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Sammanfattning 

Denna essä avser att reflektera det mellanmänskliga mötet som förutsättning för att skapa ett 

rum för lärande i ett organisatoriskt sammanhang. Essän utgår från ett dilemma där jag låter 

mötet mellan mig som pedagogisk processledare och deltagare bilda utgångspunkt för en 

reflektion om betingelser som avgör hur ett läranderum blir till. Jag ser min essä som ett 

komplement till andra studier om lärande i organisationer, studier som har sin hemhörighet i 

pedagogisk, psykologisk, sociologisk och i viss mån ekonomisk teoribildning. Metoden för 

denna essä är fenomenologisk i det att jag låter dilemmat som berättelse få träda fram på sina 

egna premisser. Jag låter dilemmat möta ett antal teorier om praktisk kunskap med hjälp av i 

första hand Aristoteles, om mötet mellan ett Jag och ett Du med hjälp av Martin Buber, mötet 

med den andres annanhet som en förpliktelse med hjälp av Emanuel Lévinas samt som 

avslutning hur frågan om mötet med den andre relaterar till kunnande-i-handling, reflektion-i-

handling och att ha en skicklighet att bemästra en situation. Essän avser inte att förklara med 

pedagogiska eller didaktiska termer utan rör sig i ett existentiellt och filosofiskt landskap. Jag 

avslutar med några egna prövande slutsatser om vad som är premisser för att ett läranderum 

ska uppstå. Det handlar om ett genuint möte mellan ett Jag och ett Du och med varandras 

annanheter, vilket innebär att den praktiska kunskap som utövas inte kan ses som bara 

individbaserad. Den praktiska kunskapen formas i det gemensamma skeendet genom de 

möten som äger rum. 

 

Abstract 

This essay intends to reflect the interpersonal encounter as a prerequisite for creating a room 

of learning in an organisational setting. The essay takes as a starting point a dilemma, where I 

let the meeting between myself as an educational facilitator and my participants be the 

starting point of a reflection on decisive conditions for how a room of learning originates. I 

regard my essay as a complement to other studies on learning in organisations, studies which 

belong in educational, psychologic, sociologic and to a certain extent economic theory. The 

method of this essay is phenomenological in that I let the dilemma as narrative appear on its 

own premises. I let the dilemma meet a number of theories on practical knowledge, 

predominantly aided by Aristotle; on the encounter between an I and a You, aided by Martin 
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Buber; on the encounter with the otherness of the other as an obligation, aided by Emanuel 

Lévinas and, as a conclusion, how the issue of the encounter with the Other relates to skill-in-

action, reflection-in-action and with having the proficiency to master a situation. The essay 

does not intend to explain in educational or didactic terms but moves in an existential and 

philosophical landscape. I close with some tentative conclusions of my own on what the 

requirements are for a room of learning to arise. These are genuine encounters between an I 

and a You and with each others' Otherness, which implies that the practical knowledge that is 

being practiced cannot be regarded as solely individual. Practical knowledge is formed in a 

mutual process through the encounters that take place. 

 

Nyckelord 

Lärande i organisationer, rum för lärande, praktisk kunskap, fronesis, Jag-Du, den andre, den 

andre förpliktigar mig, kunnande-i-handling, reflektion-i-handling, pedagogisk processledare.  

Keywords 

Learning in organisations, room of learning, practical knowledge, fronesis, I - You, the Other, 

the Other as an obligation,  knowledge-in-action, reflection-in-action, educational facilitator. 
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Berättelsen 

- Dagar om arbetsmiljö eller vad händer här, egentligen? 

Första mötet 

Rummet är trångt. Vi är ett drygt tjugotal som ska in i rummet som är rektangulärt och har ett 

stort avlångt bord och kring det står stolar. Jag och min kollega Camilla blir en kort stund 

stående vid tröskeln. Jag känner en viss stress i kroppen. Var det så här trångt, tänker jag. Så 

minns jag det inte från andra möten jag haft här. Inser när jag tittar på bordet att det är ett nytt 

bord, tidigare var det tre bord åtskilda från varandra. Vi bestämmer oss för att dra isär bordet 

som verkar bestå av tre delar. Jag säger att om vi kan splittra upp bordet så kan vi få in stolar 

mellan borden, och fler kan sitta mer normalt. Men det går inte. Bordsdelarna är fastskruvade 

med varandra. Vi behöver också fler stolar. Stressen ökar i kroppen, pulsen går upp och 

andningen blir kortare. Vi letar runt i alla skrymsel och finner ett antal. 

Arbetslaget vi ska ha dagen tillsammans med börjar släntra in. Vi säger hej i farten till dem, 

medan vi försöker ordna till rummet. De tränger sig in och börjar sätta sig. Några dröjer sig 

kvar stående, deras blick far bak i rummet, till borden längre ner, de verkar leta efter kaffe, 

men där finns inget att dricka. Just det, tänker jag, fikat är nog bokat till om en timma. Jag 

slänger ur mig en kommentar om kaffet. Med ett hummande sätter sig alla tillrätta, jackor 

hängs bak på stolarna. Eva, arbetsledaren kommer fram till mig när jag bär in en stol till i 

rummet. Hon berättar att de först i förra veckan fick reda på att de skulle komma hit idag, och 

att det hade med arbetsmiljöenkäten att göra. Så de är lite sura för att det kom med så kort 

varsel. Och de är nervösa, om vad som ska hända nu, avslutar hon. Jag blir förvånad, och 

förbrydd. Jag säger till henne att vi hade kommit överens med deras chef om dessa dagar 

redan för fem månader sedan. Hon suckar och hennes blick flackar i rummet. Jag utgick ju 

från att deras chef skulle informera och kalla. Ja, bara så att du vet säger Eva och går sin väg. 

Jag står med stolen i handen. En blandning av irritation och nervositet växer i mig. Camilla 

tittar på mig och jag ser på hennes blick att hon undrar om hur det är och om vi inte ska börja. 

Jag står kvar med stolen i handen. Det känns som att den fastnat där. Två medelålders män, 

Hans och Lars, sätter sig tillsammans, längst ner och nära väggen på vänster sida av rummet 

där fönstren sitter. De sätter sig med lätt bakåtlutad kropp, med korslagda armar och har båda 

sammanbiten min. Jag hör en lätt suck från Hans. Ett pendeltåg bromsar in och det brummar 

till i rummet. Jag tittar ut på tåget som stannar vid perrongen och jag ställer ner stolen. Jag är 

okoncentrerad, vet inte vad jag ska göra. Känner olust inom mig. Ett visst tunnelseende 
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infinner sig. Min känsla av olust växer när jag märker att det som brukar ske inte sker, att jag 

inte utan att riktigt veta hur och varför finner sätt att agera när det så att säga ”kör ihop sig”. 

Något i situationen har fått mig ur ”spel”. 

Jag hör Camilla börja tala. Jag märker att fast jag tittar ut på tåget och perrongen ”tar jag in” 

de två männen. De liksom fastnar i mig, deras kroppar och miner, det ger mig en oroskänsla. 

Det är som att jag inte märker de andra 18 i rummet. Deras ansikten är sammanbitna och 

frånvarande i rummet. Samtidigt är dem verkligen i rummet. De liksom är närvarande genom 

sin sammanbitenhet och fjärrhet. Jag undrar vad det är som sker i mig. Camilla pratar på med 

livlig energi, som alltid, och hon berättar vad vi ska göra. Jag funderar på om hon gör det för 

att hon också känner en osäkerhet eller om hon egentligen nu vet vad som ska göras. I vanliga 

fall brukar jag veta varför hon gör som hon gör, så pass mycket har vi samarbetat att vi har 

den kunskapen om varandra. Jag låter tanketråden passera igenom mig. För oavsett behöver 

jag bryta skeendet eller snarare fastlåsningen som finns i mig. Jag vänder mig emot henne. Vi 

byter blick med varandra för att få en bekräftelse att vi båda ser och framförallt känner samma 

sak. Det verkar så. Med miner, tveksamma ögonspel, kroppar som skruvar på sig märker vi att 

flera inte riktigt förstår vad vi ska göra. Vi berättar att bakgrunden är den arbetsmiljöenkät 

som gjorts och som vi nu ska följa upp under tre halvdagar. Vi säger att vi inte ska gå in i 

själva enkätens resultat, för det har gjorts vid ett annat tillfälle, men att vi under de tre 

halvdagar ska leda samtal om hur de vill ha det på arbetsplatsen. Vi går igenom upplägget och 

säger att vi vill samtala om hur vi ska arbeta de dagar vi ses. Att vi tillsammans formar som vi 

kallar ”spelregler”. Här brukar de flesta grupper bli intresserade och bidra med hur de tycker 

att vi ska arbeta. Men hela gruppen är tyst. Det enda som hörs är Hans suckar. Jag märker att 

Camilla känner sig lite osäker, och jag tar vid. Jag ökar tempot, säger att vi testkör. Märker att 

min puls går upp, och känner obehag i munnen när orden trasslar in sig i varandra. Men jag 

lyckas få ur mig det vi ska göra och de verkar förstå. Vi gör en övning där de får prata två och 

två, i några fall tre och tre, om vad som behövs för att de var och en ska kunna utföra sitt 

uppdrag. Nu börjar det pratas i rummet. Camilla och jag utbyter blickar. Vi bekräftar till 

varandra att nu är vi någorlunda igång som planerat. Jag börjar se alla de andra i rummet, hur 

de sitter och pratar, kroppar som närmar sig varandra för att delta i samtal. Jag tittar ut och ser 

att tåget lämnat stationen. 

Hans och Lars sitter tysta bredvid varandra utan att delta. Då vänder sig arbetsledaren Eva till 

dem och hon börjar prata med dem. Jag söker hennes blick som vänds emot mig, och hon och 

jag utbyter en blick, jag bekräftar och tackar. Hon nickar. Jag ser att Eva har svårt att få de två 



 

7 
 

att prata, de sitter mest tysta och verka humma om något. Men hon fortsätter samtala med 

dem. Jag förstår att hon ställer frågor till dem, hon skiftar över till att säga något själv, 

försöker få dem intresserade, och så skiftar hon tillbaka till dem igen, frågar på nytt. Hans 

verkar säga något, hon nickar bejakande och är intresserad. Jag känner tacksamhet för det. Jag 

börjar känna mig hemma i min kropp igen, pulsen är normal och andningen som den ska. 

Rummet träder fram för mig, med sina lampor, tavlor, de ljusgula väggarna, bordet de sitter 

vid. De har samtalat färdigt och jag leder insamlandet av förslag på vad som kan göra en bra 

arbetsplats. Det kommer upp många saker, alltifrån arbetshandskar, tid för lunch, respekt för 

varandra, till att få all information som en berörs av. Det blir fyra stora blädderblock med 

anteckningar som jag säger att vi ska ta med till nästa gång och då utveckla. Vi får till sist lite 

kaffe, men det bjuds inga kakor.  Det muttras en del. Men vi kom i alla fall igenom 

halvdagen. Tänker jag. 

