Ongs perspektiv på hur man ska-
par vetande, forskningens beståndsdelar. Ong gav några kännetec-
ken i mitt citat ovan: 

Allt tänkande, också tänkandet i primärt muntliga kulturer, är i 
någon mån analytiskt: det bryter ned sitt material i olika kom-
ponenter. Men abstrakt logiska, klassificerande och förklarande 
undersökningar av fenomen eller vedertagna sanningar är 
omöjliga utan skrivande och läsande. 

Det Ong betonar är således ett sätt att skapa vetande på som bär den 
traditionella positivismens kännetecken. Ett relationsvetenskapligt 
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paradigm är annorlunda, och det alldeles häpnadsväckande är att i 
ett relationsvetenskapligt paradigm blir faktiskt även den muntliga 
kulturen forskande!23 
 

Min förförståelse av fenomenologiskt vetandeskapande, samt min 
vetenskapliga förebild för ett engagerat, personligt skrivsätt, Per-
Johan Ödman 
Under åren 1967–69 fungerade Per-Johan Ödman (1980) som 
gruppledare i en didaktisk stödgrupp åt lärare vid Zigenarskolan i 
Årstad. Detta projekt är det första pedagogiska processhjälparpro-
jektet mej veterligen, och det vållade debatt inom flera områden. 
Dels, som ni säkert kan förstå, p.g.a. området, en etnisk minoritets 
problematik, och dels p.g.a. det vetenskapliga arbetssättet. Vad som 
dessutom är intressant i dagsläget, är att det aldrig blev debatt om 
den didaktiska formen för projektet! Aldrig att någon ifrågasatte 
den gruppdynamiska samtalsform som präglade projektet. Märk-
ligt, tycker jag, med tanke på det motstånd som i dag finns mot 
gruppdynamiska arbetsformer. 
 
Syftet med lärarnas didaktiska stödgrupp var: 
1) ett didaktiskt syfte, som skulle realiseras genom att målen för zigenarut-

bildningen penetrerades, varefter planeringen av undervisningens innehåll 
skulle ske. 

2) ett stödjande och terapeutiskt syfte, som tillgodosåg lärarnas behov av att 
”ge uttryck för att bearbeta de besvikelser” som de upplevde i sitt arbete 
med zigenarna (a.a., sid. 20). 

 
Vad som också var unikt med projektet var att det skulle vara ak-
tionsforskningsinriktat: 

Något förenklat uttryckt går denna idé ut på att forskningen 
ska utföras i intim samverkan mellan forskarna och de för be-
slut och administration ansvariga inom den sektor i samhället, 
där det undersökta problemet har ringats in. Syftet med denna 
samverkan är att förkorta den tid, som brukar förflyta mellan 
forskningsresultatens publicering och deras praktiska tillämp-
ning. Detta går så till att förändringsprocessen studeras kon-
tinuerligt under hela sitt förlopp. De rön som görs tas successivt 
till vara och läggs till grund för omedelbara justeringar av det 

                                           
23 Jfr Maslow (1966), Levi-Strauss (1984), Andersson (1979), Ginzburg (1989). 
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aktionsprogram, som man prövar ut tillsammans. Arbetssättet 
innebär bland annat att forskarens roll definieras om från pas-
siv iakttagare till en person som aktivt medverkar i själva för-
ändringsprocessen. Ur en annan synvinkel kan man betrakta 
denna form av forsknings- och försöksverksamhet som en suc-
cessiv approximationsmetod, som grundas på de erfarenheter 
man gör under varje tillryggalagd delsträcka (a.a., sid. 20). 

Ok, nu har ni fått syftet och metoden för projektet som är en av 
mina förebilder. 

Låt mej nu förflytta er hit i dagens bild. Jag använder mej av 
analogier igen, för att visa fram de strukturella likheterna i det pe-
dagogiskt kulturella mönstret. Jag kursiverar den utbytta termen. 
 
Först syftet: 
ett didaktiskt syfte, som skulle realiseras genom att målen för läroplanen pe-
netrerades, varefter planeringen av undervisningens innehåll skulle ske. 
ett stödjande och terapeutiskt syfte, som tillgodosåg lärarnas behov av att ”ge 
uttryck för att bearbeta de besvikelser” som de upplevde i sitt arbete med ele-
verna.  
 
Ser ni att syftet är detsamma som för många handledningsgrupper i 
dag? 

 
Så, om jag får be dej att gå tillbaka till texten om aktionsforsknings-
inriktningen; 

Om du nu byter ut termen ”forskare” till ”forskande lärare”, så 
har du receptet på dagens förändrade lärarroll ... En lärare som 
tillsammans med sina elever arbetar aktionsforskande, problem-
baserat och grupporienterat! OK? 
 
”Förförståelse” (Ödman, 1980) innebär att jag har en förståelse se-
dan tidigare om fenomenologiskt vetandeskapande.24 Denna för-
förståelse är för mej inte enbart av intellektuell art, utan den tillhör 
förtrogenhetskunskapens dimension. Alltså sådan kunskap som inte 

                                           
24 Jag har utvecklat Per-Johans begrepp genom att dela upp förförståelsen i 
praktisk förförståelse och teoretisk förförståelse. Per-Johan gjorde aldrig något 
metodiskt nummer av sitt begrepp, så som jag gör. Jag har således särskilda av-
snitt i min texter ibland, som just har rubriken praktisk eller teoretisk för-
förståelse. 
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enbart är verbal, utan även ickeverbal, sådan kunskap som finns i 
vårt body-mind. Jag vet således mer än vad jag har ord för … 

I denna text får min förförståelse av den pedagogiska process-
hjälp jag nuförtiden kan erbjuda karaktären av personlig historie-
skrivning. Jag kommer att göra reda för några olika projekt jag del-
tagit i, som gett mej erfarenheter av pedagogisk processhjälp.  
 
”Fenomenologiskt” … well, när jag väljer ut det som mest känne-
tecknar det fenomenologiska sättet att skapa vetande på, så är det 
att det är ett vetande som springer ur ett personligt, subjektivt body-
mind (Husserl, 1992; Merleau-Ponty, 1999), en alldeles levande 
person som lever med sin speciella miljö omkring sej, sin så kallade 
livsvärld. Begreppet ”body-mind” har länge använts inom hip-
pierörelsen.25 Rötterna hittar vi bl.a. inom buddhistiskt tänkande 
och indiska yogatraditioner. Men perspektivet finns även på andra 
håll. Jag måste få citera för er Clarence Crafoords (1994) fina inled-
ningsrader till kapitlet ”Kroppens berättelse”: 

Människan är i sitt språk, men hon är i lika hög grad i sin 
kropp. Språk och kropp är nära förbundna, så som uttrycks 
klart i Johannesevangeliet där det sägs att ”ordet vart kött”. 
Jaget är först och främst ett kroppsjag, säger Freud (1923), och 
fortsätter med att beskriva hur jaget är nära förbundet med 
varseblivningen av den egna kroppen, dess yttre liksom dess 
inre som t.ex. upplevs vid smärta (a.a., sid. 46). 

Husserl benämner utgångspunkterna för detta sätt att skapa ve-
tande på för ”egologiskt”. Detta har alls intet att göra med egoism, 
utan betecknar helt enkelt att allt vetande kommer ur någon levande 
persons sinne. Det här perspektivet förenar fenomenologien med 
marxismen, allt vetande är personrelaterat och knutet till en 
bestämd punkt i tid och rum – en särskild livsvärld (Gorman, 1977; 
Laing, 1972). Eskimåer skapar vetande utifrån sina erfarenheter, 
araber utifrån sina. Det är därför som jag använder det här skriv-
sättet; att skapa vetande utifrån mina livsvärldar. Det är i Husserls 
mening ”egologiskt”, det vill säga att det går inte att missta sej på att 

                                           
25 Visste ni att ”hippie” kommer av ”HIP”, som i sin tur är en förkortning av 
”Highly Idealistic People”? Ganska självklart, när man tänker på vad det var 
som hippies förespråkade – alternativ medicin, grön miljö, pacifism, interna-
tionalisering. 
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det är en särskild person som skapar vetande med det han skriver, 
och han skriver på ett sätt där det tydligt framgår att han riktar sej 
till andra livs levande personer. 

Min tolkning av Husserls egologiska perspektiv gör att min feno-
menologiska uppmaning lyder: ”zu den Relationen selbst!” Inte det 
mera objektivistiska: ”zu den Sachen selbst!”, som Husserl hävdade. 
Det är i relationerna med våra medmänniskor, och i relationen till 
vår omvärld, som kunskapen formas och bildas. I synnerhet i mitt 
yrke, lärarens, är det påtagligt att kunskaper är personrelaterade. Ett 
gott exempel på betydelsen av det personliga mötet fick jag höra på 
en konferens: ”Jomenvisst är det så! Tänk bara på våra politiker, 
som kan resa jorden runt bara för ett samtal på en timme eller två. 
Så visst är det viktigt med det personliga mötet!” 

Denna egologiska/personrelaterade utgångspunkt får naturligt-
vis praktiska konsekvenser för forskandet. Det blir tvärtemot den 
objektiva forskningens strävanden, den där de studerade fenome-
nen bör vara helt fristående, opåverkade av forskaren. Relationsve-
tandeskapandet är ”adjektivt”, det finns ett samband mellan fors-
karen och utforskad. För att förstå forskningsprocessen, måste vi 
förstå relationen mellan den som forskar och det/de som utforskas: 
”zu den Relationen selbst!” 

Exempel på hurusom vi lärts in i ett annat sätt att skapa vetande 
på, det där de vetenskapliga sanningarna inte tycks ha att göra med 
personer, är när min dotter i första årskursen på gymnasiet blev 
tipsad av en kompis att hon inte skulle skriva ”jag” i sina labora-
tionsredogörelser, utan istället uttrycka sej i passiv form. (Lägg 
märke till att det heter just ”passiv form” – ingen gör något.)  

Typ: ”Vätskan hälldes i provröret.” Skulle Anny Emma behållit 
sin textart: ”Jag hällde vätskan i glaset”, så kanske t.o.m. någon 
hade tyckt att hon var ostrukturerad eller flummig rent av … Detta 
att jämföra med redaktionsråd till författare i ”Field Methods”, där 
man ber författarna skriva i första person singular. 
 

Hurusom jag träffar på begreppet ”pedagogisk processhjälpare”, 
och en del av min teoretiska förförståelse skapas 
Under några år i slutet av sjuttiotalet arbetade jag i ett forsknings-
projekt som bl.a. syftade till att försöka implementera utvärdering 
som arbetsform på sommarfortbildningskurser för lärare (Carlberg 
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& Tjellander, 1977, 1978). I det arbetet stötte jag för första gången på 
begreppen och rollerna processhjälpare och förändringsagent. Jag 
tyckte omedelbart att dessa två pedagogroller verkade spännande. 
De hade ett innehåll som var mycket levande, till skillnad mot de 
pedagogroller som var gängse inom utvärderingsforskningen vid 
den här tiden – tester och/eller statistiska modeller (jfr Franke-
Wikberg, 1990). Som processhjälpare arbetar du med formativ ut-
värdering, vilket betyder att du själv är med i den process du sam-
tidigt värderar. Ett dynamiskt arbete, mycket annorlunda än vad 
som följde av de traditionella metoderna.  

Inom det ovan nämnda projektet ”Modeller för lärarfortbild-
ning”, 1975–1978, arbetade vi mycket med Havelocks (1973) tankar 
kring så kallade ”change agents”, förändringsagenter. Havelock ser 
fyra olika roller som en förändringsagent kan spela, mer eller mind-
re uttalat. För det mesta är förändringsagentens fullständiga roll en 
blandning av de olika rollerna. 
 
Katalysatorn är den som sätter igång saker och ting, som startar 
processer på ena eller andra viset. Ofta är det frågan om att provo-
cera fram handlingar, de flesta organisationer är nöjda med status 
quo. 
 
Lösningsgivaren är ofta detsamma som ”ämnesexperten”. Det är den 
som sitter inne med lösningarna på problemen, som har bestämda 
uppfattningar om hur målen ska nås. Men lösningsgivaren ska ock-
så ha en känsla för att välja rätt tidpunkt för sitt agerande – annars 
mottas inte lösningarna. 
 
Resursgivaren är den som kan backa upp en förändringsprocess med 
ekonomi, personer av betydelse som kan arrangera möten etc. 
 
Processhjälparen är den som kan hjälpa organisationen att formulera 
sej kring sina problem, som kan hjälpa till med diagnos av problem, 
som ger återkoppling mellan individerna i systemet, som är stöd-
jande och stimulerande för processen över huvudtaget. 
 
Den traditionella lärarrollen påminner mycket om lösningsgivarens 
och resursgivarens roller  
- lärarna vet svaren på frågorna,  
- lärarna arrangerar elevernas undervisning. 
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Nå, tiden var inte riktigt mogen ännu för en forskarroll enligt ovan, 
även om nu Per-Johan Ödman hade brutit igenom vallen. Forskar-
rollen var starkt knuten till den tidens sätt att skriva – och då var det 
faktiskt statistik som gällde. Hade vi agerat fullt ut i de roller 
Havelock beskriver, så hade vi också tvingats att skriva på ett annat 
sätt, eller hur? Hur ska du kunna beskriva något du provocerar fram 
i en organisation? Hur ska du kunna beskriva hur du stimulerar och 
stödjer pedagogiska processer? Det säger sej självt, att sådana 
beskrivningar måste vara av berättande karaktär, det är inga 
fenomen som låter sej fångas i enkätens frågebatterier! 
 
Mitt engagemang ledde till att jag kom med i något mycket trevligt 
under några år, nämligen Nordiska Sommaruniversitetet. Där var vi 
ett glatt gäng som hade en studiecirkel som hette ”Vidensformidling 
i skolen”. Vi hade inga lärare, vi undervisade varandra. Det var 
danskarna som var tongivande, om jag minns rätt. Med Karen 
Borgnakke i spetsen, numera aktningsvärd professor i pedagogik 
med speciell inriktning på pedagogiska processanalyser (Borgnakke, 
1996). En annan medlem startade en kritisk utbildningstidskrift, 
Donald Broady hette han. Där diskuterade vi dolda läroplaner, och 
hurusom man borde arbeta mera tvärvetenskapligt i skolan. Vi lyss-
nade till intressanta vittnesmål om hur lärare blandade hushållslära 
med matematik, eller om hur lärare lät ungarna forska ute i samhäl-
let runt om sin skola. Det var på sjuttiotalet det där, tänk vad tiden 
går! Det var alltså lärarrollen som var i fokus, didaktiken, veten-
skapligheten. ”Den forskande läraren” var en rubrik, ”den själv-
kritiske – (numera reflekterande) – läraren” var en annan rubrik. 
Som jag minns det, så var vi ute efter en ny lärarroll – den pedago-
giske processhjälparen. Vi var ju unga akademiker, och därmed 
självklart teoretiskt inriktade. Vi strävade också alla efter en bredare 
social kompetens än den gängse inom lärarrollen – flera av oss var 
första generationsakademiker med arbetar- och tjänstemanna-
bakgrund. Eftersom mina föräldrar befann sej på s.k. klassresa 
förstod jag tidigt språkbrukets enorma betydelse, och gick kurs i 
sociolingvistik. På den tiden kunde man mycket skapa sin egen fors-
karutbildning, och jag siktade på den pedagogiske processhjälparen. 
Jag gick kurser i mentalhygien som det hette, allmänläkarkursen i 
psykiatri fick jag tillgodoräkna mej också. Den betydelse jag lade i 
begreppet processhjälpare hade starka influenser från mina övriga 
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sysselsättningar under sjuttiotalet. Jag var styrelseledamot i 
Psykoterapeutiskt Forum och RFHL i Linköping, och således var det 
för mej alldeles självklart att se till hela människan när det gällde 
den pedagogiska processhjälparens roll. 

Bakgrunden till mitt intresse för den pedagogiske 
processhjälparen – min praktiska förförståelse av rollen 
När jag funderat kring varför jag kom att inrikta mej på pedagogisk 
processhjälp, så hamnar jag självklart i egna skolminnen. Engagerad 
som jag var i elevråden, så hade jag redan tidigt undringar kring hur 
den goda undervisningen skulle gå till. Även om det mesta vi gjorde 
var att ordna skoldanser och ”Operation Dagsverken” … 

Den stora lärarstrejken med följande lockout i mitten av sextio-
talet gav en besynnerlig erfarenhet. Vi var ett gäng pendlande gym-
nasister som bodde i Åtvidaberg och gick på läroverket i Linköping. 
Under de veckor undervisningen var inställd ordnade vi vår egen 
undervisning typ studiecirkel. Vi lyckades väldigt bra med det där, 
och det var en märklig Aha-upplevelse att inse, att lärare kanske 
inte var nödvändiga …  

Vi hade i vår klass en mycket modig ung dam, som kom ihop sej 
fullständigt med en av lärarna. Denna modiga tjej ordnade så att 
hon fick tentera i de ämnen läraren hade, istället för att följa lek-
tionerna. Det gjorde ett starkt intryck på oss alla, vi talade ofta om 
det där. Och erfarenheten av att ordna den egna undervisningen 
satte ännu starkare ljus på denna modiga tjej, som tordes skippa en 
dålig lärare. Själv handlade jag helt annorlunda, jag följde det klas-
siska sättet och skolkade friskt ifrån de i mitt tycke dåliga lärarnas 
lektioner. Som du har märkt, illustrerar mina minnen ovan bristen 
på pedagogisk processhjälp ... 

Minnet ifrån lärarlockouten presenterar jag först, eftersom den 
gav oss Åtvidabergare en känsla av att själva styra vårt lärande. Vi 
fick alla en erfarenhet av att studera tillsammans, typ studiecirkel, 
utan den traditionelle läraren. 

En annan hisnande pedagogisk erfarenhet är denna: 
Och nu är vi ytterligare några år tidigare i min personliga skol-

historia. Bristen på pedagogisk processhjälp karakteriserades av att 
det var otänkbart för oss elever att en lärare skulle ta reda på våra 
intressen, och sedan hjälpa oss att skaffa oss nya kunskaper – ett 
fenomenologiskt perspektiv på lärandet således, med utgångspunkt 
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ifrån elevernas livsvärldar. Det vi var vana vid, och alltså fick en 
god förtrogenhetskunskap i, det var att lärare talade om för oss vad 
vi skulle kunna, och sedan var det bara att stoppa korvarna fulla. 

Men! 
Jag minns en ung lärarinna vi fick i geografi ... Vi fick henne som 

vikarie i första ring i Landskrona. Vår ordinarie gamle lärare hade 
fått hjärnblödning efter att ha drämt alltför många pekpinnar i kate-
dern. Hon berättade att hon var doktorand i geografi, och att hon 
skulle till Grönland för att studera glaciärer nästa termin. Och sedan 
sa hon att istället för läxor så skulle vi få arbeta med något som vi 
fann särskilt intressant. Sedan skulle vi presentera detta för klass-
kamraterna i form av ett föredrag. Otroligt. Landskrona läroverk, 
1962.  

Vi tittade på varandra i klassen, vad var detta? 
Med tvekan, och om jag minns rätt, viss ironi, frågade jag henne 

om det gick bra att hålla föredrag om rymdfärder eller djuphavs-
dykning? Jag var synnerligen osäker på om dessa mina favoritom-
råden på fritiden skulle platsa in i skolans värld ... Hennes svar var 
något om att det var ju verkligen geografi, att upptäcka nya, okända 
områden! Och så frågade hon om jag hade läst National Geo-
graphic? Visserligen var dom på engelska, men det kanske gick bra 
ändå? Och så, nervösa upplevelse, hon talade med mej om rymdfär-
der och djuphavsforskning – på allvar, det som jag var intresserad 
av! Nervösa upplevelse, eftersom min förtrogenhetskunskap av un-
dervisning och därmed sammanhängande samtal med lärare, inne-
bar att jag alltid talade med lärare på ett sådant sätt att de omedel-
bart skulle kunna ge mej ett högt betyg. Men denna ”Paula Freire” 
diskuterade med mej, undrade hur jag trodde det var möjligt att ... 

Istället för att tala om för mej vad det var jag skulle lära mej. Hon 
arbetade på sitt sätt problembaserat, med individuella elevprojekt – 
och dessutom tvärvetenskapligt. För min del, i alla fall, eftersom 
hon fick mej att läsa engelsk facktext ... Om jag nu minns rätt, så var 
vi tre i klassen som fick stort A i geografi den terminen. Av någon 
anledning fick jag stort A i engelska också ... 

Det blev två föredrag, ett om rymdfärder och ett om djuphavs-
forskning. Jag kan se mina teckningar på svarta tavlan för min inre 
syn just nu, i skrivande stund. 
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Den där gamla elevrollen jag hade lever ännu inom mej. Det är nog 
den som gör att jag tycker om att vara pedagogisk processhjälpare, 
”flummig kompis” istället för ”riktig lärare”. Att vara pedagogisk 
processhjälpare innebär att du måste ha bra minne också ... Det är 
betydelsefullt att inse, att lärarroll och elevroll är s.k. komplemen-
tära sociala roller. Den ena kan inte finnas utan den andra. I mitt 
perspektiv ser jag den pedagogiske processhjälparen som en mycket 
integrerad socialpsykologisk roll, alltså att du också lär av dina ele-
ver. Det är i denna integrerade roll som jag kan se dimensionen 
”medforskare” växa fram, bl.a. Som pedagogisk processhjälpare bör 
du också ha arbetat igenom dina skolminnen på ett sätt som gör att 
du kan hålla din inlevelseförmåga levande. 
Mina första egna försök att lämna en traditionell lärarroll var fak-
tiskt inte inom skolans värld, utan som instruktör på Livräddar-
skolan i Tylösand i mitten av sjuttiotalet. Utan att ha hört talas om 
begreppet, blev jag en slags ”spelande tränare”, som man säger 
inom idrottsvärlden. Många moment inom livräddarutbildningen är 
sådana, att det blir ganska lätt med en annorlunda lärarroll. Det 
handlar ju inte om klassrumsundervisning precis. Det är alldeles 
uppenbart att relationen mästare-gesäll-lärling gäller, i en nära un-
dervisningssituation, där det också är helt uppenbart att den peda-
gogiska principen framför andra är ”härmning”. Men i en annan 
mening, än den som ofta används i skolans värld, den där ”härm-
ning” ses som något negativt och som ren mekanisk kopiering. Jag 
har börjat tro att de häftiga kritikerna av härmning inte har rent mjöl 
i påsen ... På Livrädderiet är det nämligen alldeles självklart, att vi 
som personer är så olika, att var och en härmar, men på sitt vis.26 Vi 
blir alltså inte kopior, även om vi härmar. Det är alltså inte farligt att 
härma, man mister inte sin personliga integritet om man nu hän-
delsevis skulle härma någon. Well, det jag gjorde på Livrädderiet 
som faller inom ramen för pedagogisk processhjälp var: 

Jag var i vattnet tillsammans med eleverna, jag satt inte i båt eller 
stod på bassängkanten. Jag körde inte hela träningspass själv, utan 
fördelade olika moment bland mina kollegor – även om det nu var 
jag som chefade. Den som var mest kompetent inom något område 
fick köra sin grej, och när jag visste att någon av de andra instruk-
törerna höll på att träna på något som han eller hon inte kunde så 
                                           
26 Jag har haft stort utbyte av att kunna diskutera imitation och inlärning med 
Philip Jackson, som har funderat och skrivit kring detta (Jackson, 1986). 
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bra, så fick den instruktören ta träningen med eleverna på just det 
momentet. 

En av de ”värsta” förändringarna var måhända att jag lät tjejerna 
leda träningspass ...  

Jag införde kontinuerliga utvärderingspass av hur dagen hade 
varit. Det var inga märkvärdigheter, men de ovan uppräknade bete-
endena var helt nya inom den pedagogiska kultur som rådde.  

Erfarenheterna från Livskolan i Tylösand fäste min uppmärk-
samhet vid en speciell dimension i didaktiken. Vanligtvis talar vi 
om tre centrala didaktiska frågor (Dahlgren, 1990): Varför? Vad? 
Hur? Jag skulle vilja lägga till ett didaktikens ”När?”. Inom 
livräddarutbildningen är det mycket tydligt med denna dimension. 
Man kan inte lära sej något, och inte heller undervisa någon, när 
man är fysiskt och psykiskt slutkörd ... Man kan inte heller lära sej 
en del saker om man är rädd, och man kan inte heller lära sej en del 
andra saker om inte vädret tillåter. Det kan verka trivialt, men det 
finns skäl att uppmärksamma den didaktiska ”När?”-dimensionen. 
Inte minst om du tänker dej som pedagogisk processhjälpare, vars 
verksamhetsområde har stora likheter med terapeutiskt arbete; du 
arbetar med förändringsprocesser. Men inom skolans värld har ju 
När?-frågan en mycket mera ”vanlig” betydelse: När? – tyska 08.10–
08.50, svenska 09.00–09.40 etc. Schemat i traditionell mening, till 
skillnad från en skolvardag där elever själva planerar sin tid i längre 
sammanhängande tidspass. 

Senare erfarenheter ifrån behandlingshemmens horisont har fört 
ytterligare aspekter till den didaktiska När?-dimensionen. Återigen 
kanske trivialiteter – men det är uppenbart att det inte är bra för 
inlärningen att vara drogad, – eller rädd. I förändringsprocesser 
spelar också rädslor in, otrygghet och helt enkelt andra attityder än 
de du och din arbetsgivare eftersträvar som processhjälpare. När? – 
blir här en viktig dimension. Känslan för timing, som vi säger inom 
idrotten. Ett exempel från min dotters början på Sannarpsgymnasiet. 
Några lärare presenterade sej mycket knapphändigt den första 
lektionen, hojtade glatt något om att: ”då kör vi igång”! Flera av 
Anny Emmas kamrater blev också tagna av denna rivstart. Känsla 
för timing? Tveksamt, eller hur? Men jag vill inte påstå att lärarnas 
didaktiska möte med de nya gymnasieeleverna saknade den 
didaktiska ”När?”-dimensionen. Tvärtom var det som hände ett 
tydligt exempel på hur När?-dimensionen medvetet utnyttjades. Det 
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ingår ju i den traditionella pedagogiska kulturen att lärare ome-
delbart ska sätta sej i respekt, som det heter. ”Kör hårt från början, 
strama tyglar! Då lär dom sej att höra upp och vara koncentrerade!” 
Ja, ”dom” i det här exemplet syftar på min dotter och hennes 
kamrater, de nya gymnasisterna, som ska få en inblick i vuxenvärl-
dens demokratiska arbetsformer på gymnasieskolan. Dom får ju 
rösträtt när dom blir arton, andra eller tredje året på gymnasiet. När 
jag ändå är inne på didaktiska dimensioner … Ännu en didaktisk 
dimension menar jag Moira von Wright beskriver i sin avhandling 
”Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori 
om människors intersubjektivitet”. Moira tar upp det klassiska 
didaktiska problemet: ska man behandla eleverna som ett objekt 
eller ett subjekt? Dvs. ett vad eller ett vem. Som Rogerian och 
fenomenolog delar jag självklart Moiras uppfattning – det är 
”vemet” som gäller – personen, den levande människan. Det per-
spektiv du har som didaktiker styr hela relationen mellan dej och 
dina elever eller studenter. 

Med stort nöje kan jag också lägga till en sjätte didaktisk dimen-
sion, som uppmärksammades av Malin Larsson, nyutexaminerad 
ma/no-lärare. Malin lanserade Var?-dimensionen vid ett didaktik-
seminarium. Det är en dimension som blivit alltmer tydlig på våra 
skolor de senaste åren. Skolor byggs om för att passa den nya 
grupp- och projektorienterade pedagogiken. Var? Ska vi vara? – 
finns det något grupprum ledigt? Kan vi sitta i biblioteket? Ska vi 
söka upp någon att intervjua? Och en eftermiddag lade överstelöjt-
nant Jan Dorff till en självklar sjunde didaktisk dimension: Vad 
kostar det? Jag hajade till inför denna uppenbara didaktiska dimen-
sion – vi vet alla vad resurser betyder för möjligheter till 
meningsfull undervisning. ”Jovisst hade det varit bättre med 
mindre seminariegrupper, men det har vi inte råd med, så det får bli 
storföreläsning …” 

Avslutningsvis, den gruppterapeutiska utbildningen med Wulff 
Feldman i slutet av sjuttiotalet. Det var ju verkligen en inskolning i 
pedagogisk processhjälp. Om jag minns rätt var Feldman också ut-
bildad av Carl Rogers, och Rogers är självklart en av mina teoretiska 
favoriter. Det jag särskilt lärde mej i de där samtalen med Feldman, 
det var att stå ut med att inte vara i centrum jämnt. Det var 
naturligtvis mycket betydelsefullt att få börja tampas med den egna 
narcissismen. På ett märkligt vis hängde denna lärdom ihop med 
mitt auktoritetsberoende. Man kan ju tycka, att eftersom jag provade 
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på mera demokratiska arbetssätt på Livrädderiet, så borde jag inte 
vara så auktoritetsbunden eller narcissistisk heller. Men just genom 
att jag var pionjär, så hamnade jag ju i centrum – och 
auktoritetsbundenheten fanns där också. Men i den gruppdynamis-
ka utbildningen så fick jag arbeta igenom en hel del av denna pro-
blematik. Längre fram återkommer jag till dessa mina lärdomar, 
men här vill jag bara betona förförståelsen av pedagogisk process-
hjälp som ledarskap genom min gruppdynamiska utbildning.  
 

Från passiv observatör till den engagerat skrivande forskaren och 
konsulten – nu börjar den pedagogiske processhjälparen! 
Och nu över till ett helt annat verksamhetsfält, från livrädderi och 
gruppdynamik till skolforskning. Om jag i de föregående verksam-
heterna vistades i ”learning by doing”, så innebar skolforsknings-
projektet INOVA – ”Studiet av INOVAtionsprocesser i grundsko-
lan” att lära genom att iaktta, observera och fråga. Jag var ju en pas-
siv deltagande observatör, jag deltog inte i skolans verksamhet. Vår 
forskarroll i detta projekt var sådan, vi skulle inte påverka de skolor 
vi studerade under projektets gång. Den riktigt stora skillnaden mot 
de tidigare ”learning by doing”-verksamheterna var ju att som 
forskare så ska du dokumentera det du varit med om, det du forskat 
och studerat och lärt. Och det är till detta forskarens skrivarläge jag 
nu tar er med: 
 
Det sista året i ”fält” i INOVA-projektet, läsåret 1981/82, var jag 
mera sparsamt på Hagebyskolan. Mesta tiden gick åt att analysera 
studierna och skriva rapporter. Det var nu som stegen in mot ett 
möte med skolans personal började, det märkte jag när jag startade 
rapporteringen. Det verkar ju barockt att jag uttrycker mej så här: 
”Det var nu som stegen in mot ett möte med skolans personal bör-
jade ...”, med tanke på att jag levt och arbetat tillsammans med dom 
alla i fyra års tid. Men det som händer nu är en magnifik illustration 
till det som jag tog upp inledningsvis, forskningens starka byrå-
kratiska koppling. Dels genom att de vardagliga erfarenheterna 
”förvandlas” när de dyker upp i skrift, det skrivna ordet tillmäter vi 
en annan kraft än det talade, en annan makt:  
”Jamen det står ju så här här! Svart på vitt!”  
”Jo, visserligen, men det var kanske inte riktigt så jag menade ...” 
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Det skrivna ordet är ju också publikt, något alla kan ta del av. 
Därmed är det också politiskt i ordets egentliga mening, någonting 
”gemensamt” – ”polis”. Jag fick problem med skrivsättet. Av tradi-
tion skrev jag på ett ganska utanförstående vis om Hageby och 
personalen där. Det var något som inte stämde, jag kände mej inte 
utanför. Och jag ville inte vara det heller. 

Om någon frågade mej vad jag arbetade med, så svarade jag att 
jag jobbade på Hagebyskolan. Jag kunde ju ha valt att säga att jag 
arbetade på pedagogiska institutionen i Linköping, men det gjorde 
jag alltså inte. Det var först i nästa led som jag sa att jag jobbade på 
Hagebyskolan som deltagande observatör. Vilket ju innebar att jag 
var ”utanför” ... 

Forskarrollen, och det skrivsätt som följer med olika forskar-
roller, blev för mej satt i brännpunkt vid den här tiden. Vi inom 
INOVA var ju kraftigt influerade av etnografisk forskning, och etno-
grafiskt tänkande. Vi hade med oss Wollcotts rader om att forska ”in 
an appreciative manner”. Någon annan etnograf hade sagt något 
klokt om: ”tänk dej själv om någon kommer och kritiserar din kultur 
sönder och samman!” Detta forskningsetiska förhållningssätt var ju 
också det nytt för oss, den akademiska traditionen säger ju att 
forskningen skall vara kritisk ... 

Och själv hade jag Gunther Wallraffs reportage i bakhuvudet – 
här ska alla brister i skolans värld avslöjas! När INOVA-gänget var 
över och pratade med några engelska skolforskare, så berättade Ray 
Bolam om en skolfröken som fått besök av skolforskare. De gjorde 
inget annat än en video om skolfrökens undervisning, de följde 
henne en dag i klassrummet. De kritiserade inte, värderade inte, 
utan lät bilderna tala för sej själva. Efter det att videon visats på en 
TV-kanal blev skolfröken nerringd av folk, som lät skolfröken förstå 
att hennes undervisning var det absolut värsta de hade sett. 
Skolfröken blev sjukskriven ett bra tag. 

Sensmoral: att i en eller annan form dokumentera skolverksam-
het fordrar viss försiktighet. Även om vi alla är vardagspolitiker, så 
har vi inte alla samma hårda hud som proffspolitikerna. De är inte 
så lättsårade, de vet att det finns olika uppfattningar om verklig-
heten – det är ju det dom jobbar med. Det hände ibland att jag 
tänkte, att det här kan jag inte publicera förrän det har gått så 
många år, att tiden och glömskan ska ha verkat. Mycket handlade 
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det om lärares attityder. Ibland var jag med om händelser där jag 
undrade över det här med lärarlämplighet ... 

Vi är några stycken som på olika vis arbetar med skolutveckling 
och/eller människor, och vi har börjat fundera över bristen på hand-
ledning inom skolans värld. Alla andra människovårdande yrken 
har handledning i tjänsten, men inte lärare!  

Forskningsetiken säger att man inte får kränka någon, eller orsa-
ka någon lidande. Det är sannerligen ingen lätt uppgift att avgöra. 
Det som en blir fruktansvärt kränkt av, det fäster inte alls vid någon 
annan. Närvänen (1999)27 har gjort samma iakttagelse: 

En annan erfarenhet är att ett citat som av mig bedömdes som 
fullständigt harmlöst inte bedömdes på samma sätt av den som 
citerades (a.a., sid. 69).  

Jag började också så smått att luckra upp mitt förhållningssätt till 
lärarna. Jag höll inte alltid inne med mina funderingar längre. Lä-
rarna frågade mej också vad jag skulle använda allt material till. Det 
borde ju komma lärare till del och inte bara bli en rapport bland alla 
andra, instoppade i en bibliotekshylla. Dessa tankar ledde till att jag 
började skriva mina fältrapporter som om de var långa brev till per-
sonalen. 

Jag strävade efter det skrivsätt som Nilsson (1977) förespråkar: 

Om betydelser, tankar och medvetande är produkter av inter-
aktion och om vetande är vetande med andra, då bör sociolo-
gens skrivsätt vara grundat i dialoger. Vetenskapligt arbete är 
då främst dialog, samtal och kamp med andra som vänner, 
klassikerna, ovännerna. Den sociologiska texten bör vara ett 
öppet samtal in i morgondagen. Livet är ständigt tillblivelse, i 
ständigt under- och överskridande. Samhället är inte -, samhäl-
let blir: samhället är ofärdigt relativt historiens gång. Att möta 
det tillblivande med knivskarpa bilder och ett slutet skrivsätt 
innebär att innan bilden är framkallad och statistiken hunnit 
från tryckeriet är verkligheten ny. En undersökning kan bestå 
av enbart frågor, men aldrig någonsin enbart svar. Dessutom, 
och inte att förglömma; som människor är vi våra dialoger eller 
monologer. Och vi kan välja oss själva som dialog eller mono-

                                           
27 Närvänens bok rekommenderar jag å det varmaste! Bl.a. lyfter Närvänen 
även fram det viktiga i att referera idégivande samtal med kollegor och andra 
forskare. Det är fortfarande alltför vanligt att den byråkratiska traditionen lever 
så starkt, att endast publicerade skrifter anses skola refereras! 
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log. Det vanliga är att andra väljer oss, åt oss, som monologer 
(sid. 15). 

Till sist blev det klart mellan personalen och mej att jag borde vara 
kvar på skolan för att personligen använda mina erfarenheter i 
samarbete med lärare och skolledning. Jag fick under läsåret 1982/ 
83 en halvtidstjänst som pedagogisk processhjälpare. 

Speciellt vill jag nämna en rapport om Forskningsmetoder28, som 
jag skrev. Jag kände det angeläget att presentera den etnografiska 
modellen och mjukdataperspektivet för lärarna, eftersom den synen 
på vetenskapande bryter mot det förhärskande paradigmet om ob-
jektivitet. Jag hade gått en trevlig kurs på forskarutbildningen för 
Christina Gustafsson, men det perspektiv hon presenterade, det 
ramfaktorteoretiska, satte inte det fenomenologiskt-etnografiska 
forskandet särskilt högt. Orienteringen på kursen var fortfarande 
positivistisk och strävade efter det objektivt mätbara (Gustafsson, 
1981; Lundgren, 1981).  

Varför tyckte jag detta var så viktigt då? Någon kanske menar, 
att lärarna inte var särskilt betjänta av att ta del av vetenskaplig 
metod? Jo, vitsen var helt enkelt den, att även på skolan är det för-
härskande kunskapsparadigmet det som innehåller krav på objek-
tivitet. Lärarna låter sej styras av argument som går ut på att feno-
men eller händelser är objektiva. Därför blev det viktigt att visa på 
att detta inte är det allena saliggörande sättet att uppfatta världen 
på. 

Den mjukdatainriktade forskningen stod dessutom i samklang 
med de funderingar som återfanns i läroplanen om hur skolperso-
nalen ska arbeta när de ska utvärdera sin egen skolas verksamhet. 
Det ska inte ske genom svårfattlig statistik eller ”klassisk veten-
skaplighet”, utan genom samtal och beskrivningar av mera person-
lig karaktär. Ett problem tar här gestalt. Om ”mjukdata” var ett nytt 
sätt att arbeta på inom vetenskapssamhället då, så var det ännu 
mera ”nytt” i skolsamhället; när det gäller att uppfatta dessa data 
som vetenskapliga data. Det är fortfarande så. Kontrasten mellan 
många lärares vetenskapsteoretiska hemvist och den vetenskaps-
teori vi återfinner i dagens läroplan blir än mera markerad. Nu har 
vi inskrivet i läroplanen att det finns fyra kunskapsformer – fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta märktes bland lärarna: 
                                           
28 Tjellander, B. (1986b). Antropologisk metod i ett skolforskningsprojekt. 
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många accepterade utan vidare det statistiska materialet, men hade 
invändningar mot intervjudata eller mina observationer. 

När jag presenterade mina rapporter tog jag ofta upp begreppen 
objektivt och subjektivt. Jag betonade flera gånger att det inte är 
”fel” att vara subjektiv som lärare och att allsidighet inte utesluter 
subjektivitet. Många lärare tolkar läroplanen så, att deras under-
visning ska vara objektiv = opersonlig och allsidig = neutral. 

Jag delade ut alla rapporter till lärarna i manusform för genom-
läsning och diskussion. Så här i backspegeln saknar jag dagboks-
anteckningar om just de händelser som utspann sej kring Hageby-
iternas läsande av mina rapporter. Det var ju det som var ”mitt möte 
med personalen”, det där viktiga mötet när du som forskare ska låta 
dina texter få liv i samtal med dom du har ”beforskat” (HSFR 1990). 

Vid min forskningsinstitution diskuterade vi ofta aktionsforsk-
ning och deltagande forskning (Werdelin, 1982). Jag sympatiserade 
med dessa typer av forskning, och perspektivet legitimerade mitt 
arbetssätt. Även om jag hade fungerat som den traditionellt utan-
förstående forskaren, så kunde jag i alla fall närma mej Hageby-
iterna genom att diskutera mina texter med dem. Jag inbjöd alla 
arbetsenheter till diskussion av mina rapportmanus. Kollegiet rea-
gerade naturligtvis olika. När jag vid ett tillfälle var i färd med att 
dela ut ytterligare en rapport, möttes jag av kommentaren från en 
lärare som med avsmak tog emot rapportexemplaret: ”Jaså, du delar 
ut mer skit nu!” Och jag i min naivitet och stolthet över det jag 
skrivit måtte sett både häpen och ledsen ut. En annan kollega såg 
mitt ansiktsuttryck, och sköt snabbt in: ”Nämen så du säjer! Det där 
är väl ingen skit heller!” Jag fann mej i situationen, det var ju fak-
tiskt så att de två kollegorna hade mycket olika inställning till 
undervisning. Och att jag i mitt skrivande faktiskt hade tagit ställ-
ning för en progressiv didaktik.  

Men någon garvad pedagogisk processhjälpare var jag inte ännu, 
i mycket var jag fortfarande studenten som ville ha beröm för sina 
texter. Alltså den positivistiskt skolade studenten; jag kan inte 
minnas att vi överhuvudtaget talade om hur folk reagerade på vår 
forskning – och vad vi tänkte om det. 
Inte alla arbetsenheter bjöd in mej till diskussion. En av de första var 
en arbetsenhet på Vrinneviskolan, den andra av skolorna på 
Hageby. Mötet med Vrinnevis arbetsenhet var en ”critical incident” 
för mej. Kontrasten mellan den akademiska kulturen och den peda-
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gogiska kultur som jag strävade efter framstod i knivskarp kontrast. 
Men denna gång var det jag som stod för den traditionella 
akademiska kulturen, och Vrinnevikollegorna för den pedagogiska 
processhjälpen. Jag kom till mötet, laddad med argument och själv-
klart förväntandes mej något liknande ett uppsatsseminarium vid 
akademia. När jag klev in i konferensrummet märkte jag direkt att 
det var något som inte stämde ... 

Det stod en smörgåstårta på bordet, och kaffe ... 
Det var inte dukat för mina förväntningar. Efter en stund släppte 

min försvarsinställning, jag skämdes över mina förväntningar och 
blev påtagligt rörd. Hur kunde jag ha inbillat mej att dessa männi-
skor, som jag arbetat så nära i fyra års tid, nu skulle hoppa på mej i 
akademisk opponentstil? 
 

Den aktivt deltagande observatören 
En bit in på höstterminen 1982 var det klart med min anställning på 
Hageby. I den arbetsplan jag skrev inför uppföljningsarbetet beto-
nade jag att min roll inte skulle skilja sej så väldigt mycket från min 
tidigare. I huvudsak skulle den innebära att jag från att ha varit en 
passiv deltagande observatör skulle bli en aktiv deltagande obser-
vatör. 

Det fanns två orsaker till detta förhållningssätt. Dels mitt per-
sonliga skäl – jag tror inte att man egentligen kan byta roller så där 
tvärt, utan man växer in i nya roller. Dels min syn på utbildning 
över huvud taget. Jag tror inte på paketlösningar, på förmedlandet 
av ”färdiga” kunskaper, utan mera på kunskapandet som ett ge-
mensamt arbete. 
 
I min arbetsplan refererade jag till det Seminar on Organisational 
Perspectives, Educational Research, and School Change som hölls  
1981-08-19--20 i Linköping, där Richard Schmuck sammanfattade 14 
års forskning och utveckling om och i skolor med avseende på kon-
sultarbetet (ur Arbetsplan för uppföljning av INOVA-projektet): 
 
• Sannolikheten för att konsulteringen ska lyckas är större, när 

personalen behöver lära sej någon ny färdighet och man då kan 
erbjuda skolbaserad fortbildning. Och utbildningen blir mest 
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effektiv i sin länkning och överföring till skolans vardag, när den 
uppträder som en integrerad del i personalens vardagliga arbete. 

 
• Sannolikheten för ett lyckat resultat är större, när konsult och 

deltagare strävar med förändringsarbetet under en längre period, 
även när de möter frustration och förvirring. Tre år är en minimal 
period för att institutionalisera en kapacitet till ”samarbetande 
problemlösningar” på en skola. 

 
Med hänsyn till dessa förhållanden, kunde jag formulera mitt arbete 
i tidshänseende så här: 
 
• Det skulle inte verka onödigt stresskapande för skolpersonalen 

och det skulle ske under en lång tidsperiod, säg tre till fem år. Då 
är de tidsmässiga förhållandena tillgodosedda, mot bakgrund av 
vad vi hittills vet om skolutveckling. Den tar tid och den bör få ta 
sin tid. 

 
• Ett andra krav på min arbetsinsats blev att den skulle ske tillsam-

mans med skolans personal. Under åren på Hageby hade jag lärt 
känna personalen där och det skulle te sej onaturligt för mej att 
inte delta på samma villkor. För att ett samarbete skulle fungera 
bra, var det befogat att jag arbetade ihop med en fortbildnings-
grupp på skolan. Vi kunde då utarbeta detaljerade verksamheter 
och arbetsinsatser tillsammans och gruppen kunde ge mej arbets-
uppgifter. 

 
Den första punkten kunde inte tillgodoses. Det fanns inga resurser 
som kunde täcka en så exklusiv roll under så lång tid. Men när höst-
terminen startade 1982, hade det tillskapats en fortbildningsgrupp 
på initiativ från skolledningen, med medlemmar från varje arbets-
enhet. Fortbildningsgruppen kom att spela en betydelsefull roll i 
händelseutvecklingen på skolan, och jag hade alltså nöjet att arbeta 
tillsammans med denna grupp. I arbetsplanen kunde jag inte ge 
några detaljer kring vad mitt arbete skulle komma att innebära, 
eftersom det skulle vara problemorienterat och deltagarstyrt. Men 
jag kunde ge några riktningsmål för mitt arbete (ur Arbetsplan för 
uppföljning av INOVA-projektet): 
 

- 46 - 



  

1. Som jag berättat om i rapporten ”Stämningsbilder” är en anledning till stress 
på skolan samtalsvanorna. Att ställa frågor om samtalsvanor, att hålla igång en 
diskussion kring samtalsvanor, blir ett riktningsmål. 
 
2. Och att stimulera funderingar kring språkbruk och tolerans med sociolekter 
är ett annat mål. 
 
3. En annan anledning till stress är det förhärskande könsrollsmönstret. Att 
vidmakthålla en ständig diskussion i könsrollsfrågor ser jag som ytterligare ett 
riktningsmål. 
 
4. I avsnittet om undervisningen pekar jag på lärarnas försök att ta del av 
varandras arbete, besöka varandras lektioner etc. Detta bland annat för att 
motverka problem vid övergången från mellanstadiet till högstadiet. Detta är 
också ett arbete jag vill delta i och där mina utvärderingstekniska kunskaper 
kan komma till användning. 
 
5. Problem med ledarskap och initiativförmåga ger jag exempel på i avsnittet 
om beslutsfattande. I det vardagliga arbetet kan mina gruppdynamiska kun-
skaper komma att vara till nytta. En strävan vore att skapa större klarhet i hur 
beslutsprocesser fungerar. 
 
6. En mer övergripande funktion jag kan ta är att förmedla forskningsinforma-
tion och att vara en länk mellan skola och universitet. 
En annan övergripande aspekt på min roll som aktiv deltagande observatör är 
att min roll skulle kunna vara förebild för lärarna; på det viset att de kunde 
prova på att vara observerande deltagare. 
 
Nu lägger organisationen hinder i vägen för att lärarna ska kunna 
vara så iakttagande och reflekterande över sin skolvardag som jag 
hade möjligheter till – men ändå. Jag hoppades på att lärarna skulle 
bli nyfikna på en sådan roll och se att det kunde vara någon vits 
med att ”gå omkring och fundera över verksamheten”.  
 
Som ni väl vet, har inte skolans kultur förändrats i detta avseende. 
Jobbet jag gjorde här ovan var alltså 1982–83, det är nu snart 20 år 
sedan. Är det inte intressant att er arbetsmiljö fortfarande är så lik? 
Och att detta handlar om kulturella pedagogiska fenomen är väl 
alldeles uppenbart. Ni känner igen er i mina resonemang, ni har 
praktik på många olika skolor, det är tjugo år sedan … pedagogisk 
kultur. Vi lever alla i den, mer eller mindre …  
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De ovan uppräknade sex inriktningsmålen jag kommit fram till 
återfanns också högt på listan över av lärarna önskade utvecklings-
arbeten. En av skolledarna genomförde en enkät kring fortbild-
ningsönskemål och utvecklingsönskemål inför det nya läroplans-
arbetet som skulle komma i och med läroplan 80. Där hamnade 
samarbetsfrågor och psykosociala arbetsmiljöfrågor högt. De 
punkter som helt var mina egna var ”att stimulera funderingar 
kring språkbruk och sociolekter” samt ”förmedla forsknings-
information”. Övriga punkter var alltså sådana som omfattades av 
oss allihopa. 
 

Två synsätt på rollen: Den aktivt deltagande observatören 
I och med aktiveringen av min roll som processhjälpare på skolan, 
så lämnar jag den klassiska fältantropologiska rollen. Nu kan min 
roll problematiserats mot bakgrunden av andra verksamhetsfält, så 
som organisationsutveckling eller gruppdynamik. Jag ska här ta 
upp tre perspektiv som ligger inom ramen för organisationsutveck-
ling. Det är Schmucks, samt Louis och Kells perspektiv. 
 
Schmucks perspektiv: 
Rickard Schmuck menar att det är viktigt för en lärarfortbildare att 
skilja på två saker, nämligen ”training” och ”consultation”. ”Train-
ing” motsvarar väl det som vi ser som traditionell undervisning; 
färdiga lektioner som ges av en ämnesexpert. ”Consultation” där-
emot innebär att en processhjälpare fungerar som katalysator med 
utgångspunkter ifrån skolans, elevernas eller lärarnas behov. 
 
Min verksamhet på Hageby var en fråga om ”consultation”. Jag 
uppträdde mera sällan som ämnesexpert, det var enbart i fortbild-
ningsgruppen som jag vid något tillfälle höll lektion om utveck-
lingsförlopp. 

Jag vill påpeka att denna roll – processhjälparen – var ett ovanligt 
inslag i skolvardagen. Ovanligt om man ser till skolkultur som 
sådan. Där var och är nämligen ”ämnesexperten” det vanligaste 
förhållningssättet. 

Processhjälparrollen är också ett annorlunda inslag i skolkulturen 
genom att den inte ”märks” så mycket – ämnesexpertens insatser är 
placerade i det traditionella klassrummet. Han eller hon uppträder 
vid vissa klart markerade tillfällen. Detta gör inte en process-
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hjälpare, dennes verksamhet blir enligt t.ex. Bernsteins (1977), 
Bernsteins & Lundgrens (1983) kriterier en ”osynlig pedagogisk” 
verksamhet. Fenomenet var tydligt för mig, många lärare undrade 
över vad jag gjorde och jag fick ta del av ett rykte som sa att jag inte 
gjorde skäl för den där halvtiden jag hade fått. Jag hamnade i sam-
ma situation som den elevvårdande personalen. De arbetade delvis 
processhjälpinriktat och en ständig kritik från många lärare var att 
de inte gjorde någonting: ”de bara går runt och pratar med ung-
arna”. Den här attityden illustrerar väl avståndet mellan de olika 
rollerna, så som de uppfattades och fortfarande uppfattas av många 
lärare. Attityden sitter benhårt fast i de lärares föreställningsvärldar 
där undervisning är renons på den nuförtiden så omtalade socio-
emotionella kompetensen. 
 
Louis och Kells perspektiv: 
Dessa båda författare har undersökt 53 så kallade ”field agents” via 
enkät och via intervju, för att kartlägga fältagenternas inställning till 
sitt jobb (1981). En fältagent är en person som arbetar med skolors 
utvecklings- och förändringsprocesser och som är anställd av en 
övergripande myndighet. 

Vad jag fäste mej vid i deras undersökning var följande: 
Louis och Kell kan notera två faktorer som är särskilt viktiga för 

en förändringsagent. Det är fältagentens stöd av sin hemorganisa-
tion och samarbetet med nyckeladministratörer och/eller opinions-
bildare i klientorganisationen. Anledningen till att jag fäste mej vid 
dessa punkter var vårt samarbete inom INOVA-projektet, och att 
min ”hem”-organisation därmed mera var skolledarutbildningen än 
pedagogiska institutionen. I INOVA-gänget var det bara jag som 
inte arbetade inom skolledarutbildningen. Jag hade också god kon-
takt med opinionsbildare på skolan. De återfanns i fortbildnings-
gruppen bland annat. Louis och Kell konstaterar också att ingen av 
de undersökta fältagenterna menar att man kan utbilda sej till job-
bet. Utan man lär sej genom att arbeta – ”learning by doing”, man 
lär sej genom ”tricks of the trade”. Detta implicerar menar för-
fattarna, att klienterna har stort inflytande på agenternas ”hant-
verksskicklighet”. Och det kan jag säga utan vidare, att Hageby-
personalen har lärt mej att bli den pedagogiske processhjälpare och 
skolforskare jag blivit. Jag kan naturligtvis inte låta bli att dra paral-
leller till lärarutbildningen ... Många, såväl lärarutbildare som lärar-
kandidater, hävdar att det är genom praktiken som en lärare verk-
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ligen blir lärare ... En annan punkt Louis och Kell tar upp och som 
gäller undertecknad, rör agentens makt och inflytande. De finner att 
agenter som har makt att kommendera sina klienter för det mesta är 
mindre effektiva än de som saknar sådan makt. De mer effektiva 
agenterna var effektiva genom sin förmåga att ordna möten vid rätt 
tidpunkt, genom att föreslå behovet av att beslut fattades i vissa 
frågor, genom att ge förslag på dagordningar eller arbetsmönster. 
Framför allt genom att de överlät kreativitet och initiativ till 
klienterna själva. Denna punkt kontrasterar skarpt mot den tra-
ditionella lärarrollen, eller hur? I mitt arbete hade jag ingen makt att 
kommendera personalen, fridfullt nog. Jag överlät initiativ och krea-
tivitet till personalen – men jag framhärdade att det skulle fattas be-
slut i vissa frågor. Louis och Kell menar också att agenten har god 
nytta av att vara medveten om sitt perspektiv på förändringar och 
utveckling. Och att detta perspektiv bör agenten kontinuerligt dis-
kutera med sin hemorganisation. Jag håller fullständigt med, det är 
detta som innebär en kontinuerlig handledning, i likhet med hur 
andra organisationer som sysslar med mänsklig förändring och ut-
veckling arbetar. Jag kan dock tänka mej att denna kontinuerliga 
handledning inte nödvändigtvis är hemorganisationen, utan en från 
organisationen utanförstående handledare. 

 Författarna menar även att marginalitet är bra för agenten. 
Marginalitet i den meningen att agenten inte tillhör någon speciell 
fraktion i sin klientorganisation och att agenten har distans till 
klientorganisationen. Tidsligt och rumsligt alltså att inte bli alltför 
involverad. Att inte slitas mellan olika fraktioner, utan har möjlig-
heten till en egen ståndpunkt reducerar ”the jobstress in significant 
ways”.  
 
Slutligen hävdar de att det idag inte finns någon vetenskap för att 
välja ut fältagenter. Det finns bara ett memento – och det är att 
mycket kreativa, frågvisa och självständiga personer inte passar i 
rollen som fältagenter. Sådana personer finner det vara en belast-
ning med en roll bakom kulisserna och att ligga lågt. 

Detta resultat talar eventuellt till min nackdel som fältagent. Å 
andra sidan har väl rollen som silent participant, fyra år, gett en god 
inskolning i att ligga lågt. Men jag delar inte Louis och Kells 
uppfattning att det inte skulle finnas någon vetenskap för att välja 
ut fältagenter. Eftersom jag har kunnat se vilken nytta jag haft av 
mina psykodynamiska kunskaper, min gruppterapeutiska utbild-
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ning, min egen handledning och terapi, så är det nog så att det psy-
kodynamiska vetandeskapandet passar alldeles utmärkt för fält-
agenter, eller ”change agents”. 

En terapeut är ju faktiskt utbildad till just ”change agent” ... 
 

Gruppdynamiska aspekter – en del av den vetenskap Louis och 
Kell inte trodde fanns 
I tre terminer har jag haft nöjet att tillsammans med Wulff Feldman 
lära mej mycket om hur grupper fungerar och om hur jag själv fun-
gerar tillsammans med andra, i grupp. Det jag där lärde mej var 
bland annat vikten av att få lov att göra bort sej, hur lätt det är att 
börja en utslagsprocess mot någon, att ledare ofta blir syndabockar 
för dåliga relationer mellan medarbetarna – samt att det är mycket 
svårt för individer att föra över det de lärt sej om grupprocesser från 
utbildningssituationen till sin arbetsplats. 
Feldman är för mej processhjälparrollen personifierad och det är 
från hans utbildning jag har fått mycket av min ”stil” på process-
hjälparrollen.29 Feldman betonar också vikten av att en processhjäl-
pare ligger lågt, låter deltagarna tala ut, ta initiativ. Processhjälparen 
eller samtalsledaren, för att vinkla resonemanget mot möten och 
sammanträden, ska försöka få de tystlåtna att komma till tals och att 
försöka hejda de alltför talförda. Att vara ”samtalsledare” var en roll 
jag ofta påtog mig. Som utanförstående på skolan hade jag lättare än 
personalen att agera i denna roll – jag hade inga starka lojaliteter till 
någon fraktion. 

När jag i arbetsplanen för den aktiva perioden skriver att jag vill 
stimulera diskussion kring samtalsvanor, så har jag Feldmans ord i 
tankarna: ”Alla deltagare måste för övrigt kunna känna att de kan 
vara dumma utan att bli utskrattade och att deras mening har be-
tydelse även om den kanske är lite oklart formulerad. Krav på klar-
het och oro över att göra bort sej håller många tillfällen. Men man 
måste nu en gång har lov att säga en massa dumheter för att då och 
då kunna säga något som är verkligt bra” (Feldman, 1976). 

I det rådande skolklimatet är en tillåtande attityd mot ”botgö-
ring” mera ovanlig. Ofta kunde jag höra diskussioner på lärarrum-

                                           
29 Den sista terminen kallade några kurskamrater mej för ”lille Feldman” ... 
antar att jag lyckades tillägna mej Wulffs stil ganska bra. 
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met, där lärarna alltid strävade efter sista ordet, att visa att de alltid 
kan, att alltid ha svar på tal. Och hur är det i klassrummet? Visst kan 
det bli råa skratt när en kamrat försöker uttrycka sej, men inte riktigt 
får till det. Det var ett för mej mycket påtagligt skifte från passiv 
observatör till aktiv processhjälpare. Jag glömmer aldrig 
”premiären”. Det var på en konferens på mellanstadiet. Som vanligt 
pratade skolledarna mycket. Jag märkte att en av lärarna satt och 
vred sej, men hon begärde inte ordet. Eftersom det kan vara svårt att 
avbryta en skolledare, fick jag ta sats – och avbröt lite fräckt kanske. 
Jag riktade mej till läraren: ”Du sa inledningsvis, att du retade dej på 
...”. Jag hann inte längre förrän läraren vräkte ur sej sin upprördhet 
och en ny vinkling på diskussionen började.30  

Vad kan väl passa bättre, än att avsluta med en koppling mellan 
min premiärepisod ovan någon gång 1982 och det min förebild Per-
Johan Ödman skriver om sitt arbetssätt, 1967–69; och så ge en nutida 
episod som beskriver samma fenomen. Först Per-Johan, at length: 

Stödgruppsverksamheten ledde alltså genom att utgöra en mer 
öppen kommunikationsform till att lärarna började uppmärk-
samma sig själva som personer med egna tankar, åsikter och 
känslor. Min funktion inskränkte sig härvidlag till att tillämpa 
en metodik (7), som innehöll de allra oundgängligaste beting-
elserna för att ett sådant uppmärksammande skulle komma till 
stånd. Denna metodik var ytterst enkel; varje människa med 
talang för detta skulle kunna reproducera den med lika stor 
framgång. Den bestod t.ex. att jag i så hög utsträckning som 
möjligt försökte lägga märke till när någon ville yttra sig att dö-
ma av ansiktsuttrycket, och i att jag ofta uppmanade lärarna att 
ge sina synpunkter på för dem viktiga problem. Det allra märk-
ligaste med allt detta var således inte den metodiska ”ansatsen” 
eller någon annan finess, utan att så kraftiga reaktioner kom till 
stånd på så knapp stimulering. Detta kan ses som ett symtom 
på hur innehållsfattiga vissa kommunikationsformer inom vår 
kulturkrets egentligen är (Ödman, 1980). 

Samma fenomen med fjorton år emellan. Och så en nutida händelse, 
sexton år senare. Jag avslutade mitt arbete som pedagogisk pro-
cesshjälpare inom Tillsammansprojektet (Tjellander, 2001) i våras. 
Under tre år har jag haft nöjet att ”processa” tillsammans med ett 
                                           
30 Förutom vardagliga ingripanden enligt ovan deltog jag i planeringen av en 
studiedag med gruppdynamiskt innehåll och även i planeringen av några kon-
ferensdagar så att grupprocesser skulle tydliggöras. 
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arbetslag vid Falkenbergs gymnasieskola. När vi sitter där tillsam-
mans och begrundar det faktum att projektet nu är slut, så frågar 
Lena Jeppsson mej:  
- ”Bengt, du har hela den här tiden haft den rollen att du har stan-

nat upp oss, sagt vänta lite, vad hände nu? eller fått oss att gå 
laget runt med en fråga. Varför har ingen av oss tagit den rol-
len?” 

Jag log, och sa: ”Det var väl ingen dum fråga. Den vill jag att ni tar 
med er i ert fortsatta arbete!” 
 
Visst är det intressant att hitta detta mönster, med 32 års perspektiv? 

Det styrker mej i min uppfattning att det verkligen handlar om 
ett pedagogiskt kulturmönster, precis så som Per-Johan tänkte en 
gång. 

... och mina lärarkandidater på sista terminen i år sa att dom ville 
arbeta mera gruppdynamiskt i min avslutande kurs till hösten, för 
det har dom inte gjort under sin lärarutbildning ...  
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”Den gamle och havet ...” 
Hemingway 

 

De två projekten 

De två projekt jag har som huvudsaklig erfarenhetsbakgrund till 
denna berättelse är ”Vuxenliv” samt ”Didaktik för värstingar”. Na-
turligtvis spelar erfarenheter från andra skolforskningsprojekt in, 
men det var i dessa två projekt som jag verkligen var i rollen som 
pedagogisk processhjälpare. 

Det första projektet ”Vuxenliv” (Tjellander, 1985a, 1985b, 1986a) 
var ett aktionsforskningsprojekt, vari jag skulle fungera i rollen som 
handledare åt en grupp gymnasielärare i grupporienterad, problem-
baserad undervisning. Samtidigt skulle jag dokumentera denna un-
dervisningsprocess och pedagogiska intervention. I projektet sam-
arbetade jag med avdelningen för Socialmedicin vid Universitetet i 
Linköping och skolläkare Harald Persson vid Ljungstedtska gym-
nasiet, som var projektets initiativtagare och upphovsman. Harald 
Persson ville skapa en mera hälsosam skolmiljö, och var med sitt 
projekt före sin tid i allt det socialmedicinska utvecklingsarbete som 
numera präglar våra skolor. 

Projektansvarig för den pedagogiska delen var Ulla Riis. Ulla 
fungerade som den klassiska akademiska handledaren, dvs. Ulla 
läste och kommenterade och godkände mina texter. För detta upp-
skattar jag Ulla. Jag hade nu börjat laborera med andra textarter än 
de gängse akademiskt hårddatainriktade, ett personligare och mera 
berättande skrivsätt, och Ulla uppmuntrade mej i detta.  

Vanligtvis är avståndet mellan utnyttjande av forskningsresultat 
och forskning stort. I ett aktionsforskningsprojekt skall det inte vara 
något stort avstånd – därav namnet aktionsforskning. Forsknings-
resultaten ska kunna användas omedelbart. I det här fallet – vi 
skulle upptäcka vad som hände när vi försökte införa grupp- och 
problembaserad hälsoundervisning. Samtidigt med detta skulle jag, 
i min egenskap av gruppdynamiker och ”PBL-are”, försöka lära ut 
just gruppdynamik och Problem Baserat Lärande. Det var inte bara 
det att jag hade rollen som pedagogisk processhjälpare med grupp-
dynamik och PBL, utan PBL-perspektivet vidgades ju till aktions-
forskning – det blev ett forskande problembaserat lärande. Om jag 
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nu använder mej av de fyra olika kunskapsformerna vi har i vår 
läroplan, så blir det så här: 
Den traditionella grejen med forskning är ju att man ska komma 
fram till faktakunskap – och då avser vi vanligtvis sådan kunskap vi 
kan inhämta i textform. Som aktionsforskare ovan skulle jag doku-
mentera vad som hände, och vad slags vetande vi skapade. Dessa 
texter kan vi betrakta som de gängse forskningsresultaten ifrån 
projektet. Texten riktar sej till en stor läsekrets, flera ska kunna dra 
nytta av det som hände i vår grupp. 

Förståelsekunskapen i projektet – deltagarna skulle via min för-
medling förstå vitsen med gruppdynamik och problembaserat lä-
rande. Och hur man på bästa sätt hälsoupplyser gymnasieelever. 
Förståelsekunskapen fick deltagarna dels genom att de läste om 
gruppdynamik och PBL, men mest genom att de själva fick vara 
med om det. Genom erfarenheter får vi förståelse med hela vår va-
relse, inte enbart en intellektuell förståelse vi kan läsa oss till. Förstå-
elsekunskap är en kunskapsform som är speciell för relationer 
mellan oss människor – vi förstår varandras liv och existens. För mej 
innebär förståelsekunskap också den empatiska kunskapsformen, 
att förstå är att kunna känna sej in i en annan människas liv och 
livsvillkor. Förstå hur eleverna ville bli hälsoupplysta ... 

Färdighetskunskapens dimension – deltagarna skulle i studiecir-
kelns form träna på just gruppdynamik och PBL före det att de 
började undervisa eleverna – och sedan blev det självklart en ökan-
de färdighet i själva undervisandet. De gjorde vad de läste om – 
”learning by deweying”. 