Dag två – en helt annan dag 

Det går en månad och vi ses igen, för vår andra halvdag tillsammans. Vi är i en annan lokal, 

rummet är större, här finns flera bord och stolar och det står uppdukat kaffe och the på ett 

bord när ingången. Arbetslaget släntrar in, några kommer själva, flera av dem tillsammans. De 

småpratar när de kommer. Fem personer stannar till vid kaffet och tar för sig. Jag och Camilla 

är på plats i god tid. Den här gången var jag noga med att vi skulle få det stora rummet och att 

det skulle finnas kaffe, nu med tilltugg. När de kommer in får jag ingivelsen att ta blick och 

hälsa på var och en av dem. Camilla börjar göra likadant och vi går runt och tar i hand. Någon 

kommenterar vädret, att hösten kommit och att allhelgonhelgen som närmar sig. Jo, det blir 

väl jobb då, säger Camilla. Jag flikar in i samtalet och säger att nu blir det väl mycket att göra, 

att fixa löven, rabatterna, ordna för sopor, och så vidare. Det nickas. Någon kommenterar de 

nya lövblåsen. Hans och Lars sluter an och Hans berättar om den nya traktorn. Hur bra den är 

och att den går på miljövänligt drivmedel. Jag frågar vilken typ av motor det är. Jag har inte 

så bra koll, säger jag, men det är bra att veta när jag möter andra som undrar över 

miljövänligare traktorer. Hans berättar mer om motorn och traktorn och hur snål den är på 

drivmedel. Det är en uppsluppen stämning, helt annorlunda jämfört med senast. Jag börjar 

berätta om när jag jobbade på en numera nedlagd bilfabrik, Saab i Trollhättan, hur 

motorteknikerna i början av 1980-talet var inne på att utveckla elmotorer, men fick det inte 

för ledningen. Vi skrattar tillsammans, någon kommenterar att det var ju synd, om de hade 

fått det så hade kanske Saab funnits kvar idag. Utan att vare sig jag eller Camilla sagt så 

mycket så börjar alla sätta sig, redo att börja. Hans och Lars sätter sig tillsammans igen men 
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nu mer i mitten av samlingen, närmare mig och Camilla. Jag nickar till dem, söker bekräfta att 

de sitter bra också för mig. Hans nickar tillbaka och ler lite. Camilla börjar med att repetera 

vad vi gjorde förra gången och jag berättar vad vi ska göra idag; att temat är att få syn på vad 

var och en kan göra för att själv bidra till en bra arbetsplats. Jag ser ut i lokalen, alla ansikten 

som följer mig och jag känner mig hemma i min kropp. Andningen är som den ska, jag kan ta 

magandetag och rösten är lugn och bär i rummet. Jag känner den välbehagliga känslan som 

infinner sig när jag är i skeendet, när det jag säger tas emot och bärs ut i rummet. Det är som 

att känna ett flöde där jag har att följa med i det som sker och samtidigt är det jag som för det 

framåt. Det är en känsla av att både bäras och omfamnas av ett skeende och samtidigt märka 

att jag för skeendet framåt. Jag säger att nu ska de berätta för en arbetskamrat vad de själva 

kan göra för att skapa en bra arbetsplats för sig själv och därmed också för andra. Vad de 

behöver och hur de själva kan hjälpa till att andra kan bistå för att möta deras behov. Camilla 

delar in dem i par och ber dem att gå ut på en promenad på 20 minuter, där den ena först 

berättar och sedan efter 8-10 minuter byter de. Jag säger att när de kommer tillbaka ska vi 

dela med varandra några iakttagelser från samtalen. De ser alla glada ut, reser sig upp, finner 

sin kamrat och beger sig ut.  Hans skrattar till när han nu ska samtala med någon annan än 

Lars. Jag inser att ingen suck har hörts, att jag inte kan minnas om det fanns några korslagda 

armar idag. Eva kommer fram till mig och säger att vi gör det bra. Jag ser att hon är glad och 

avslappnad. Hon släntrar iväg med de andra. Camilla och jag går fram till kaffet, jag lägger en 

hand på hennes axel, vi säger till varandra att visst är det märkligt hur olika det kan vara. Men 

det är klart, nu är lokalen bra, kaffet finns här och de vet varför de är här, säger jag. Och vi 

skrattar tillsammans. 

Dagen går fortsatt bra. Det blir konstruktiva samtal tillsammans om vad de själva kan bidra 

med. På vägen hem funderar jag om vad som gjort skillnaden mellan första dagen och denna 

den andra dagen. Förutom bättre lokal och fika, är det något om hur jag är i rummet, jag med 

mig själv och i mötet med de andra? Hur etableras ett möte som bygger tillit? En tillit som 

möjliggör lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

Jag arbetar som pedagogisk processledare och åtar mig allehanda uppdrag med olika teman 

som ”Hållbarhet”, ”Ledarskap”, ”Arbete med vision och mål”, ”Budget och handlingsplan”, 

”Barnkonsekvensanalys” och i den här berättelsen om ”Arbetsmiljö”. Oavsett tema innebär 

det att tillsammans skapa en pedagogik process
1
 där var och en inkluderas och har möjlighet 

att skapa ett läranderum i ett organisatoriskt sammanhag. Med läranderum, som är mitt eget 

begrepp, avser jag rum där betingelser för vuxnas lärande infinner sig. Dessa betingelser är 

fysiska, det vill säga lokalers beskaffenhet, fika, mat, utrustning, men också det som rör hur 

individer är motiverade, känner sig inkluderade och delaktiga, hur de förstår vad som ska ske, 

organisatoriska aspekter, grupprocesser samt hur jag som ledare interagerar med mera. Jag 

väljer begreppet läranderum för att det konkretiserar en miljö och ett sammanhang där just 

lärande kan äga rum.  

En ständig fråga för mig som pedagogisk processledare är vad som är hinder och möjligheter 

för att ett läranderum ska infinna sig? Framförallt när det gäller mötet med varandra. Jag har 

genom åren gått kurser, utbildningar, handledning och tillsammans med andra kollegor 

diskuterat vad som är pedagogiska, psykologiska, sociologiska implikationer och 

förutsättningar för att ett läranderum ska uppstå. Nog så viktigt och lärorikt. Men gång efter 

annan ställs jag, som efter dessa dagar om arbetsmiljö, inför frågan att det också är något 

annat som sker. Något som infinner sig strax innan jag kommer till frågor om pedagogiskt 

förhållningssätt och metodik, innan den organisatoriska förståelsen spelar med oss i rummet, 

något innan olika psykologiska aspekter driver skeendet. Så vad händer i mötet med varandra, 

eller med en direkt riktning, i mötet med den andre - egentligen?  

Det är ett något som inte låter sig fångas in, men som uppenbart präglar mötet mellan 

människor i ett läranderum. Det är något som sker på ett annat sätt, än i förklaringarnas värld, 

i tankens och analysens varande i världen, något som händer med oss innan vi ens är 

medvetna om det, men som är det som sätter prägeln på vad som sker i läranderummet. Och 

hur utövar jag min praktiska kunskap i och genom detta möte? 

                                                           
1
 Denna pedagogiska process innebär att jag som pedagogisk processledare leder arbetet på ett processinriktat 

sätt. Det sker genom ett antal pedagogiska och didaktiska metoder och övningar, bland annat 
värderingsövningar, för att en grupp ska kunna ”växla ut” den kunskap som finns hos respektive individ och 
grupp, för att ett gemensamt lärande ska äga rum. Det är ett värderingsdrivet arbetssätt som bejakar varje 
deltagares möjlighet till lärande och delaktighet, att värdesätta det fungerade och att lyfta fram det systemiska 
– att varje del är del av en helhet, samt och inte minst att skapa en känsla av mening och sammanhang. 
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Syfte 

Med essän avser jag att reflektera vad som är betingelser för att ett läranderum ska bli till. Det 

handlar om betingelser som föregår utövandet av min praktiska kunskap. När allt flyter på 

ställs aldrig denna grundläggande fråga till mig, utan jag kan utöva min praktiska kunskap 

som pedagogisk processledare. Men - som i min berättelse - när det inte flyter på, när det blir 

ett skav och ett dilemma, när jag inte kan komma vidare som jag är van vid, då har frågan om 

betingelser för lärandet kommit i dagern, betingelserna som föregår själva det praktiska 

utövandet. Vad är det som ska ske mellan mig som pedagogisk processledare och andra som 

föregår mitt utövande och som är förutsättning för att ett utövande av min praktiska kunskap 

kan fortgå? Jag ser min essä som ett komplement till andra studier
2
 som berör vuxnas lärande 

i organisatoriska sammanhang. Studier där betoning och inriktning ligger på pedagogik, 

psykologi, sociologi och/eller i viss utsträckning ekonomi med vinkling management. I mitt 

fall med en blick på vad som sker innan vi kommer till olika förklaringar som klär sig i dessa 

vetenskapliga discipliners kategorier och språkdräkt. 

Frågeställningar 

Vilka är betingelserna för att ett läranderum kan uppstå mellan mig som pedagogisk 

processledare och den andre? Hur agerar jag i det relationella med den andre? 

Vad är det för praktisk kunskap jag utövar i detta särskilda möte människa till människa 

emellan?  Det handlar om såväl min kollega som förmannen och inte minst de som för mig 

stör lärandets möjlighet vid det första tillfället. 

Vad är skillnader mellan de två tillfällena och vad tycks inverka på skeendet? Sker ett 

förfrämligande i det första mötet, sker något annat i det andra? Har tillfälle ett påverkat hur 

tillfälle två blir? 

Vilken förpliktelse och vilket ansvar har jag gentemot den andre i ett pedagogiskt 

läranderum?   

 

 

                                                           
2
 Bland annat den forskning som finns på Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, med 

bland andra Otto Granberg, Marianne Döös och Jon Ohlson; vid Linköpings Universitet med hemhörighet på 
Centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO) samt Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande (IBL) med bland annat Per-Erik Ellström, Magnus Nilsson och Glen Hultman samt på Örebro 
högskola med inriktning arbetslivspedagogik. 
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Metod 

Inledning 

Det kan verka naturligt, eller åtminstone så som vi lärt oss, att ha en önskan om att förklara 

skeenden och fenomen som skaver eller gör oss förbryllade. Vi letar efter, formulerar och 

finner förklaringsmodeller i olika teorier och så kallade ”skolor”
3
. Inom den yrkesprofession 

jag verkar i finns olika skolor som talar om arbetsintegrerat lärande, kompetensutveckling i 

arbetslivet eller arbetslivspedagogik. Det är skolor med olika teoretiska grundvalar, så som 

pedagogiska, sociologiska, psykologiska eller företagsekonomiska. Risken med att välja 

någon teori eller skola är att vi redan i början av utforskandet har begränsat möjligheten till 

både en vidare och djupare förståelse. Det handlar om att försöka förstå skeendet och 

fenomenet i sig på sina egna premisser. Eller för att tala med Friedrich Nietzsche; det sker en 

begränsning när vi sätter begrepp på skeenden och det unika. Med begrepp och 

kategoriseringar sker likställande av olikheter, det unika ska inordnas i något allmängiltigt. Vi 

riskerar att förklara något utifrån det mönster och den lagbundenhet som finns i begrepp och 

kategorier. Inte för att förstå det unika i sig. Vi låser in det som skett i en bur av förklaringar 

som vi själva bestämt ska vara de giltiga. Nietzsche formulerar det: ”All lagbundenhet […] 

sammanfaller i grund och botten med de egenskaper vi själva tillför tingen; med detta 

imponerar vi på oss själva”.
4
 Den franska filosofen Emmanuel Levinas menar att vi - även du 

och jag - har en benägenhet att spegla oss själva genom världen genom de begrepp och 

kategorier vi väljer. Detta är från denna självspegling, med mitt Jag, som det formas en någon 

Annan. Men genom mötet med den Andres annanhet väcks en självkritik mot denna 

narcisstiska hållning. Därmed ges jag en möjlighet till en frihet från mig själv.
5
 För inte ska 

vårt sökande efter förståelse handla om att (bara) spegla oss själva? Att bli kvar i vår 

ensamhet när vi lever och verkar i världen. Med denna essä vill jag bidra till ett utforskande 

utifrån att det unika i sig få träda fram och ge oss en ökad förståelse om oss själva. Jag för 

egen del om mig som utövande i min yrkesprofession, och förhoppningsvis som 

                                                           
3
 Med ”skolor” menar jag en mot andra avgränsad och samlad teoretisk inriktning som utgör sig för att ge 

praktisk inriktning utifrån sin teori och värdegrund. Hänger ofta ihop med en specifik institution och kan också 
ha ett antal bärande forskare och uttolkare som sina ”maestro”. 
4
 Friedrich Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”, Samlade skrifter band 2. Otidsenliga 

betraktelser I-IV / Efterlämnade skrifter 1872-1875, i Artes 4/1984.  
5
 Adriaan Peperzak, ”Philosophy and the Idea of the Infinite”, To the other: An introduction to the Philosophy of 

Emmanuel Levinas, West Lafayette, USA: Purdue University Press, 1993, s. 94-105. 
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reflektionsunderlag för andra som befinner sig i olika lärandesituationer, i mötet med den 

andre. 