Förtrogenhetskunskapens dimension – den ordlösa kunskapens 
dimension, – den kunskap som vi använder oss av utan att veta att 
vi använder den ... vi andas utan att tänka på det – det typiska 
exemplet på förtrogenhetskunskap. Vi beter oss som lärare utifrån 
de vanor vi har. Och det var deltagarnas förtrogenhetskunskap med 
lärarollen som jag skulle medvetandegöra, få dom att känna hur 
dom ”andades” som lärare, få dom att känna i vilken ”spirit” de 
spelade sin lärarroll. Detta lärande skedde ju när vi träffades, när vi 
talade med varandra, när vi relaterade och förhöll oss till varandra 
med våra ”bodies” och våra ”minds”.31 Som pedagogisk 
                                           
31 Har ni hört begreppet ”mindscape”? Jag vet inte riktigt var jag fått det ifrån, 
det är möjligt det är Gregory Bateson. Men jag gillar begreppet, ”mindscape”. 
Mina associationer blir annorlunda när jag tänker på det ”mindscape” som en 
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processhjälpare vistas du i, och arbetar med, förtrogenhetskunska-
per och förståelsekunskaper, mindre med färdighetskunskaper och 
mycket lite med faktakunskaper.32  

I projekt Vuxenliv fortsatte jag med den problematik jag hade 
med mej ifrån mina år som deltagande observatör på ett rektors-
område. För vem skrev jag egentligen? Den vetenskapliga textart jag 
var inskolad i gav inga som helst ledtrådar ifråga om det begrepp vi 
nu blivit så vana vid: ”användarvänligt”. Forskningsresultat inom 
pedagogik vid denna tid var föga ”användarvänliga”. Vi inom 
INOVA-projektet hade konstaterat, att lärare sällan läste pedagogisk 
forskning. Jag ville skriva användarvänligt, och jag ville skriva så att 
mina texter hade betydelse för de som var med i projektet. Jag hade 
problem ... framför allt med det som jag uppfattade som min 
forskarroll. 

 Jag ville få de faktamässiga textkunskaperna att gå in i förståelse 
och förtrogenhetskunskapernas dimension, en mäktig uppgift. Jag 
ville, att mina texter skulle fungera som ”pedagogisk processhjälp” 
... att de skulle engagera känslomässigt och värderingsmässigt. 

Att texter kunde fungera så, var något jag visste sedan rappor-
terna från mitt pedagogiskt-etnografiska skrivande från INOVA-
projektet. Då skrev jag ”mellan raderna”, riktade mitt skrivande till 
personalens förtrogenhetskunskaper om de olika situationer jag 
skildrade. Vi som var förtrogna med situationerna läste texten på ett 
sätt, läsare som inte var förtrogna med situationerna skulle läsa 
texten på ett annat sätt, utan vår förståelse som insiders. Detta 
skrivsätt, som emanerar ifrån det Jan Bengtsson benämnde ”Den 

                                                                                                                            
grupp lärare bildar tillsammans, än när jag tänker på den ”pedagogiska kultur” 
de skapar.  
32 För en god begreppslig genomgång av ”the body-mind” i Merleau-Pontys 
fenomenologiska perspektiv, se Jan Bengtsson, 1998. Lägg särskilt märke till fot-
noten om tjänsteråttan. Det här perspektivet ligger mej varmt om hjärtat, efter-
som jag som sagt är gammal hippie, rått uttryckt. Kroppsmedvetenhet var och 
är av stor betydelse, det var och är en del i bryggan mellan österländsk visdom 
och västerländskt förnuft (jfr t.ex. Dropsy, 1991, 1997). Betänk hur många lärare 
som infört olika former av meditativa inslag i sin undervisning, flera lärare har 
också stunder där elever får massera varandra. Inget konstigt i detta, betänk 
alla gym och friskvårdsanläggningar där meditation och massage ingår. Det 
vore intressant att få reda på, i kvantitativa termer, hur utbrett detta är i skolans 
värld.  
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mänskliga kroppens betydelse i pedagogisk kunskapsbildning”, ut-
trycker Celeste Snowber (Schroeder) på detta härliga vis:  

As suggested earlier, writing does not begin when we put pen 
to paper, but in the way we are mindful towards life, in the way 
we live, breathe, think, and dwell in our bodies. Writing allows 
us to attend to the physicality of the textures around us: sound, 
gesture, smell, sight, the rumblings within and without 
continue to shape the alphabet of language (a.a.). 

I ”Vuxenliv”-projektet stötte jag återigen på betydelsen av det som 
Woolcott hävdar; att man ska möta den kultur man studerar på ett 
tillåtande sätt – ”in an appreciative manner”. Det var bara det, att 
jag stötte på två kulturer, en medelklassens livsstil och en arbetar-
kulturell livsstil. Problemet blev – vilken kultur skulle jag vara till-
låtande till? eller gick det att vara tillåtande till båda? I det sam-
manhanget fick jag reda på mycket av forskningskaraktär, kunska-
per av typen ”fakta”, där det handlade om mina deltagare som per-
soner. Men ur ett processhjälparperspektiv skulle det vara misslyc-
kat att presentera dessa fakta, som ju per definition har diagnos-
karaktär; det är ju ”fakta” ... Jag lärde mej, att alla kunskaper är inte 
användbara, är inte ”användarvänliga”. Kluvenheten jag upplevde 
härstammar ifrån de två olika vetenskapsteoretiska paradigmen 
relationskunskap – åskådarkunskap (Maslow, 1966), eller i vårt 
svenska traditionella språkbruk hermeneutiskt och fenomenologiskt 
vetandeskapande kontra positivistiskt. Denna kluvenhet återfinns i 
skillnaden mellan de rena ämnesföreträdarna, typ ”kunskapsrörel-
sen” och de vilka hävdar att den socio-emotionella kompetensen är 
den viktigaste att odla i skolan. En anekdot i sammanhanget kan 
vara ett samtal jag hörde på Hagebyskolans högstadium. En av flic-
korna på högstadiet har råkat illa ut, och en lärare säger bekymrat: 
”Jag kan inte förstå att det gick så illa för henne, hon hade ju femma 
både i svenska, matte och engelska ...” 
 
Det andra projektet var en pedagogisk inventering av Linköpings 
Kommunala Reparationsverkstad, som sysselsatte ungdomar som 
inte passade in i vår vanliga skoldag – skolans ”värstingar”. De två 
eldsjälarna vid LKR, Claes och Bill, ville ha hjälp med att reflektera 
över sin pedagogiska praktik. I detta projekt använde jag mej av 
uttalad kamrathandledning, och låter denna till delar komma till 
uttryck även i rapporten! Rapporten blir ett experiment med text 
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och tanke. I denna kamrathandledning låg inte längre handledning-
en enbart med fokus på texten, utan som det blir i ett kamratgäng 
kom handledandet även att bestå av resonemang kring varför jag 
gjorde som jag gjorde – alltså det som brukar kallas processhand-
ledning. En motsvarighet till skolans vardag skulle väl vara ”kol-
legahandledning”, där man tillsammans handleder varandra i att 
bättre begripa sej på ens yrkesverksamhet. 

Ett yttre syfte med rapporten var helt naturligt, att de kommu-
nala beslutsfattare som skulle komma att läsa rapporten skulle för-
stå vilka professionella pedagoger Bill och Claes var. Min forskarroll 
blev i detta projekt medforskaren, ”the participatory researcher”. 
Bill och Claes var med och läste de utskrivna intervjuerna, läste 
manus, kommenterade. Texten fick här funktionen av ”långsamma 
tankar”; något att fundera över, texten blev ett reflektionsunderlag. 
Jag får idén om att använda kamrater och gemensamma bekanta 
som ”remissinstanser”, vars kommentarer jag lyfter in i texten. Den 
teoretiska utgångspunkten är den symboliska interaktionismen, och 
jag ville på något vis tydliggöra just interaktionen i hur vetande 
skapas.  

Motsvarigheten för lärares del framöver, skulle alltså vara peda-
gogiska inventeringar i de egna arbetslagen. Lärare intervjuar var-
andra, skriver ut intervjuerna, alla i arbetslaget läser och kommen-
terar varandras intervjuer och utsagor, skriver in de olika kommen-
tarerna i intervjun – remissförfarandet således. På detta vis får man 
reflektionsunderlag, reflektionsprotokoll som beskriver de tankar 
man har om ens och varandras pedagogik och didaktik. Dessa pe-
dagogiska inventeringar skulle kunna fylla samma funktion som 
rapporten om Bill och Claes gjorde inför politikerna, ett skrivet ar-
gument för att verksamheten skulle få vara kvar. Lärares pedago-
giska inventeringar skulle således vara meriterande verksamhets-
berättelser inför skolledning och föräldrar. 

Med användande av intra-net, så kan ni faktiskt använda er av 
”den kommenterande metoden” (Tjellander, 1989), remissförfaran-
det av tankar, så som jag strävade med arbetssättet hos Bill och 
Claes. Den enda tid som då fordras i skolvardagen, är någon timma 
i veckan, då den professionelle läraren sätter sej ned vid tangenterna 
och skriver ner sina intryck av arbetsveckan. Jag kan också tänka 
mej att de gånger man skriver ner något är när det hänt något som 
särskilt fångat ens uppmärksamhet, alltså det som heter critical-
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incident-metoden. Dessa anteckningar om ens yrkesliv lägger man 
ut på arbetslagets intranet, och så kan var och en, när den har tid, 
läsa och kommentera kollegernas vardagliga vedermödor. Då får ni 
fortlöpande verksamhetsberättelser, varmed ni kan meritera er och 
visa på er professionella kompetens. Dessa anteckningar kan ni 
sedan ta med er när ni ska fortbilda er, som ett empiriskt underlag 
för olika uppsatser och rapporter ni tänker skriva. Era anteckningar 
kan ju handla såväl om ert ämne som om er didaktik! Vilket fan-
tastiskt underlag för att utveckla ämnesdidaktiska kompetenser, 
eller hur? 

Den forskande läraren var det, ja. Om ni bara visste, så många 
goda tankar ni tänkt under ert yrkesliv! Jo, det vet ni väl, och ni vet 
också att dom försvunnit p.g.a. vardagens stress ... 
Den här gamla visionen, från MOL-projektets ”om ni skriver brev 
från er skola till oss på vår skola …” över den pedagogiska inven-
teringen hos Bill och Claes till lärares reflektioner över intranet, är 
aktuell idag33: 

En till öppen intervju alternativ metod att genomföra kultur-
analyser är vad som kan beskrivas som brevmetoden. Metoden 
går ut på att lärare och/eller andra i sammanhanget intressanta 
grupper uppmanas att skriva ett (anonymt eller signerat) brev 
till undersökaren. Brevet utgår från i princip samma allmänt 
formulerade grundfråga som vid den öppna intervjun, nämli-
gen: ”Hur upplever du arbetsförhållandena på den här skolan 
(alternativt på skolan N.N.)?” (Berg, 1999, sid. 118). 

I sammanhanget måste jag nämna en annan pedagogisk invente-
ring, eller om man så vill, en reflekterande utvärdering (Tjellander, 
1996). Vårdföretaget ”Ginnunga”, som rehabiliterar tunga missbru-
kare, ville ha mej som bollplank för att utveckla sin verksamhet som 
lärande organisation. Under två år fungerade jag tillsammans med 
ledningsgruppen som pedagogisk processhjälpare. Eftersom led-
ningsgruppen består av terapeutiskt utbildade personer, Jörgen till 
och med specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker, och 
eftersom Ginnungas verksamhetsområde är terapeutiskt, så 
använde jag kamrathandledning, jag har goda vänner som är hand-
ledare i olika sammanhang och dessutom terapeuter. 

                                           
33 Gunnar Berg leder ett kulturanalytiskt skolutvecklingsprojekt de närmaste 
åren baserat på brevmetoden (Berg & Scherp, 2003). 
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Och vid det här laget är det en självklarhet för mej, att jag som 
pedagogisk processhjälpare måste ha någon form av kontinuerlig 
processhandledning. 
 
Jag nämnde inledningsvis att de två rollerna som processhjälpare 
och/eller förändringsagent framstod för mej som mera levande än 
de andra forskarroller jag haft. I projektet ”Vuxenliv” skulle jag 
agera dels som undervisare i ett gruppdynamiskt orienterat arbets-
sätt, dels som forskare genom att intervjua deltagarna samt doku-
mentera intervjuer och projektförlopp. Jag skulle således aktivt på-
verka deltagarna i projektet, inte bara studera dem. Likaså i den 
pedagogiska inventeringen av Kommunala Reparationsverkstaden, 
där min uppgift var att spegla personalens pedagogiska kunnande, 
att hjälpa dom till en om möjligt större medvetenhet om sin didak-
tik. Samma roll gällde för ledningsgruppen på Ginnunga. Lägg mär-
ke till att jag fortfarande ser min roll som en forskarroll, och att det 
enda egentligen som gör mej till forskare består i att jag dokumen-
terat och publicerat de olika verksamheter jag hade. Hade jag inte 
dokumenterat och publicerat, då hade min roll enbart varit den pe-
dagogiske processhjälparens. I och med Ginnunga-projektet kliver 
jag in i ”medforskarrollen”, blir verkligen deltagarforskare så som 
Werdelin (1982) definierat det: 

Participatory research is a further development of action 
research ... Participatory research thus stresses internal goals. It 
aims at developing the group itself by alerting its members to 
their situation, developing their capacities, teaching them to 
solve their own problems, and in similar ways. This has impor-
tant consequences for the way in which the project is carried 
out and for the interpretation of the data (a.a., sid. 353). 

Om vi nu tänker oss, att lärarkandidater och lärare blir pedagogiska 
processhjälpare, så är de således fortfarande inte forskare. Men – om 
de börjar dokumentera och publicera sina tankar och erfarenheter – 
då glider de in i en forskande roll. Jag ser den deltagande 
forskarrollen som synnerligen lämplig när det gäller lärares 
forskning. Att utifrån de vardagliga reflektioner man gör tillsam-
mans bilda forskarlag, som utforskar sin yrkesvardag! Här kommer 
den pedagogiska processhjälparrollen in på ett helt naturligt vis 
dessutom. Det finns många aspekter att ytterligare se till, när det 
gäller att bestämma forskarrollen. Det säger sej självt, att om man 
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tillhör ett universitet och gör den ovan nämnda forskningen i tjäns-
ten, så har man till och med en samhälleligt förankrad forskarroll. 
När således lärare knyter sej till en institution för exempelvis 
didaktik eller utbildningsvetenskap, och publicerar texter i hägn av 
denna institution – då har de klivit in i en forskarroll, och verkligen 
blivit forskande lärare. Mycket vore naturligtvis vunnet, om utrym-
me i lärarnas tjänster för en klar och tydlig forskarroll enligt ovan 
skapades! Lika mycket vore vunnet, om utrymme skapades för den 
handledning, som varje pedagogisk processhjälpare måste ha. Fak-
tiskt är det nog så, att jag skulle prioritera processhandledning för 
alla lärare. Handledning i läraryrket, precis som i vilket annat män-
niskovårdande yrke som helst, skulle förändra skolans pedagogiska 
kultur till det bättre, eller hur?  

Vid en konferens om ”handledning i skolan” som jag bevistade 
härom hösten på lärarutbildningen i Stockholm, så hade rektor 
Franke visionen att alla lärarkandidater skulle bli vana vid hand-
ledning under sin utbildningstid, och att handledning skulle ingå i 
lärares tjänster inom en snar framtid. Jag delar hans förhoppning 
och vision. Handledning är väl investerade pengar i personalvård 
och psykosocial miljö! I andra hand kommer utrymmet för den fors-
kande läraren, men det blir grädden på moset i en ny, legitimerad? 
lärarroll! 
 

Hälsoupplysningsprojektet ”VUXENLIV” 

Projektet var upplagt kring ett engelskt studiematerial ”Health 
Careers”, som översatts till det svenska namnet ”Vuxenliv”. Projek-
tet finansierades av Delegationen för Social Forskning. Den pedago-
giska delen av projektet hade formen av en aktionsforskande pe-
dagogisk konsult, (undertecknad), som samarbetade med den per-
sonal som deltog i försöksverksamheten. Den pedagogiska insatsen 
innebar fortbildning för deltagarna i grupp- och probleminriktad 
undervisning i studiecirkelform, under ett och ett halvt år. Tidsmäs-
sigt såg den pedagogiska delen ut så, att vårterminen 1982 var pla-
neringstid. Dels för oss inom projektet, men också planering tillsam-
mans med lärare och den kurativa personal som deltog. Skolläkare 
Harald Persson och jag presenterade studiematerialet för personal-
gruppen, och sedan arbetade gruppen och jag vidare med studie-
materialet. Vi fick ändra lite här och där, så att det bättre passade 
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svenska förhållanden. Vi planerade för de lektioner lärarna skulle ha 
med eleverna under läsåret 1982/83. Under vårterminen intervjuade 
jag också deltagarna. Ett skäl till dessa intervjuer var att vi ville få en 
kartläggning av nuläget bland deltagarna vad gällde deras syn på 
inlärning och undervisning. Ett annat skäl var att jag ville ge 
personalen en chans att reflektera över intervjuerna, och därigenom 
öka deras medvetenhet om de frågor som intervjun tog upp. Att 
påverka deltagarna genom att ge tillbaka den utskrivna intervjun 
för personlig genomläsning och redigering. Deltagarna fick 
dessutom på detta vis möjlighet att stryka allt som de inte ville ha 
offentliggjort. Den pedagogiska rapporteringen av projektet resul-
terade i tre rapporter. 

Den första är vetenskapsteoretiskt inriktad34; den andra be-
handlade lärarnas arbetsplats, miljö och livsstilar35; den tredje tog 
upp lärarnas förväntningar på fortbildningen36. Skälet till den första 
rapporten var att jag upplevde en stark kontrast mellan kun-
skapssyner. ”Health Career”-materialet genomsyrades av en kritisk-
frigörande människosyn, vilken var ovanlig på den tiden i vår 
skolvärld, kanske den är det fortfarande. Sedan var det ju min 
forskarroll, det var inte vanligt med aktionsforskning. Jag kände ett 
starkt behov av att sortera mina tankar i ett vetenskapsteoretiskt 
perspektiv. Skrivsättet blev måhända abstrakt, jag skrev mest för 
mej själv. Jag hade läst Maslows ”The psychology of Science” (Mas-
low, 1966), och börjat förstå vidden av hans resonemang. Forskaren 
som person, forskaren som påverkade omedelbart – det var för mej 
något hisnande. För många studenter och lärarkandidater är detta 
perspektiv fortfarande hisnande. Vår formallogiska och posi-
tivistiska tradition vilar tung över våra undervisningsinstitutioner. 
Det relationsvetenskapliga perspektivet var något jag ville presen-
tera för lärarna också, ge dom ett vetenskapligt paradigm som pas-
sade den reflekterande läraren! 

Skälet till rapporten om lärarnas arbetsplats, miljö och livsstilar 
var det att jag ser fenomenet ”hälsa” i ett helhetsperspektiv. Jag ville 
fästa uppmärksamheten vid skolan som arbetsplats och hälsomiljö. 

                                           
34 Ledtrådar – ett sökande efter vårdande teori inom lärarfortbildning (Tjellander, 
1985a). 
35 Vuxenliv 1 – på jakt efter hälsans ledtrådar (Tjellander, 1985b). 
36 Vuxenliv 2 – på jakt efter hälsans ledtrådar (Tjellander, 1986a). 
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Fortfarande ser jag en märklig skillnad mellan de vuxnas för-
hållanden på våra skolor, och barnens och ungdomarnas förhållan-
den. Det är inte heller underligt om många vuxna känner sej slitna i 
denna miljö, där de växande mår dåligt. 

Sambanden mellan de olika må-dåligt-tillstånden är komplexa … 
Låt mej ge dej ett exempel, ett klassiskt sådant. Kepsen … alla ni 
som tillhör skolans värld känner igen er direkt, eller hur? Jag väljer 
kepsen, eftersom den har med hälsa att göra, i alla fall förr … 

Till att börja med, den för mej märkliga skillnaden mellan de 
vuxnas förhållanden och de växandes. Som högskolelärare har jag 
studenter som sitter med kepsen på i lektionssalen. Skall jag säga till 
dom att ta av kepsen? Som du förstår kan jag som vuxen till vuxen 
inte göra det – studenterna skulle inte tycka att jag var riktigt klok. 
Och med vilken rätt skulle jag säga till dom? Det hör verkligen inte 
till god ton att be en annan vuxen klä sej på ett annat sätt. Finns det 
någon etikettsregel som påbjuder keps av? Möjligen inom högbor-
gerliga kretsar, men för folk i allmänhet finns inte den etikettsregeln. 
Men OK då, låt säga att en del lärare lever enligt gamla eti-
kettsregler. Det som då utspelar sej mellan de kepsbärande ungdo-
marna och de kepslösa vuxna är ett totalt energikrävande missför-
stånd, som får båda parter att må dåligt. De borgerliga lärarna 
kommer att tolka kepsen som trots mot auktoriteten, eftersom de 
missat det faktum att ungdomar idag inte lever efter borgerlig eti-
kett. Likadant med ungdomarna, dom kommer att tolka förbudet 
som petig maktfullkomlighet, eftersom dom inte fattar lärarens livs-
stil. Varför inte se det hela i ett internationellt perspektiv, och 
acceptera varandras olika livsstilar? Ni som inte tillhör skolans 
värld kan inte föreställa er vilka ändlösa diskussioner som ägnas åt 
kepsens vara eller inte vara på våra skolor. För det är naturligtvis så, 
att det finns många lärare som en gång i tiden hade keps själv – så 
konflikten är inte något mellan lärare och elever, utan det handlar 
om just livsstil. I denna kamp är ett kraftfullt argument att ungdo-
marna blir förvirrade av att lärarna inte har en gemensam hållning 
till kepsen, underförstått att ungdomarna mår dåligt av att ha olika 
regler för olika lärare. Som ni förstår är sedan maktkampen mellan 
lärarna ett faktum – det är en tung tradition inom skolans värld att 
alla ska göra lika saker, allt ska vara likt för alla. Är det så? Är det 
verkligen nödvändigt? 
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Och – eftersom resonemanget nu har börjat handla om demo-
krati, eller hur? Får eleverna vara med och bestämma om kepsarna?  

Så kan vi då fråga oss – kepsen … Handlar allt bråk om klädes-
persedeln kepsen, egentligen? Eller har kepsen blivit en symbol för 
maktens fördelning? Är det därför det kan bli så knallhårda kon-
flikter kring kepsarna? Och således – det där dåliga måendet, det 
smittar ju liksom … Det är inte trevligt att vistas i miljöer fyllda av 
konflikter och maktkamp. Förstår du nu bättre hur jag ser det, när 
jag ovan skrev att: ”Fortfarande ser jag en märklig skillnad mellan 
de vuxnas förhållanden på våra skolor, och barnens och ungdomar-
nas förhållanden. Det är inte heller underligt om många vuxna kän-
ner sej slitna i denna miljö, där de växande mår dåligt.”? 

Vi måste börja tala om lärares olika livsstilar – konflikterna i 
skolan har för det mesta inte alls att göra med relationen lärare – 
elev. Utgår man ifrån att alla elever är lika, och att alla lärare är lika, 
då blir alla följande resonemang inte riktigt bra … Och som du 
säkert också förstått av ovanstående litania, så ser jag det som så att 
hälsotillståndet i demokratiska organisationer är bättre än i icke-
demokratiska …  
  
Den tredje rapporten, om lärarnas förväntningar på fortbildningen, 
var ett sätt att tydliggöra grunden och inledningen på den peda-
gogiska interventionen helt enkelt. Det här med förväntningar är ju 
viktigt, förväntningar skapar mycket av vad som händer sedan. 
Tänk bara på de förväntningar många föräldrar har idag på sina 
barns skola! Det är mycket ofta förväntningar som härstammar från 
föräldrarnas skolgång – och sådan ser ju inte vår skola ut idag, 
precis – även om mycket är likt i den pedagogiska kulturen. Keps? 

Ledtrådar – ett sökande efter vårdande teori inom 
lärarfortbildning 
Denna rapport inleder jag i likhet med de andra två rapporterna 
med vårt pedagogiska program för projektet. I programmet redogör 
jag för min syn på lärarfortbildningen i projektet, och anknyter till 
reformarbetet inom skolväsendet vid den här tidpunkten. Jag 
presenterar också de pedagogiska överväganden som Ulla Riis gjort 
inför projektet, och som gjorde mej så intresserad. De var i korthet: 

Den planerade försöksverksamheten bör således genomföras i 
gruppform. Undervisningen syftar, för det första, till att elever-
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na skall tillgodogöra sig inte bara nya kunskaper utan också 
förändrade attityder till hälsa och hälsovård. När det gäller att 
åstadkomma attitydförändringar är det ett faktum att elevakti-
va undervisnings- och arbetsformer är de mest effektiva. 
För det andra kommer ämnet för studierna att vara problem-
orienterat och tvärvetenskapligt till sin natur ... 
Ett tredje skäl för en grupporienterad undervisning ligger i 
lärarnas delvis annorlunda roll vid den uppläggning som har 
tänkts ... 
I den mån ett undervisarlag bestående av olika ämnesföreträ-
dare ... är ovana vid en grupporganiserad, problemorienterad 
undervisning kommer även detta lag att genomgå en inlär-
ningsprocess ... 
För undervisarlagets egen gruppundervisning, en slags speg-
ling av den undervisning som eleverna genomgår, erfordras en 
handledare. Kraven på en sådan person är erfarenhetsmässigt 
att han är väl insatt i undervisningsverksamhetens syfte, arbets-
metoder och framåtskridande samtidigt som han bör vara 
utomstående, det vill säga inte direkt tillhörande skolan. Denna 
handledare bör samtidigt vara en person med egen erfarenhet 
av den pedagogiska metodik som tillämpas i försöket 
(Tjellander, 1985a, sid. 6). 

Här får du också reda på vad mina strävanden som förändrings-
agent skulle innebära: att påverka lärarna bort från klassisk kate-
derundervisning till ett mera gruppbetonat arbetssätt. 

En annan aspekt jag uppehåller mej vid, är den ofta alltför korta 
tid lärare har till sitt förfogande när det gäller fortbildning i grupp-
organiserad, problemorienterad och tvärvetenskaplig undervisning. 
Jag myntar uttrycket ”långsambildning”, och åberopar de lärdomar 
vi drog från MOL-projektet (Modeller för lärarfortbildning; Carlberg 
& Tjellander, 1977, 1978). ”Långsambildning” syftar på den 
erfarenhetsinlärning som krävs för att kunna förändra sitt arbetssätt, 
precis enligt det mönster Ulla Riis beskriver ovan. I ett nyligen 
avslutat treårigt projekt, ”Tillsammansprojektet”, skissar jag på en 
fortbildning för lärare enligt långsambildningens princip 
(Tjellander, 2001).37 Jag dristar mej också att sätta in projektets 
                                           
37 En fortbildningsorganisation för Tillsammans-idén. 
Eftersom så många nu har en önskan om att lärare ska bli forskande och socio-
emotionellt kompetenta lärare, så borde vi skapa fortbildningskurser som är 
”långsambildningskurser”. 
Gärna hela arbetslag, som tillsammans reflekterar över de pedagogiska proces-
ser de arbetar med, och/eller deltar i. Jag hämtar denna fortbildningsmodell 
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pedagogik i ett kulturmönster för undervisning, pedagogisk kultur 
således, och pekar på att Vuxenliv-pedagogiken bryter det tradi-
tionella mönstret – där läraren är ensamarbetare. 

Anknytningen till reformarbetet inom skolväsendet bestod bl.a. i: 

... en förutsättning är att deltagarna får möta och i ett stödjande 
klimat pröva arbetssätt och arbetsformer som förordas i re-
formbeslutet (SIA). Fortbildningen bör därför genomgående 
präglas av ett demokratiskt arbetssätt i lagarbetets form, där 
var och en får möjlighet att utveckla sina egna och andras kun-
skaper, erfarenheter, attityder och värderingar (Information om 
personallagsutbildningen, 1979). 

Det fanns således uppenbara likheter mellan projekt Vuxenliv och 
det förändringsarbete som våra politiker fastställt för skolans ut-
veckling. Tag som ytterligare ett exempel, att det i LGR-80 står att 
det nu är ett krav på elevaktiva arbetsformer, vilket borde innebära 
att det numera är uteslutet med ren katederundervisning ... 

Några år senare formulerar en arbetsgrupp för lärarutbildning-
arna i Europa följande kriteria för den goda lärarutbildningen. Jag 
väljer här att citera ”at length”, eftersom jag tycker det är värt att 
uppmärksamma att en europeisk arbetsgrupp har detta perspektiv 
på lärarutbildning, och eftersom vi här i Halmstad sätter den per-
sonliga utvecklingen högt inom lärarutbildningen. 

The dynamics of teacher education. 

10.5 Teacher education contains four broad areas: subject study, 
educational science including pedagogy, methodology and 
didactics, and practice ... 

10.6 The ”four circles” must be underpinned by the personal 
development of the teacher, during initial and subsequent 

                                                                                                                            
ifrån studenter jag handleder i uppsatsskrivande, studenter som är bl.a. lärare 
och som forskningsmetodiskt arbetar som reflekterande praktiker eller obser-
verande deltagare – de beskriver pedagogiskt fältarbete de själva är delaktiga i.  
Arbetslaget följer alltså en skräddarsydd, poänggivande högskolekurs på 
kvartsfart under två år. Hastigheten ”kvartsfart” är lämplig för de flesta, halv-
fartsstudier kan ibland bli alltför mastiga för heltidsarbetande. Och vi vill väl 
inte bidra till den alltmer ökande stressen i lärares arbetsliv? 
Och detta skulle man således kunna göra vid sin dator, skrivandes om hur de 
har det på sin skola, till några andra lärare vid en annan skola om hur de har 
det på sin skola … Oh Lord, att få en gammal vision uppfylld! 

- 66 - 



  

professional education as well as the development of skills in 
human relations and communications on an inter-disciplinary 
basis. Teacher education can enhance personal qualities but it 
cannot create them. It is difficult to define the profile “of good 
prospective teachers”. Certainly they must have aptitudes for 
human relations and communication, but they must also be 
capable of devoting a lot of effort, both initial and continuous 
professional education in order to develop real skills in these 
fields and to become balanced individuals, manifesting a large 
degree of open mindedness, acceptance of dialogue and 
collaboration, knowing how to question themselves, assess 
themselves, adapt and innovate. Working in groups, conduct-
ing conversations, the management or rather the prevention of 
conflicts, both with adults and with adolescents or children, 
adopting a distance from professional problems to protect one’s 
personal life, self-evaluation – these are all things which can be 
learned. Teaching makes heavy demands on the nerves. Those 
who want to be able to stick to it must be well prepared psycho-
logically and in their relations to others (CSEE/ETUCE, 1993, 
sid. 74 ff.). 

Så som utvecklingen tagit gestalt, mot bakgrund av ovanstående 
dokument och den senaste tidens många sjukskrivningar av lärare, 
ter det sej rätt vettigt att leta efter vårdande teori för lärarfort-
bildning och utbildning ... Och kanske också att leta efter den där 
pedagogiska processhjälparen, som kan vara med och skapa det 
stödjande klimatet, och som är en modell för den reflekterande 
praktikern. För jag tror inte att det går att läsa sej till den här typen 
av färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Den skapas i in-
teraktion människor, och därmed också lärare, emellan. Det handlar 
om upplevelsebaserad inlärning, samma typ av inlärning som ford-
ras för ett problembaserat lärande. 
 
I propositionen 1980/81:97 beskrivs en tänkbar processhjälparroll 
ute på skolorna under rubriken ”Skolinriktad personalutbildning”: 

- ge enskilda skolor eller grupper av personal inom dessa stöd 
och hjälp i det fortlöpande arbetet med att granska och 
värdera den egna verksamheten 

- ge personalen i enskilda skolor stöd och hjälp att successivt 
öka sin kunskap om utvecklingsprocessers natur 
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- möta de konkreta behov av stöd och hjälp som enskilda sko-
lor eller grupper inom dessa behöver (a.a., sid. 39). 

Jag tycker det är intressant att det för tjugo år sedan förespråkades 
en sådan här figur, en processhjälpare ute på skolorna. Ännu finns 
det inga, mej veterligen. Men grupper av lärare och skolledare köper 
numera handledning på eget initiativ, och se det är pedagogisk 
processhjälp det! 

I rapporten ”Ledtrådar” funderar jag också över hur begreppet 
”skolkod” kan hänga samman med förhärskande vetenskapsteori. 
Vad som fick mej att tänka till var Arfwedsons (1983) definitioner: 

8. Skolkoden kan också ses som de skolanställdas sätt att 
”organisera omvärlden”, att inom bestämda men från skola till 
skola delvis varierande ramar skapa meningsfulla sammanhang 
av det som annars vore kaotiskt. 

11. Det ska än en gång påpekas, att skolkoden är ett konstruerat 
analysinstrument. Skolkoder ”existerar” aldrig i ett medvetet, 
explicit tillstånd, som skolans anställda kan ta ställning till. 

Att jag kopplade samman vetenskapsteori och skolkod beror på att 
jag inte delar Arfwedsons perspektiv. Jag tror att det faktiskt är fullt 
möjligt att ta ställning till de olika ”skolkoder” som finns – men som 
sagt, så definierar vi begreppet skolkod olika. Eftersom jag 
dessutom i botten har ett kulturperspektiv på skolans verksamhet, 
så kan jag inte se att skolor skulle vara så väldigt olika. För mej är de 
mera lika än olika. Och något som utomordentligt starkt bildar 
mönster för de vardagliga verksamheterna är just den förhärskande 
vetenskapsteorien. Hade sålunda den relationella vetenskapsteorien 
varit förhärskande, så hade det kryllat av processhjälpare ute på 
skolorna. Den uppfattning av vad som är vetenskaplig kunskap som 
barnen och ungdomarna möter nu på våra skolor, den positivistiska, 
gör dom mindre socialt kompetenta, osv. 

På ett sätt har Arfwedson rätt i att skolkoder inte är särskilt 
explicita. Det är inte något man talar om, på samma sätt som 
didaktik och pedagogik paradoxalt nog inte heller är särskilt expli-
cita på våra skolor. Ett stillsamt exempel är väl den situationen, där 
en förälder frågar sina barns lärare vad slags pedagogik dom har, 
och varför just den ... 
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Sedan går jag över till att diskutera något intressant, nämligen de 
där skolkodernas och vetenskapsteoriernas möjliga framställnings-
former. Om de nu finns där, men inte är särskilt uttalade i de dis-
kussioner som förs – hur märker vi då av dem? Jag hävdar att de 
finns där som förtrogenhetskunskap, som tyst kunskap. Medveten-
heten finns där, men inte förnuftsmässig, utan känslomässig. Den 
finns där via andra signalsystem än de verbala. Jag lyfter fram hur 
skolkod kommer till uttryck i tidsrutiner, arkitektur etc. Vi blir alla 
påverkade av hur vår omgivning ser ut, hur den känns. Ett klassrum 
kan se ut som ett välstädat kontor, men det kan också se ut som ett 
rörigt hem ... eller som ett varmt välstädat kontor ... eller ett rörigt 
kallt hem ... variationen i känslomässiga budskap är stor! 

Jag konstaterar att våra skolor är besjälade, våra skolors anda 
påverkar oss. 

Kan begreppet skolkod måhända vara detsamma som skolanda? 
Två termer med samma innebörd, den ena hämtad från elektro-
nikens värld – ”kod” – den andra från en mera organisk värld – 
”anda”? 
 
Som pedagogisk processhjälpare är det synnerligen viktigt att du 
har kläm på dels ovanstående, skolans anda eller kod, men även 
kulturperspektivet på dom du ska hjälpa! 

I ”Ledtrådar” är således en av ledtrådarna i ett sökande efter en 
vårdande teori för lärarfortbildning – och därmed en vårdande teori 
för elevundervisning – just ”kultur”. Jag närmar mej denna ledtråd 
genom att börja med en inventering av de olika inriktningar som 
präglat hälsoupplysning. De verkar vara tre: 
 
1. den riskorienterade – där skrämselpropagande var och är ett stort 

inslag 
2. den personorienterade – där det sociala arvet framhävdes. Med 

dålig social bakgrund var du predestinerad till dålig hälsa 
3. den situationsorienterade, där individens personliga val betonas 
 
Vuxenlivprojektet var situationsorienterat. Första kapitlet hette 
följdriktigt: Vi är vad vi gör. 

Nicholas Dorn, en av författarna bakom den engelska versionen 
av hälsomanualen, var kritisk mot den traditionella hälsoundervis-
ningen: 
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Current tendencies in health education often seems to be saying 
that if we could do away with cultures and collective action on 
behalf of the kids, then health would improve. The fact is, 
however, that youth cultures can by no means be cast in a 
negative light in relation to health, since they generally contain 
positive strategies for coping with difficulties and for 
minimizing harm. Health education should identify, and build 
upon, these existing strategies. And if the health educator 
wishes to add some health-related strategy to the repertoire of a 
young culture, then he or she must still start with an apprecia-
tion of that culture. This well established anthropological prin-
ciple is recognised at a theoretical level in health education, but 
generally ignored in actual practice (Dorn, 1981).  

Dorn påpekar också, att det ovan nämnda perspektivet kan te sej 
ovant för praktiker – så pass ovant att ”they feel uncomfortable with 
it”. 

Jo, perspektivet var lite ovanligt för flera av deltagarna. Såpass 
ovanligt att det ibland framstod för mej som i det närmaste tabu-
belagt. När t.ex. lärare berättade om hur djävliga elever kunde vara 
– dom kastade spik på en lärare – och jag oskyldigt frågade om dom 
på något vis kanske eventuellt hade fog för det, att dom på sitt 
klantiga vis protesterade mot något dom inte mådde bra av – då 
blev de flesta deltagarna mycket upprörda. Detta att kasta spik 
överskuggade allt annat, även eventuella skäl att göra så. Ibland är 
Herrens vägar outgrundliga ... Den spikpåkastade läraren hörde till 
en mera borgerlig kultur och livsstil. Under en långvarig 
sjukskrivning för denne lärare blev märkligt nog en av doktoran-
derna vid min institution vikarie för just de spikande och hälsovåd-
ligt snusande eleverna. Doktorand Bo Davidsson, numera fil. dr, 
själv snusande och väl medveten om snusandets faror, lade upp 
matematikundervisningen på ett sätt som fick eleverna att prisa ho-
nom. Geometriska beräkningar av fotbolls- och handbollsplaner, 
procenten alkohol i groggar etc. tog skruv på dessa elever. En pe-
dagogisk processhjälpare bör kunna ”tala med bönder på bönders 
vis, och med lärde män på latin.” 

Uppmärksammad på betydelsen av livsstilar, tog jag mej före att 
sortera de intervjuer jag gjorde efter taxeringskalendern. En chans-
ning, men det var om inte annat ett sätt att hålla det antropologiska 
temat vid liv för de i dåläget kommande rapporternas läsare – 
tänkte jag mej. Dock, i detta gäng av engagerade lärare kunde jag 
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inte finna att vare sej hög familjevis inkomst och förmögenhet, eller 
låg dito, spelade någon roll för de attityder man gav uttryck för.  

I och för sej är intervjun inget bra instrument för dessa finstilta 
fenomen, attityder är för det mesta ett kroppsspråksfenomen ... Ob-
servation av en tränad observatör är nog den bästa metoden här-
vidlag. Men som sagt, mitt fortbildningsgäng kom mer och mer att 
anamma den situationsorienterade strategien.  

Något jag funderade över i detta hälsoupplysningsprojekt var 
fenomenet ”skolk”. Det finns naturligtvis många olika skäl till skolk. 
Kan man tänka sej att ett skäl skulle vara att man inte trivs med de 
lärare man har? Och att man då undviker en del lektioner. Så var det 
för mej. Det finns ju lärare som gör sej lustiga över en del elever, 
eller behandlar en som mindre vetande.38 Den situationsorienterade 
approachen tillåter ett perspektiv på skolk då det faktiskt kan ses 
som en positiv hälsostrategi, – men som många lärare kan ”feel 
uncomfortable with it”. Jag fick ta del av de olika skolkoderna för 
gymnasierna i Linköping, enligt den intervjuade berodde skillnaden 
just i de olika livsstilar som var förhärskande på skolorna. På de av 
tradition finare skolorna var det så, att ingen av lärarna brydde sej 
om den elev som skolkade. Nästan med undermeningen ”hon 
passar inte in”. Men på Ljungstedtska, med sin förankring i 
arbetarkulturen, tog personalen reda på den skolkande eleven. Såg 
skolket för vad det var – ett tecken på att eleven inte mådde bra. 
Elevvårdspersonalen fördömde inte heller skolkandet, utan såg det i 
ett sammanhang. Här gör jag också en parallell till rådande veten-
skapsteori – exemplet är en tydlig illustration till tudelningen ”att 
vara åskådare till” eller att bry sej om, att på ett vårdande vis rela-
tera. Denna min erfarenhet av skolkandets betydelse och känslo-
mässiga laddning för lärare – på en symbolnivå kan man ju se skol-
ket som ett totalt förkastande av skolan som institution – gjorde att 
jag i senare processhjälparsammanhang med lärare alltid tagit upp 
skolk som fenomen. En rolig sådan episod var vid en arbetslags-
träning på några dagars internat. Det är frukost på ett trevligt pen-
sionat i Båstad, småbord för fyra. Vid den pedagogiske processhjäl-
parens bord diskuteras värstingelever. Jag griper tillfället att fråga, 
mellan tuggorna: ”Jomen, det är knepiga situationer det där ... själv 
                                           
38 Denna problematik belyses i Universitetsläraren nr 9, 2000. Artikeln: ”Kränkta 
elever anmäler oftare lärare”. Skillnaden är nivån – universitetet mot gymna-
siet.  
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skolkade jag ganska mycket, men klarade mej från sänkt upp-
förandebetyg – sådana fanns ju på min tid.” 

Tystnad. Jag konstaterar att som så ofta är de goda samtalstill-
fällena inte under formell ”undervisningstid”, och njuter av apri-
kosmarmeladen. 

Sedan säger en av de äldre manliga lärarna lite tyst och eftertänk-
samt: ”Men det gjorde inte jag, jag hade sänkt uppförandebetyg.” 
Varpå en av de kvinnliga, bastanta och husmoderliga lärarna brister 
ut i ett vilt fnitter som får borden bredvid att haja till: ”Det hade jag 
också!” 

Hennes kollega intill gör stora ögon: ”Nämen det kunde jag 
aldrig tänka mej om dej! Vad, vad, vad gjorde du då?” 

Borden intill börjar skratta, och kommer snabbt fram till att det 
även där fanns lärare med sänkta uppförande och ordningsbetyg. 
Och – naturligtvis – även om man jobbat som kollegor i många år 
var det här inget man hade talat om, inget man kände till om var-
andra. Man hade levt med den ömsesidiga missuppfattningen39 att 
alla hade varit mycket ordentliga elever, och upprätthållit en för-
dömande – och bakåt sett även självfördömande – attityd till skolk 
och ”dåligt uppförande”. Käre läsare, har du skolkat? Varför? 

Hur ser du på det idag? Var det egentligen OK den gången? 
Eller?  
 

Empati och makt 
Den fjärde vetenskapsteoretiska ledtråden i sökandet efter en vår-
dande teori inom lärarfortbildning jag tar upp är ”empati”. 

Termen hade för mej en märklig status vid projektets tid (1982– 
84) – den fanns inte i många uppslagsverk eller ordböcker.40 Empati 
är ofta synonymt med inlevelseförmåga. Jag diskuterar bl.a. be-
greppet utifrån mina erfarenheter som livräddningsinstruktör. Jag 
höll på att drunkna en gång … men min lekkamrat Lena Andersson 

                                           
39 För intressanta resonemang kring fenomenet ömsesidiga missuppfattningar 
inom skolans värld, se Karl-Henrik Eriksson (1975) Att vara lärare idag. 
40 En annan term som saknas i flera ordböcker är ”altruism”. I samband med 
en kurs jag haft gjorde mina studenter denna upptäckt – och jag häpnade ånyo. 
Ännu ett ord, en term, inom det relationsvetenskapliga paradigmet som inte 
vanligen finns i våra ordböcker! Vad säger detta om vår kultur? 
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drog upp mej. Plus att farsan skulle lära mej simma ”the hard way” 
– han slängde i mej från klipporna utanför Grötviks hamn. Och då 
kunde jag inte simma, som sagt. Att det nu blev dessa mina erfaren-
heter ifrån livrädderiet jag tar upp i sammanhanget beror på att, 
som vi säger på svenska, det handlar om ”in-levelse”. Alltså ”level-
se”, vilket för mej betyder att det handlar om ”görande”, om icke-
verbaliteter, om kroppsspråk. Ordlekare och kontrastlogiker som jag 
är, kommer jag att också ta upp ”ut-levelse”.41  
Som ni säkert hört ryktas, eller kanske sett på film, så är vi liv-
räddare starka, tysta kvinnor och män. Vi är ett handlingens folk, 
och därför är det mycket tydligt i denna värld att se hur det här med 
empati fungerar. Även utanför livräddarnas skara är empati till stor 
del något som utspelar sej via kroppsspråk och subtila signaler. Som 
sagt, erfarenheterna av empati var mycket tydliga i min verksamhet 
som livräddningsinstruktör, – därför kom de med här; ”Motsatsen är 
bättre, att skrattande och tjutande välta med båt och allt. Eleverna smittas 
av stämningen, signalaffekten har gjort sitt – dom hojtar och tjuter dom 
också. Det är ett magnifikt fenomen, detta med den omedelbara imitationen 
av en ledares stämningsläge” (Tjellander, 1985a, sid. 50). 

 För övrigt har jag lärt mej mycket om inlevelse genom vänner 
och bekanta som har skådespeleriet som yrke. Vi lärare har säker-
ligen stort utbyte av skådespelarnas konstart, som är ett gränsland 
där även den didaktiskt konstfulle läraren vistas! 

Under min tid som instruktör i svenska livräddningssällskapet 
kom jag också att fundera över relationen empati – makt. Bakgrun-
den till mina tankegångar var en föreläsning av Gerdt Wredtmark, 
nestor inom paradigmskiftet i psykiatrien under 70-talet.42 Gerdt 
resonerade kring begreppen ”anti-pati, sym-pati och em-pati.” Den 
enkla översättningen till svenska blev ”mot-känsla, med-känsla och 
                                           
41 Jag finner ofta stort nöje i att se till ords rent formal-logiska utseende, och 
sedan att jämföra denna med den fenomeno-logiska innebörden. Så som nu 
med inlevelse och utlevelse. Om jag säger att utlevelse är motsatsen till in-
levelse, så är det väl så rent formallogiskt. Men innebördsmässigt blir det lite 
annorlunda. Då uppfattar vi väl snarare motsatsen till inlevelse som avsak-
naden därav, alltså oförmåga till inlevelse. Tänker du så här också? 
42 Jag följde då allmänläkarutbildningen i psykiatri som en främmande fågel 
ifrån pedagogen. Skälet var det, att jag som pedagog framför mej såg en 
kommande lärarroll, där den känslomässiga kunskapen måtte vara större. Vi i 
gänget inom MOL-projektet hade alla denna vision, ävenså min dåvarande 
tentator Karl-Henrik Eriksson.  
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in-känsla”. Gerdts point var att empatien egentligen inte hade nå-
gon koppling till den persons liv och åsikter man nu skulle empa-
tisera med. ”Empati” var sålunda mera en teknisk term för att man 
verkligen kunde leva sej in i hur någon annan uppfattade och kände 
inför livet och verkligheten. Tricket med empati var just det att inte 
”känna-med”, dvs. sympatisera, eller ”känna-mot”, dvs. antipati-
sera. Wredtmarks definition gav mej en aha-upplevelse. Det har 
varit intressant att lägga märke till betydelseanvändandet av termen 
empati under åren som gått. När vi i dagligt tal säger om någon att 
den är ”empatisk”, så menar vi för det mesta att personen är 
sympatisk. Vi menar att personen ifråga är en varm och inlevelsefull 
person.43 Men ... 

Med tanke på den insiktsfulla definition Wredtmark gav mej – 
Har ni sett filmen ”När lammen tystnar”? Huvudpersonen där är 
synnerligen empatisk och inlevelsefull, kan verkligen förutsäga och 
förutkänna, om uttrycket tillåts, andra personers känslomässiga 
reaktioner. Men varm person? Sympatisk? Well, den enda värme 
den killen känner är värmen från det färska blodet som rinner nerför 
hakan på honom ... 

På Livräddarskolan var förhållandet empati – makt kristallklart 
genom träningstillfällena. Jag funderade över hur det kunde komma 
sej, att vi instruktörer hade så olika stilar när det gällde utbild-
ningen. Det fanns flera tuffingar där under åren, och somliga körde 
mycket hårt med livskoleeleverna. Vi instruktörer var ju ledare. 
Hökarna av oss brydde sej inte om träningsskador eller farliga öv-
ningar … Ibland undrade jag om somliga tyckte om att skapa räds-
la hos eleverna. Jag är glad över att det var vi duvor som fick över-
taget under årens lopp; faktiskt mycket beroende på kvinnornas 
större makt under 70-talet. De tordes säga ifrån på ett sätt som på-
verkade oss alla.  

Förhållandet empati – makt i skolans värld kanske inte alltid är 
så enkelt att se. Av det jag läst om makt vill jag nämna två författare 
som gjort intryck på mej. De är synnerligen olika i sitt framställ-
ningssätt. Philippe Daudi (1984) har den superintellektuella franska 
stilen, och skriver som vore han Foucault. Det är Daudis tankar 
kring makt och organisation som betytt en del för mej. Märkligt nog 

                                           
43 Se t.ex. Magne Raundalens utmärkta bok Empati och aggression. Där använder 
förf. termen empati konsekvent synonymt med pro-socialt agerande. 
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inte genom vad han skriver om, utan snarare genom det jag saknar i 
hans text. Du förstår, för mej så märks Makt också i rent materiella 
förhållanden – alltså hur vi bygger våra skolor i det här fallet. Hur vi 
rent kroppsligen arrangerar undervisningssituationer. Genom att 
t.ex. konsekvent inte bry oss om det grundläggande 
gruppdynamiska postulatet att en arbetsgrupp inte ska vara större 
än 15–20 personer, – annars tappar man ögonkontakt etc. så visar vi 
ingen inlevelse med arbetsgruppen/eleverna. De gamla klass-
rummen var inte byggda för en empatisk undervisning helt enkelt. 
Nu vill det kanske till en tankevända för att uppfatta tid som en 
materiell organisationsfaktor; men genom att kräva uppmärksamhet 
flera lektioner efter varandra, så har vi också byggt tidsramar som 
inte är empatiska med eleverna. Eller hur? Väl kända forsk-
ningsresultat visar att det går att hålla uppmärksamheten fokuserad 
en kvart … Det visar på synnerlig brist på inlevelse tycker jag, när 
man kräver uppmärksamhet långa stunder. Eller, om jag ska 
betänka Gerdts definition av empati; så kan jag inte uttala mej om 
graden av empati – utan bara om graden av sympati. Vår gamla, 
traditionella skola var alltså inte i Gerdt Wredtmarks definitions-
perspektiv sympatisk för eleverna … Det blir obehagligt att fundera 
över huruvida dom som byggde vårt skolväsende hade empati eller 
inte. Det känns bättre för mej att tro att dom inte hade empati, för då 
kan jag förlåta dem, eftersom de i så fall inte visste vad de gjorde … 
Tro nu inte att det här är något Tjellanderskt påfund! 

Om den föga sympatiska (empatiska) skolan finner vi sålunda 
skrivet: 

Konsten att vänta tränades tydligen grundligt i dessa klassrum. 
Men också annat: 
Att ständigt bli avbruten i arbetet 
Att göra saker man inte är intresserad av eller ser någon me-
ning med. Själva lektionssystemet, fyrtiominutersterrorn, gör 
att man börjar innan man förstår riktigt varför och slutar innan 
man är riktigt färdig. 
Att strunta i kamraterna runtomkring. Inbördes hjälp är fusk. 
Att underkasta sig makt27 (Emsheimer, 2000, sid. 182).44 

                                           
44 Fotnoten 27 i Emsheimers citat lyder som följer: ”Jackson 1968, citerad efter 
Broady 1981”.  
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Den andre författaren är Carlos Castaneda. Castaneda berättar 
historier om hur trollkarlen Don Juan undervisade honom om makt 
och metoder … 

I Castanedas mytiska berättelser finner jag exemplifieringar av 
mycken psykodynamisk teori, som har gett mej förståelse för em-
patiens villkor. 

Trollkarlarnas ökade energi kom sig av deras nedskurna själv-
bespegling som tillät deras sinnen en varseblivning av större 
omfång.  
”Jag har försökt klargöra för dig att den enda handlingslinje 
som tjänar något till, antingen det gäller trollkarlar eller vanliga 
människor, är att tygla intresset för jagbilden”, fortsatte han. 
”Vad en nagual syftar till med sina lärjungar är att krossa själv-
bespeglingens bild hos dem” (Castaneda, 1990, sid. 171).45 

För mej är ovanstående en beskrivning av hur trollkarlen arbetar 
med att öka inlevelseförmågan hos sina adepter. Att tygla intresset 
för jagbilden blir för mej att arbeta sej igenom de projektioner man 
bär på, ja till och med de projektiva identifikationer vi bär på … Om 
vi så slutet lever i oss själva, att vi inte kan se andra som de verk-
ligen är, utan att vi i mötena med andra ”lever ut” vårt inre – ja, då 
möter vi inte de andra runt oss, vi kan inte leva oss in i de andra. 
Keps … Tvärtemot, genom vår utlevelseförmåga av vår inre historia 
påverkar vi de runt oss att spela med i vår livsvärld, vår existens. 
Med eller utan kepsar. Raka motsatsen till inlevelse alltså. 
Observera att jag nu lagt till dimensionen medveten–omedveten 
inlevelse och utlevelse … Vid Bodil Fristads disputation över sitt 
arbete om begreppet lyhördhet undrade opponenten Lars Owe 
Dahlgren om man kunde vara lyhörd gentemot sej själv; och hur 
denna relation i så fall förhöll sej till empati-begreppet. Som jag 
minns det var inte Lars Owes undran en direkt fråga till responden-
ten, utan mera en fundersam undran inför oss alla närvarande. Jag 
fäste mej vid denna undran – det blir här en fråga om möjligheten 
att vara empatisk med sej själv och sina erfarenheter. Med ett 
återvändande till Wredtmarks definition blir det en fråga om huru-
vida man sympatiserar med sej själv eller antipatiserar med sej själv 
– inledningsvis. 

                                           
45 Nagual=trollkarl. 
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Alltså huruvida man tycker om sej själv eller inte … Så som Bodil 
Fristad definierar lyhördhet ska den leda till positiva, goda hand-
lingar – i Wredtmarks perspektiv sympati. Lyhördhet är att vara 
sympatiskt inställd, och att handla sympatiskt. Men så fortsätter ju 
din undran, Lars Owe, – kan man vara empatisk med sej själv? I 
meningen känna sej in i sej själv utan att värdera för eller emot, utan 
att ta ställning? Trollkarlen Don Juan berättar om begreppet 
”fogpunkt”; som jag förstått begreppet står det för den fogpunkt av 
perceptioner som utgör vårt med-vetande om-världen. Nu försöker 
Don Juan få sin lärling att flytta sin fogpunkt, för att kunna se 
klarare. Betyder detta att sympatier och antipatier grumlar seendet?  

Don Juan berättar vidare, att för att kunna flytta fogpunkten 
måste man nå punkten utan nåd … Flera psykodynamiker talar om 
att en tolkning alltid är kränkande … den sätter ju ifråga det natur-
liga tillståndet, den normala självbespeglingen … tolkningen kan 
uppfattas som antipatisk av lärjungen, men den bör väl komma ur 
ett medlidandeperspektiv?46 Men där terapeuten vet att punkten 
utan nåd är nådd, just genom sin erfarenhet och inlevelseförmåga … 
Och det som kännetecknar en bra trollkarl är att han eller hon 
överlåter processen till lärjungen. Fast ibland behövs en knuff … 

Och i de fallen har man ingen in-levelse i sej själv. Eftersom man 
är sej själv helt och hållet, och in-levelsen kommer sej av en utanför-
position. Eller? I denna mening skulle inlevelseförmåga vara det-
samma som tolkningsförmåga. När man är något helt och fullt be-
hövs ju inga tolkningar – tolkningen uppstår ju först när man börjar 
undra över om något verkligen är det som det utger sej för att vara 
… Orden börjar tappa sin vardagliga betydelse … ”jag försöker 
tolka dej så gott jag kan” … ”jag försöker leva dej så gott jag kan”… 
”jag försöker leva mej så gott jag kan” … ”jag försöker tolka mej så 
gott jag kan” …  

Maktrelationen till empatien i Castanedas perspektiv blir en 
fråga om självkännedom. Ju bättre självkännedom, desto mera makt 
och medvetenhet i inlevelseförmågan. Att ha makt över sej själv – 

                                           
46 Med fullblodsnarcissister förhåller det sej så, att de är synnerligen känsliga 
för andra uppfattningar än sina egna. Vilket innebär att terapeuter inte  
i förstone tolkar något av vad narcissisten berättar – då tappar narcissisten 
förtroendet för terapeuten Se t.ex. Davidson, 1987, sid. 49 ff.; Kernberg, 1988, 
sid. 255, 347; Malan, 1990, sid. 311 ff. Jfr även det för hermeneutiker klassiska 
exemplet Lesche, 1971, sid. 13–14.  
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det är något som både trollkarlar och terapeuter tränar i sin 
utbildning. Kanske något för lärare? Begreppsmässigt så blir alltså 
förmågan till inlevelse i sej själv detsamma som självkännedom, 
eller hur? 

”Om vi så slutet lever i oss själva, att vi inte kan se andra som de 
verkligen är, utan att vi i mötena med andra ’lever ut’ vårt inre – ja, 
då möter vi inte de andra runt oss, vi kan inte leva oss in i de 
andra.” I denna mening ligger kärnpunkten. Kärnpunkten är huru-
vida vi uppfattar begreppet självet som en punkt – begreppet indi-
vid – eller ett fält av relationer – begreppet omnivid. Det som var 
intressant med Castanedas47 begrepp ”fogpunkt” för mej var att det 
i min uppfattning kom att stå för de medvetna perceptioner vi är i 
ett givet ögonblick. Låt mej, utifrån uppfattningen av självet som ett 
fält, föreslå att vi kan ha flera fogpunkter, varemellan vi kan 
förflytta oss. Detta relationsfält är skapat genom de konceptua-
liseringar av makt Daudi talar om, de yttre … Vi lever in dem, utan 
vetande om att så sker. En elev lever sej in en skolas, dels organi-
sation, dels lärarnas sätt att vara – utan att vara med vetande om det 
som sker. Ävenså en lärarkandidat … Vilket forskningsområde! 

Detta handlar nämligen om förtrogenhetskunskap – vilken psy-
kosocial miljö är vi förtrogna med – dvs. vi känner alla till dess 
yttringar, men kan vi säga hur den uppstod? 
Ett barn lever sej in i sina föräldrars sätt att vara. Beroende på de 
maktförhållanden som präglar dessa yttre relationer, varierar vår 
förmåga till makt över oss själva. Om vi erfar fragmenterade 
relationer i vår omvärld får vi naturligtvis ett fragmenterat själv. Vi 
har inte makt över oss själva. Invandrarflickan som har med sej 
västerländska kläder och byter på skoltoaletten från de traditionella 
hemlandskläderna kan ha makt över sej själv, hon kan vara 
känslomässigt medveten om var gränserna går i relationsfältet och 
acceptera dom. Har hon inte denna förmåga till inlevelse/lyhördhet 
med sin egen situation, blir hon en verkligt lidande person. I våra 
hemmarelationer är det inte lika tydligt för var och en – i synnerhet 
inte för den lidande. Flickan med den stenhårde fadern och den ut-
plånande modern kommer att pendla mellan dessa två fogpunkter 
ända till den dag denna relation inte längre har makt över henne. 
Uppdelningen av hennes relationer innebär i så fall en ständig 
                                           
47 eller är det Don Juans? Det är inte riktigt utrett om berättelserna är ren fik-
tion eller om de är baserade på dokumentärt material. 
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smärta för henne, där hennes två fogpunkter är i motsatsförhållande 
till varandra. I de internationella relationerna blir dessa skeenden 
mycket tydliga – det var ju med invandrarna som glasögon Bill och 
Claes ”såg” på ”värstingarna” i skolvärlden. Invandrare antar jag 
får en skärpt förmåga att härma, och att leva sej in i. Den skärpta 
förmågan antar jag kommer sej av att det ligger ett över-
levnadsvärde i att vara skärpt, helt enkelt. Men att härma någon, 
och att därmed likt skådespelaren leva sej in i en roll, innebär inte 
att du nödvändigtvis känner sympati. Ju mera du kan känna dej in i 
den du ska spela, känna det egna hatet inför sej själv, känna den 
egna glädjen inför sej själv, desto mera fulländad skådespelare är 
du.48 Ju mera lyhörd är du inför dej själv, skulle du väl säga, Bodil 
Fristad?  

Som skådespelare gör du allt detta med vetande om vad du hål-
ler på med – i synnerhet funderar du över hur de andra, publiken, 
kommer att se dej, uppfatta dej. Men skådespelaren själv? Well, om 
skådespelarens sinne inte växlar mellan några fogpunkter, utan har 
kommit att omfatta dom alla, syntetiserat sej själv i ett relationsfält 
där alla fogpunkter blivit ett fogfält – sympatiserar med dom alla – 
”all pervading love” – jo, Lars Owe, då tror jag att man kan härma 
sej själv, leva sej in i sej själv, vara lyhörd för alla erfarenhetens 
röster inom sej. (Då försvinner nog behovet att tolka sej själv …) 
Tack ska du ha för din undran! 
 
Kanske jag ska ta ett hermeneutiskt varv till, med fenomenet inle-
velse, som jag funderat så mycket kring … Och då börjar jag långt 
bort, med rubrikerna för de olika sätten att forska – positivism och 
relationsvetenskap ånyo. Det jag nu särskilt tänker på, är att en 
huvudskillnad är den, att den positivistiske forskaren inte använder 
känslor i sitt sätt att skapa vetande. Inte heller förståelse, som ses 
som en typiskt kvalitativ forskningsdimension. Men låt se … 

Som jag nämnde tidigare, väcktes mitt intresse för att begripa mej 
på inlevelsen på livräddarskolan; och du har fått ta del av händelser 

                                           
48 Jfr. Denna koppling mellan psykoanalytiskt tänkande och skådespeleriet: 
”imitasjon av den dövblindes egne atferdsmönstre sammen med det jeg skal 
omtale som affektiv inntoning, kan brukes som en metode for å finne ut mer 
om den dövblindes selv-förståelse og emosjonelle tillstand. I så måte har imi-
tasjon og affektiv inntoning mye å hente fra tenkning utviklet innenfor psyko-
drama.” (Lorentzen, 1995, sid. 84) 
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i min personliga historia som kan förklara och göra förståeligt detta 
mitt intresse i just detta sammanhang. Jag citerar ovan också hur jag 
såg att inlevelsen och härmandet hörde samman. Empati och 
härmning, således, två inte helt oomskrivna fenomen i pedagogi-
kens värld. Men ansedda och värderade mycket olika, och knappast 
omskrivna i ett sammanhang. Så låt mej då göra det! 

Du förstår, när jag satt och resonerade med Gardar Viborg, 
psykolog och kollega på dåvarande förskollärarlinjen, Högskolan i 
Halmstad – så berättade jag om mina iakttagelser om härmning och 
empati. Gardar berättade då om sitt forskningsområde ”att iden-
tifiera känslor utifrån ansiktsuttryck”; och Gardars metod var klart 
positivistisk och experimentell49. Gardar tillförde ett materialistiskt, 
objektivt perspektiv på detta med härmning och empati, som jag 
uppskattar mycket.50  

I sammanhanget nämnde Gardar Lundqvists (1993) forskning 
inom samma område. Det bemärkansvärda var, att flera forskare 
har kunnat konstatera en ögonblicklig härmning av ansiktsuttryck! 
Experimenten gick till så, att elektroder fästes i ansiktsmuskulatu-
ren. När försökspersonerna fick se ett leende ansikte så registrerades 
ögonblickligen hos försökspersonerna elektrisk aktivitet i de 
muskler som används vid leende. Vi tycks således sekundsnabbt 
härma en annan människas mimik:  

Recently, Hatfield, Cacioppo, and Rapson (1992) have concep-
tualized the term emotional contagion which they defined as ”the 
tendency to automatically mimic and synchronize movements, 
expressions, postures, and vocalizations with those of another 
person, and, consequently, converge emotionally”. Thus, this 
definition emphasizes the importance of non-verbal behaviour 
as a channel for emotions to be transferred from one person to 
another (Lundqvist, 1993, sid. 7). 

Käre läsare – detta var nutidens psykofysiologiskt forskande psy-
kologers språkbruk; självklart influerade av medicinskt språkbruk 
                                           
49 Viborg, Gardar (1994). Att identifiera känslor utifrån ansiktsuttryck. 
50 I mitt kunskapsteoretiska perspektiv är inte fenomenologien/relations-
vetandeskapandet något immateriellt, idealistiskt vetande. Den fenomenolo-
giska strävan ”att göra fenomenologi”, är för mej en mycket påtaglig strävan. Jfr 
Gorman (1977, sid. 155): ”In sum, then, there is an undeniable close connection 
between methodological implications of existential phenomenology and central 
tenets of enlightened Marxism.”  
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myntar de termen ”emotional contagion”, – känslosmitta. Känslor 
som smittar, alltså. 

Låtom oss nu lyss till fenomenologen Husserls språkbruk från 
1930-talet om samma fenomen. Det är ett stycke ur den 5l:a para-
grafen om ”’Parandet’ som en associativt konstituerande kompo-
nent i erfarenheten av någon främmande”: 

I det fall som här angår oss – egots association och apperception 
med avseende på ett alter ego – sker parandet först då den 
andre uppträder i mitt varseblivningsfält. Jag, som primordialt 
psykofysiskt jag, utgör en separat enhet i mitt primordiala 
varseblivningsfält, vare sig jag är uppmärksam på mig själv och 
min aktivitet eller inte. Här är min lekamliga kropp ständigt 
sinnligt given som separat enhet, och den har också den speci-
fika meningen lekamlighet. Om nu en kropp uppträder som en 
separat enhet i min primordiala sfär, det vill säga är ”lik” min 
kropp, eller så beskaffad att den måste bilda ett fenomenellt par 
med den, så är det utan vidare klart att denna andra kropp via 
min måste mottaga meningen lekamen, genom att mening 
skjuts över (Husserl, 1992, sid. 119). 