Det är i den fenomenologiska traditionen jag ser möjligheten att ana den förståelse som kan 

finnas i mötet med den andre, en förståelse om mig själv i min yrkesprofession som 

pedagogisk processledare. Kanske inte fulländat, för hur ska det kunna bli det och är det ens 

önskvärt? Men fenomen ska i sig få träda fram. I ett skälvande nu ska mötet mellan två 

människor sätta allt på spel för att kunna öppna för det som kan hända därutöver. Det vi ännu 

inte vet. Där finner jag filosofer som Emmanuel Levinas och Martin Buber som möjliggörare 

i utforskandet av mitt dilemma. Jag väljer dem för i mötet med deras, förvisso inte alltid lätta, 

texter anar jag något väsentligt bortom de förklaringar jag mött i andra ”skolor”. Jag får syn 

på mig själv i min yrkesroll på ett existentiellt och fördjupat sätt. Jag väljer dem före 

Immanuel Kant och pliktetiken, före konsekvensetiken med förespråkare som Jeremy 

Bentham och före dygdeetiken med Aristoteles.
6
 Även om vi kommer att skönja släktskap 

med framförallt dygdeetiken. Med Buber och Levinas sätts det omedelbara mötet med den 

andre under lupp, det är det unika i sig i detta nu som träder fram. Det är det relationella och 

inte rationaliteten som är i fokus. För både Levinas och Buber äger något rum, som går utöver 

oss själva och det vi kan veta, en transcendens finns närvarande som en möjlighet. Det är inte 

det allmängiltiga som är av intresse, utan det unika och partikulära mellanmänskliga. Mötet är 

en förnimmelse och en erfarenhet. Jämför vi med Kant som sökte efter det goda som 

generaliserbart, skriver Buber och Levinas om vad det innebär att vara människa utifrån det 

unika mötet med en annan i sig. 

Före samtalet med Buber och Levinas, som är tyngdpunkten i denna essä, kommer jag att 

relatera till Aristoteles, Hans Georg Gadamer och Martha Nussbaum för en reflektion av 

vilken typ av praktisk kunskap jag utövar i mötet med den andre. Jag avslutar med att ta hjälp 

av Donald Schön, Hubert L och Stuart E Dreyfus för att se på vilket sätt mötet med den andre 

är en del av det kunnande och den reflektion som äger rum när jag handlar och på vilket sätt 

jag kan fördjupa min egen förståelse och förmåga. Jag gör detta för att sätta in mötet med den 

andre i den verksamhet jag står i, den praktiska kunskap, kunnande- och reflektion-i-handling 

som jag utövar som pedagogisk processledare. Men så, vad är då fenomenologi? 

                                                           
6
 Sammanfattande översikt av etik finner jag i Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik, Stockholm: Thales 

2000. 
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Fenomenologi 

Genom att utgå från det unika ges möjligheten för fenomen att förstås på sina egna premisser, 

det vill säga hur de visar sig utifrån sig själva.
7
 Det är förståelsen som är i fokus, inte att 

förklara eller hänvisa till allmänna begrepp. Inte heller att låta det som förstås falla in under 

någon specifik vetenskap. Det skulle begränsa möjligheten till en fördjupad och reflekterad 

förståelse. Essän inleds med dilemmat berättat så som det ägde rum, vid två olika tillfällen. 

Det är denna berättelse som är det unika, fenomenet i sig, som ska få träda fram. Jag utgår 

från en berättelse som baseras på min egen erfarenhet. Det är mina egna upplevelser och 

erfarenheter i sig som är av intresse.
8
 Jag låter mig inte lockas att kliva ut i den värld som 

finnas utanför detta unika skeende. Jag sätter så att säga världen i parentes för att den direkta 

erfarenheten som jag och min kropp är med om ska få träda fram. Det är min upplevelse 

riktad till världen, en blick och handling som präglas av hur jag ser på världen. Och i detta fall 

på den andre. Till denna berättelse kommer jag att foga teoretiskt anslag och inspel, i denna 

essä med en filosofisk inriktning. Det handlar inte om att berättelsen ska redogöra för vad 

teorierna innebär och leda dem i bevis. Det handlar om att dessa teorier ska kunna ge en blick 

på och skapa en möjlighet till reflektion och förståelse om vad som sker i berättelsen. 

Teorierna bidrar till att ljussätta berättelsen och inte tvärtom. 

Med skrivandet som metod 

Genom att skriva berättelsen träder min erfarenhet och mitt minne fram, som möjliggör en 

reflektion och en tankemässig bearbetning.
9
 Att berätta dilemmat synliggör erfarenheten och 

jag skapar en möjlighet till reflektion över ett skeende. Jag kan urskilja mig som en handlande 

människa genom att jag skriver och reflekterar över denna berättelse. Skrivandet som metod 

för reflektion stärker min inre dialog med mig själv, och därmed som nästa led, en yttre dialog 

med någon annan.
10

 Maria Hammarén, docent i Yrkeskunnande och teknologi på 

KTH, skriver: ”Att skriva kan därför vara att gå in i en kunskapsprocess som vränger språkets 

uppfodrande logiska struktur över den egna erfarenheten.”
11

 Jag får genom skrivandet syn på 

mig själv, med både närhet och distans. 

                                                           
7
 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap”, Vad är praktisk kunskap?, Huddinge: Södertörn studies in 

practical knowledge 1, 2014, s. 26, med hänvisning till Edmund Husserl. 
8
 Ibid, s. 24. 

9
 Maria Hammarén, Skriva en metod för reflektion, Stockholm: Santérus, 2005, s. 14. 

10
 Ibid, s. 27. 

11
 Maria Hammarén, s 54. 
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Essän: Att skriva fram ett skeende 

Denna uppsats har alltså ambitionen att vara en essä. En essä handlar om att skriva fram ett 

skeende och låta det träda fram, som ett sätt att upptäcka det som inte alltid är givet. Theodor 

W Adorno skriver: ”Essän ämnar emellertid inte leta upp det och destillera fram det eviga ur 

det förgängliga, utan snarare föreviga det förgängliga.”
12

 Det unika träder fram och med sin 

egen unicitet kan fånga ett förgängligt ögonblick som aldrig kommer åter, men genom min 

reflektion och denna essä finns det kvar, i bästa fall som en glipa in emot det eviga. Adorno 

menar att begrepp måste framställas så att de bär varandra, att de artikuleras genom en 

gestaltning med varandra.
13

 Jag tänker att de ord jag skriver får träda fram och ge mening åt 

varandra så att jag kan föreviga det förgängliga, återuppleva det bortglömda och låta det leva 

på nytt. Då kanske jag kan varsebli det som Vilem Flusser
14

 poängterar, att på det sätt jag 

tänker präglar sättet att skriva men också vad det är jag skriver om. Hans koncisa ”The style 

will inform the work”
15

 är talande. Han menar: ”There does not exist one idea that can be 

articulated in two ways. Two different sentences are two different thoughts”.
16

  Vad säger det 

skrivna? Jag tänker både på det jag skriver fram genom min berättelse, men också hur det 

fortsatta skrivandet går till, det som sker i nuet, och det som kommer i avsnitt om teorier och 

det reflekterande samtalet med mig själv. Jag varseblir mig själv hur jag skriver, framförallt 

när jag skriver om hur den andre förpliktar mig, att då vara extra nogsam med att inte tro mig 

om att veta. På samma sätt som jag reflekterar och handlar när jag är pedagogisk 

processledare ska jag genom min essä reflektera min reflektion om mig själv. 

Essäns hemhörighet 

Min essäistiska metod har sin hemhörighet i det arbete som utvecklats inom ramen för 

Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Det är en metod som relaterar till 

Edmund Husserls fenomenologi vilken Emanuel Levinas, en av de filosofer som är viktiga i 

min undersökande text, anknyter till.
17

 Det är en metod som innebär prövande och 

                                                           
12

 Adorno, Theodor W, “Essän som form”, i Glänta nr 1/2000, s. 37. 
13

 Ibid, s. 38 
14

 Vilém Flusser, född 12 maj 1920 i Prag, död 27 november 1991, var en tjeckiskfödd filosof, medieteoretiker, 
kritiker och journalist. 
15

 Flusser, Vilem, “Essays” i Writing, ed. Andreas Ströhl, Minneapolis och London USA/UK: University of 
Minnesota Press 2002, s.192 
16

 Ibid, s. 192. 
17

 Levinas anknyter till Husserl men skiljer sig också åt. Levinas tog intryck av Heidegger i det att det inte räcker 
med en intention i medvetandeakten som Husserl talar om, utan att det väsentliga sker i relation till något, 
existensen riktar sig till något. Levinas tar det längre än Heidegger när han menar att denne stannar vid det 
jordbundna, med de faror om att härska som lurar i denna riktning. För Levinas handlar det om själva mötet 
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associationer utifrån en berättelse - ett fenomen - som handlar om subjekt i samspel. Det 

innebär att även vad gäller metoden utgår jag inte från det generaliserbara, allmänna och 

anonyma. Metoden är ett subjektivt val precis som det som frågeställningen vill beforska; det 

vill säga jagets herravälde över varats anonyma ’det finns’, som Levinas uttrycker det.
18

 Jag 

vill i den andan påstå att alla metodval är subjektiva och i grund och botten handlar det om 

hur vi förhåller oss till frågan om det unikas och subjektivas rätt versus det allmängiltiga som 

vi tror är neutral med sin allmakt. Det är i allmängiltighetens anspråk vi redan från början 

låser in det som kan öppna sig i en glipa, så som Leonard Cohen sjunger: ”there is a crack in 

everything, thats how the light gets in”.
19

  Det är denna glipa som ger öppningen till en 

förståelse av det unika. En förståelse av det som finns bortom de enkla förklaringarnas logik 

och kategorier; alltså en aning om det oändliga, för att tala med Levinas igen. 

Essän verkar och påverkar – kan den våldföra också? 

Texten jag skriver träder fram genom en inre dialog med mig själv och genom en yttre dialog 

som jag har med min handledare och kurskamrater. Jag för också samtal med mina kollegor 

om innebörden i att vara en pedagogisk processledare i mötet med den andre. Min reflektion 

när jag skriver denna essä påverkar kommande möten. Det sker en växelverkan mellan 

skrivandet och det och dem som studeras. För att anspela på Levinas och det jag gör genom 

min metod. Jag stannar till och ställer mig frågan: Våldför jag mig på den andre genom att 

använda denna metod och låta den påverka de möten och samtal som väntar i framtiden? Hur 

är det egentligen, låter jag Hans och Lars i min berättelse få klä skott för min egen vetgirighet 

och undran? Är det likadant med min kollega Camilla och arbetsledaren Eva? Utnyttjar jag de 

andra för mitt uppsåt, att försöka förstå något som dväljts mig under åren. Jag gör det genom 

att åberopa den subjektiva, unika erfarenhetens rätt i sig själv, men ändå lyfta fram denna 

nakenhet inför mig själv och läsarens betraktande ögon. När jag blottlägger inte bara min och 

utan också andras utsatthet finns risken finnas att jag utövar våld mot den andre? Jag kan inte 

låta bli att tanken far i mig, är även den fenomenologiska ansatsen en annan typ av 

allmängiltighet som våldför sig?  Jag låter frågan bli ”hängande”. Utan att för den skull vara 

bortglömd. 

Nu har jag preparerat länge nog, dags att gå Aristoteles med flera till mötes. 

                                                                                                                                                                                     
med den andres annanhet. För vidare läsning: Peter Kemp, Emmanuel Levinas – en introduktion, Daidalos 
bokförslag 1992. 
18

 Emanuel Levinas, Tiden och den andre, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1992, s. 23. 
19

 Leonard Cohen i sången Anthem, Future, 1992. 
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Teorier och reflektion om vartannat – en vävnad  

Den praktiska kunskapen i läranderummet 

I min yrkesprofession som pedagogisk processledare utövar jag praktisk kunskap. Aristoteles 

beskriver olika kunskapsformer där de oftast citerade och hänvisade till är episteme, techne 

och fronesis. Episteme är det som inte kan vara på annat sätt, vars objekt är konstanta
20

, det är 

det vetenskapliga, det som är nödvändigt, det som kan läras ut och som är inriktat på bevis.
21

 

Techne är kunnighet om det som blir till, en tillblivelse, något som produceras, hur det 

planenligt framställs.
22

 Fronesis är den praktiska klokheten, det överläggningsbara i den 

konkreta situationen, baserad på erfarenhet.
23

 Aristoteles menar att klokhet handlar om att ha 

förståelse att göra bruk av sin kunskap, genom omdömet och känsligheten - medkänslan - för 

det rättfärdiga i situationen.
24

 Fronesis är alltid relaterad till i en konkret handlingssituation.
25

 

I denna situation finns en handlingens frihet, det jag gör är med att definiera situationen.
26

 

Genom Fronesis avtäcks världen i detta unika nu, då jag har med mig min erfarenhet, jag kan 

rikta mig mot framtiden och jag kan se situationen ur flera perspektiv.
27

 För mig betyder det 

att situationen blir en arena för den helhet jag längtar efter och strävar emot. Aristoteles säger: 

”Vidare gäller inte klokheten bara allmänna förhållanden, utan måste även inbegripa 

kännedom om enskildheter: den är praktisk, och handlingen befattar sig med enskildheter”.
28

 

I min berättelse förhåller jag och min kollega Camilla oss till vissa faktakunskaper om 

arbetsmiljöfrågor reglerade av lagstiftning, vi vet också att vi behöver planera ett upplägg för 

gruppen så att vi får till ett läranderum, både vad gäller det fysiska och hur vi ska arbeta 

metodiskt.  Vi har låtit de som beställt uppdraget sköta en del praktiska saker. Men väl på 

plats dag ett visar det sig att den första delen av planeringen när det gäller rymlig lokal och 

fika inte finns på plats. Redan där inträder vår första utmaning när det gäller fronesis, att nu 

förhålla oss till det aktuella läget och göra något av det medan det pågår. Vi kan inte avbryta 

och planera för en ny dag, de är redan i rummet, och det vi ska göra är påkallat att ske så snart 

                                                           
20

 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, i Vad är praktisk kunskap, red. Jonna Bornemark 
och Fredrik Svenaeus, Huddinge, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2014, s. 44. 
21

 Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken”, i Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 
Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2015, s. 42-43. 
22

 Ibid, s. 44 och Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, s. 46-47. 
23

 Aristoteles, s. 49 och s. 51. 
24

 Ibid, s. 54-55. 
25

 Christian Nilsson, s. 48. 
26

 Ibid, s. 52-53. 
27

 Ibid, s. 53. 
28

 Aristoteles, s. 49. 
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det går. Vi vet också att det inte finns någon annan lokal som är ledig, och tyvärr, fikat kan vi 

inte trolla fram. Mitt i detta skeende hummas det och stämningen är inte god. Jag och Camilla 

läser av alla enskildheter och försöker få till rummet så att vi kan börja. Camilla och jag gör 

det genom att mitt i skeendet lite kort säga till varandra att ”vi kör”, resten gör vi med att 

göra, flytta stolar och fixa till rummet. Vi har varit med om det förut, det går att justera och 

komma igång. Vi är trygga med varandra i detta görande. Samtidigt märker jag hur jag genom 

att bli stående med stolen i rummet, hur jag betraktar tåg och perrong utanför, hur jag ”dras” 

till de två Hans och Lars, fångas in i nuet. Min erfarenhet av tidigare situationer kommer mig 

inte till mötes, detta är en ny erfarenhet. Inte heller kommer en aning om att göra något annat, 

att rikta mig mot en okänd framtid mig till mötes. Jag får lita på min ”techne”. Camilla och 

jag återgår till att göra det som vi planenligt bestämt. 

Bernt Gustavsson, professor i Pedagogisk filosofi på Norges tekniskt-naturvetenskapliga 

universitet i Trondheim, skriver att ”Praktisk klokhet, fronesis, består … i förmågan att möta 

konkreta situationer med lyhördhet och fantasi. Den kunskapen innefattar god uppfattning om 

de konkreta och komplexa detaljer som ingår i situationen.”
29

 Att ha en förmåga till 

flexibilitet, känslighet och en öppenhet mot omvärlden.
30

 Vi kan med Fredrik Svenaeus, 

professor vid Institutionen för kultur och lärande på Söderörns högskola, tala om ”en 

personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – och i den mänskliga 

gemenskapen där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt”.
31

 

Camilla och jag baserar i hög grad våra pedagogiska insatser på vår fronesis tillsammans. Vi 

låter det som sker vara ett underlag för hur läranderummet formas, både till form och också 

innehåll. Jag vet att vi inte alltid kan redogöra för hur vi tänkt när vi gjort det vi gjort, men vi 

vet att vi träffar rätt i vårt görande så som situationen påkallar, att det berör, skapar 

delaktighet, vilja till utbyte och lärande. I de sammanhang vi verkar i. Det är den känslan jag 

söker trots irritationen jag har inom mig under dag ett. Men det visar sig inte helt enkelt. Jag 

hittar den inte. Under dag två kommer jag att vara i den och upplevelsen är då att dagen flyter 

på. Är det hur jag är öppen med min lyhördhet och fantasi för det sammanhang jag finns i som 

formar att fronesis äger rum? Att det finns något - en betingelse - innan fronesis blir till som 

avgör om fronesis blir till? 

                                                           
29

 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning i, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 2000, s. 189. 
30

 Ibid, s. 190. 
31

 Fredrik Svenaeus, Vad är praktisk kunskap, i Vad är praktisk kunskap, s. 13. 
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Fronesis kan inte brukas endast för egen fördel. Gustavsson gör en hänvisning till Hans Georg 

Gadamer: ”Kunskap syftar till ’social kompetens och är hjärtats dygd snarare än huvudets’.”
32

 

Det betyder inte att fronesis enbart är en social kompetens, men i fronesis finns en social 

förmåga som går utöver regelklokhet. Gustavsson menar att fronesis är verksam människa 

emellan: ”Fronesis är så sett en gemensam mänsklig egenskap”.
33

 Gustavsson hänvisar till 

Martha Nussbaum, amerikansk filosof med ett särskilt intresse för antik filosofi, lag och etik, 

som menar att den människa som besitter fronesis: 

odlar en emotionell öppenhet och lyhördet när hon nalkas en ny situation. Hon finner vägledning 

till de lämpliga erkännandena i sitt passionerade gensvar, snarare än i det distanserade tänkandet. 

… Den som handlar mot sin egen kunskap om det goda är ofta fullt i stånd att uppträda korrekt i 

allt som har med intellektet att göra; det hon saknar är hjärtats konfrontation med den konkreta 

etiska verkligheten.
34

  

Det är här i mitt dilemma det händer något som jag inte erfarit. Jag märker det genom att jag 

blir stående med en stol. Det händer precis när arbetsledaren Eva berättat att de inte fått 

information om dagen och dess innehåll förrän alldeles i närtid och jag får syn på, eller 

snarare dras till, Hans och Lars och sucken från Hans. Olusten stiger inom mig. Jag blir 

förvånad. Jag har nalkat situationen med lyhördet, jag vet att det spelar roll, men nu stängs 

min lyhördhet förutom att jag ”dras” till de två som tagit plats med sammanbiten min. Är det 

vi gör nu, jag och Camilla, något vi gör enbart för vår egen skull, i vår egen tilltro till vår 

förmåga till fronesis? Är de som kommit in i rummet inkluderade av oss? Av mig? Fronesis är 

något som vi delar med varandra i en gemenskap, men ger vi möjligheten till denna 

delaktighet? Är mitt hjärta på plats, för att tala med Gustavsson och Nussbaum? Eller är 

hjärtat inte med? Är det därför jag ställer ner stolen? Jag känner mig ”ur spel”. 

Hans-Georg Gadamer skriver att det som behandlas ”... i varje konkret situation, måste förstås 

på nytt och annorlunda. Förståelse är här alltid redan användning.”
35

  Dessutom är att förstå 

stående i en tradition, i en vana, i ett sätt att förstå. In i en ny situation, finns denna förståelse 

med som en för-förståelse. Denna för-förståelse präglar hur jag förstår den konkreta 

situationen och därmed hur jag handlar. Den som uttolkar en situation gör det utifrån sitt eget 

                                                           
32

 Bernt Gustavsson, s. 212 
33

 Ibid, s. 212. 
34

 Ibid, s 190-191, som är citat från Martha Nussbaum: Poetic Justice: The Literary imagination and Public Life, 
Beacon Press 1995, s. 68-69. 
35

 Hans-Georg Gadamer, ”Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet”, Klassiska texter om praktisk 
kunskap, red. Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: 2015, s. 164. 
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förhållande till hur situationen ska förstås.
36

 När två möts i en situation är det olika förståelser 

som möts, en sammansmältning av förståelsehorisonter. 