Husserl menar med ’lekamen’ en kropp full av liv, en besjälad 
kropp. Språkbruken är verkligen annorlunda, (termen psykofysisk 
finns där i bådas text, dock) men för mej handlar de två textavsnit-
ten om samma sak – det vi pedagoger kallar härmning, imitation.  

Det finns ännu en likhet mellan de två innebörderna i citaten. 
Termen ’smitta’ anger att mottagaren är passiv, man blir smittad 
utan egen förskyllan. Likaså med Husserl, mottagaren tar emot me-
ning, som skjuts över från ’min kropp’. I pedagogens öga blir det 
annorlunda, eftersom då mottagaren är aktiv – mottagaren är ju den 
som härmar. Vilket innebär att det finns en möjlighet att låta bli att 
härma, att låta bli att bli ’smittad’, att låta bli att ta emot meningen. 
 
I mitt eget benämnande av empati har jag således kommit att an-
vända termerna varm och kall empati. Det är väl alldeles uppenbart 
att du som terapeut använder en varm empati, en med-kännande 
inlevelse – men där den viktiga gränsen går vid att du inte ska 
sympatisera med – härma? klienten så till den milda grad att du 
kommer att dela hennes fantasier och mindre realitetsfungerande 
känsloliv. Jag har också kommit att fundera över hur pass medvetna 
folk egentligen är om sin empatiska förmåga, och hur de använder 
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den. Många tycks ju besitta en god inlevelseförmåga när det gäller 
att hitta s.k. svaga punkter hos folk, som de sedan utnyttjar ...51  

Det tragiska verkar ibland vara, att sådana personer inte tycks 
känna att de orsakar smärta hos andra. De tycks inte vara medvetna 
om sina ut-levelser. Märkligt, va? Många av mina studenter genom 
åren har vittnat om kalla lärare. Ska vi fästa vikt vid huvudskälet till 
de s.k. UGL-kurserna52 får vi oss en tankeställare om empatiens 
betydelse även för demokratiens fungerande (Tjellander, 2000b). 
Well. Ibland undrar jag över vad det var som fick pappa att slänga i 
mej så där. Men det var tydligen rätt vanligt att farsorna slängde i 
sina söner på den tiden. Flera delar min upplevelse har jag erfarit ... 
odemokratiskt som f-n att bli islängd sådär, i alla fall. 

Ytterligare en definition av empati är begreppet ”ställföreträdan-
de introspektion”. Alltså att se inåt, att minnas händelser du själv 
varit med om, och som du känslomässigt märker påminner om det 
du förstår, anar, att den person du har framför dej varit med om just 
nu. Personen framför dej har erfarenheten färsk med sej, du har den 
som ett för denna person ställföreträdande minne.  

Om du själv mådde dåligt i skolan, om du kommer ihåg hur du 
bar dej åt för att klara av de situationerna – då när du var elev – då 
har du naturligtvis inlevelse i dina elevers situationer? Eller hur? 

Det är kanske då man blir flummig kompis? 
                                           
51 Psykolog Mikael Falkheim har myntat begreppet ”meningsförstörare” för så 
danade personer. Jfr även Kaj Håkanssons (1981) term ”meningsdestruktion”, 
sid. 246 ff.  
52 Under Vietnamkriget visade det sej att amerikanska soldater mördade egna 
officerare. Hälften av stupade officerare hade dödats av sina egna ... Två 
vanliga skäl var att officeren var utan stridserfarenhet, eller att officeren var 
alltför hård (Alveheim, 1999). Inom det svenska försvaret vidtog ett utred-
ningsarbete, som slutar med att en obligatorisk kurs inom officersutbildningen 
skapas – UGL ”Utbildning Grupp Ledarskap” vars syfte var att ”få befälen att 
förstå att de arbetar med människor som måste hanteras varsamt” (a.a., bil. 1). 
Till UGL-kurser inbjuds även civila att medverka, och bl.a. Linköpings Univer-
sitet har låtit sin personal få möjlighet att gå UGL-kurser. Halmstad kommun 
satsar på att låta sina skolledare gå denna kurs. Säkerligen är det så här över 
hela landet – civila och officerare går UGL-kurser, ibland tillsammans. Hand-
ledarna för UGL-kurserna är utbildade internt inom försvarsmakten. Utbild-
ningsmål för kursen är bl.a. ”kunna se och hantera konflikter, kunna kommu-
nicera direkt och klart, kunna ta och ge effektiv feedback, förstå behovet av 
olika ledarstilar, uppnå ökat självförtroende och självinsikt” (UGL-deltagar-
material flik 3:2). 
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Men som lärare behöver man ju empati för att över huvudtaget 
kunna undervisa, för att kunna möta eleverna där de är i sin för-
ståelse av kunskapen inom ämnesområdet. Jag kontrasterar den in-
levelsefulla undervisningen med ”lotsningens” princip, som verkli-
gen hör hemma inom åskådarvetenskapens domäner: 

Piloting refers to a teaching strategy whereby the teacher, col-
lectively or individually simplifies problems so that the stu-
dents can solve them by answering a simple chain of questions, 
despite the fact that they do not understand the basic principles 
necessary for solving the problem (Lundgren, 1981, sid. 204). 

Lundgren ser två möjliga tolkningar av fenomenet. Antingen är inte 
lärarna intresserade av det dom håller på med, eller så är lotsning 
ett funktionellt sätt att arbeta på för en lärare i en bunden, dålig 
undervisningssituation. Lundgren menar att den andra tolkningen 
är den mest sannolika. I ”Ledtrådar” accepterar jag Lundgrens 
tolkning, sprungen ur det s.k. ramfaktorteoretiska perspektivet. 
Men efter att ha lyssnat till hundratals lärarkandidaters minnen av 
sin skolgång i en kurs jag haft om alternativa pedagogiska teorier, så 
har jag kommit till ett annat synsätt. Det är mera troligt att 
fenomenet lotsning kan förklaras av teorier som inte lyfter fram 
ramarna för undervisning, utan snarare lärares personligheter och 
därmed sammanhängande yrkesroll. I mina lärarkandidaternas vitt-
nesmål framträder lärarnas personligheter starkt. 

Empati är ju faktiskt något som går att träna, exempelvis genom 
gruppdynamik, rollspel m.m. Genom Lars Owe Dahlgrens undran 
härovan, om man kan vara lyhörd inför sej själv – så fästes min 
uppmärksamhet på det faktum att om man tränar inlevelse i andra, 
så ökar sannolikt förmågan till inlevelse i en själv – ökad självkän-
nedom. Och sådant är det tyvärr brist på inom lärarutbildningarna, 
och det har det varit så länge nu, att vi kan betrakta bristen som 
tradition eller som en del i traditionell pedagogisk kultur.  

Karl-Henrik Eriksson (1975) påpekade detta redan för 25 år 
sedan: 

Därför måste det i lärarutbildningen ingå metoder som ökar 
lärarkandidaternas medvetenhet om lärarnas dubbla uppgift att 
både undervisa och främst genom sin undervisning bidra till 
elevernas personlighetsutveckling. Det sistnämnda bidrar de 
till, antingen de är medvetna om det eller ej, enligt all social-
psykologisk erfarenhet. Lärarutbildningen bör i fortsättningen 
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vara sådan att den ökar lärarkandidaternas medvetenhet om 
dessa förhållanden (a.a., sid. 31 ff.). 

Så Lundgrens tolkning, att fenomenet lotsning skulle bero på ett 
funktionellt sätt att undervisa på i en dålig arbetsmiljö, kan jag inte 
längre se som riktig. Det är tyvärr så, att fenomenet förmodligen 
uppträder p.g.a. bristande empati hos lärare. I dagens debatt pekar 
Gunilla Granath (1996, 1999) på exakt samma förhållanden som 
Eriksson gjorde ... 
 
En förbluffande episod inträffade när jag intervjuade de lågstadie-
lärare i Halmstad kommun som var pionjärer med att ha sexåringar 
i sina klasser (Tjellander, 1995). 

En av frågorna jag ställde var: ”Trivs barnen i skolan?” och fick 
svaret: ”Det ska du väl inte fråga mej om, det får du fråga deras 
mammor om!” Jag blev förbluffad av två orsaker, dels att inte lä-
raren ansåg sej kunna svara, dels över att jag skulle fråga mammor-
na. Mycket nyfiken över kommande svar fortsatte jag att intervjua 
de sexton lärare det gällde. En majoritet gav liknande svar; de visste 
inte hur barnen trivdes i skolan ... 

Visst är det märkligt? Men om vi antar att dessa svar följer ett 
pedagogiskt kulturmönster, vilket skulle innebära att en majoritet 
av alla lärare inte vet om deras elever trivs i skolan, så skulle det ju 
faktiskt kunna förklara en hel del underligheter i elevers och lärares 
arbetsmiljö. Att lärande och personlighet har ett samband är en 
gammal insikt inom det fenomenologiska vetandeskapandet: 

The teacher does not merely teach a subject. In teaching a 
subject he or she teaches a way of life, whether the teacher 
realizes this or not. The teacher conveys values every moment 
he is in the presence of the pupil. He ”gesticulates” with the 
whole of his existence (Pojman, 1978).  

Det kan ju i sammanhanget vara intressant med ett forskningsresul-
tat som också pekar på vikten av lärares personlighet. Märkligt nog 
är det en ramfaktorteoretiker som i sin avhandling lyfter fram bety-
delsen av personligheten (Askling, 1983): 

Sammanfattning: Svaren från utfrågningen om förändringar 
och eventuella hinder för förändringar ger tillsammans en bild 
av ett oerhört komplext förhållande. Största ansvaret för den 
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bristande förändringsförmågan läggs på personer, dvs. lärarna, 
i lärarutbildningen (a.a., sid. 130). 

Detta perspektiv – om vikten av det personliga – är alltså ett annat 
än det som vanligen lyfts fram av ramfaktorteoretiker: ”Det är inte 
lärarnas fel” (Arfwedson, 1980). Nu blir det istället så, att det fak-
tiskt är somliga lärares fel. Det är de lärare som brister i inlevelse-
förmåga, empati, som använder lotsning ... 

Jag avslutar rapporten med ett epistemologiskt scenario; jag ser 
mej själv som en aktionsforskare med en annan kunskapssyn än den 
gängse inom gymnasieskolan. Jag har ett läromedel som är skrivet 
av författare som även de har en annorlunda syn på kunskap och 
hälsoupplysning än den gängse kvantitativa och reproducerande. 
Och med ramfaktorteorien i bakhuvudet innebar det att jag givit mej 
i kast med en i stort sett omöjlig uppgift. För hur skulle vi i fort-
bildningsgruppen kunna påverka de ramfaktorer som formade in-
lärningsmiljön för elever och lärare på Ljungstedtska skolan? 

Sannolikt anade jag den brydsamma situationen – den sista led-
tråden jag ger i sökandet efter en vårdande teori kallade jag ”ord-
strid” – och citerade Chuang Tzu: ”Ofta råder kaos i världen, och 
lusten efter kunskap är alltid roten därtill.” 

Inte minst speglade citatet min egen kamp med ett vettigt fram-
ställande av kunskaper – dels som gruppdynamiker men också som 
textproducerande forskare. Hur ska man skriva för att ett vetan-
deskapande arbete inte bara ska tala till intellektet hos läsaren, utan 
även till känslorna? Jag börjar också fundera på om inte en utbild-
ning i psykoterapi skulle vara bra för en pedagogisk processhjälpa-
re. Mina kurser i psykiatri, personlighetsutveckling och gruppdyna-
mik räcker inte till riktigt för vad jag vill begripa mej på. Jag börjar 
tvivla på min handledningsförmåga.  
 
 

So, when the shoe fits, 
The foot is forgotten, 
When the belt fits, 

The belly is forgotten, 
When the heart is right, 

For and against are forgotten. 
 

Chuang Tzu 
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En lärargrupps arbetsplats, miljöfaktorer och livsstilar 
Varför fokusera på lärarnas arbetsplats, miljöfaktorer och livsstilar? 

Skälet var framför allt projektets perspektiv på hälsa. Perspek-
tivet var ju socialmedicinskt och antropologiskt, vilket innebär en 
uppfattning om begreppet ”hälsa” som förankrat i individernas 
samspel med varandra och omgivningen. Då är det naturligt att 
börja med att se till lärarnas miljö och livsstilar – analogt med att 
lärarna senare ska se till elevernas miljö och livsstilar. 

Som pedagogisk processhjälpare är det viktigt att se till lärande-
miljön vari den pedagogiska processen sker. Utan en förståelse för 
den pedagogiska kulturen är det svårt att handskas med de pedago-
giska processerna. 

 Det läromedel vi i projektgruppen arbetade med, och som senare 
lärarna använde i klassrummen, var en manual i tretton avsnitt. Det 
första avsnittet hade rubriken: You are what you do. Introduction to 
Health Careers as related to Job Careers. För att nu kunna skapa 
inlevelse – en av ledtrådarna i mitt perspektiv – även genom mina 
texter, såg jag det som naturligt att fästa lärarnas uppmärksamhet 
på deras egna arbetsplatser och livsstilar. 

Det andra avsnittet hade rubriken: How do local people feel about 
their work, lives and health? Detta avsnitt fångade upp en annan led-
tråd – den om kultur. Så jag gjorde ett vetandeskapande reportage 
om Ljungstedtska skolan, där jag såg särskilt till elevvården. Jag 
intervjuade lärarna kring temat, jag anknöt till temat under våra 
planeringsträffar, och jag rapporterade. Jag ville också motivera 
detta mitt skrivsätt. Det var ju något nytt detta, att skriva forsk-
ningsrapporter som dokumentära reportage, i akt och mening att 
texten skulle vara användbar som reflektionsunderlag, utvärde-
ringsunderlag, för den skola där nu forskandet skedde. Jag hänvisar 
till Kaplan (1964), hos vilken jag hittade argument för mitt sätt att se 
på vetandeskapandet. Som pedagogisk processhjälpare hade jag 
självklart en inriktning på processer – även informationssprid-
ningsprocessen med därmed sammanhängande textart. För mej var 
detta ett tillfälle att skriva ett utvärderande reportage, en idé som 
självklart spirade under INOVA-projektet. Vi visste att den utvär-
derande, reflekterande förmågan hos enskilda skolor var låg vid den 
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här tiden. Även organisatorisk självreflektion eller självkännedom 
var bristvara vid den här tiden. 

Kaplan skiljer mellan två typer av logik när det gäller uppbygg-
naden av vetenskapliga skrifter. Den ena är den rekonstruerade logi-
ken, den andra den praktiserade logiken. Rapporter skrivna enligt den 
rekonstruerade logiken har den uppläggning de flesta av oss är 
vana vid – det är de traditionella forskningsmetodiska handböc-
kernas uppläggning inom beteendevetenskaperna. Som läsare av 
dessa handböcker förleds man att tro, att själva forskningsprocessen 
framlöper så som metoderna beskrivs. Den rekonstruerade logiken 
skär bort alla sidospår och kringtankar, den löper prydligt från ett 
formulerat problem till resultatredovisning. Den praktiserade logi-
kens skrivsätt låter forskningsprocessens krumbukter framträda 
också i texten. Som jag tolkade den praktiserade logiken innebar det 
att Vuxenliv-rapporterna fick karaktären av resonerande re-
portage.53 Om vi nu vill att lärarkandidater ska resonera, spekulera 
och reflektera över sitt yrkesliv, så är denna textart att rekom-
mendera, Kaplans praktiserade logiks textart. Under åren har jag 
många gånger haft anledning att fundera över varför lärare, av alla 
de sorter, har så svårt att skriva om sin yrkesvardag. Senaste vitt-
nesmål om denna svårighet, i ett större sammanhang, var vid en 
Handlednings-konferens på Norra Latin 12–13e okt. 1999, anordnad 
av Lärarhögskolan i Stockholm. I Tillsammansprojektet, som 
berörde flera hundra lärare i Västsverige, kunde vi också se den 
tveksamhet lärare har inför att skriva ner sina funderingar kring den 
pedagogiska vardagen. Med mitt pedagogiskt-kulturella perspektiv 
misstänker jag att det måste handla om ett kraftfullt pedagogiskt 
mönster, eftersom det har existerat i så många år, och eftersom det 
fortfarande är så livaktigt. Mönstret måste vara av central didaktiskt 
karaktär, med andra ord. Kanske det är bättre rent av att tala om en 
didaktikens kultur, om didaktiska kulturella förhållanden. Skälet till 
detta är för mej, att begreppet didaktik mera än begreppet 
pedagogik lyfter fram även det konstnärliga hantverket hos oss 
lärare, den personliga dimensionen, relationsvetandeskapandet. 
Och i dessa våra yttersta dagar, när alltflera röster hörs om kravet 
på kontinuerlig handledning för lärare, så är kanske ”didaktiska” 
                                           
53 Att prova ett annorlunda skrivsätt fordrar diskussion med kollegor, och jag 
ventilerade rapportmanus vid några tillfällen i vår s.k. punschgrupp vid insti-
tutionen. 
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kulturmönster ett bättre begrepp än ”pedagogiska” kulturmönster. 
Den praktiserade logikens form är fenomenologisk till sin 
vetenskapsteoretiska karaktär, ”zu den Sachen selbst”, till den nära 
och detaljerade beskrivningen. Den rekonstruerade logiken följer 
formal-logikens mönster. Ett synonymt synsätt är att se till de två 
perspektiven form och funktion. Lars Owe Dahlgren (1990) visar att 
det är de formella aspekterna på kunskap som har varit den tyngst 
vägande traditionen inom didaktiken, alltså samma logiska mönster 
som Kaplan benämner den rekonstruerade logiken. År efter år 
möter jag detta starka mönster hos studenterna på såväl B-, som C-, 
som D-nivå i pedagogik. Naturligtvis är det starkast hos B-
studenterna, det är ju på B-nivån som de för första gången ska göra 
en vetenskaplig studie. Lägg nu märke till hur jag uttrycker det här, 
käre läsare! Jag skrev inte ”det är ju på B-nivån som studenterna för 
första gången ska skriva en vetenskaplig uppsats”. Varför? Jo, därför 
att då skulle jag automatiskt ha gett uttryck för den formella 
aspekten! Den rekonstruerade logiken i ”att skriva en vetenskaplig 
uppsats”54. Nu är jag ute efter den praktiserade logiken i ”att göra 
ett vetenskapligt arbete”. Min strävan är således densamma som vi 
återfinner i en del forskningscirklar (Härnsten, 1994).  

Jag kan för övrigt tänka mej att kommuner kan vara mera intres-
serade av att lärare gör vetandeskapande insatser där belöningen är 
höjd lön istället för den nuvarande meriteringen via skrivna 
vetandeskapande insatser där belöningen är akademiska poäng 
utan höjd lön …  

Hur många studenter har jag inte försökt avprogrammera från 
mentala blockeringar, just därför att de varit helt fixerade vid de 
olika rubriker de återfunnit i de forskningsmetodiska handböcker-
na! Hur många är det inte som under rubriken ”Inledning” skriver 
samma sak som under ”Syfte”, vilket med tautologisk precision 
återkommer under rubriken ”Problemformulering”? – åter och åter 
…  

Oh yes, det där formella mönstret är förledande starkt. När vi här 
på PEACE-apartment (PEdagogical Activity CEnter; ”apartment” 
för att det är en korridorhörna med tillhörande rum) började 
fundera på allvar över det här mönstret, så ledde det till att vi lan-
serade 1–80 poängs forskningsseminarier. Det är vår förhoppning 

                                           
54 Jfr Resonemanget om forskning och muntlig – skriftlig kultur, sid. 10 ff. 
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att dessa seminarier kan bidra till att även nybörjarstudenterna får 
en känsla för forskning som det spännande detektivarbete det kan 
vara! Att göra forskning! 

Och att som lärare göra resonerande reportage om sin egen skola, 
vilka läggs ut på den egna skolans intranet – det vore säkerligen 
tankeväckande läsning! Inte minst när våra invandrade kollegor får 
tycka till om den svenska skolkulturen – ”intranetionalisering at 
home”, som det heter. Oj, förlåt, ”internationalisering at home” 
(Crowther m.fl., 2000) ska det ju vara. 

Platsen  
Så kommer då den pedagogiske processhjälparens reportage om 
skolan! Ljungstedtska skolan är en stor skola – jag upplever den som 
ett minisamhälle. Här fanns frisörer, bagare, snickare, bilmekaniker 
osv. m.fl. 

Av de 1 700 eleverna är det några hundra som reser varje dag. 
Från den ”össjötska” landsbygden in till staden. De eleverna går 
upp klockan fem eller halv sex, och är hemma igen vid sex på kväl-
len. Det är långa dagar när man är fullt sysselsatt med att växa upp 
som människa också. I mitt reportage ingår en intervju med en av 
den elevvårdande personalen, jag träffar den första skolvärdinnan 
på skolan, och jag talar med elevrådets ordförande. Två personer 
som jag tyckte var viktiga för att lyfta fram elevernas kultur. I sam-
band med samtalet med elevrådets ordförande får jag tillfälle att ut-
dela en känga kring den demokratiska grundbult som då på åttio-
talet i så hög grad saknades i vårt svenska skolväsende – elevernas 
medbestämmande.  
 

Deltagarna om sin arbetsplats 
Det är i det här avsnittet jag använder mej av taxeringskalendern, 
för att se om det överhuvudtaget går att utläsa några skillnader i 
uppfattningar med deltagarnas varierande familjeinkomst. I texten 
nedan ger jag bara några axplock ifrån rapportens intervjuutskrifter. 
Mitt mål med de återgivna åsikterna var att ge tankeställare kring 
skolans vardag. 

Deltagaren från den mest förmögna familjen säjer att eleverna på 
Ljunkan inte är så studiemotiverade som på de andra skolorna i 
staden. Deltagaren menar att eleverna inte mår så bra av att uppleva 
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den här skillnaden. Eleverna på Ljunkan kan t.o.m. ibland känna sej 
mobbade av de andra gymnasieeleverna i staden. En annan av 
deltagarna med förmögen familjebakgrund tycker att det är mycket 
bra att skolan nu börjar få andra linjer än de helt praktiska, och detta 
tror deltagaren kommer att förändra skolans rykte. En deltagare 
med hög familjevis inkomst menar att kvaliteten sjunkit på 
utbildningarna. Förr var det 45 timmars arbetsvecka, och då var det 
timmar det handlade om – alltså 60 minuter. Nu är det futtiga 30 
timmar, och då är det inte timmar utan 45-minuters lektioner. 

Ytterligare en annan deltagare har samma åsikt, det var bättre 
förr när elevernas arbetsdag var från sju på morgonen till halv fem 
på kvällen. När jag läser detta idag, häpnar jag lite över dessa två 
deltagares perspektiv på ungdomars liv. Med deras önskade ar-
betstider skulle de berörda eleverna, om de nu var pendlare, behöva 
stiga upp sisådär klockan fyra, halv fem för att komma in till skolan 
... Övriga skulle upp halv sex ... 

Hemma igen ca sex. Ja, det var tufft förr. 
 
En tredje av deltagarna är besviken på många av sina kollegor. An-
ledningen är att de har egna firmor och jobb bredvid. Ibland tycker 
läraren att skolan är mera till för lärarna än för eleverna ... och 
studierektorerna har fel utbildning, de är inte pedagoger – utan t.ex. 
bilmekaniker. Deltagaren menar också att vi i projektgruppen valt 
fel skola för Vuxenlivprojektet. Här på Ljunkan är det nämligen så, 
att så fort man försöker samla lärarna här så har dom inte tid. Och 
somliga lärare tycker att yrkeslärarna är dumma i ”huvet” ... 

 Så då låter jag naturligtvis en av yrkeslärarna komma till tals; 
han menar att det är viktigt med närhet till eleverna, och att kon-
flikter reds ut på en gång. Ibland när han kommer hem orkar han 
inte träffa någon vuxen människa. Han oroar sej ibland för att han 
medverkar i fördumningsprocessen av eleverna. Det är en konflikt 
för honom. 
 
En av deltagarna med medelinkomst menar att det är skillnad på 
eleverna på Ljunkan och elever på mera teoretiska linjer. Eleverna 
här är på något vis inte så mogna som de andra eleverna. Dessutom 
arbetar eleverna på de teoretiska linjerna mera målmedvetet också, 
de har sin väg utstakad. Så tre röster från de låga familjeinkoms-
ternas deltagare. En tycker att Ljunkan är en mycket bra skola, med 
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ett gott samarbete kollegor emellan. I framtiden ska yrkeslärarna gå 
in som kompanjonlärare till svensklärarna. Någon större skillnad 
mellan skolorna i staden kan inte en annan av de tre se. Kanske det 
är mindre problem med glömda grejer på elitgymnasierna. Den 
tredje ser att det mest är äldre lärare på skolan, och att de är 
traditionsbundna. Men atmosfären är öppen och varm, man säger 
rent ut vad man tycker och tänker. 
 

Sammanfattande reflektioner  
Jag använder ledtrådarna ”skolkod” och ”kultur” när jag reflekterar 
över vad jag kommit fram till. Den gamla bilden av Ljunkan som 
lågstatusskola finns kvar. Men det finns en solidaritet mellan lärare 
och elever som kanske inte finns på de andra gymnasierna. Jag 
hänvisar till skolvalet bland eleverna 1985, där Ljunkan har störst 
andel sociala demokrater, ca 35 %. De övriga ligger på ca 20 %. 

Jag reagerar också starkt på att någon lärare hävdar att skolan 
måste förbereda eleverna för en kommande arbetslöshet! 
Jag undrar till och med huruvida en skolstyrelse verkligen följer 
läroplanens intentioner när den låter skolors organisation konser-
vera gamla tiders mönster. 

Därefter hänvisar jag till kapitlet tolv i lärarmanualen, och ger 
följande utdrag som ett memento: 

Struktur på rapporterna om Hälsokarriär: Vare sig arbetet ge-
nomförs av klassdiskussion, genom grupparbete eller genom 
uppsatser, är de viktigaste punkterna som skall täckas in: 

Vår omgivning: 
Vad arbets- och andra villkor i det lokala området, sådana som 
vi möter dem och under en tid fram till vi är lika gamla som 
våra föräldrar, innebär för vår hälsa – de sannolika effekterna 
av detta på vår hälsa och vårt välbefinnande.  

Våra reaktioner: 
Vilka sociala fritidsvanor utvecklar vi när vi blir medlemmar i 
särskilda yrkesgrupper och vilka är de sannolika effekterna av 
detta på vår hälsa och vårt välbefinnande? 

Våra känslor: 
Vad känner vi inför dessa saker? Kan eller bör någonting göras 
för att förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande? 
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Uppfylld av projektets budskap avslutar jag rapporten med följande 
uppmaningar: 
 
Låt inte Ljungstedtska skolan bli större! 
Organisera gymnasiemiljöerna i Linköping så att de blir mera lika! 
Organisera lärarnas arbetstid så, att de får tid att tala tillsammans 
om sin arbetsplats! 
Lärare! Ställ krav på att ni får den tiden – tiden att diskutera er 
arbetsplats, er arbetsmiljö. Tid för att er professionalitet som un-
dervisare ska kunna utvecklas – i jobbet, i vardagen. Ni ska inte be-
höva fortbilda er utanför er arbetstid!  

Ja, jag kom riktigt upp i varv där, minsann. Tänk, det är nu fem-
ton år sedan, det där.  

Men ... jag vet faktiskt inte hur det gick sedan. Undrar just om 
skolorna i Linköping fick den där tiden för reflektion under arbets-
tid i kompetenshöjande syfte? Men äsch, inte kunde en ung enga-
gerad forskningsassistent åstadkomma något med en flummigt skri-
ven rapport.  

Gissa om jag känner mej nöjd nu, när det nya läraravtalet inne-
håller just tid för reflektion. Och lärarkandidaterna får nu på ett an-
nat sätt än tidigare omedelbar nytta av en av examinationsformerna 
på min didaktikkurs – just det, genom att skriva reflekterande pa-
pers över kursen. Lärarstudenterna får också prova på handledande 
inslag, för att närma sej min vision om skräddarsydd fortbildning. 
Och några av våra första utexaminerade lärare funderar på att 
studera vidare på D-nivå i pedagogik, och skriva uppsatser i den 
reflekterande praktikerns form … 
 

VUXENLIV 2 – på jakt efter hälsans ledtrådar 

En lärargrupps förväntningar inför fortbildning i 
hälsoupplysning 
Denna rapport börjar också med läsanvisningar och projektets peda-
gogiska program, i likhet med den förra rapporten. 

Likaså skriver jag om mina förväntningar i inledningen. Men jag 
nämner också, att jag mot bakgrund av tidigare forskning om för-
ändrings- och utvecklingsprocesser inte förväntar mej att Vuxenliv-
projektet ska påverka de deltagande lärarna samt skolans organi-
sation så mycket, att dessa nya arbetsformer kommer att användas i 
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den ordinarie undervisningen. Och att det är ännu mindre sannolikt 
att eleverna efter 10–15 dubbellektioner skulle ändra inställning till 
sitt hälsobeteende. Jag förväntar mej också det vanliga 
gruppdynamiska fenomen som brukar uppträda vad gäller ledar-
skapet. Nämligen att gruppen börjar ifrågasätta ledarens duglighet, 
gruppen känner sej förvirrad och kräver mera styrning. Jag oroar 
mej för hur jag ska komma att reagera då ... 

 Sedan följer några sidor om min syn på intervjuerna, presenta-
tion och analysförfarande av dem, och jag redogör för min inställ-
ning att även vardagsvetande kan vara vetenskap. 

I denna rapport har jag ett tillägg visavi förra rapporten. Nu lyf-
ter jag fram ett fenomen som uppträdde, nämligen att höginkomst-
deltagarna reagerade starkare på språket i de utskrivna intervjuerna 
än låginkomsttagarna. Alltså sitt eget språk, de blev häpna över 
skillnaden de upplevde mellan sitt talade språk och sitt 
”skrift”språk; dvs. de utskrivna talspråksmässiga intervjuerna. 

Jag avslutar dessa metodiskt hållna sidor med att konstatera att 
den elevvårdande personalen slutade komma på projektträffarna. 
Detta p.g.a. mängden akuta elevproblem, som tog all deras tid i an-
språk. I dagsläget tycker jag nog att jag var lite väl pessimistisk den 
där gången. I dag är jag alldeles övertygad om att de där tio– femton 
dubbellektionerna skulle ha påverkat flera elever. Jag är lite mera 
kunnig i psykodynamiska förlopp idag. Däremot ser jag nog 
projektets påverkan på övrig undervisning lika, en pedagogisk 
intervention som varade så kort tid som Vuxenlivprojektet kan inte 
påverka en så stor organisation som Ljunkan var. Å andra sidan är 
jag idag betydligt mera optimistisk vad gäller lärare inför ett sådant 
här projekt. Säkert blir lärare påverkade, och kommer att prova an-
norlunda former i sin undervisning. Jag är övertygad om att mina 
lärare i Vuxenlivprojektet fick nya infallsvinklingar på sitt arbete. 
 

Deltagarnas förväntningar på fortbildningen 
En av deltagarna från de förmögna familjerna är aningen nervös in-
för projektet. Hon har varit engagerad som kursledare för Skolöver-
styrelsens sommarkurser, och är således van att leda fortbildnings-
insatser. Men trots detta är hon lite ängslig, dels för att det är nytt 
överhuvudtaget, och dels för att det verkar så fritt jämfört med de 
erfarenheter hon har sedan tidigare. 
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En annan från de förmögna familjerna har blivit mer och mer intres-
serad av människor. Och så mår inte killarna i en av hennes klasser 
så bra, och det är ett skäl för henne att delta i projektet. Deltagaren 
menar att somliga av de där killarna är riktigt duktiga, och har 
hjärncellerna där dom ska vara. Några av dom är kanske praktiskt 
begåvade. 
 
En av deltagarna med hög familjevis inkomst menar att fortbildning 
skulle vara mycket mera utbredd än vad den är idag. Man måste an-
passa fortbildningen till varje område, så att lärarna kan hänga med 
i utvecklingen. Somliga står och stampar på det stadium där de var 
för tjugo år sedan. 
 
En annan av deltagarna med hög familjevis inkomst är synnerligen 
negativ till det hela. Deltagaren menar att problematiken angrips 
från fel utgångspunkter. Deltagaren kan inte förstå att jämlikhetsfrå-
gor tas upp samtidigt med alkoholvanor. Hon kan inte se att det 
skulle ha något med könsroller att göra. Deltagaren ifrågasätter 
också vilka lärare som egentligen är behöriga att undervisa inom 
hälsoupplysningsområdet. Deltagaren menar att man som lärare 
måste ha kunskaper, det räcker inte bara med att vara vuxen. Då 
skulle ju vem som helst kunna undervisa i fysik, och det går ju inte. 
Själv ska deltagaren gå en fempoängskurs om missbruk. Egentligen 
skulle en vårdlärare kunna ta hand om hälsoupplysningen. Att tän-
ka sej att ta någon vanlig lärare, exempelvis en mattelärare, det är 
att tro för mycket om folk. När det gäller samlevnadsbiten t.ex. så 
vet inte deltagaren hur många kurser hon har varit på, och under-
visat om det i arton år. Det är ju inte bara de små privata erfaren-
heterna som ska vidarebefordras. 