Var det en krock mellan olika förståelser under dag ett? De fick reda på dagen och dess 

innehåll tätt inpå. För några var kanske för-förståelsen att det är dags för uppläxning, eller en 

dag med PP-bilder som vi tar oss igenom, eller jobbiga personliga samtal som andra ska 

lyssna på, eller vad överhuvudtaget kan ske. Camilla och jag åker dit med tanken om en 

kreativ dag där de med vårt stöd ska forma överenskommelser om hur de vill ha det på sin 

arbetsplats. Det tar sin tid för dem att känna sig någorlunda trygga och införstådda med dagen. 

Även för oss att vara trygga på nytt. Vi stretar på, mer som ”techne pedagoger” - vi håller oss 

till planen - än som vad vi själva tycker ”fronesis pedagoger”. Genom samtalet två och två 

och när arbetsledaren Eva och jag utbyter blickar, när hon försöker få till ett samtal med Hans 

och Lars, börjar det fungera i rummet och jag känner igen mig själv. I alla fall något. 

Fronesis uppträder i närhet till det känsliga. Att med medkänsla veta vad som är rättfärdigt. 

Som Aristoteles skriver: ”Medkänsla är en känslighet som riktigt bedömer vad som är 

rättfärdigt: och den är riktig eftersom den fångar sanningen.”
37

 Det finns en tankens skärpa 

genom känsligheten, och som Martha Nussbaum mycket träffande har som rubrik för en av 

sina böcker; ”Känslans skärpa, tankens inlevelse”.
38

 Nussbaum menar att vi kan tala om 

rationalitet och sanningsvärde när det gäller emotioner, känslor och passioner. Men det ska 

förstås som att känslorna är präglade av och del av en (social) konstruktion som hänger ihop 

med vår förståelse av hur något ska vara eller föreligger. Kommer vi att förändra vår tro och 

vårt sätt att vara i relation till något, så kommer känslorna att förändras.
39

 Att vara förstående 

och inkännande är inneboende i det som formar klokheten. Medkänsla är då inte att tro sig om 

att veta den andres känsla, eller att uppgå i den, också det ett slags att våldföra sig. Det är en 

kombination av att vara medveten om sina egna känslor i mötet med den andre och samtidigt 

att känna av den andres känsloliv för att kunna ”svara an på deras känslor på ett klokt sätt”.
40

 

Det är genom känslan som världen öppnas för oss, känslan driver oss till handling, vi rör på 

oss; ett känslorum blir till ett handlingsrum och ett tankerum.
41
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När jag kommer in i rummet dag två finns kaffe, rummet är rymligt och jag tar blick på dem 

var och en. Jag går runt och småpratar. Visst, det är alltid ett inplanerat moment, men idag 

märker jag att medan jag gör det sker det med en berördhet inom mig. Som att det finns en 

smärta från dag ett särskilt i relation till Hans och Lars. Det är som att jag vägleds av smärtan 

och att det finns en medkänsla för dem som väcks till liv. Hans och jag börjar samtala om 

motorer och vi - jag, Hans och Lars - skrattar tillsammans. Det är för mig som att vi svarar an 

på varandra, söker en känsla av samhörighet och skapar en ny social konstruktion i rummet. 

Vi har kanske alla tre burit på en smärta sedan senast och därför en medkänsla för varandra i 

mötet med varandra. I mötet blir något till, vi åstadkommer en handling och det vi talar om 

under dagen finns som delade tankar. 

Jag prövar: Fronesis innebär att också låta känslomässiga erfarenheter vara en möjlighet till en 

öppning för den andre. Där finns för att travestera Nussbaum, en möjlighet till tankens 

inlevelse. Medkänsla handlar inte bara om att rättfärdigt möta den andre, utan också att kunna 

bära sin egen smärta för att genom ett möte med andras smärtor upprätta varandra. Genom 

detta möte skapas ett ny social miljö och ett lärande genom tanke och handling kan ta fart. Ett 

läranderum behöver ha plats för känslor. En viktig betingelse är hur jag som pedagogisk 

processledare kan hantera och använda mig av dessa känslor. 

Med denna insikt erfar jag hur väsentligt det är för mig i min yrkesprofession att ställa frågan 

om vad som sker i mötet människor emellan, det som sker före och bortom det begreppsliga 

färdigförpackade. Det som sker före mina pedagogiska insatser och metoder. 
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Det mellanmänskliga och den andre 

För att fortsätta mitt sökande efter vad som är betingelser för mötet med någon annan i ett rum 

för lärande, i mitt fall särskilt i mötet med Hans och Lars, vill jag ta hjälp av filosoferna 

Martin Buber och Emmanuel Levinas. Jag börjar med Buber och i slutet av avsnitten om 

Buber reflekterar jag gentemot min berättelse och mitt dilemma. Därefter kommer avsnitt med 

Levinas där jag varvar Levinas filosofi med egna reflektioner. 

 

Det mellanmänskliga i läranderummet 

Jag är till genom ett Du 

Martin Bubers centrala tanke är att det är i mötet med ett Du som Jag är till. Vi skapar 

varandra i mötet, förutsatt att det sker ett jämlikt möte, i betydelsen att vi accepterar varandra 

som jämbördiga i en ständig dialog. Martin Buber föddes 1878 i Wien och avled 1965 i 

Jerusalem. Han var en judisk professor i religionsvetenskap och socialfilosofi, först i 

Tyskland och sedan i Israel. En personlig kris ledde honom till ett avbrott med de judiska 

traditionerna, han började istället läsa Immanuel Kant, Søren Kierkegaard och Friedrich 

Nietzche. Särskilt de senaste två inspirerade honom till filosofiska studier, men också Franz 

Rosenzweig har varit viktig i Bubers tänkande. Bubers kända verk är Jag och Du (1923), där 

han formulerar grunderna i sin relationistiska filosofi. I centrum står hans uppfattning att 

människans värld har två grundläggande dimensioner, jag-du relationen och jag-det 

relationen.
42

  

Den andre, menar Buber, är inte ett objekt för min erfarenhet, utan är ett subjekt som är med 

att skapa mitt ”jag”. Så som Jag är med att skapa ett ”Du”.
43

 Det är, menar Buber, ett rent 

möte i sig:  

Relationen till Duet är omedelbar. Mellan Jag och Du står ingenting begreppsmässigt, ingen 

förkunskap och ingen fantasi; och minnet självt förvandlas, när det kastar sig ur isoleringen in i 

helheten. Mellan Jag och Du står inget syfte, intet begär och intet föregripande; och längtan själv 

förvandlas, när den från drömmen kastar sig in i skeendet självt.
44 

Buber menar att det mellanmänskliga inte bara rör sig inom sympatins gränser. Det avgörande 

är att inte behandla den andre som ett objekt oavsett.
45

 Jag behöver resa hinder för en 
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objektivering, också vad gäller min iakttagelse av den andre. Det, menar Buber, är ett 

människans privilegium att göra så.
46

 

Jag-Det är människans relation till och erfarenhet av världen och dess beskaffenhet. Det är en 

distansering som kan förstås som en betraktelse där Jaget förhåller sig till ett något, som ett 

föremål, ett Det, som kan användas till något. Som Buber skriver: ”Världen som erfarenhet 

tillhör grundordet Jag-Det. Grundordet Jag-Du skapar relationens värld”.
47

 Jag-Det innebär ett 

avskiljande från någon annan.
48

 Jag-Du är att vara i ett möte, i en relation. Där ligger en 

skillnad mellan Jag-Det och Jag-Du.  Det-världen har sitt sammanhang i rummet och i tiden. 

Men Du-världen har inget sammanhang i tid och rum.
49

 Jag-Du existerar i det unika och 

genuina mötet mellan ett Jag och ett Du. När en Du-relation är över så övergår den till ett Det; 

en erfarenhet, ett minne, en bild av något som varit. Å andra sidan, en särskilt Det kan genom 

att träda in i en relation bli till ett Du. Vi kan inte som människor ensidigt leva genom Du 

relationens närvaro eller i det förgångnas Det. Som Buber poetiskt skriver: ”Detet är den 

eviga puppan. Duet den eviga fjärilen. De är emellertid tillstånd, som inte alltid avlöser 

varandra på ett klart sätt, utan ofta i ett djupt kluvet och samtidigt oklart sammanfattande 

skeende”.
50

 

Genom olikheter blir vi till 

Människor är olika till sitt väsen och det är i denna olikhet som människosläktets stora 

möjlighet finns. Det sker genom mötet och samtalet med den andre. Buber skriver:  

Det äkta samtalet, och sålunda varje uppfyllelse i nuet av relationen mellan människor, innebär 

ett accepterande av det annorlunda hos motparten. [...] Viljan, att påverka den andre, innebär 

isåfall inte en strävan att ändra honom, proppa honom full med min egen ’riktighet’. Nej, det 

innebär att låta det som har urskilts som riktigt, rätt och sant […] att låta detta få gro och växa 

genom mitt inflytande, i en form som är lämplig för individens tillblivelse.
51

 

Det är genom olikheter vi blir till. Men den moderna människan, menar Buber, har tappat 

förmågan till ett sant möte med ett Du, ett möte som är ett samtal. Utan möten sker mest som 

prat. Människan stoppar sig själv som i en säck, upptagen med sig själv. Det finns, säger 

Buber, de som inser hur människan förlorat sin sanna frihet och därför övar i att vara 

omedelbar i mötet med den andre. Buber skriver: ”Den främsta förutsättningen för ett äkta 
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samtal är att var och en inför sin samtalspartner verkligen menar just denna andra 

människa”.
52

 Också just så som i sin olikhet. 

Distans och relation 

Martin Buber talar om två ”rörelser” i att vara människa, där den ena är en förutsättning för 

den andre. Den första benämner han att ”upprätta distans” och den andra ”att träda i 

relation”.
53

 Buber menar att jag bara kan träda i relation till någon som finns utanför mig 

själv, det vill säga relationen kräver en distansering. Det är först när någon är självständig i 

sig själv som jag kan träda i relation till denna någon annan. Den andra rörelsen träder då in 

och vi kan vara ömsesidiga i vår relation. Buber skriver: 

Det förverkligas i det ögonblick jag lyckas göra den andre som person närvarande för mig, och 

alltså inte enbart upplever honom som just denne, utan även erfar hans upplevelse av den 

aktuella situationen. Först här och nu blir den andre till ett Jag för mig […].
54

  

Hur varsebli den andre 

Buber menar att vi kan skilja på tre sätt att varsebli den andre.
55

 För det första, vi kan vara den 

som iakttar. Vi är i oss själva när vi noterar den andre och dennes förehavanden. Som att vi 

ligger på lur och spanar. För det andra, vi kan vara den som betraktar. Vi följer med vad den 

andre gör och vi låter skeendet fara iväg med oss. Vi blir skeendets fånge. Både dessa sätten 

har det gemensamt att den andre är avskild från mig och jag avkrävs ingen handling. Det 

tredje sättet är att låta mig bli delaktig. I mötet med den andre finns något som inte kan iakttas 

eller betraktas, utan jag låter mötet med den andre rikta sig till mig, säga mig något och tala in 

i mitt eget liv. Det pågår ett gemensamt ”sägande” till varandra. Som Buber skriver: ”Denna 

människa är inte mitt föremål; jag har fått med henne att göra.”
56

 Jag är involverad. 

Hur relatera till den andre 

Buber beskriver två sätt att vara i relation till den andre, antingen ett påtvingande, eller med 

igenkänning och stöd.
57

 Det första sättet kan betraktas som propaganda och det andra som 

pedagogik. För en propagandist angår inte den andra människan och det unika med den andre 

är störande. Propagandisten är ute efter att finna stöd för sitt eget budskap och sin egen insats. 

I den mest oinskränkta form innebär det att han avpersonifierar den andre.
58

  Pedagogen lever 
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i en värld av individer och i mötet med var och en av dess söker han det unika. Enligt Buber 

bär varje människa inom sig ett speciellt uppdrag i tillvaron. Pedagogen ska med denna insikt 

hjälpa så att detta unika hos varje människa kan träda fram.
59

 Buber skriver: 

Först hos två människor, vilka var och en är införstådd med den andres bestämmelse och tjänar 

denna bestämmelses uppfyllelse utan att vilja påtvinga den andre något av det egna 

förverkligandet, framträder människoväsendets dynamiska härlighet i full verklighet.
60 

Det sker genom att ha ”vakna sinnen” och ”realfantasi” som komplement till det som sinnena 

erfar.
61

 

I min berättelse – en reflektion med hjälp av Bubers blick 

Under den första dagen lyckas jag inte att vara i nuet och möta var och ens Du. Jag påverkas 

av ett yttre kaos, hur sent de fått information om dagen, att det inte finns kaffe och de 

hummanden som infinner sig. Det gör att jag blir kvar inom mig själv. Mina inre hinder för 

objektivering av andra rasar. Du:n finns som objekt; de är flera Det. Tillsammans med min 

kollega Camilla försöker jag att hantera situationen i vad jag tror är fronesis. Det vill säga att 

vara närvarande i den konkreta situationen, med lyhördet, känslighet och öppenhet för de 

enskildheter jag möter i det som sker. Med hjälp av Buber kan jag nu se hur jag verkar utifrån 

min förståelse och mina begrepp om vad som sker och vad som behöver göras. Till och med 

när vi delar upp i grupper sker det genom mina och Camillas begrepp (att följa planen!) och 

med vårt begär att komma igenom dagen. Jag hanterar situationen enligt techne, eller för att 

tala med Buber, jag använder mitt föremål, en pedagogisk plan och min erfarenhet som är 

metodkunskap; det vill säga jag är i Jag-Det relation. Vilket i sig leder till ett förfrämlingande 

av de andra. Dag två har jag en annan ingång i hur jag möter var och en som ett Du. Särskilt 

Hans och Lars. Inte som en pedagogisk plan för mötet - ett Det - utan som en längtan att få 

mötas - ett Du. Genom samtalet om motorer möts vi som människor med våra olika 

personligheter, erfarenheter, intressen och roller. Det är genom samtalet om motorer vi var 

och en - också jag - menar den andre som människa. Det är ett sammanflätande samspel 

mellan Jag-Det som är våra erfarenheter och techne-kunskapar om motorer, som möjliggör ett 

möte Jag-Du, och som gör att fronesis uppstår i rummet. Det är puppan som blir en fjäril, för 

att tala med Buber. 
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För att gå vidare med Buber kan jag se att dag ett präglas av att jag inte skapar en sund distans 

till Hans och Lars. Jag hamnar i en inre låsning genom att jag låter deras attityd och 

hummanden påverka mig. De kommer nära mig - men som ett Det. Det innebär, som jag ser 

det, att den distans jag uppbådar är en självcentrerad iakttagelse vilket gör dem till objekt. När 

de svarar på den med sina ansikten och kroppspråk och hummanden, låter jag det bli en 

betraktelse från min sida. Deras sätt att svara skapar också en rädsla hos mig att bli uppslukad. 

För att komma ur det låter jag det som sker hända. Jag blir skeendets fånge, vilket innebär att 

jag tar fäste på att följa vår plan - jag utövar techne - än att egentligen vara i och svara emot 

skeendet, d v s vara i fronesis. Dag två innebär en möjlighet till distansering bara av det att det 

går tid emellan. När dagen inleds möter jag de andra med en självaktning som gör att jag 

söker närhet utan rädsla att bli uppslukad. Jag blir delaktig med dem genom att låta de bli 

delaktiga i mig. De talar in i mitt liv, jag talar in i deras liv. Det pågår ett sägande oss emellan.  

Jag kan se hur jag liknar en propagandist dag ett. I samspelet med min kollega Camilla, men 

också i blicken med Eva, söker jag bekräftelse på min insats. Jag söker bekräftelse för att 

härda ut i min frustration och låsning. Därför är jag inte tillräckligt närvarande i mötet med 

var och ens unicitet. Dag två präglas av att jag är intresserad av den andre när jag samtalar om 

motorer. Senare under dagen blir intresset omvänt när gruppen, inklusive Hans och Lars, 

lyssnar och deltar utifrån det jag och Camilla säger och gör. Jag blir hemma i min kropp och i 

mitt görande som pedagog. 

När arbetsledare Eva i slutet av dagen säger att det vi gör är bra, när jag ser att hon är glad och 

avslappnad så ser jag det som tecken på hur vi varit med varandra under dagen, att vi har 

menat varandra. Våra samtal har varit ett sägande i nuet och vi har skapat ett gemensamt 

fronesis.  Det sker genom att mötet är en konkret och omedelbar situation, där vi med 

medkänsla för varandra, med lyhördhet och öppenhet relaterar till varandras Du:n. Vi verkar 

vilja varandras väl, och för att tala med Aristoteles, genom våra omdömen och känslighet vill 

vi det rättfärdiga i situationen. Vi låter våra tilltalen rikta sig till varandra. Men frågan kan 

ställas, äger ett gemensamt fronesis rum bara genom ett unikt nu-möte, eller finns inte också 

vår erfarenhet med? Ja, det tänker jag. Hur skulle vi annars kunna välja att möta ett Du, om vi 

inte bär på erfarenhet av att mötas som Jag-Du. I det mötet gör vi de enskildheter – t ex 

samtalar om motorer - som avgör fortsättningen på dagen. 
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Den andre i läranderummet 

Ansikte till ansikte 

Emmanuel Levinas utmanar mig i att tänka bortom den moral och allmängiltighet som jag tar 

för given. Det sker i mötet med den andres egen egenhet och egna uttryck. Levinas ”är den 

filosof som talar om den andres transcendens, och att uppenbarelsen av den andre genom 

ansiktet introducerar ett etiskt perspektiv”
62

. Eller med andra ord: 

The central task of Levinas work, in his words, is the attempt to describe a relation with the 

other person that cannot be reduced to comprehension. He finds this in what he famously calls 

the ‘face-to-face’-relation.
63

  

I sitt genombrottsverk 1961”Totalité et Infini” (”Totalitet och Oändlighet”) för Levinas fram 

det som han är mest känd för, hur den andres annanhet genom ansiktet väcker ett ansvar hos 

mig
.64

 Levinas menar att mötet med den andre är den första filosofin. Levinas var en fransk 

filosof som föddes 1906 i Litauen och dog 1995 i Paris. Hans liv präglades av 1900-talets 

båda världskrig, satt själv som fransk soldat i koncentrationsläger och hans familj som blev 

kvar i Litauen utrotades. Denna erfarenhet ledde fram till hans grundtanke i kravet på fred; du 

får inte förstöra en annan människas liv.
65

 Av Franz Rosenzweig har Levinas hämtat upp 

betydelsen av ansiktet som en manifestation av en etisk fordran.
66

 Från Edmund Husserl har 

Levinas plockat upp tråden hur avgörandet förhållandet mellan människor är. Vilket ledde 

Levinas vidare till en kritik mot det han kallar totalitetstänkandet, ett tänkande som ser sig 

som neutralt men just därför är kyligt inför vad en människa kan göra mot en annan. Genom 

bland annat denna influens blev Levinas skolad vid den moderna fenomenologins födelse.
67

  

Möjligheten till våld och Du skall inte döda 

Som jag förstår Levinas kan våld utövas genom att döda den möjlighet som ges i mötet. Det 

kan vara ett faktiskt våld, men jag läser Levinas i första hand som att det handlar om våld i en 

överförd bemärkelse, ett begreppsligt våld. Det vill säga att jag införlivar den andres egenhet 

och uttryck i min förståelse och begreppsvärld. Trots att den andre är någon annan, någon för 

                                                           
62

 Carl Cederberg, ”Är vi lurade av moralen? Om etik och kritik hos Levinas”, i Religionsvetenskaplig 
internettidskrift, nr 14 05/2012, s. 1. 
63

 Simon Chritchley, “Introduction”, The Cambridge Companion to Levinas, Cambridge UK: Cambridge 
University Press, 2002, s. 8. 
64

 Philippe Nemos förord i Emmanuel Levinas, Etik och Oändlighet, Stockholm/Lund: Symposium Bokförlag 
1988. 
65

 Ibid. 
66

 Peter Kemp, Emmanuel Lévinas: En introduktion, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1992, s. 8-9, 19-22.  
67

 Peter Kemp, s. 11-16. 



 

27 
 

mig ovetbar.
68

 Det sker när jag är fylld av mig själv. Fylld av min egen narcissism, min egen 

allmängiltighet infogar jag den andre in i min egen totalitet.
69

 När jag tror att jag förstår den 

andre och utövar min kunskap för dennes bästa så utövar jag även då min totalitet över den 

andre.
70

 Den andre blir en del av mitt sätt att vara i världen och min berättelse. Även om jag 

har de godaste intentioner och gör det med min bästa skicklighet. Genom denna föreställning 

av den andre placerar jag mig som en betraktare. Som att jag inte deltar i skeendet. Simon 

Critchley, Levinasforskare och professor i filosofi vid New School for Social Research
71

, 

skriver: 

When I totalize, I conceive of the relation to the other from some imagined point that would be 

outside of it and I turn myself into a theoretical spectator on the social world of which I am 

really part, and in which I am an agent.
72

  

Sharon Todd, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola, 

har i sitt arbete lyft fram Levinas tanke att det är genom ansiktets nakenhet och utsatthet som 

möjligheten till våld uppstår, som att ansiktet bjuder in till våldshandling.
73

 Eftersom 

möjligheten till våld finns föreligger en etisk fordran i relationen. Ansiktet inbjuder till våld 

och tvingar sig på utan våld.  