Deltagarens perspektiv står i kontrast till projektets metodik. Jag 
lägger in en kommentar efter denna intervju: 

Kontrasten mot projektets metodik blir skarpt tecknad. Den 
engelsk-danska lärarhandledningen betonar till och med att det 
är elevernas befintliga kunskaper som ska tas till vara. Läraren 
ska inte undervisa om något i traditionell mening, utan snarare 
vara en processhjälpare. En samtalsledare, som kan få eleverna 
att komma fram med sina kunskaper, en koordinator som hjäl-
per eleverna med deras undersökningar om vad hälsa är eller 
kan vara. 
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Den här ovan angivna olikheten i syn på undervisning, är förmodli-
gen något ni som läsare känner igen. Senast häromveckan satt jag i 
ett gäng lärarkandidater och lärare på lärarutbildningen och disku-
terade just detta. 

Vinklat lite annorlunda, genom dåvarande chefen för utbildning-
en, Lars-Peder Alingfeldts fråga: ”Måste man vara kunnig inom sitt 
ämne för att vara en god didaktiker?” 

Och meningarna är delade. Som ni väl förstått, är mitt perspektiv 
det, att ämneskompetensen inte säger något om den didaktiska 
kompetensen. Det finns alltför många studentutvärderingar som 
klart visar, att den ämneskunnige docenten inte alls behöver vara 
den gode didaktikern. ”En otroligt kunnig person, fantastiskt beläst 
inom sitt område – men vi begrep ingenting ...” 

Well, sedan använder deltagaren en jämförelse som slår lite snett 
i sammanhanget. Det är när hon drar parallellen till att ”vem som 
helst skulle kunna undervisa i fysik”, som det blir lite galet. För det 
var det vuxna livet det handlade om, och då får vi väl förutsätta att 
vi alla i projektet var kompetenta ... Men det är också här som det 
börjar bränna till – för många lärare undrar innerst inne om de 
räcker till som vuxen. Jag kanske inte är riktigt vuxen, mogen, in-
nerst inne? Och eftersom den formella traditionen har varit så tung, 
så har den funktionella aspekten snabbt kommit på undantag – lära-
rens personlighet har inget att göra med undervisningen i ett ämne! 

Men tänk om den har det? Hur kommer det sej att när vi alla pra-
tar om vår skoltid talar om våra gamla lärare som de personer de 
var, – inte om olika ämnen. Det var för mej ett levande ögonblick 
när jag fick höra Philip Jackson företräda den fenomenologiska 
synen på undervisning genom att säga till den trehundrahövdade 
skaran framför honom: ”you do not just learn a subject – you also 
learn how to be Philip Jackson!” 

Ja, intervjun med den kritiske deltagaren mejslade verkligen ut 
den problematik hela projektet handlade om! 
 
Så över till den tredje deltagaren med hög familjevis inkomst. Hon 
menar att ”Vuxenliv” skulle behövas som huvudämne för dessa 
ungdomar. Hon undrar lite över projektets syfte. Det finns lärare 
som är lämpliga för projektet, och det finns lärare som är mindre 
lämpliga. Hon tycker också att det verkar som om andra lärare på 
skolan inte känner till syftet med detta projekt. Deltagaren väntar sej 
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också effektivitet, men hittills verkar det mycket tjafs. Deltagaren 
ger ingående beskrivningar av hur miserabla situationer det uppstår 
i skolan, och hur dåligt undervisningen fungerar. Hon förväntar sej 
att eleverna ska sitta i smågrupper och diskutera, inga experter ska 
komma och föreläsa. 
 
En av lärarna med låg familjevis inkomst tänker att projektet vore 
intressant för honom själv. Att han ska få ut en hel del egna erfaren-
heter, att få belyst hur han fungerar som människa själv, i olika sam-
manhang. Han förväntar sej mycket av projektet. En annan av lågin-
komsttagarna har alltid varit intresserad av beteendevetenskap, där-
för är han intresserad av projektet. Den tredje med låg inkomst me-
nar att lärarna måste lära känna varandra, det är en stor klyfta mel-
lan lärarna, och den måste bort. Lärarna måste börja prata med var-
andra, det går inte att lösa problem ensam!  
 
Den elevvårdande personalen menar att eleverna ska fås att disku-
tera sin hälsa. Vilka undervisningsformer som ska användas har inte 
deltagaren tänkt på. Deltagaren ser sin roll som en extra vuxen för 
eleverna att diskutera med. Deltagaren är också osäker på om pro-
jektet kommer att leda till attitydförändringar hos eleverna. Det är 
för kort tid, de ca 40 timmar det handlar om. 
 
De två deltagarna med okänd inkomst berättar att de är mycket till-
talade av projektet. När de var unga tänkte de inte särskilt på vare 
sej miljö eller hälsa. En av dom berättar att han varit missbrukare 
när han var ung. Han menar att han kan ge någonting själv, och 
samtidigt lära sej mera själv. 
 

I gränslandet mellan processhjälpare och byrå-kratisk forskare 
”Min första reaktion på intervjuerna – ett brev.” Detta var den kapi-
telrubrik som följde i rapporten. Brevet jag skriver är daterat den 9 
juli – det blev sommarlovsläsning. I brevet framgår att det är 218 si-
dor intervjutext jag läst igenom. Till brevet bifogar jag Peter 
Schiölers artikel om de tre formerna för hälsoupplysning. Det gör 
jag för att återigen fästa deltagarnas uppmärksamhet vid projektets 
situationsorienterade undervisningsform. Sedan tar jag upp några 
bra undervisningshändelser, som deltagarna kan känna igen och 
relatera till. När det gäller möjligheterna för eleverna att själva un-
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dersöka sina olika ungdomskulturer, fick jag kraftiga protester från 
deltagarna. Detta tar jag också upp i brevet, och undrar om protes-
terna helt enkelt beror på lärarnas ovana att låta eleverna arbeta på 
det sättet? Jag skickade också med ett svarskuvert, ifall att någon av 
deltagarna skulle ha några spontana kommentarer till brevet. Det 
var det ingen som hade. 

Därpå kommer min reaktion på intervjuerna vid skrivbordet. 
Och det jag då tar upp är dimensionen ”styrning”: 

Der skal traeffes en raekke nödvändige beslutninger. Sådana 
beslutninger bör optraenes gennom et bevidst arbejde med ele-
vers – og i övrigt alle andres – faerdigheter i at tage desse til-
syneladende små men mange beslutninger (Peter Schiöler). 

Frågan om styrning var aktuell genom hela projektet.55 En av skol-
ledarna sa till mej vid någon av de första träffarna att lärarna 
behövde mycket styrning, och efter hela projektets slut sade någon 
av lärarna samma sak till mej. Nåja, i rapporten avslutar jag med en 
episod från min utbildning i gruppdynamik. Händelsen var för mej 
en omvändelse och en AHA-upplevelse när det gällde min egen 
auktoritetsproblematik, eller varför inte styrningsproblematik? Här 
följer episoden: 

Mina gruppkamrater, fem feminister, och jag hade pratat och 
pratat och pratat – två, tre timmar. Nu var vi uttröttade. Vi be-
stämde oss för att sova – ett alternativ jag kände var helt förbjudet 
egentligen. Men jag slumrade till en stund, men vaknar med ett ryck 
mitt i en dröm där en stor haj kommer efter mej! Jag glömmer aldrig 
Wulf Feldmans kommentar, att om man var trött så var det väl helt 
naturligt att sova! Så undrade han lite nyfiket vem den där hajen 
kunde vara, och jag svarade lite skamset men samtidigt lite häpet 
och förtjust – det var då AHA’et hände, nämligen, ”Ja, det var du!” 

Episoden var för mej en illustration till det faktum, att Wulff lät 
oss styra oss själva. Det var nu tack vare feministerna som vi fick 
den där välgörande slummern – jag hade absolut inte tordats sova. 
Jag var van vid att bli styrd av lärare, och därmed fanns inte själv-
styrandet med som ett alternativ ens. Argumentet ”lärare behöver 

                                           
55 Styrningsproblematik hör till inom PBL/PBI-perspektivet. Jfr Kjellgren, red., 
1993.  
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mycket styrning” såg jag då som ett argument för att behålla det 
gamla mönstret av auktoritär styrning. 

Tricket med att som ledare inte styra allt, består i att du ska passa 
på att låta deltagarna/dina underlydande, fundera över vad som 
hände i beslutsituationen. På det viset gör du som ledare dina 
underlydande till reflekterande praktiker, och de får en chans att 
lära sej något av beslut som fattats. 

Tillbaka till brevet och rapporten. I ett avsnitt efter ovanstående 
gruppdynamiska episod tecknar jag två beslutssituationer. Den 
första handlar om ett tillfälle, när deltagarna ska ha en studiedag, 
som de själva begärt att få ha. Dom fick sin studiedag, skolled-
ningen ställde upp på förslaget. Mellan skolledningen och mej blir 
det senare konkurrens om två förslag till gruppindelning. Vi röstar, 
och skolledarens förslag går igenom. 

Så här skriver jag i rapporten: 

Gruppen tog ett beslut om att arbeta i de gamla grupperna, inte 
i tvärgrupperna. Efter studiedagen är de flesta missnöjda med 
gruppindelningen. Men det verkar inte som om deltagarna lär-
de sej något av detta! Jag mötte sedermera inga kommentarer 
om att: ”nästa gång ska vi prova tvärgruppssittning” (a.a., sid. 
60). 

I eftertankens kranka blekhet läser jag detta som en onödig fight 
med den gamle skolledaren. Det är inte första gången jag läser mina 
gamla rapporter med ett höjt ögonbryn, jag verkar inte gärna vilja 
släppa greppet vid den här tiden. När jag nu läser om händelsen, så 
konstaterar jag att deltagarna tyckte bättre om den gamle skolleda-
rens förslag. Och då är det väl OK – bara att konstatera att min 
övertalningsförmåga inte räckte till den gången! 

Så här efteråt undrar jag också varför jag inte lyckades med att få 
deltagarna att prova på andra gruppsammansättningar, och framför 
allt att fundera över sina grupperingar. 
 
 
 
 
Den andra beslutssituationen beskriver jag så här: 
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Jag får en fråga från en av deltagarna om vilket som är väsent-
ligt, egentligen? Deltagarna skulle vilja tala med skolläkaren 
om detta. 
- Jaha, säger jag, så ni har inte bestämt er för vad ni tycker är vä-
sentligt? 
Deltagarens ögonlock fladdrar till: Öh, nej, nej, men ... vi behö-
ver stöd förstår du ... 
- Jojo, jo, har ni i gruppen här bestämt er för vad ni tycker är vä-
sentligt? 
En annan av deltagarna, snabbt: Nej, det skulle vi kanske göra? 
(a.a., sid. 60). 

Innan jag fortsätter berättelsen, måste jag tala om en sak. I min strä-
van att skriva relationsvetenskapligt, så låter jag min handledare 
Ulla Riis framträda i rapporttexten. Det var vid den här tiden ett 
ovanligt grepp. 

Men jag strävade som sagt efter att texten skulle få den dialog-
form som ju för det mesta föregår det enskilda skrivandet, man 
pratar alltid med någon om det man skriver. Ulla och jag talade 
självfallet en hel del om det som hände, och därför fann jag det 
naturligt att låta hennes röst finnas med alldeles tydligt – i det här 
exemplet. 
 
Alltså, de beslutssituationer jag beskrev ovan fick Ulla Riis att kom-
mentera: 

Om det sedan finns tabun som inte får brytas, blir det ju extra 
svårt att komma åt (= se), kunna och våga artikulera ”det egent-
liga problemet”. 
Kvar står det faktum att den som har makt eller som har högsta 
rösten eller ropar först kan skaffa sig tolkningsföreträde. Med 
det menar jag att han eller hon lyckas hävda inte bara vad pro-
blemet är och kan vara utan också vad det inte är och kan vara. 
Det kan till exempel vara ett ämnes- och behörighetsproblem, 
som du har ett tydligt exempel på (a.a., sid. 61). 

Vingslag  
är rubriken på sista kapitlet i denna rapport, som också blev avslu-
tande rader för projektdokumentationen. Författaren ger uttryck för 
en viss trötthet, tycker jag mej kunna läsa mellan raderna. Hon 
funderar över vad det egentligen är hon vill belysa med rapporten 
om lärares förväntningar inför en fortbildningskurs i hälsoupplys-
ning?  
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Hon hävdar att hälsoupplysning eller hälsofostran har stora lik-
heter med social fostran – det gäller att fostra till en livsstil som i vid 
mening är hälsosam. Författaren citerar Wigforss förord i ”Social 
fostran – en handbok för lärare” (Hermansson, red., 1952): 

1946 års skolkommission har i sitt principbetänkande kraftigt 
betonat skolans uppgift att ge social fostran. För kommissionen 
står det klart att detta mål endast kan uppnås, om skolarbetet i 
högsta möjliga grad lägges som ett gemensamhetsarbete i gläd-
jens och det goda kamratskapets tecken.  

Jo, jag såg i dessa rader likheterna mellan Vuxenlivprojektets under-
visningsform och den sociala fostran kommissionen förordar. Mats 
Ekholm, som i flera år chefade för skolledarutbildningen, framhåller 
ofta att en skämtsam respektlöshet för auktoriteter är en nödvändig 
ingrediens i vår skolas utvecklingsklimat – ”det goda kamratskapets 
tecken”. 

Det finns en uppsjö med författare som betonar den goda arbets-
gruppens betydelse för ett hälsosamt liv, alltifrån de terapeutiska 
samhällenas horisont till stressforskningens. 

Mitt uppdrag i projekt ”Vuxenliv” var: ”För undervisarlagets egen 
gruppundervisning, en slags spegling av den undervisning som eleverna 
genomgår, erfordras en handledare”. 
 

Didaktik för värstingar 

Denna rapport på temat ”pedagogisk processhjälp” beskriver min 
pedagogiska inventering av verksamheten vid Linköpings Kommu-
nala Reparationsverkstad. Rapporten är en sammanställning av två 
långa intervjuer, som jag gjorde med de två tjänstemännen. En so-
cialsekreterare, Claes Aglert, och en yrkeslärare, Bill Nelson. Jag 
intervjuade dom båda samtidigt, och Elinor Sviberg-Carlberg var 
vänlig nog att hjälpa mej med utskriften. Intervjuerna gjorde jag 
hösten 1986. 

Anledningen till intervjuerna var att Bill och Claes ville ha hjälp 
med att få perspektiv på sin pedagogik. Således var mitt uppdrag 
från början en typisk processhjälparfunktion – den att spegla upp-
dragsgivarens verksamhet. Därav valet av intervjuform, den dialo-
giska, samtalet. Redan under samtalet reflekterar ju de båda inter-
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vjuade över sin verksamhet. För att travestera en känd tänkare i 
sammanhanget ”reflektion i samtalet/reflection in action”. 
När de sedan får det utskrivna samtalet att läsa, så väcks andra 
tankar, ni vet det där med eftertankens kranka blekhet ... reflektion 
efter samtal/reflection after action.56 Att skriva någon officiell rap-
port var det inte tänkt från början. Men så hände det sej, att 
eldsjälarna Bill och Claes kom i konflikt med sina arbetsgivare. Dom 
tröttnade på allt vad pedagogisk verksamhet hette, tappade lusten 
att jobba vidare på ”verksta’n” och sade upp sej! Därmed hamnade 
de utskrivna intervjuerna i en låda. Men så tänkte jag, att det fina 
arbete Bill och Claes vittnat om – det borde dokumenteras för 
eftervärlden. Så jag började arbetet med att ställa samman en rap-
port. När jag satt där med utskrifterna, så slog det mej att jag kunde 
skriva rapporten som ett samtal, i en anda av reflektion och dialog. 

Det övergripande syftet var naturligtvis att låta Bill och Claes 
berätta om sin verksamhet. Men samtidigt var jag upptagen med 
mina idéer om att skriva relationsvetenskapligt, med ett skrivsätt 
som inte innebar den traditionella monolog i passivum som du 
håller som författare till pedagogiska rapporter. Den metod jag 
spånade fram kallade jag ”kommenterande metod”. Tyvärr innebar 
väl detta att Bills och Claes berättelse fick karaktären av futuristisk 
forskning, vilket måhända förryckte läsvänligheten vid den här ti-
den. Utseendet av rapporten fick karaktären av ”polylogisk chat”, 
där jag bjudit in några personer till ett ”idé-rum” kring Reparation-
verkstadens verksamhet. Nuförtiden finner flera studenter metoden 
användbar, och reagerar inte på textens utseende så som många 
gjorde för tio år sedan. Det var med stort nöje jag talade med John 
Shotter för några år sedan om texters utformning vid ett 
seminarium som CAU – Centrum för Arbetslivs Utveckling anord-
nade. 

John Shotters budskap var ett annorlunda skrivsätt, ett mera 
engagerat och ”dialogiskt” skrivsätt: 

ii) Dialogical-prospective-relational writing: in the other style, 
we would be talking/writing to you of the character of our 
ongoing involvements with certain other people, from within 
that involvement – while both looking back on what had been 
achieved so far, and forward prospectively, toward the 

                                           
56 Den kände tänkaren är Donald Schön i The Reflective Practitioner, 1991. 
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possibilities open to us for our next ’steps’. Our concern in such 
talk/writing would be with attempting to ’show’ or ’make 
manifest’ to you (metaphorically) how you might, justifiably, be 
able to make sense of the character of such involvements. I shall 
call it dialogical-prospective-relational writing. What I say 
originates in the interactive relationships from within which I 
speak, and is directed toward instructing you, as ordinary 
everyday persons now involved in the relationship in some 
way (perhaps watching a videotape of it, or reading a tran-
script, or whatever, in noticing and making within in similar 
such connections and distinctions (Shotter, 1997). 

Den kommenterande metoden  
Den kommenterande metoden är ett skrivsätt, ett sätt att presentera 
data på. Metoden är således ingen datainsamlingsmetod. Däremot 
är den också ett sätt att syntetisera data, i detta fallet intervjudata. 
Men det går lika bra med observationsdata.  

Kännetecknet framför allt är att jag inte delar upp data i formal-
logiska kategorier, och sorterar data i de logiska kategorierna. 
Istället knyter jag an data till andra fenomen. Det kan vara mina 
personliga erfarenheter – att jag känner igen mej i det de intervjuade 
säger. Eller så kanske jag anknyter till någon teori, Jag analyserar 
således inte, i den gängse betydelsen att dela upp data i 
delkategorier, och sätter etiketter på de olika delkategorierna. Istäl-
let provar jag att göra synteser – att fortlöpande knyta empiriska 
”fynd” till andra sammanhang än de som omedelbart framträder i 
texten. 

Jag provar också att använda mej av utomstående kommentato-
rer. Utomstående i den meningen att de inte varit deltagare i verk-
samheten på Kommunala reparationsverkstaden. Men samtliga ha-
de en intressegemenskap i verksamheten, de hade på olika vis kom-
mit i kontakt med flera av de frågor som dyker upp kring en verk-
samhet som reparationsverkstaden. De är på sitt sätt en expertpanel, 
som yttrar sej om intervjudata. Kommentatorerna var Gunnar 
Augustsson, f.d. Distributionschaufför och avdelningsordförande i 
Handelsanställdas förbund, numera doktor i sociologi med speciali-
tet etnicitet i arbetslivet; Paul-Ronnie Funkesson, vegetarisk lunch-
tillagare av rang, biodlare och kriminalvårdare på Roxtunafängelset 
med speciell tjänst som motivatör; Björn Horgby, f.d. Student-
kårskrögare, numera doktor i historia, disputerade på en avhand-
ling om ”Arbetslivets disciplinering”. 
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Så här började det ... 
I klar kontrast till den mycket stora skolan Ljungstedtska, så byggs 
Reparationsverkstaden upp på ett sätt som harmonierar väldigt väl 
med projekt Vuxenlivs pedagogiska ideologi – utgå från ungdomar-
nas kultur och levnadsbetingelser! 
Den där utgångspunkten har för mej blivit en de pedagogiska 
processhjälparnas professionella startpunkt – utgå alltid från delta-
garnas kulturella hemvist! De olika problem folk har och ställer, ut-
går ju alltid ifrån det kulturella perspektiv de har på tillvaron! Så 
där måste man börja, i sann existentialistisk anda. 

Well, Bill berättade att skolans uppföljningsenhet hade svårighe-
ter med att placera de här ungdomarna. Från början hade Bill och 
Claes ingen lokal, utan de körde runt med sina privata bilar, och 
hade med sej ungdomarna och verktyg och letade jobb! Är det inte 
ett alldeles fantastiskt sätt att börja en verksamhet på? Som en helt 
egen civilisationsprocess, det börjar med en nomadiserande tillvaro! 

Så hittade man lokalerna, som hade stått tomma i tre års tid. Lo-
kalerna hade varit sniffarkvart ... 

Tillsammans med ungdomarna rustar så Bill och Claes upp loka-
lerna. De skaffade maskiner, och snart var de igång med verksam-
heten. Jag sätter in deras verksamhet i Basil Bernsteins (1977) be-
greppsapparat allteftersom de berättade hur det började. Bättre 
exempel på Bernsteins princip ”things must be put together” får 
man leta efter! Kök och matrum ligger intill verkstaden, med ett 
öppet valv emellan. En arkitektur som från industrialismens början. 
Att märka är att matrummet också fungerar som klassrum. Och blir 
det alldeles för tråkigt tar Claes fram gitarren! Att ungdomarna fick 
renovera den tidigare sniffarkvarten till denna kombinerade verk-
stadsskola blev för mej ett starkt uttryck för att Bill och Claes följde 
den typ av undervisning, ja rent av hälsoundervisning, som Vuxen-
livprojektet förespråkade. Bill och Claes utgick konsekvent från 
ungdomarnas erfarenheter, och byggde upp deras kunskaper om 
hälsosamt beteende. På vägen fick ungdomarna en mängd kunska-
per om natur och kultur, som den vanliga skolan inte förmått ge 
dem. 
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Reparationsverkstaden och skolans organisation 
Här får vi reda på att Linköpings kommun inte har någon ordning 
på organisationen som borde stödja de ungdomar som har det svårt. 
De olika hjälpinsatser som finns tycks i Bills och Claes perspektiv 
inte samarbeta. Ganska snart går Bill och Claes över till att tala om 
skolans inre organisation, och hur dåligt den fungerar när det gäller 
att tillgodose ungdomars psykosociala utveckling. De menar att 
skolan, så som den ser ut idag, inte har något gott inlärningsklimat. 
De menar att möjligheterna till kreativa känsloupplevelser saknas 
helt i dagens skola. När nu någon säger så där, så undrar jag alltid 
över deras egna skolgång och vilka lärare de personerna själva haft. 
Sålunda blev det några frågor om detta, till Bill och Claes.  

Ofta ser man organisationen som något skilt ifrån personerna 
som arbetar i organisationen. Det synsättet är lite olyckligt, eftersom 
det faktiskt är så, att det är personerna som är organisationen! Vi är 
inte helt ”individualiserade” – skiljaktiga, från våra organisationer; 
vi äro mera av ”omnivider” – vi är våra organisationer. Med detta 
mitt synsätt blir det viktigt för min förståelse av Bills och Claes 
kritik av skolans organisation att se till de personliga förebilder de 
minns – de goda lärarna. Personlighet och organisation bildar en 
mental gestalt, som hänger samman. Som pedagogisk pro-
cesshjälpare är det viktigt att se till denna gestalt, till organisation-
ens ”ande”, ”anda”, eller ”klimat”. Metaforerna för denna mentala 
gestalt är många, ”gestalt” är ju också en metafor. Men vi vet alla 
vilken grund personligheten spelar i våra organisatoriska samman-
hang. Tillsammans med somliga personer mår vi väl, tillsammans 
med andra mår vi inte lika bra. OK. 
 

Lärarförebilder 
Vad kan två eldsjälar som Bill och Claes ha för förebilder som lä-
rare? De berättar livfullt om olika lärare de mött. Det är lärare som 
visat dom respekt som människor, som inte har låtit dom tappa an-
siktet. Lärare som var ärliga, och som hade personlighet – det är de 
lärare som Bill och Claes minns. Bill och Claes hävdar att det beror 
på läraren om eleven ska lära sej något. Återigen tycks deras resone-
mang vara som hämtat ifrån Vuxenlivprojektet – utgångspunkten 
för lärares arbete är elevernas erfarenheter. Ifrån deras beskriv-
ningar anar jag mej till ett gemensamt drag hos deras lärarförebil-
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der. Är det känslan av att inge medmänsklig trygghet? Tillit och för-
troende? Det här avsnittet om förebilder, det är ett annat ”trick of 
the trade” för en pedagogisk processhjälpare. Att bidra till en dis-
kussion där människor får ägna en stunds tanke åt sina förebilder, 
det gör dom uppmärksamma på sin egen viljeinriktning. Det har 
alltid blivit bra samtal i grupper av lärare eller ledare, när jag har 
initierat området ”förebilder. 
 
Ett annat tidstypiskt och viktigt frågeområde för en pedagogisk 
processhjälpare är: 
 

Könsroller 
Här talar Bill och Claes engagerat om hur viktigt det är att visa upp 
andra manliga sätt att vara på än de som ungdomarna är vana vid. 
De här ungdomarna har ofta svårt att klara av förhållandet kille/ tjej 
– de är ofta väldigt spända i den relationen, säger de. De manliga 
förebilder de har är de stereotypa filmhjältarna. Bill kan se hur de 
beter ej på ett manschauvinistiskt vis mot sina flickvänner, medan 
de beter sej på ett annat sätt gentemot de flickor som också arbetar 
och studerar på reparationsverkstaden. Sinsemellan verkar Bill och 
Claes genomdiskuterade över sina roller – det har blivit den mera 
aggressive ”pappa” Bill, och den mindre aggressive ”mamma” 
Claes. 

Denna dimension är mycket viktig i vår skolvärld, och därför 
också för den pedagogiske processhjälparen. Att veta hur pass man-
lig eller kvinnlig man är, det tillhör den verkliga professionaliteten 
för en lärare! Jag uppskattade mycket Bill och Claes för att de så 
funderat över sitt beteende, och att de hade så god självkännedom i 
frågan. Könsrollsmönster är något som enligt min erfarenhet alltid 
kommer upp i arbetslags utvecklingsprocess. Diskussionerna kan bli 
både heta och roliga, och när det gäller arbetsklimat tillhör det väl 
numera god ton att sortera i attityderna till könsrollerna. Det är inte 
alla som vill jobba ihop med en filmhjälte ... 
 

Bildningsideal  
Är självklart även det något av betydelse för den pedagogiska pro-
cessen. Det ser vi inte minst av Bills och Claes svar, de vill ha en 
skola som ska innehålla alla elever – en skola som ska innehålla så-
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väl praktiska som teoretiska verksamheter. Återigen känner jag igen 
diskussionerna från Vuxenlivprojektet. Och detta bildningsideal, att 
skolan ska innehålla alla elever – det är ju högaktuellt idag! Femton 
år senare kan jag följa en av mina studenters mödor i en roll som 
pedagogisk processhjälpare. Det är Eva Karlsson57, som lyckades 
med att integrera en mera praktiskt lagd elev i den vanliga skolan. 
Nu som då handlade det om det s.k. segregationsmönstret ... som 
ofta går tillbaka till den skillnad mellan handens arbete och huvu-
dets, den skillnad som Bill önskar bort. Claes minns två student-
kamrater – rena arbetarbarn, som han uttrycker det. Första gången 
han var hem till dom var på studentskiva, då hade dom varit klass-
kamrater i fyra år. Men dom killarna gick ner sej, tillhör B-laget i 
dag. Och när Claes ser på de ungdomar han arbetar med i dag, så 
blir han pessimistisk. Det är så tydligt att det är medelklassens barn 
som klarar sej framöver. Well ... 

Jag nämnde det tidigare, att för en processhjälpare och ävenså en 
god didaktiker – så måste man kunna tala med bönder på bönders 
språk, och med lärde män på latin. Då är man nog en verkligt bildad 
person. Som pedagogisk processhjälpare ska du förmå personer att 
se sina visioner, att tala om sina visioner. På samma sätt som det är 
viktigt att se bakåt, att hålla sina förebilder vid liv, så är ju den 
personliga visionen just en före – bild som är viktig att lyfta fram. 
De visioner man har styr en del av ens göranden som pedagog. Bill 
och Claes hade  
 

Visioner om en arbetets pedagogik  
Bill och Claes menar att en riktig pedagogik för ungdomarna är att 
den skall innehålla vettigt arbete, det får inte vara ”terapi”. Riktigt 
arbete med äkta produkter, produkter som ska användas av någon. 
Genom det riktiga vardagliga arbetet uppstår situationer, då ung-
domarna blir nyfikna på olika saker, de vill veta mera, lära sej mera. 
Det riktiga arbetet får gärna innehålla lite farliga moment, då väcks 
ansvarskänslan. Bill och Claes tar ungdomarna på allvar, de tror på 
ungdomarna. Ungdomarna har också överblick över vad som 
händer på verkstaden. Dom kan se allting, från beställning av en 
pryl till leverans. Claes menar att Bill är väldigt bra på att se vad en 
                                           
57 Karlsson, Eva & Englund, Marie (2000). Elever med socio-emotionella problem. 
C-uppsats, pedagogik, Högskolan i Halmstad. 
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ungdom klarar av att göra. Det är viktigt i deras vision, ungdo-
marna ska klara av att göra saker. Dom ska inte behöva öva på 
någonting. Det gäller att hitta de positiva bitarna hos deras person-
lighet, och att bygga vidare på de bitarna.  

Denna vision är ju tvärtom vad som gäller i skolans värld idag. 
Den pedagogiska kulturen där präglas ju av att eleverna ska träna 
och träna på det de är osäkra på, eller inte kan så bra! Denna vanliga 
skolpedagogik är bannlyst på reparationsverkstaden. I sina pe-
dagogiska visioner lyfter de fram det informella lärandet. Som t.ex. 
när Bill fungerar som modell för detta lärande, när han mitt i ett 
samtal går bort till hyllan och slår opp i en uppslagsbok – för att han 
inte heller vet! Claes och Bills vision om arbetets pedagogik är så 
stark, att de till och med vill att ungdomarna ska vara delaktiga i 
matlagning och städning. Samma vision finns faktiskt hos en och 
annan skolledare idag här i Halland. 
 
När jag funderar över deras resonemang, kan jag inte undgå att 
tänka på den gamla klyftan mellan handens och huvudets arbete ... 
och på hur denna klyfta kommer till uttryck när en del skolpolitiker 
ska göra besparingar – och de konsekvenser denna klyfta får. 

Vi känner väl alla till den där historien om när man i någon kom-
mun skulle spara, och gjorde det på det viset att man sparade in 
materialet på slöjden och hushållstimmarna ... Teoretisk slöjd utan 
trä, teoretisk matlagning utan råvaror. Var det riktigt klokt? 

Förmodligen är det väl så, att de elever som väljer och tycker om 
dessa ämnen har inlärningsstilar just för dessa områden. Kon-
sekvensen blir alltså att en del ungdomar trivs mindre i skolan ... är 
det klokt? 

Någon pedagogisk processhjälp fick de inte. 
Och därmed kommer vi in på  

 

Eleverna på verkstaden 
Bill och Claes är inte nådiga i sina omdömen om skolans uppfölj-
ningsansvar. De anser att kommunens skolförvaltning begår tjäns-
tefel. Den tycks nämligen kasta ut en del ungdomar, trots att för-
valtningen har ett uppföljningsansvar. Kapitlet i övrigt utmärks av 
att flera kommentatorer gör påpekanden. Resonemanget gäller den 
livsstil som skolan fostrar sina innevånare i, de s.k. medelklassens 
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livsstil. Gunnar Augustsson funderar om det finns olika typer av 
bemötandeideal i skolan och i hemmen. Hans tankar är intressanta – 
en konsekvens man ofta glömmer blir att det finns föräldrar som 
inte passar in i dagens skola. Då blir det väldigt tydligt att det inte 
egentligen handlar om ungdomsproblem, utan om kulturella pro-
blem.  

Att det är ett hållbart perspektiv vidareutvecklar Bill genom att 
referera till en amerikansk föreläsare, som Bill och Claes lyssnade på 
under en studiedag. Föreläsaren berättade om hur man ska bemöta 
flyktingar; att man måste respektera deras annorlunda kulturella 
bakgrund för att nå kontakt och respekt. Bill menar att ungdomarna 
på kommunala Reparationsverkstaden är flyktingar, precis som 
många invandrare. Men att vi inte bemöter dom med respekt, 
aktning och lyssnande. I stället bemöter vi dom med ”avsky, förma-
ningar, tillrättavisanden, nedsättande omdömen och kräver ome-
delbart att de ska kasta hela sin kultur och iklä sej den kulturen skol-
lärarna representerar” (Tjellander, 1991, sid. 86). 

Senare fick jag återigen möta den ödmjuka hållning Bill och Claes 
hade. Det var hos chefsgruppen på vårdföretaget Ginnunga. En av 
dom, Björn, berättade att det var självklart för dom att ta av sej 
skorna när de kom in i en s.k. knarkarkvart, även om där inte varit 
städat det senaste seklet. Samtalet glider över på mobbning. Med 
bibehållande av kulturperspektivet framstår en del av de fall Bill 
och Claes berättar om som medelklasskulturens väktares attacker 
mot andra subkulturers yttringar. Samtalet löper vidare i detta 
tankespår, att den förhärskande kulturen mobbar andra kulturer. 
Claes ger exempel på ungdomskulturen – att snacka på Heta Linjen 
2–3 timmar om dagen, sitta och fika hos varandra och titta på 
porrfilmer. Supandet på helgerna hör också till. Det är väl inte bara 
ungdomar detta passar in på, eller? Resonemanget i detta avsnitt 
handlade om att knyta kontakt. Den förmågan eller kunskapen är 
verkligen nödvändig för en pedagogisk processhjälpare. I kontakten 
med de ungdomar Bill och Claes arbetar med, krävs det lite extra av 
skolans personal. Det är ju stort avstånd mellan livsvärldarna, lä-
rarnas och ungdomarnas, ”värstingarnas”. Jag tycker att Bills jäm-
förelse mellan flyktingar och dessa ungdomar är träffande, det lig-
ger mycket i den. 
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Hur lär man sej?  
På denna fråga får jag svaret att ungdomarna imiterar. Bill och Claes 
berättar livfullt om hur de handgripligen visar ungdomarna hur de 
ska göra saker. Sedan blir de fundersamma. När det gäller dom 
själva, så saknar de återkoppling på vad dom gör. Det var en av 
anledningarna att dom engagerade mej, de ville ha någon proffsig 
pedagog att diskutera med. Claes har under åren lärt sej vilka 
ungdomar han har lätt att arbeta med, och vilka han har svårt för. 
Hur det har gått till vet han inte riktigt, men det har inneburit att 
han och Bill kommit fram till en arbetsfördelning sinsemellan, de tar 
hand om olika personligheter bland ungdomarna. Claes funderar ett 
tag, och konstaterar sedan att han lär sej genom att fundera över 
problem, och att försöka komma fram till olika lösningar. Och att 
diskutera med Bill såklart! De lär sej mycket av varandra, på djupet. 
Det märks att de har haft många och nära samtal med varandra, 
ateisten Bill och kristne Claes.  
 

Slutord 
Vari jag ser verksamheten på Kommunala Reparationsverkstaden 
som en god modell för hur skolans arkitektur och därmed samman-
hängande organisation i stort skulle fungera. Klassrum som blir en 
blandning av bibliotek, kök, arbetsrum, verkstad. Små grupper av 
elever som jobbar tillsammans. Vissa drag i Bills och Claes undervis-
ningskonst kan tjäna som modell för andra lärare, genom ett upp-
trädande som svagt påminner om ungdomarna själva, genom äkta 
och spontana, omedelbara samtal som inte verkar låsande på rela-
tionerna. De har också sin goda empatiska förmåga, samt att de un-
dervisar genom att först skapa en förtroendefull kontakt med ung-
domarna – och sist men inte minst, att de praktiserar en kamratlig 
självanalys sinsemellan. Det som är säreget för didaktiken på verk-
staden är ju relationen mellan personal och elever när det gäller livs-
stil. De kulturella skillnaderna är så stora, att det blir meningsfullt 
att tala om att personalen utgör en kontrasterande modell för ung-
domarna. Roligt är det att den arkitektur, som då var ovanlig i sko-
lans värld, nu har blivit så vanlig. Här i Halland byggs fortfarande 
skolor om till ett pedagogiskt-arkitektoniskt koncept enligt Repara-
tionsverkstaden! Mina barns skola, Apelskolan i Ullared, byggdes 
om och till just enligt principerna ovan. Klassrum i omedelbar an-
slutning till bibliotek och ett litet kök, och pedagogiken blev mera 
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grupporienterad. En del av lärarna har samma sinne som Bill och 
Claes, och praktiserar en reflekterande självutvärdering (Hillertz & 
Janko, 1999, 2000).  

De flesta upplevelser jag känner igen från besöken i Bills och 
Claes pedagogiska kultur har jag dock nuförtiden på Söderskolan i 
Heberg utanför Falkenberg. Där såg jag med undran en gammal tant 
stå inne i ett av klassrummen. Jag undrade vem det där var, och fick 
svaret att det är vår skolmormor. När vi sedan fikade i den öppna 
köksavdelningen, mitt i huskroppen – omgiven av klassrum och 
öppna studieytor – så bjöd mormor på hembakat. Bill och Claes 
skulle låtit sej väl smaka!  

Mormor tycker att Söderskolan är mer som ett hem, annat var det 
på hennes tid – då var skola skola! 
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”Och solen har sin gång ... ” 
Hemingway 

 
 

Lärdomar om undervisningens 
gestaltning och didaktik 

Hur erfarenheterna från mina projekt som pedagogisk processhjälpare har 
påverkat min utformning av några fristående delkurser i pedagogik, och 
hur de inverkat på min lärarroll. 

Först vill jag tacka Björn Hasselgren, som i en diskussion vid nå-
gon NFPF-kongress för flera år sedan undrade över hur jag kopp-
lade min fenomenologiska grundsyn till den praktiska undervis-
ningen. Björns undran ledde till ett paper vid NFPF:s kongress 1999, 
som i förkortad version utgör det sista avsnittet ”Fenomenologi och 
undervisning” under denna huvudrubrik. 
 

Dagbok och iakttagelser 
Inledningsvis nämnde jag att jag lärt mej en del om att skriva på ett 
sätt som fordras för att en text ska skapa den typ av förståelse hos 
läsaren som jag önskar. Vuxenliv-rapporterna var ett experimente-
rande med textart, likaså ”Didaktik för värstingar”. 

Min bakgrund var ju den, att jag arbetat som pedagogisk etno-
graf i fyra års tid. Att skriva dagbok hör till etnografens verksamhet. 
Det långvariga dagboksskrivandet hade självklart påverkat mej. Att 
skriva dagbok på detta sätt innebär att du lär dej reflektera över din 
verksamhet på ett mycket strukturerat sätt. Men även motsatsen – 
att ta tillvara de tankar och idéer som inte passar in någonstans. 
Båda verksamheterna är viktiga. Den strukturbundna för att du då 
vistas i ”the context of justification”, du belägger ”patterns of 
recognition”, mönster och strukturer du känner igen. Det finns 
många strukturer att belägga i skolans värld, och flera intressanta 
teorier att använda för strukturerna. Motsatsen – de strukturfria 
tankarna och iakttagelserna – är viktiga i ”the context of discovery”. 
Det är genom att fundera över dessa i förstone aparta pusselbitar 
som nya strukturer och mönster kan bli synliga eller konstrueras. 
Det etnografiska skrivandet har även självklart inverkat på min 
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undervisning i kursavsnitt som handlar om observationer. Lärar-
kandidater och studenter frågar ofta efter något slags observations-
schema, eller observationsinstrument, inskolade som dom är i 
psykologiskt experimentella observationer. Deras frågande betyder 
att de inte använder sin självkännedom i observerandet, de vill ha 
”yttre” schemata för sitt observerande. Det etnografiska 
observerandet är mera släkt med de psykologiska observationer 
terapeuter gör, således icke-experimentell psykologi. Terapeuter 
observerar och beskriver vad som sker i mötet med människor, de 
noterar också sina egna reaktioner i de olika relationer de vistas i. 
Både den etnografiske pedagogen och den terapeutiska psykologen 
berättar historier om och från det levande livet (jfr Crafoord, 1994; 
Tudor-Sandahl, 1998). 
 
”Skriv ner det du ser. Fundera över dina iakttagelser. Skriv ner dina 
funderingar. Försök hitta samband med kurslitteraturen.” 

Mina instruktioner vållar viss oro. Det verkar så strukturlöst, 
alltför fritt. Mina studenter har ofta inte funderat över de tanke-
strukturer de bär med sej. Och dom är ändå inte så inskolade i det 
positivistiska vetandeskapandet som jag var en gång!  

I den skolningens anda var en berättande text knappast veten-
skaplig. 

Men för yrkesarbetande lärare, omgiven av relationer, är ovan-
stående ingen dum uppmaning: 

”Skriv ner det du ser hända runtom dej i din yrkesvardag. Fundera över 
dina iakttagelser. Skriv ner dina funderingar. Försök hitta samband i t.ex. 
kurslitteraturen från lärarutbildningen” och för yrkesarbetande lärare 
det självklara tillägget: ”om inte dina funderingar är alldeles privata, tala 
med dina kollegor som du vardagligen umgås med om dina iakttagelser och 
funderingar!” 

Jag nämnde härovan att Förtrogenhetskunskapens dimension 
öppnar ett stort område för forskning och utvecklingsarbete inom 
skolans värld. Här måste jag förtydliga mej när det gäller detta med 
iakttagelser och reflektioner. Jag brukar tala om ”hjärt- och hjärn-
linjen” när det gäller vetandeskapande. I det rådande kunskaps-
teoretiska klimatet är det hjärnlinjen som betonas. I ett relations-
vetandeskapande där förtrogenhetskunskap och förståelsekunskap 
också tillmäts betydelse är det mera balans mellan hjärna och hjärta. 
Vi har sedan några år talat om reflektionens betydelse, och då har vi 
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nog för det mesta avsett intellektuell reflektion. Hjärtat har hamnat 
på undantag. Hur ska det gå till att reflektera över sina hjärtefrågor? 
Well, då hamnar vi i dimensionerna av empati och lyhördhet för 
relationer, skarpsynthet inför vad som händer. Den intellektuella 
reflektionen kombineras med emotionell reflektion – reflektion blir 
att tänka efter och att känna efter! 
Att känna efter är en del i inlevelsen, något har hänt – och så känner 
jag efter … Vad var det? Det här är minst lika viktigt när det gäller 
de intellektuella processernas bas för tanken, som för de 
socioemotionella. 

I verkligheten följs dom alltid åt, även om skolans innevånare 
måhända fostras i att vara lika snabba intellektuellt som Lucky Luke 
med sin revolver – han skjuter snabbare än sin skugga. Och det är 
icke gott att vara snabbare i tanken än i känslolivet … 

Bröderna Dalton i sammanhanget är Ivor Goodsons ”Devil’s 
Bargain”: 

In short, the schools of education entered into a devil’s bargain 
when they entered the university milieu. The result was their 
mission changed from being primarily concerned with matters 
central to the practice of schooling towards issues of status 
passage through more conventional university scholarship. The 
resulting dominance of conventional ’disciplinary’ modes has 
had a disastrous impact on educational research (Goodson, 
1993, sid. 3). 

Bristen på inlevelse och hjärtlinje för lärarkandidaters del är när de 
läser matematik för civilingenjörer och sedan ska undervisa ungdo-
mar i matematik. Sedan länge undrar lärarkandidater varför dom 
inte får läsa dom skolböcker ungarna använder, varför dom inte får 
bli förtrogna med de färdigheter som krävs av de elever de ska 
undervisa, så att de på ett bättre sätt kan förmedla den förståelse 
som krävs? 

Den emotionella efterkännsamheten, om uttrycket tillåts, måste 
bli en del i vår framtida skola för överlevnad och demokratiskt le-
darskap. I professionella ledarskapsutbildningar får lärjungarna 
känna efter om dom härmar sin mästare … sedan ska de fundera 
över varför dom härmar eller inte härmar sin mästare. Så ska de 
träna sej i att bli med vetande om varför dom gör det ena eller and-
ra. Inlevelse … och sedan ska dom kunna sluta härma, – om dom 

- 113 - 



  

vill. Detta, gott folk, skapar medvetna ledare, och i bästa fall demo-
kratiska sådana. Det hänger lite på vilka mästarna är … 
En viktig del i en professionell lärarutbildning, eller hur? 
 
I min iver att lämna de positivistiska idealen och prova de rela-
tionsvetenskapliga sträckte jag mej långt när jag experimenterade 
med texterna. Så långt att jag verkligen vecklade ut texterna i ”Di-
daktik för värstingar”, – vecklade ut dom i den symboliska inter-
aktionismens mönster – jag presenterade i texten de av mina kam-
rater som jag till vardags umgicks med. ”Säg mej vem du umgås 
med, så ska jag säga dej vad slags forskare och lärare du är!” 

Med texten ville jag förmedla innebörden av teorien att vi skapar 
kunskap tillsammans i ett ständigt pågående förlopp, som aldrig 
egentligen har en särskild början eller ett särskilt slut. Det är en 
evighetsmaskin ... 

Jag måste också nämna, att den s.k. portfoliometoden, som just 
bygger på observationer och dagboksanteckningar, har vunnit stora 
framsteg. På skolverkets sajt finns i skrivande stund 31 adresser 
innehållande termen portfolio, flera av dom med vidare länkar. 
 

Vetenskapsteori och demokratiskt höjda röster 
Jag framställde inte enbart mötet mellan mina intervjupersoner och 
mej själv som en dialog, utan jag tog in även andra från mitt sociala 
nätverk – jag strävade att framställa de samtalspartners med vilka 
jag diskuterade reparationsverkstaden och de associationer som 
följde. I min D-uppsats i sociologi myntade jag begreppet ”omni-
vid”, som jag menar är en bättre beteckning på oss sociala varelser 
än begreppet ”individ”. Med individbegreppet följer att vi alla är 
olika. Med begreppet ”omnivid” ville jag betona att vi alla är mera 
lika än olika, och att vi är våra relationer. Samma strävan gjorde att 
jag tog in min projektledare Ulla Riis kommentarer i rapporttexten; 
denna min strävan att synliggöra relationer. Vanligtvis ”syns” inte 
en projektledares, eller för den delen en handledares, kommentarer i 
en rapport. Men ”alla vet” att rapporten eller uppsatsen vuxit fram i 
samspel. Det händer t.o.m. att studenter klagar över att deras 
uppsatser efter hand inte längre är deras, utan deras handledares 
text … 
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Mitt begrepp ”omnivid” var influerat av James Joyces tankar om 
medvetandet, så som han skriver om det i ”Odyssevs”. Det var 
några rader om att vi har alla flera personligheter inom oss, alla 
dessa samtal och diskussioner vi för. En skönlitterär framställning 
av människan som spegeljag (Cooley), eller som symbolisk inter-
aktör (Mead). I Bachtins texter om den polyfona romanen finner jag 
ett tänkande om det mänskliga medvetandet, som just är ”om-
nividuellt”. Jag argumenterar för att humanvetenskapen ska närma 
sej konsten – jag hänvisar här till Bachtin och Joyce. När Bachtin en 
gång argumenterade för större frihet inom konsten, då hänvisade 
han till Einstein och den naturvetenskapliga relativitetsteorien. Sic! 

Den moderna människans vetenskapliga medvetande har lärt sig 
att orientera sig i de komplicerade betingelser ”sannolikhetens 
universum” erbjuder utan att låta sig oroas av några ”obe-
stämdheter”; istället tar den hänsyn till och beräknar det sanno-
lika. För detta medvetande har Einsteins värld med dess mång-
fald av beräkningssystem sedan länge blivit något invant. Men 
på den konstnärliga kunskapens område fortsätter man stundom 
att kräva den grövsta, den mest primitiva bestämdhet som 
uppenbarligen inte kan vara sann. 
Man måste frigöra sig från de monologiska vanorna för att lära 
känna den nya konstnärliga sfär som upptäcktes av Dosto-
jevskij och orientera sig i den ojämförligt mycket mer kompli-
cerade konstnärliga modell av världen som han skapade (Bachtin, 
1991, sid. 289–290). 

Den vetandeskapande teorien blir annorlunda om vi involverar 
studenterna i formulerandet av teorierna. Teorianknytning betyder 
alltför ofta att studenterna uppmanas att använda någon befintlig 
teori – eventuellt lärarens favorit …  
 

Vetenskapsteori och tentamenstradition 
Traditionen inom läraryrket har varit de monologiska vanorna, 
såväl inom själva undervisandet som för prov och tentamina. Bris-
ten på medinflytande över examinationsformerna hade jag tillfälle 
att notera inom INOVA-projektet (Sandström & Ekholm, 1984): 

För att illustrera vad vi menar, kan vi ta ett tämligen konkret 
exempel på hur besluts- och ansvarssystemet skulle kunna 
decentraliseras till dem som är berörda av besluten. De som är 
ytterst berörda av hur kunskapskontrollen sker är givetvis 
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eleverna. Om vi betraktar de tre skolornas högstadier, kan vi 
konstatera att inte ens hälften av eleverna ansåg att de hade 
möjlighet att påverka när de skulle ha prov i skolan. Mellan 80 
och 90% av eleverna ansåg att de aldrig eller mycket sällan 
hade möjlighet att påverka hur proven skulle vara utformade 
(Sandström & Ekholm, 1984, sid. 127). 

Mina erfarenheter säger mej att det är likadant på högskolorna i ri-
ket. För mej är det ganska självklart att det är samma pedagogiska 
kultur i hela vårt utbildningsväsende. 
 
Med exemplen ovan och i det följande vill jag visa på dialog och 
teamwork, och även den för utbildningsvetenskap speciella rela-
tionella vetenskapsteorien (Maslow, 1966). Ett ytterligare exempel 
från min undervisning följer: I början på nittiotalet ändrade jag 
examinationsformerna från den monologiskt lärarformulerade en-
skilda skriftliga tentamen till mera polyfona examinationsformer. 
Lärarkandidaterna på förskollärarutbildningen fick själva formulera 
sina tentamensfrågor, och de fick också välja mellan enskild ten-
tamen eller grupptentamen. De arbetade fram frågorna i två olika 
gruppkonstellationer under flera timmars tid.58 Den ”studentfor-
mulerade tentamen” var en omständlig procedur. Först delades 
kurslitteraturen upp i lagoma portioner. Sedan skrev varje lärarkan-
didat ner fem frågor och svar utifrån ”portionen”. Så träffades stu-
denter och undertecknad för genomgång. Genomgången bestod i, 
att lärarkandidaterna i smågrupper, s.k. bikupor, 5–6 personer i 
varje grupp, tillsammans valde ut fem frågor och svar av de 25–30 
frågor och svar de hade med sej. Efter denna genomgång skrev varje 
grupp (en klass varierade mellan 25–30 kandidater) upp sina fem 
frågealternativ på svarta tavlan och upphängda blädderblocksblad, 
ungefär 25–30 frågor. 

I en avslutande storgruppsdiskussion ”kokade” vi ihop antalet 
frågor till ca 5–10 stycken. Kursen innehöll 3–4 sådana här tillfällen, 
varvade med föreläsningar som jag baserade på de framtagna 
frågorna. På detta vis fick jag en pool om 20–40 frågor och svar. 

                                           
58 Märkligt nog har min kollega Valdimar Briem, som anammat metoden, och 
jag funnit att det inte alls är så att alla studenter skriver godkänt på dessa sina 
egna formulerade tentamina. Det är svårt att förstå att någon kan missa en 
tentamen med denna polyfona uppläggning, men det går alltså. Studentlivet 
kan ibland vara påfrestande ... 

- 116 - 



  

Enligt överenskommelse med studenterna fick jag lägga till 4–5 
frågor som var okända för studenterna. Av mängden frågor valde 
jag enväldigt ut 15–20 frågor, som kom att utgöra den enskilda, 
skriftliga tentamen. Av dessa frågor kunde kandidaterna välja bort 
2–4 frågor vid tentamenstillfället. Svaren bedömde jag som god-
kända, väl godkända eller underkända. Jag använde således ingen 
poängsättning. Min lärarroll under förloppet var typiskt process-
hjälparinriktad. Jag var samtalsledare och processtödjande. Ett ty-
piskt sådant inslag var de på frågorna baserade föreläsningarna, och 
naturligtvis alla diskussioner och förtydliganden i de små grup-
perna av lärarkandidater. När jag gick allmänläkarutbildningens 
kurs i psykiatri tog jag starkt intryck av Gerdt Wredtmarks åter-
kommande budskap om behandlingsinsatser i psykiatri: ”... minsta 
möjliga omhändertagande! Du får aldrig ta ifrån patienten eller 
klienten det egna ansvaret och den egna förmågan till läkning och 
tillfrisknande!” Som pedagog kunde jag meddetsamma se parallel-
len till den goda undervisningen: ”Minsta möjliga undervisning! Du 
får aldrig ta ifrån eleven eller studenten den egna förmågan till stu-
dier och inlärning!”59 
 
I mitten av nittiotalet lanserar min kollega Bertil Gustafsson en indi-
vidualiserad variant, den s.k. RET-en (Reflekterande Extraherande 
Tentamen), på den studentformulerade tentamen. Den går till så, att 
studenterna ska formulera tre frågor och svar på kurslitteraturen, 
individuellt. Bertil har satt en gräns på minst två, högst tre A4-sidor 
på sin Ret. Namnet ”Reflekterande Extraherande” kommer sej av att 
Bertils poäng med denna tentamensform är att bedöma studenterna 
dels utifrån huru väl de kan återge, extrahera, viktiga delar ur 
kurslitteraturen, dels reflektera fritt och kreativt kring dessa frågor! 
RET-en har blivit en mycket uppskattad tentamensform på 
pedagogik A-kurserna, där Bertil är examinator. Även så på ped B-
kursen i pedagogisk filosofi, där jag har varit examinator. Den är där 
en av två examinationsformer. Våra RET-ar skiljer sej åt en smula. 

                                           
59 I exemplet använder jag mej av termerna monolog, dialog, polylog under-
visning. Vi kan återfinna det förhållningssätt jag beskriver – att låta studenterna 
vara delaktiga i provkonstruktionerna t.ex. – i den diskussion som kallas 
”assessment”-diskussionen under nittiotalet. En god forskningsöversikt ger 
Dochy m.fl. (1999) exempel på hur studenter involverats i examinationskon-
struktion m.m. 

- 117 - 



  

På A-kurserna har Bertil haft en fast litteraturlista, på B-kurserna 
har jag enbart haft en referenslista på kurslitteratur, och i övrigt 
uppmanat studenterna att leta litteratur själva. Därmed lyfts en 
viktig dimension fram i högskolestudierna, nämligen originalitet 
och kreativitet i tanke och frågeställning och därmed sammanhäng-
ande informationssökning. Jag tycker också att forskningsanknyt-
ningen blir mera framträdande på detta vis, här får studenterna 
verkligen tillfälle att ställa egna frågor till eget problemområde. Jag 
betonar också kopplingen mellan delkurserna; att de kan ha nytta av 
RET-en inför problemformuleringen i sin uppsatskurs. 

För att tillgodose gruppemfasen som fanns med i den student-
formulerade tentamen, och den därmed kopplade gemensamma 
förståelsen av valda problemområden, så har jag en gruppexami-
nation som tentamensform två på delkursen pedagogisk filosofi. 
Den består i att genomföra ett miniprojekt, och att hålla en minilek-
tion om projektet för medstudenterna. På denna gruppexamination 
har jag i samråd med studenterna bestämt att man endast kan er-
hålla betygen ”underkänd – godkänd”. Detta samråd sker varje 
termin, med varje ny grupp studenter. 

Det är väl att lägga märke till, att detta med gruppbetyg är helt 
OK enligt lag. Många tror att betyg måste vara individuellt satta, 
men så är det alltså inte.60 (Fortlöpande samråd och utvärderingar 
är ju ett av tecknen på pedagogisk processhjälp, och jag hoppas att 
mina exempel kan visa på denna nya lärarroll.) RET-en ger det in-
dividuella betyget, och här kan man på klassiskt manér spetsa sitt 
betyg med ett Väl Godkänt. Vad jag tycker om med denna indivi-
dualiserade tentamen är den stora kreativitet som studenterna visar, 
och de många roliga och studentikosa uppslag de kommer med! Det 
är ju ett gammalt faktum att nyskapande och lek hänger ihop! Jag 
betonar att pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, och 
uppmuntrar studenterna att använda sej av böcker från andra 
kurser de läst, psykologi, statsvetenskap, sociologi. Variationen av 
frågor har varit enorm, kursen ger ju stor frihet – pedagogisk 
filosofi. De studenter som är osäkra i sitt kunskapssökande ställer 
försiktiga frågor utifrån referenslistan av litteratur. Andra har 
                                           
60 Jag har haft stort utbyte av Christian Sjöstrand (Högskoleverket):s expertis i 
alla frågor som rört traditioner kring undervisning. Det finns faktiskt kollegor 
som trott att jag varit lagbrytare ... Ett gott kriterium på hur stark den 
individualistiska akademiska traditionen är, eller hur? 
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kommit med frågor och funderingar alltifrån: ”Vart tog andligheten 
i pedagogiken vägen?” till ”Hur lär man sej ragga på puben?” Den 
sista frågan fordrar en hel del av den filosoferande pedagogen ... 

Jag har satt omfånget till minst tre, högst sex sidor per fråga. 
Omfånget är således något större än på pedagogik A-nivån. Den 
större volymen har kommit till genom studenternas värderingar av 
examinationsformen. De menade att det är utrymmeskrävande att 
filosofera, och att det känns konstigt att läsa så mycket och att sedan 
inte få skriva om allt de tänkt. Jag tyckte det var kul att studenterna 
krävde en ”större” tentamen, det har jag aldrig hört talas om. Om 
jag ser till bedömningsmallen, så har jag lätt för att bedöma graden 
av reflektion kontra referat. Däremot får jag ofta ta mej en funderare 
på kvalitetsaspekten. En första bestämning är just det där med 
originaliteten, det är lätt. Värre är det med språkbruket ... Eftersom 
jag är gammal stort A-elev i svenska språket så har jag en tendens 
att vara för hård i mina bedömningar av den språkliga dräkten. 
Samtidigt är jag första generationsakademiker, vilket innebär att jag 
lätt konstaterar när en student uttrycker sej väldigt väl om 
ingenting. Det värsta är väl när en arbetargrabb stoltserar med ett 
akademiskt språkbruk, och dessutom tror att hans ekvilibristiska 
försäljningssvada är det riktiga, nya språkbruket för en student i 
pedagogik ...  
Initialt tar det mej två–tre timmar att läsa igenom de 25–30 RET-ar 
det brukar handla om per tentatillfälle. Sedan ligger jag på ca 20–30 
minuter per tentamen. Det tar mej alltså tre–fyra arbetsdagar att 
bedöma en omgång RET-ar. De första terminerna gav jag tradi-
tionellt skriftliga kommentarer till varje student. Det var tidsödande 
att skriva ner vettiga synpunkter till 25 studenter, och det tog då 
längre tid att bedöma tentorna än det ovan angivna tidsmåttet. Stu-
denterna var dock inte nöjda med dessa mina kommentarer, dom 
tyckte att det var för lite feedback, och dom ville ha muntlig och 
personlig återkoppling. Och detta hade dom ju alldeles rätt i. Så nu 
har vi ordnat ett studenttillfälle för kamratlig genomläsning och 
synpunkter på tentamen före inlämningen till mej, vilket ger den en-
skilde studenten en första feedback på sitt filosoferande. Studen-
ternas genomläsningar av varandras RET-ar har lett till att det blivit 
lite bättre svenska bl.a. Sedan får jag tentorna för genomgång, och 
när jag lämnar tillbaka tentorna får varje student tjugo minuters 
personlig återkoppling av mej. Detta personliga samtal är verkligen 
något helt annat än de där skriftliga kommentarerna. Studenterna 
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uppskattar det, och så gör jag. Ur den pedagogiske processhjälpa-
rens perspektiv är det personliga samtalet något självklart, vi säger 
så mycket till varandra bortom orden. Det är ett tillfälle när det 
verkligen är roligt att vara lärare. Flera studenter höjer sina betyg 
vid detta tillfälle, de kan förklara sina tankar bättre muntligt än vad 
de kan i skrift. Vad säger studenterna om tentamensformen? De 
studenter som inte tidigare har gjort någon RET blir oroliga över fri-
heten att ställa egna frågor, och ge egna svar. En vanlig kommentar i 
utvärderingarna är: ”Jag har aldrig läst så mycket till någon tenta ...” 

Bertil har utarbetat en särskild kvantifierad bedömningsmall för 
RET-en, som på ett fiffigt sätt bedömer såväl graden av referat som 
reflektion (Gustafsson, 1997). Bertils innovation är en alldeles ut-
märkt examinationsform, och jag hoppas att ni lärarkandidater som 
läser detta blivit intresserade. Examinationsformen passar säkerli-
gen lika bra på högstadiet och gymnasiet som på högskolan! RET-en 
har använts vid KOMVUX och Rikspappersskolans gymnasium i 
Markaryds kommun, och den blev lika uppskattad där som hos oss, 
av såväl lärare som elever! 
 

Om litteraturseminarier 
När jag mötte det som kallades litteraturseminarier på förskollärar-
utbildningen vid vår Högskola frapperades jag av att det var mera 
redovisning och muntligt förhör av läst litteratur än det jag var van 
vid från Linköpings forskarutbildning under samma rubrik: ”littera-
turseminarium”. Som pedagogisk processhjälpare betraktar jag exa-
minationstillfällen mera som ett sista inlärningstillfälle än sista kon-
trollstation. I min dialogiska strävan formulerade jag något som 
kom att kallas ”de tre R-n” som punkter för litteraturseminarier: 
Recension, Referat, Reflektion. Första varvet i seminariegruppen var 
Recension; samtliga kandidater fick recensera kurslitteraturen. Det 
blev alltså ett utvärderande moment – vad tyckte studenterna om 
böckerna? Det andra varvet var att varje kandidat refererade något 
stycke de tyckte var intressant eller som de inte alls tyckte om. I 
omedelbar anslutning till detta kom Reflektionen; varför tyckte nu 
kandidaten si eller så? eller helt enkelt funderingar som väckts 
under läsandet av boken/böckerna. 

Denna inte särskilt märkvärdiga förändring ledde till en del 
känslomässiga utbrott hos en del kandidater, inslaget var av en an-
norlunda pedagogik än det gängse pedagogiskt kulturella mönster 
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som härskade. Att som student få göra ner en lärobok, att få kritise-
ra en läroboksförfattare för att han eller hon skrev obegripligt upp-
levdes av somliga studenter som mycket befriande. Andra lärarkan-
didater blev oerhört frustrerade över att jag var nyfiken på deras 
tankar kring litteraturen – de ville att jag skulle tala om för dom vad 
som var viktigt att kunna. Att det viktiga kunde vara det som just de 
själva uppfattade som viktigt rimmade illa med den pedagogiska 
kultur som rådde. Upplägget gjorde ju också att kandidaterna fick 
höra varandras olika uppfattningar och tankar kring litteraturen, 
vilket gjorde att samtalsformen blev annorlunda än vad kandi-
daterna var vana vid från tidigare seminarier. Då hade ju samtalet i 
huvudsak löpt mellan en kandidat och läraren. Nu blev det möjligt 
för studenterna att tala med varandra om böckerna, förhörssitua-
tionen var ju borta. Flera kollegor uppskattade dock denna form av 
litteraturseminarium, och modellen spred sej. 
  
För att anknyta till inledningen, så var de ovanstående innovation-
erna en god grogrund för mitt rykte som flummig pedagog. Att låta 
studenterna själva formulera sina frågor, eller att ha grupptentamen, 
det var verkligen flummigt i flera av mina kollegors ögon. För 
säkerhets skull tog jag som sagt kontakt med Christian Sjöstrand på 
Högskoleverket och checkade av, så att jag inte bröt mot lagar och 
förordningar ... 

När studenterna på idrottspedagogiska programmet skrev korta 
uppsatser i en fempoängskurs i social psykologi, fick uppsatserna 
cirkulera i mindre grupper av studenter, där de fick kommentera 
och bedöma varandras texter. På det viset fick de också en träning i 
att resonera och argumentera utifrån egna formulerade tankar och 
texter. Utgångspunkten var egna erfarenheter, som skulle analyse-
ras eller syntetiseras med kurslitteraturen. 

Sociologinestorn Everett Hughes (1994) uttrycker på ett härligt 
sätt den känslomässiga värderingsgrunden för denna min utgångs-
punkt: ”Still others like to study living men, to discover new things 
about their own kind still warm ...” (a.a., sid. 160). Flera studenter 
uttryckte i utvärderingarna sin förtjusning över denna examina-
tionsform istället för den enskilda tentamen. Någon kände sej som 
fullfjädrad författare, och hade skrivit sin uppsats vid levande ljus-
lågors sken! 
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Jag kan i andanom se flera lärare i kommande lärargenerationer 
meritera sej genom att med samma förtjusning som studenten ovan 
forska i sin egen vardag ”to discover new things about their own 
kind still warm”! 
 

Kurs i socialpsykologi 
En mera kostsam förändring av den monologiska lärarledda lek-
tionen var när jag inledde ett samarbete med vår dramapedagog 
Lennart von Bothmer. Vi var då två samarbetande lärare i kursen 
social psykologi, och våra lektioner fick karaktären av workshops. 
Lennart genomförde olika övningar, och jag ledde diskussioner 
omedelbart efter övningarna. De olika övningarna tog upp olika 
socialpsykologiska fenomen (von Bothmer & Tjellander, 1992). Rik-
tigt flummigt blev det, när jag uppmanade lärarkandidaterna att ta 
ytterligare ett kliv in i relationsvetenskapen genom att i sina korta 
observationspapers även berätta om hur de kände det, att låta fan-
tasien flöda när det gällde beskrivningar av de olika praktikplatser 
de mötte (jfr Jarmon, 1996; Pagen, 1993; Pelias, 1998; Tjellander, 
1979). Åren som pedagogisk etnograf hade gett mej insikten att olika 
arbetsplatser, olika klassrum, kan ha helt olika anda, atmosfär. Och 
det bästa sättet att försöka fånga en anda, en atmosfär, är den 
skönlitterära genren inom vetandeskapandet. Hammersley och 
Atkinson (1989) ägnar ett kapitel åt de etnografiska skrivarmödorna, 
och skriver bl.a.: 

This is not intended to imply that ethnography should aspire to 
becoming ’literature’, or that ethnographers should try to turn 
themselves into literary critics, or to compete with literary 
writers. Rather, we wish to urge a rather more modest aware-
ness of the mechanics of writing, the organization of literary 
texts, and so on. There is much to be gained by some degree of 
’literary’ awareness. After all, as Davis points out, the ethno-
grapher is engaged in ’telling a story’ ... (a.a., sid. 209). 