Denna ansiktets nakenhet är samtidigt det som förbjuder oss att döda
74

. Som Levinas själv 

uttrycker det: : ”its logos is: ’You shall not kill.’”.
75

  Eller: 

But when I have grasped the other (autrui) in the opening of being in general, as an element of 

the world where I stand, where I have seen him on the horizon, I have not looked at him in the 

face. The temptation of total negation, measuring the infinity of this attempt and it impossibility 

– this is the presence of the face. To be in relation with the other (autrui) face to face is to be 

unable to kill.
76

  

Så hur var det då? – del ett 

När jag återvänder till vad som skedde dag ett, särskilt mitt möte med Lars och Hans, kan jag 

inse att jag inte såg dem i deras egen egenhet, några som är något annat än jag och mina 

föreställningar. Hur jag därmed våldför och ”dödar” den möjlighet som ges. Jag ser hur de 
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sitter i rummet, hur deras kroppspråk signalerar motstånd (i alla fall så som jag uppfattar det), 

jag hör deras hummanden och suckar. Men jag ser inte hur deras ansikten ser ut, förutom 

deras sammanbitenhet. Våra blickar möts inte. Vi blir inte sägande med varandra. Däremot 

under dag två, framförallt när vi pratar om motorer möter min blick deras, jag ser hur deras 

ansikten lättar i sina anletsdrag, munnarna rör sig genom att tala, med leenden och det 

påtagliga i att själva rummet med sina stolar, bord, belysning, väggar för en stund är den 

bakgrund den ska vara i mitt möte.  Är det så under den första dagen att jag vill ta bort det 

som stör och smärtar, i mitt fall Hans och Lars. Jag gör det som en betraktare och genom att 

fortsätta dagen som planerat, med stöd av min kollega Camilla och arbetsledaren Eva. Därför 

är utbytet av blickar jag har med Eva avgörande för min egen tilltro till min plan. Jag känner 

mig hemma i min kropp igen. Men fortsatt, Lars och Hans är utan ansikten. Jag utför våld när 

jag fortsätter genomföra dagen enligt plan och genom min egen självtillräcklighet.  De är 

förfrämligade för mig. 

Sägande och det sagda 

Detta ansikte-till-ansikte möte, menar Simon Critchley, ska inte bara förstås kroppsligt eller 

som en vision, utan är något som sker då jag möter den andre i sägandet.
77

 Som jag läser 

Chritchley och Kemp, och därmed Levinas: Sägandet är det som skapas medan vi sam-talar. I 

mötet med den andre pågår ett gemensamt sägande som är konkret, det sker i nuet och skapas 

av oss tillsammans. Det vi samtalar om knyter oss till varandra, vi är i förbindelse och vi 

kommunicerar, från grekiskans communicare – att göra gemensamt. Det är som del av den 

fronesis Bernt Gustavsson skriver om, det som för oss samman och som skapas i en 

gemenskap. Det sagda, som jag förstår det också med hjälp av Kemp
78

, är i det vi talar om, 

det som med begrepp tematiserat, kategoriserat och begreppsliggjort. Det är det språk vi 

använder när vi talar om det som vi anser och tror vara det allmänna och genomsnittliga. Det 

sättet att tala verkar i sitt sätt att tala stå över det som sägs i ett ömsesidigt och - märk väl - 

oförutsägbart samtal. Sägandet innebär att jag låter det som sker i mötet, det som sägs vara i 

sin egen rätt, det underordnar sig inte. Som Levinas menar, jag vänder mig till någons ansikte, 

någon med vilken jag för ett samtal.
79

 Något öppnar sig för oss, något utöver det jag ännu inte 

känner till. 
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Levinas skriver: 

But the first content of expression is the expression itself. To approach the Other in conversation 

is to welcome his expression, in which at each instant he overflows the idea a thought would 

carry away from it. It is therefore to receive from the Other beyond the capacity of the I, which 

means exactly: to have the idea of infinity.
80

 

Så fort jag för till min kunskap om hur det är och vad som ska göras, så är min handling som 

det sagda, det som överordnar sig sägandet. Jag sätter min egen kunskap med mina begrepp 

och kategorier över det som sägs. För att ett möte ansikte-till-ansikte ska ske, måste jag 

avsäga mig det sagda
81

 och avsätta mig själv
82

.  Som jag förstår det, att jag i mötet inte låter 

min begreppsbildning och kategorisering prägla samtalet. Jag avsätter mig för en stund som 

pedagogisk processledare för att ett unikt och osjälviskt möte ska kunna äga rum. När det sker 

kan en öppning mot det ovissa och oändliga öppna sig. Som jag läser det oändliga; det som 

går utöver det nu kända, det som rör det angelägna, det som öppnar för det vi längtar efter och 

den ovissa och gemensamma framtid som ligger framför oss. Det är därifrån det fortsatta 

samtalet och den pedagogiska processen kan ta form. Det sagda behöver då träda in i rummet 

igen, för att jag som pedagogisk processledare ska ta ansvar för nästa steg, som är någon form 

av metod eller övning. Jag träder in med det sagda, jag talar om det som skett, jag talar om det 

som nu ska ske, förutsatt att sägandet ägt rum. Jag återinsätter mig själv. Om inte det sker, så 

kan mötet efter sägandet upplösas och var en gå ”hem till sitt”. Men vi är samlade, av en 

anledning, och behöver ta oss vidare. Där träder rollen som pedagogisk processledare in igen. 

Det sagda och det sägandet finns alltså som ett både och i en pedagogisk process. 

Så hur var det då? - del två 

Jag tänker igen på dag ett, hur dagen redan från början präglas av ett det sagda. Det sagda i 

olika betydelser för mig. De kallas alltför sent till något som för dem kan kännas osäkert och 

till och med hotande. De kommer till ett rum som är för trångt, det bjuds inget kaffe som 

brukligt, och två ”främlingar” ska leda dagen. Dessa som ska leda dagen är dessutom 

upptagna med sig själv och att få ordning på rummet. De hälsar inte ens. Hela starten av 

dagen är som det redan sagda. Det är pålagt dem något med begrepp och handlingar där de 

själva inte tycks ingå. Jag tänker att det är naturligt att det sker ett motstånd, för att inte låta 
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sig uppgå i det redan förutbestämda sagda. Det sagda präglar dagen vidare när vi, jag och 

Camilla, fortsätter med vår plan, vi går igenom vad dagen ska handla om, med våra begrepp 

om vilka spelregler som gäller och övningar vi ska genomföra. Dag två inleds med att våra 

ansikten ser varandra, våra blickar utbyts och vårt tal är samtal. Det är inte planerat och 

formas medan vi samtalar. Det sägande äger rum. Vi avsäger oss själva var och en som en 

egen egenhet. Vi är till tillsammans genom mötet. När det skett, kan jag och Camilla, återta 

vår roll som pedagogisk processledare. Vi talar om vad som sker och initierar nästa steg i 

processen. Vi är åter i det sagda. 

Så för att ett lärande - mot det av oss okända, det oändliga - ska äga rum i ett läranderum, så 

måste jag först avsäga mig det sagda, det jag tror mig veta på förhand, mina planer, metoder 

och min egen tilltro till min egen fronesis och vara i det som sägs. Jag behöver till och med 

avsätta mig själv för att möta den andres annanhet. Därefter, och först därefter, kan jag träda 

in i rollen som pedagogisk processledare och leda vidare också med det sagda. 

När totaliteten bryts och vår möjliga framtid finns i rummet 

När mötet sker ansikte till ansikte bryts den totalitet - begreppsburen - som fångat in oss i ett 

dilemma. Peter Kemp, professor vid Danmarks Pedagogiska Universitetsskola, skriver: 

”Totaliteten bryts således inte genom en tankeansträngning, utan genom att den Andre, som 

jag tar emot, visar sig omöjlig att hänföra till någon kategori. Vi kan inte tänkas samman till 

ett begrepp, men vi kan samtala.”
83

  

Det handlar om subjektivitetens försvar, för oss båda, som möjliggör att vi i mötet kan 

spränga ramar, det som fångar in oss: 

Det uppstår i det osannolika skeende där en separat existerande varelse, fixerat i sin identitet - 

det Samma, Jaget - i sig innehåller det som det varken kan innehålla eller erhålla i kraft endast 

av sin identitet. [---]  Att innehålla mer än sin förmåga är att i varje ögonblick spränga ramarna 

för ett tänkt innehåll.
84

 

I sina föreläsningar 1946-47 om Tiden och den andre talade Levinas om hur mötet med den 

andre är det som möjliggör att vi kan träda in i en framtid. Vi kan lämna det nu som binder 

oss med oss själva. För om vi stannar i detta nuets identifikation är vi innestängda i oss själva, 

vi förblir monader och ensamma.
85

 Det är i mötet med den andre som detta Jag kan kliva ur 

självreflektions bur och nuets tyngd för att träda in i en framtid. Levinas sa: ”Framtiden är den 
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andre. Relationen till framtiden är själva relationen till den andre”:
86

 Det är genom 

inkännandet jag möter den andre, i det att jag tar mig an den andre i dennes ensamhet. Levinas 

kommenterar också hur det kan missförstås som att det handlar om en sammansmältning 

mellan två människor. Det är det inte. Det handlar om att den andres annanhet spränger 

gränser - däribland mina tänkta - utifrån oändlighetens idé. För den andre är någon som inte är 

som jag.
87

 Möjligheten och framtiden öppnas. När det oändliga som framtid finns i rummet 

finns ett läranderum. 

Så hur var det då? - del tre 

Dag två inleds med att blickar söker varandra, ansikten möts och samtal uppstår, oplanerat 

och ärligt. Jag möter den andre som denne är i sin egenhet och ensamhet, mina planer sprängs, 

jag lämnar min egen reflektions bur och jag får vara i det som äger rum. Vilket leder till att 

när vi går vidare med dagens pedagogiska övningar känns det naturligt. Jag känner mig 

hemma i min kropp och ”jag känner den välbehagliga känslan som infinner sig när jag är i 

skeendet, när det jag säger tas emot och bärs ut i rummet”
88

.  Med att jag skriver ”tas emot 

och bärs ut i rummet” inser jag nu att vi tillsammans skapar denna möjlighet. Att gå vidare, att 

ha skapat en möjlig framtid. Det sker genom möten ansikte-till-ansikte, med den möjliga 

framtiden framför oss. Jag ser också att det beror på dag ett:s vedermöda som gör mig redo att 

släppa min självbelåtenhet som pedagogisk processledare. Min önskan att verkligen möta den 

andre, Hans och Lars, är överordnad min egen skicklighet. För att ett läranderum ska uppstå 

behöver jag avsäga mig min profession så att - jag i min egen ensamhet och genom mötet med 

den andres annanhet - den kan uppstå igen. Det är så framtiden öppnar sig för oss alla. Genom 

möten med varandra. Och framtiden är den näring vi behöver för att sedan vilja gå vidare i en 

gemensam process. Det är först när det skett jag kan återta min roll som pedagogisk 

processledare, men också den nu annorlunda än den var innan. Den bär med sig erfarenheten 

av mötet med en annans annanhet och därmed en annan framtid än den i förväg tänkta. 
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Ansvar utkrävs 

Mötet med den andre är att ha ansvar. Att vara till är att vara ansvarig. Levinas kritik mot 

tidigare filosofer
89

 är att de menade att detta ansvar kan finnas hos varje människa och därmed 

kan ges och tas ifrån. Carl Cederberg, filosof och verksam på Centrum för praktisk kunskap, 

menar att Levinas vill 

skriva om denna grundberättelse om det mänskliga subjektet på så sätt att ansvaret för andra är 

det mest grundläggande, och det som utgör det mänskliga överhuvudtaget. Det finns ingen 

ensam oberoende subjektskärna, utan jaget är i grunden redan ett-för-den-andre. Den andre 

angår mig, oavsett om jag vill det eller inte.
90

  

Den andre och dennes annanhet förpliktigar till ansvar. Ett ansvar uppstår i mötet, inte i att jag 

bär ansvaret inom mig eller att personen bär ansvaret inom sig, utan det sker i det relationella. 