Jag är mycket förtjust över att min kollega Ulla Tebelius anammat 
detta vetandeskapande skrivsätt, och Ullas PM (1998) finns nu som 
ett komplement till det gängse skrivsättet för lärarkandidaternas 
examensarbeten. Dubbelt glad blev jag när jag i samband med den 
stora bokmässan i Göteborg lyssnade på Vetandets Värld, som just 
då sändes från bokmässan. Redaktörerna där efterlyste den natur-
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vetenskapliga berättelsen – och samtidigt undervisade jag de bli-
vande matte- naturkunskapslärarna om just den vetenskapliga be-
rättelsen!  
 

Klanerna … 
I början av 90-talet startade vi på Högskolan i Halmstad fristående 
kurser i sociologi. Jag fick uppdraget att organisera undervisningen 
för det hundratal pigga sociologistudenter som anmälde sej. Grund-
läggande sociologi och socialpsykologi var kursinnehållet. Jag fick 
en idé om att levandegöra studierna genom att försöka koppla sam-
man teori och praktik inom några kursavsnitt. Med mina erfaren-
heter från de tidigare nämnda projekten, och måhända också Mats 
Ekholms devis om viss respektlöshet för auktoriteter – i detta fallet 
att ha en studentikos anda över kurserna – så växte följande kurs-
koncept fram: 

För att ge en prolog till den ”sociologiska fantasien” (Mills, 1970), 
använde jag mej av kända sociologiska termer när det gällde bildan-
det av studiegrupper. Studenternas självstudiegrupper/basgrupper 
fick benämningen ”familjer” – och studenterna fick ge egna namn åt 
sina familjer; t.ex. ”Corleone, Svensson, Flodh, Sociopaterna, Nyåk”. 
Familjeäldste blev sammankallande. En familj varierade mellan 3–6 
studenter. Dessa familjer bildade klaner med cirka 12–20 studenter. 
Äldste student blev ”klanhövding”. Antalet klaner blev 
inledningsvis åtta. Därmed fick vi ett ”hövdingaråd”, vilket utgjorde 
samtalspartner vid ett kursutvärderingstillfälle mitt i kursen. 
Genom denna sociologiska terminologi ville jag fästa studenternas 
uppmärksamhet på det faktum att de nu själva var inne i minst en 
social process. Jag minimerade också all skriftlig information; av två 
skäl – det ena helt enkelt miljömässigt; vi gör av med en massa pap-
per genom onödigt kopierande vid högskolan – det andra genom att 
fästa studenternas uppmärksamhet på just informationsvärlden. I de 
tider då klanhövdingar härskade fanns inte Cannon eller Rank-
Xerox, och för att få rätt information måste man vara alert och upp-
märksam ... ”passionate sociology” (Game & Metcalfe, 1996) låt 
studenterna fundera över vad det är dom är med om!  

Som framskymtat har även indelningen i yngrestudenter och 
äldrestudenter en betydelse. Termerna används inte bara i ålders-
hänseende, utan framför allt med avseende på studietid – detta för 
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att kunna fånga upp de mera studievana studenternas erfarenheter, 
och låta dessa påverka de mindre studievana studenterna. 

Kursen utformade jag sedan så, att storföreläsningar varvades 
med paper-seminarier för varje klan. Schemat blev tämligen enkelt, 
varje vecka var det en storföreläsning, måndagar 10–12. Därefter 
följde seminarier under veckan baserade på gruppernas olika papers 
för klanerna. Föreläsningarna syftade till att väcka intresse och 
engagemang kring litteraturen (5); och sedan skrev alltså familjerna 
papers på de olika kursavsnitten, vilka presenterades vid klan-semi-
narierna. Papers-skrivandet underlättades betydligt, då kurslittera-
turen var upplagd så, att det till varje kapitel fanns frågeställningar 
att besvara. Litteraturen var alltså skriven för studiecirkelarbete eller 
självständiga studier. För att sätta igång gruppernas självstudier, 
inledde jag med att ge dom två klassiska sociologiska frågor att 
besvara till första seminarietillfället;  
1) Vad behöver en människa för att kunna utvecklas på bästa sätt?  
2) Vad krävs det för egenskaper för att vara en bra ledare? 
 
Detta tillfälle använde jag också till några enkla presentations-
övningar, så att gruppmedlemmarna blev mera bekanta med var-
andra. Jag avslutade introduktionen med frågan:  
- Vad gör en familj när de träffas efter att ha färdats långväga, på 
ensamma stigar? 
Och fick blixtsnabbt svaret: - Ordnar en fest! 
- Det är rätt, ett väl godkänt svar! Gör nu det! 
 
Avslutningsvis – rent organisatoriskt/ekonomiskt betydde denna 
övergång till flera seminarietillfällen att jag alltså växlade ner före-
läsningstid till seminarietid. Det blir alltså inte dyrare med en semi-
nariefylld pedagogik – däremot innebär den att jag som lärare får 
längre undervisningstid tillsammans med studenterna. Och även en 
annorlunda lärarroll; jag blir som lärare mera av handledare, och 
samtalsformen kräver mera av min gruppdynamiska och mellan-
mänskliga kompetens. Senare delen av kursen hade en socialt psy-
kologisk inriktning. Här provade jag att ta hjälp av kollega drama-
pedagogen Kristin Benediktsdottir, för att studenterna skulle kunna 
agera med det intellektuella stoff de fick sej tillgodo. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till ut-
tryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och för-
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trogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Sko-
lans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kun-
skapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för den 
enskilda eleven balanseras och blir till en helhet (LPO 94, 
sid. 3). 

Jag citerar här vår läroplan för gymnasium och grundskola och 
vuxenutbildning, eftersom man där uttrycker en syn på undervis-
ningen och kunskapens natur som rimmar med den kritik som 
under lång tid riktats mot högskolor och universitet för s.k. aliene-
rad kunskapssyn.61 
 

Fenomenologi och undervisning 
Jag måste få citera några rader från förordet till ”Phenomenology 
and Education” (Curtis & Mays, 1978), eftersom de så väl anger 
epistemologien bakom min kursutformning av första terminens stu-
dier i pedagogik: ”They cover the philosophical and educational 
implications of the work of Kierkegaard, Piaget and Sartre; and deal 
with the educational process as a direct contact between minds, the 
phenomenology of memory and education, and the role of play in 
teaching and learning.” Det jag tycker om här är betoningen av den 
omedelbara kontakten mellan ’minds’, detta att vara på våglängd 
som vi säger, samt betoningen av det lustfyllda lärandet – ’play’ – 
som ju på engelska inte bara är lek, utan också lekfullhet, 
skämtsamhet.  

Jag kommer inte här att föra någon djuplodande argumentation, 
utan i all enkelhet presentera några få citat, precis som en bibeltro-
gen, och föra vidare resonemanget utifrån dom. 

Således: ”... filosofin är inte en lära, utan en aktivitet. Därför blir 
cogitot hos Husserl inte till en första sanning, utan till vad han kallar 
                                           
61Högskoleverket var vänligt nog att kommentera min modell: 
”Lärarna har utvecklat en särskild organisationsmodell för att handskas med 
den stora A-kursen, en modell som, samtidigt som den är ekonomisk, också är 
avsedd att minska anonymiteten bland nybörjarstudenterna. Här blandas stor-
föreläsningar för hela gruppen (stammen), med lektioner och seminarier i halv-
stora grupper om ca 20 studenter (klaner) och grupparbeten i smågrupper om 
fyra till fem studenter (familjer). På klanmötena ger en lärare feedback på de 
uppgifter studenterna fått på föreläsningarna och löst i sina familjer. Intressant 
tänkt, reflekterar bedömargruppen, och under platsbesöket förklarade sig stu-
denterna nöjda.” (Högskoleverket, 2004) 
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ett arbetsfält ...” (Husserl, 1992). Följaktligen, i den här tappningen 
är filosoferandet ett görande, ett arbetsfält. Vilket analogt blir att 
undervisningen också ska vara ett arbetsfält, ett görande. Och som 
Sofies pappa säjer: ”Allt som behövs för att vara en bra filosof är 
nyfikenhet.” Och är man nyfiken, så gör man något för att stilla sin 
nyfikenhet. Men den där termen ”cogitot” – vad är det? 

Allt världsligt, allt vara i rum och tid är till för mig, - det vill 
säga gäller för mig - genom att jag erfar, varseblir, minns, på 
något sätt tänker det, bedömer det, värderar det, begär det och 
så vidare. Allt detta betecknar Descartes som bekant med ter-
men cogito (a.a., sid. 38). 

Och så ”Fenomenologiens stridsrop. ’Zu den Sachen selbst!’ uppma-
nar oss att ge akt på hur sakerna själva presenteras i vårt med-
vetande, i presentationens alla sinnliga, temporala, logiska, estetiska 
och etiska modaliteter, alltså till ett oerhört omfattande och säker-
ligen i sista hand principiellt öppet och oavslutat deskriptivt arbete” 
(a.a., sid. 13). Min tolkning av Husserls begrepp ”egologi” är den, 
att allt vårt vetande börjar med oss själva – vi relaterar alltid våra 
upplevelser till oss själva. Fast ibland vet vi inte om det … Så strids-
ropet för min pragmatiska fenomenologi blir ’Zu den Relationen 
selbst!’ 

Yes. Alltså har jag här en utgångspunkt för FLUM ”Filosofiskt 
Lärande som UtbildningsMetod”. Nästa viktiga pusselbit ifrån Lars 
Owe Dahlgren – examinationsformerna! Examinationsformerna ska 
alltså bottna i nyfikenhet och ”Zu den Sachen und Relationen 
selbst”, med allt vad det innebär av filosofiskt görande. Här blir det 
viktigt med ytterligare en pusselbit – kroppen.62 Vi måste blanda i 
lite mera Merleau-Pontysk fenomenologi här, – the body-mind, för 
att uttrycka det mera österländskt. Det filosofiska görandet är inte 
bara ett tänkande, utan även ett kroppsligt görande. Förtrogenhets-
kunskaper och färdighetskunskaper ingår i detta … Och den här 
kroppen blev ju bara utkastad i tillvaron – man väljer inte sina för-
äldrar, så vitt jag vet. En nypa Heideggeriansk existentialism alltså, 
”Geworfenheit”, och därmed även existentialen ”omsorg”. 

                                           
62 Olyckligt var det när Descartes tänkte bort kroppen ”Cogito ergo sum”. 
Stackars man, tänk att gå omkring och slå i bord och dörrkarmar utan att märka 
det.  
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Sådär! Nu kan jag börja konceptualisera en kurs i pedagogik på 
fenomenologiska grunder!  

Första terminens studier i pedagogik vid Halmstad Högskola be-
stod i mitten av 90-talet av fyra delkurser. (Kursplanen har jag varit 
med att utforma, och den fastställs vid ett kollegialt möte med samt-
liga pedagogiklärare.) Jag nämner här de tre delkurser som var mest 
fenomenologiskt genomsyrade: 
1) Pedagogiska idéer i ett förändringsperspektiv 3) Barn och familj 
4) Pedagogisk psykologi. 
 
1) Pedagogiska idéer i ett förändringsperspektiv. Egologiskt ska 
alltså kursen förankras i studenternas egna ”utkastadhet-i-tillva-
ron”. Studenterna bör således undersöka sin egen pedagogiska his-
toria. Men för mej är det också betydelsefullt hur vi känner igen oss 
i andra. Många studenter upplever högskolestudiernas början som 
något de blivit utkastade i, och har en smula existentiell ångest i 
detta läge. Alltså tillförde jag samma gruppstruktur som jag skapa-
de i sociologikurserna, och för att ytterligare betona grupparbetet 
och omnividualismen införde jag gruppbetyg på denna första del-
kurs. Jag inledde också typiskt med några ”lära känna varandra”- 
övningar. Jag tänkte mej därmed ha bidragit med en viss ”Omsorg” 
om mina studenter. Jag berättade också om PBL-konceptet, och om 
den osäkerhet man som student kan känna när man ska ta reda på 
saker själv, undersöka själv. 

Det inledande miniprojektet var: – Ni ska intervjua män och 
kvinnor ur era far- och morföräldrars generation, samt era föräldrar 
om deras skolgång! Och som en understreckare påminde jag dom 
om: ”Använd alla era sinnen när ni ska redovisa inför oss andra!” 

Detta innebar att examinationerna blev fantasifulla tillställningar, 
vi fick lyssna till knarriga åldringars röster eller bläddra i det Gamla 
Sveriges Skolböcker. 
 
3) Barn och familj. I denna kurs tog jag steget fullt ut med avseende 
på en Merleau-Pontysk fenomenologisk/pedagogisk examinations-
form. Jag har tidigare utvärderat undervisningsteater (Tjellander, 
1979), och fann att det skulle vara en lämplig examinationsform här. 
SÅ mycket av vår uppfostran sitter i kroppen, i the body-mind, 
nämligen. Med det fenomenologiska fiction-science-begreppet som 
pedagogiskt concept formulerade jag följande examinationsuppgift: 
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Ni väljer en skönlitterär bok om uppväxt, eller en biografi om 
någons uppväxt. Ni läser denna skildring, och provar så att 
koppla ihop kurslitteraturens teorier och tankar med den 
”live”-skildring ni läst! 

Redovisningarna sker inför ”släkten” i form av s.k. undervis-
ningsteater, en kombination av undervisning och underhåll-
ning, (på engelska lyder termen för detta ”edutainment”), som 
videofilmas. Ni kan således få ett trevligt videodokument över 
er studieuppgift! 

Ni sätter alltså ihop ett rollspel/en pjäs på ca 15–20 minuter 
som åskådliggör er valda analys av någons uppväxt. En berät-
tare ”stoppar” kontinuerligt spelet och kommenterar med ana-
lytiska/teoretiska perspektiv på vad som hänt! Dessa kommen-
tarer ska vara korta och belysande. 

Efter framförandet diskussion och kommentarer, såväl på spe-
lets innehåll som dess framförande! 

Vad jag ville uppnå med denna examinationsform var att studen-
terna skulle få prova på att använda sitt ”body-mind.” Som jag ser 
det, är det i the body-mind vi har våra förtrogenhetskunskaper, det 
ickeverbala språket, tacit knowledge etc. ”Zu den Sachen selbst!” 
handlar här om de känslomässiga aspekterna av erfarandet. Stort 
tack till kollegan och dramapedagogen Kristin Benediktsdottir som 
stod för arrangemang, regi-handledning och all teatralisk verk-
samhet! 
 
4) Pedagogisk psykologi. Jag tog in Dryden & Vos ”Inlärningsrevo-
lutionen” som kursbok. Den är upplagd som en handbok, med bred 
inriktning på att använda alla sinnen, inlärningsstilar och kunskaps-
former. Den passar utmärkt som learning-by-doing-variant; uppläg-
get blev att studenterna skulle kliva in i rollen som lärare åt var-
andra, och under fem veckor tillverka lektioner åt varandra ifrån 
”Inlärningsrevolutionen” och samtidigt formulera tentamensfrågor 
enligt tidigare modell; studentformulerad tentamen. 

Det blev utomordentligt givande undervisning, med de mest 
skiftande pedagogiska förlopp och undervisningsformer. Då devi-
sen ”Zu den Sachen selbst” öppnar upp för alla sinnen, det totala 
upptäckandet och provandet av alla sinneserfarenheter, så fyllde 
studenterna detta nya kunskapsterritorium med stor kreativitet. Re-
sultatet på den skriftliga tentamen blev också lysande – som en 
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student motiverade det vid utvärderingen: ”Jamen det är väl inte 
konstigt! Vi har ju gjort det!” (alltså inte bara tänkt det eller läst det) 
och syftade då på de olika lektionspassen. Studenterna utnyttjade 
sina egna, personliga erfarenheter i de olika lektionsuppläggen. Den 
sinnliga och praktiska pedagogiken uppskattades av alla, och själv 
häpnade jag och stormtrivdes. Lektionspassen innehöll det mesta –
 från intelligenstestliknande övningar över meditationer, Tai-Chi-
övningar, till bordtennisinstruktion och jonglering! Eja hade min 
studietid varit sådan! 
Well, mina lärdomar kan nog sammanfattas i: ”Det ska va’ gött å 
lära, annars kan de’ kvetta!” 
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Forskningen i skolan, skolan i 
forskningen 

Jag har svårt för långa avsked, så slutet på denna min betraktelse blir kort. 
Jag hoppas att ni har haft nöje av min kringvandrande berättelse, på det 
manér som Wittgenstein beskrev som en berättelse som löper kors och tvärs 
i landskapet. 
  
Skolverket anordnade härförleden en serie konferenser med ovan-
stående rubrik. I Halmstad hölls en uppskattad konferens i mars 
2001.  

Jag fastnade för rubriken ”Forskningen i skolan, skolan i forsk-
ningen”, eftersom den på flera sätt rimmar med de erfarenheter jag 
har, men också de visioner jag ser när jag blickar fram mot den nya 
lärarutbildningen och den nya lärarrollen – den forskande pedago-
giska processhjälparen, den reflekterande praktikern och handleda-
ren. 
 
Skolan i forskningen, forskningen i skolan … man brukar säga, att 
om man vill ha reda på var forskningsfronten går någonstans, så ska 
man se till huvudtalarna på någon av de väl etablerade konfe-
renserna. En sådan, som givit mej mycken inspiration under åren, är 
Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forsknings årliga kongress. 
För mej något av pedagogikens nyårshelg. År 2000 var den norske 
psykiatern Skåderud en av de inviterade huvudtalarna, ävenså 
filosofen Harald Knudsen som talade om ledarskap – sic! Detta 
gjorde han tillsammans med sin dixielandjazzorkester, varigenom 
han också kunde illuminera en del av de ledarskapsfenomen han 
talade om. Så ska vi sätta tilltro till talesättet ovan, ligger forsk-
ningsfronten inom pedagogiken nu på en plats där psykiatern ver-
kar, tillsammans med filosofiska ledare som gör det till musik …  

Något om avståndet mellan signaler om forskningsfrontens pla-
cering och när sedan fronten blivit forskningsvardag, samt forsk-
ningsvardagens tidsplacering jämfört med undervisningens innehåll 
av det för forskarna vardagliga: 

Inledningsvis pekar jag på mina erfarenheter av etnografisk pe-
dagogisk forskning. Och det var som sagt en unik erfarenhet. Vid 
den tidpunkten, 78–82, var INOVA-projektet i den absoluta forsk-
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ningsfronten. Såpass före sin tid, att det dröjde något tiotal år, innan 
huvudtalarna vid NFPF:s kongress var etnografer. I dagsläget är det 
etnografiska perspektivet vardag inom den pedagogiska forsk-
ningen, men inte ute i skolans vardag. När jag talar med lärare och 
studenter om det etnografiska sättet att forska och dokumentera på, 
– den vetenskapliga berättelsen –, så blir dom intresserade och 
förvånade. Jaså, kan detta också vara kunskap? 

Symptomatiskt lyfte Annika Andre-Thelin fram några typiska et-
nografiska angreppssätt som viktiga för skolforskningen framöver, 
critical-incident-tekniken och case-studyn. Symptomatiskt för att det 
just var ett erbjudande till närvarande lärare och skolledare att dessa 
forskningsmetoder väl lämpar sej för forskande skolfolk … 

Well, detta fenomen låter sej förklaras av den förhärskande kun-
skapssynen, menar jag. Åren på Hagebyskolan, och diskussionerna 
tillsammans med kollegorna i projektet fick mej att tydligt se beho-
vet av det Maslowska relationsvetenskapliga paradigmet (Patel & 
Tebelius, 1987). Så här har vi en första dikotomi rörande begreppet 
forskning. Vi kan således betrakta forskningen i skolan som 
positivistisk eller relationsvetenskaplig. Jag tror inte jag överdriver 
om jag hävdar att de flesta skolor har en positivistisk kunskapsupp-
fattning … 

 Därmed får vi också olika forskarroller. I det positivistiska para-
digmet är den neutrale, utanförstående forskaren en självklarhet. 

I diskussionerna med lärare och studenter är de två andra, mera 
relationsvetenskapliga forskarrollerna i stort sett okända. Det blir 
alltid höjda ögonbryn när jag talar om dom. De två är aktionsfors-
karrollen och den deltagande forskarrollen. Skillnaden dom emellan 
är att deltagandeforskaren tillsammans med en grupp utforskar 
verkligheten. Vi kan också kalla forskarrollen deltagarstyrd. Ak-
tionsforskaren försöker ofta få en grupp att se världen på ett nytt 
sätt, eller att förändra den efter sina önskemål – inte efter gruppens 
önskemål. Detta är naturligtvis att hårdra resonemanget, i praktiken 
är gränserna som vanligt mera flytande mellan fenomen. Så 
beskriver t.ex. Hans van Beinum aktionsforskningen som en process 
mycket lik den terapeutiska relationen, där forskaren i likhet med 
terapeuten förändras och lär av mötet med dom hon forskar 
om/arbetar med. De paradigmatiska mönstren hittar vi bland lä-
rarna på motsvarande vis. De lärare som finner sin trygghet i äm-
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neskunskaper och informationsförmedlande didaktik är med stor 
sannolikhet positivister. 

De strävar efter att ha en neutral lärarroll, men kan väl till delar 
ses som aktionsforskande, då de verkligen vill påverka sina elever. 
Huruvida de skulle passa in i van Beinums definition är väl mera 
oklart; rena ämnesförespråkare brukar värja sej mot alla uppfatt-
ningar om att undervisning och terapi skulle kunna höra ihop. Det 
andra mönstret hittar vi inom den s.k. fenomenologiska didaktiken 
(alltså den relationsvetenskapliga didaktiken). I likhet med delta-
gareforskaren utgår denna lärare ifrån elevernas förståelsehorisont, 
och låter sej utvecklas ihop med eleverna – utvärderar sin un-
dervisning och handlar också efter utvärderingarnas resultat. 
 
I ovanstående har jag betraktat olika paradigm inom forsknings-
världen, och sett analogien i undervisningsvärlden. Klassisk är pro-
blematiken inom dimensionerna när det gäller relationen mellan 
dessa två livsvärldar, alltså forskningen och undervisningen. 

Klyftan är faktiskt mycket stor mellan dessa två förhållningssätt, 
så stor att Ivor Goodson får komma till tals igen:  

In short, the schools of education entered into a devil’s bargain 
when they entered the university milieu. The result was their 
mission changed from being primarily concerned with matters 
central to the practice of schooling towards issues of status 
passage through more conventional university scholarship. The 
resulting dominance of conventional ’disciplinary’ modes has 
had a disastrous impact on educational research (Goodson, 
1993, sid. 3). 

Vad som ju kännetecknar relationsvetandeskapande i Maslowsk 
tappning är mindre av kategoriseringar och formallogiska distink-
tioner. Vi finner ett synnerligen praktiskt uttryck för detta i den nya 
meriteringsordningen för universitetslärare, där nuförtiden den pe-
dagogiska skickligheten ska värderas lika högt som s.k. vetenskap-
lig skicklighet. I denna nya regel kan man väl säga att “matters 
central to the practice of schooling“ faktiskt har fått ett litet men 
dock fotfäste i den akademiska världen. 

Men det hela är en komplicerad historia, de utbildningstradi-
tioner vi har med oss gör inte att det är lätt att börja avkategorisera 
och tvärvetenskapa. Men den goda viljan finns där, i betydligt större 
mängd än vi kanske håller för sannolikt. Jag måste berätta en 
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anekdot om hur jag blev av med några fördomar i ett sådant här 
sammanhang! 

Hösten 2000 lämnade jag de fristående kurserna i pedagogik, och 
tog mera av undervisningen inom lärarutbildningen. En av de 
kurser jag var ansvarig för handlade om lärares kunskapsparadigm. 
Jag såg det som en rolig uppgift, eftersom lärarkandidaterna natur-
ligtvis sinsemellan diskuterar hur deras olika lärare fungerar, har 
för människosyn etc. som ju just bottnar i det kunskapsparadigm 
man omfattar. Det var därför inga svårigheter vid planeringen till-
sammans med lärarkandidaterna att få dom att anamma mitt förslag 
om en paneldebatt mellan olika lärare inom vår lärarutbildning. 
Understundom mejlar jag mina didaktiska reflektioner, reflekteran-
de praktiker som jag är, till kollegorna vid lärarutbildningen. Här 
följer mina reflektioner efter paneldebatten, och de får också bli ett 
avslutande exempel på den skrivande, reflekterande pedagogiske 
processhjälparens didaktiska filosofi:  
 
Hej allihop! 
 
Tack Cecilia, Eva, Giorgi och Lars-Gunnar för en intressant paneldiskussion – och klass 
LGR ma/no -97!  

Den var så pass intressant tycker jag, att jag gärna vill låta den ingå i ett större kol-
legialt sammanhang – därför använder jag nu den reflekterande, dokumenterande prak-
tikerns tillvägagångssätt à la 2000-talet – intranetet för den lärande organisationen!  
 
Således – för er som inte var med: 

LGR -97 ma/no klassen har just nu en kurs benämnd ”kunskapsparadigm”. Härom-
veckan hade vi en paneldiskussion omkring detta begrepp; panelen bestod av Cecilia, 
Eva, Giorgi, Lars-Gunnar och undertecknad.  

(Kristin Benediktsdottir skulle varit med, men var tyvärr sjuk. Jag hade önskat att 
Hertha Hanson i kraft av sin idéhistoriska kompetens skulle hållit reda på oss, men 
Hertha var bokad på annat håll.) Diskussionen började med att Lars-Gunnar spelade 
några stycken på två av sina flöjter, svensk folkmusik. Sedan löpte ordet fritt hit å dit, 
tills f.d. styckaren och fackföreningsledaren Monica började föra talarlista, så som fack-
ledare ska göra. Hon har vana vid kniviga uppgifter, om man säjer ...  

I diskussionen fäste jag mej vid några punkter, och det är dom jag vill fundera 
kring. Lars-Gunnar, du inledde ju med att lyfta fram att inom naturvetenskapen skapar 
ni vetande utan värderingar, framför allt genom experiment – till skillnad från exempel-
vis ekonomi, där värderingar ingår i vetandeskapandet. Jag förstod dej rätt, hoppas jag? 
Senare betonade Lars-Gunnar även demokratiaspekten med den experimentella ansat-
sen. Jag fäste mej särskilt vid ditt argument, eftersom jag aldrig förut hört det. 
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Alltså att experimentell metod är demokratisk i den betydelsen att vem som helst 
kan göra om experimentet, och få samma resultat. Det var så du sa, eller hur? Eva för-
vånade mej genom att i sammanhanget lyfta fram den beprövade erfarenheten som ett 
annat sätt att skapa vetande på, än genom det experimentella laborerandet. Men na-
turligtvis, biologens systematiska iakttagelser långt från laboratoriets kontrollerbara 
verklighet är naturligtvis en form av beprövad erfarenhet. Så tänker jag nu, men det var 
kanske inte alls så du menade, Eva? Dessutom, som etnografiskt arbetande pedagog har 
jag ofta slagits av likheterna mellan etnografiska studier och etologiska. Djur som djur, 
månne? (Som gammal A-student i biologi ser jag oss människor som djur – även om 
jag har den största respekt för den andliga dimensionen och även the X-files ...) 

Sedan imponerade Giorgi genom att läsa en sedelärande berättelse ur ”the mathe-
matical experience”; imponerande på undertecknad genom att mina fördomar om 
matematik varit att den var ”beyond human emotions” – Giorgis anekdot fick mej att 
förstå att även matematiska bevis är avhängiga maktens fördelning! Och att formallogik 
inte alltid räcker till ... vilket jag som utbildad gruppdynamiker är väl medveten om; 
men jag blev häpen över att det var du Giorgi som påtalade detta. Hade liksom väntat 
mej att det skulle blivit jag, livsfilosof (Wittgenstein) som jag är. Efter att ha noterat 
Lars-Gunnars ”logik” som stödord på tavlan kändes det märkligt att skriva dit ”intui-
tion” efter vår matematikers sedelärande berättelse ... Och som hermeneutiker trodde jag 
att jag också skulle bli den som förde fram att vetandeskapandet även kan ha en politisk 
dimension – men alls icke! där förekom mej du, Cecilia, genom att med kraft tala om hur 
den socialdemokratiska skolpolitiken tagit bort friheten och mångfalden ur vår svenska 
skola! Din kraft var stor, för dagen efter kunde jag läsa att socialdemokraterna nu 
skrivit in såväl feminism som mångfald i sitt partiprogram! 

Komna så här långt saknade jag Kristin i vår diskussion. Hon är dramapedagog, och 
har haft uppskattade värderingsövningar tillsammans med er 97or – självkännedom och 
mobbning tror jag också varit på tapeten. Ja, Kristin är mitt ständiga memento om att 
även Dramaten och Kungliga Operan räknas till universitet och högskolevärlden, precis 
som teologisk fakultet. Alla tycks vi vara vetandeskapande! Häftigt! 

Jag ser fram emot flera kunskapsparadigmatiska diskussioner tillsammans, inför ny-
fiket lyssnande studenter och lärarkandidater. (Ni benämner er lite olika därvidlag, eller 
hur?) Och nästa gång måste ju någon av er språkforskare vara med! Litteraturveten-
skap kan väl knappast bedrivas experimentellt, eller?  

Jag skulle tro att ni studenter genom vår paneldiskussion blev mycket nyfikna på 
olika sätt att skriva och arbeta när det gäller era kommande examensarbeten! Ska bli 
intressant att ta del av era intryck från vår debatt! Spännande tyckte jag det blev mot 
slutet, när vi kom att tala om olika sätt att kombinera didaktik och ämneskunskaper. För 
mej som didaktiker är ju ledarskap och gruppdynamik kärnämnen inom det som kallas 
allmändidaktik. Och nu Hertha! så är stafettpinnen din inför din föreläsning för LGR-
97orna! Vete sjutton om inte studenterna borde få ett idéhistoriskt panorama tidigt i sin 
utbildning! 
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Tack ska ni ha allesammans! Och ett särskilt tack till dej Lars-Gunnar för stampfotat 
fint flöjtspel! 
 
Hälsar Bengt Tj. 
   
Läget nu är att flera av kollegorna strävar med att överbrygga ”the 
Devil’s Bargain.” Eva tar in gymnasieeleverna i laborationssalarna 
på Högskolan och Giorgi håller på att utarbeta en matematik som 
bättre passar lärare än civilingenjörer. Det verkar vara tid för en 
”Bargain of the Saints”, ett eko från NFPF-kongressens avslutning 
2000, när vi alla sjöng med i ”When the Saints go marchin’ in”. 

Men innan jag slutar, så måste jag ju ge dej en kort version av 
min vision om grundorganisationen för en skola där lärarrollen har 
blivit den forskande handledarens och processhjälparens. Eftersom 
eleverna arbetar i familjegrupper på 5–6 elever, så ersätts klass-
rummen av grupprum för 5–6 elever, seminarierum för 10–15 elever 
och föreläsningssalar för 60–100 elever. (Visst är det lite märkligt att 
det inte hålls storföreläsningar på grundskola och gymnasium?) 
Bibliotek och dramasalar finns förstås, gott om datorer. Alla möjliga 
examinationsformer finns, eleverna kan välja former själva. Visst är 
det underligt att det inte finns muntliga prov på grundskola och 
gymnasium, när det finns muntliga tentor på forskar-
utbildningarna? 

Familjegrupperna är självstyrande vad gäller tid och planering 
och teman eller problemområden – dom arbetar alltså ofta tvärve-
tenskapligt. Eleverna grundar sitt vetandeskapande i sin livsvärld, 
deras erfarenheter gäller som utgångspunkt för lärandet. 

Eleverna kan beställa hjälp ifrån studenter på Högskolan i forsk-
ningsmetodik eller ämneshandledning, ibland har dom sitt arbete 
förlagt till högskolan. Varje vecka har familjegrupperna gruppdyna-
mik och konfliktlösning, där de kan ta in utifrånkommande exper-
ter. Lärarna/handledarna lägger upp sitt arbete i samråd med ele-
verna, och lärarna har återkommande kollegahandledning. I perio-
der tar de in handledare utifrån, ibland med terapeutisk utbildning, 
ibland med forskarutbildning. Lärarna dokumenterar fortlöpande 
sin yrkesvardag, och flera använder sina reflektioner som underlag 
för D-uppsatser och forskningsrapporter i samverkan med regio-
nens högskola.  

Det forskningsdidaktiska och det undervisningsdidaktiska om-
rådet håller på att integreras, eftersom den gamla rollfördelningen 
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luckras upp när fler och fler lärare blir forskande lärare – den åter-
kommande reflektionstiden har skapat ”a new way of life” hos lä-
rarna. 

Och eleverna härmar, som dom alltid gjort … 
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