Det är ett ansvar som inte är konsekvens av min vilja och mina val. Det är ett ansvar som 

kommer ur mig i mötet med den andre. Levinas skriver: ”Ansvar rymmer en paradox i så 

motto att jag är förpliktigad utan att denna förpliktelse har börjat inom mig, som om en 

befallning har smugit sig in i mitt medvetande likt en tjuv, smugglats in”.
91

  

Todd menar med Levinas att ansvarets uppkomst kommer ur att ta emot den andre i all hennes 

egenhet. Det är en rörelse av att ta emot och att ge. Det handlar om att garantera den andres 

rätt att vara en annan, gränslöst och villkorslöst.
92

 Det är vår förmåga till förpliktelse som ger 

oss en befallning om ett ansvarsfullt gensvar gentemot den andre.
93

 Detta möte med den andre 

har en dubbel aspekt. Den andre står över mig, eftersom ansiktet förpliktigar mig att ta ansvar 

och visar på det transcendenta, det oändliga utöver mig. Den andre står också under mig då 

jag ansvarar för dennes väl och ve. Förhållandet är asymmetriskt, den Andre förpliktigar mig 

och jag har ansvar för den andre.
94

 

Så hur var det då? - del fyra 

Dag ett präglas av att jag tror mig veta det bästa och tar ansvar för upplägg och 

genomförande. Genom Hans och Lars ställs frågan om ansvar. Inte för att de själva ställer 

frågan, utan den ställs genom vårt ”icke-möte”. Jag har inte mött dem i sin egenhet, jag har 

inte sett deras ansikte. Det som inte är, det som alltså finns utanför både mig och dem, ställer 
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frågan. Just detta ”utanför mig” skrämmer och jag håller mig kvar hemma hos mig själv och 

jag följer min plan. Samtidigt sviker jag min förpliktelse och ansvaret för deras bästa. Därför 

min förvirring och fastlåsthet när jag blir stående med stolen, med min blick ut mot 

perrongen, och den smärta jag efteråt inser att jag bar med mig från dag ett. Under den första 

dagen klarar jag inte av att låta denna förpliktelse ta sin egen plats i det unika relationella. 

Däremot händer det under dag två. Jag tar ansvar genom de samtal som utspinner sig. I mötet 

med de andra svarar jag på förpliktelsen, inte som en plan, eller att den är en egenskap som 

träder fram ur vare sig mig eller dem, utan det sker genom själva mötet. Jag kan ta ansvar för 

dagen och deras bästa. Och som jag upplever mötena, de tar ansvar för mig. Vi erbjuder 

varandra en okänd framtid, men en framtid. Därför öppnar sig våra ansikten emot varandra 

och vi skapar dagen tillsammans. Det är genom mötet med den andre som min förpliktelse 

och mitt ansvar för ett läranderum skapas.   

Ond och god? – en reflektion till 

Här infinner sig ett läge att göra en iakttagelse. Det kan tyckas att jag beskriver mig som ond 

den första dagen och god den andra dagen. Men för att återigen använda mig av Levinas, det 

goda är inte något som kan läras ut som en positiv moralisk egenskap eller betraktas som en 

inneboende aspekt av den mänskliga naturen, för att kontrastera till Immanuel Kant. Det goda 

kommer inifrån relationen till den andre och framträder genom relationen.
95

 Det onda är heller 

inte något inneboende hos någon. Det onda äger rum när jag inte tar det ansvar som utkrävs 

av mig, ett ansvar som är ett etiskt grundvillkor i mötet med den andre. Det onda kan då ses 

som en tillfällig förnekelse av det som är ett grundvillkor som människa. Det går alltså inte att 

säga att jag var ond den första dagen och att jag var god den andra dagen. Det handlar om hur 

jag bidrar till förutsättningar för ett läranderum. Likadant med Hans och Lars, de är inte onda 

eller goda dag ett respektive dag två. Det är vad som sker i vår relation som avgör om något 

kan ses som gott respektive ont. Och som Levinas menar, det är möjligheten till det onda som 

gör mig uppmärksam på det ansvar jag har för den andre.
96

 Så kanske att dag ett hjälpte mig 

att vara uppmärksam på det ansvar jag har för den andre. Kanhända var dag ett med sitt skav 

nödvändig för det som sedan sker dag två. 
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Kunnande- och reflektion-i-handling och att vara experten 

Jag återvänder till den praktiska kunskap som utövas av mig som pedagogisk processledare. 

Med reflektion och iakttagelser utifrån Buber och Levinas kommer jag att föra en dialog med 

Donald Schöns resonemang om kunnande- respektive reflektion-i-handling och bröderna 

Dreyfus modell om fem steg från nybörjare till expert. Min till viss del kritiska dialog baseras 

på hur grundläggande själva mötet med den andre är som utgångspunkt för kunskap, 

reflektion och handling. En insikt som jag också bär med mig från mitt dilemma och som jag 

återvänder till i slutet av detta avsnitt. 

Kunnande- och reflektion-i-handling 

Som jag ser det består mitt kunnande som pedagogisk processledare av att medan jag handlar 

utövar jag ett kunnande som anpassar sig till det som pågår och som samtidigt påverkar 

skeendet. Ett uttryck för detta är kunnande-i-handling, som Donald Schön introducerat. 

Kunnande-i-handling är spontant skickligt, dynamiska, under en kontinuerlig process utförda 

och justerade handlingar som vi inte kan sätta ord för.
97

 När vi sedan försöker beskriva och 

sätta ord på det som skett är de alltid konstruktioner.
98

 Ett annat begrepp som Schön 

introducerat är reflektion-i-handling. När något sker med element av överraskning, när det 

inte sker som förväntat
99

 så reflekterar vi. Reflektion betingas av både en uppdelning av 

subjekt och objekt samt av fantasin och därmed kreativiteten.
100

 Dels kan vi reflektera över 

handlingen efteråt. Dels kan den äga rum som en reflektion-i-handling
101

, alltså medan 

handlingen pågår. Schön menar att ”det som skiljer reflektion-i-handling från annan reflektion 

[är] dess omedelbara betydelser för handlingen.”
102

  För båda begreppen kunnande- respektive 

reflektion-i-handling skönjer jag samband med Bubers att vara i ett Jag-Du förhållande, till 

skillnad från ett Jag-Det, liksom Bubers tankar om hur vi kan träda i relation, bli delaktiga 

med igenkänning och stöd. Men Schön menar att det sker en uppdelning i subjekt och objekt 

vid en reflektion. Vilket för mig blir en motsättning till ett Jag-Du, eller att vara pedagogen 

som är involverad i mötet. När jag är i reflektion-i-handling, menar Schön, pågår ett 
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reflekterande samtal med mig själv med det som sker i situationen.
103

 Genom denna 

reflektion-i-handling kan jag spontant uppfinna nya sätt och regler för att förhålla mig till den 

uppkomna situationen. Jag förstår den osäkra, unika och svårtolkade situationen på ett nytt 

sätt
104

 och finner en ny mening i det osäkra
105

 och använder mig av det. Här finns det 

fantasifulla och kreativa. Som för mig knyter an till min förståelse av fronesis. När jag utövar 

min praktiska kunskap är jag både utövare av och den som övar min praktik – samtidigt.
106

 

Till detta kan läggas att jag efteråt reflekterar över min reflektion-i-handling, som kan påverka 

och forma min framtida handling.
107

  

För min del väcks dock en fråga utifrån min tolkning av Buber och Levinas. Är inte denna 

kunnande- respektive reflektion-i-handling också som ett det sagda och som ett Jag-Det 

förhållande, trots allt? När jag agerar och reflekterar är jag kvar i min egenhet med mina 

begrepp och kategorier. Det sker inget egentligt möte mellan ett Jag-Du, den andres annanhet 

och i ett sägande där både kunnande och reflektion relaterar till världen sådan den är vid just 

vid detta tillfälle. 

Att bemästra en situation 

Den praktiska kunskapen tas för given, framförallt när vi inte kan artikulera vad den faktiskt 

består av. Det är en sak att veta hur vi ska göra enligt mallar och förutbestämda rutiner, hur vi 

ska redovisa resultat av enkäter och upplysa om viss faktiska kunskaper, som t ex så säger 

lagen. Det är kombinationer av episteme och techne. Men för att kunna bemästra en situation, 

att vara i fronesis, krävs något annat och än mer. Och inte lika lätt att artikulera. Detta var vi 

inne på under avsnittet om praktisk kunskap. Till det vill jag föra den forskning som bröderna 

Dreyfus gjort och som visar på en modell för fem steg från nybörjare till expert.
108

  Särskilt 

intressant är de tre sista stegen från kompetens via skicklighet till expert. Det som 

kännetecknar kompetens
109

 är att utifrån en situation kunna hantera en mängd fakta som då 

kombineras på bästa tänkbara sätt för att lösa en uppgift. I detta ingår att kunna välja en plan 

för hur en ska göra. Detta val sker analytiskt och med distans. När sedan uppgiften utförs görs 
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det engagerat. Den fjärde nivån är skicklighet.
110

 Den som är skicklig är djupt engagerad i sin 

uppgift och upplever den också ur sitt perspektiv, med den erfarenhet den skicklige har. 

Beroende på skeendet kan den skickliga utifrån nu vunna erfarenheter förändra sitt utövande. 

Här kan vi tala om att agera utifrån intuition och den typen av praktisk kunskap som kommer 

av tidigare erfarenheter. I sitt intuitiva agerande kan den skickliga kombinera att tänka 

analytiskt på vad hen gör. Den femte nivån är experten.
111

 Expertens praktiska kunskap 

baseras på mogen och övad förståelse. Det innebär att experten inte alltid är medveten om det 

som är den kunskap som utövas i den situation som nu kräver ett agerande. Experten agerar 

medan det pågår och det kan verka som att det sker obesvärat och inte reflekterande. Experten 

kan om tid ges självklart reflektera över vilket handlande som är bäst. Men denna reflektion 

handlar inte om vad som är bästa sättet, utan är en kritisk reflektion över de intuitioner som 

experten använder sig av. Vi kan här prata om en slags meta-reflektion, en reflektion på en 

annan nivå. Experten verkar med djup situationell förståelse. Inte i betydelsen av att agera 

utifrån en likande situation tidigare utan experten har förmågan att vara i den faktiska 

situation som nu föreligger med sin unicitet. Experten verkar i den på ett obesvärat sätt som 

nästan kan förstås som att det fanns inget val, det var det enda sättet. 

Jag känner igen mig i hur expertens sätt att vara i den faktiska situationen relaterar till att vara 

i ett möte med den andre och dennes annanhet och att vara i ett Jag-Du. Men ändå vill jag 

problematisera. Till och med när det gäller experten, hur har mötet Jag-Du och med den 

andres annanhet påverkat hur expertis utövas? Vad innebär att experten agerar baserat på 

mogen och övad förståelse? Vad innebär att agera obesvärat? Finns inte risken att experten 

ändå är i sin egen förståelse och sitt eget utövande i världen. Det vill säga, för att tala med 

Levinas, det sagda istället för sägande, och för att tala med Buber, Jag-Det och inte Jag-Du.  

Utifrån Levinas kan jag ställa frågan om inte den andre också skulle kunna vara experten. Inte 

bara den Jag som jag är så fokuserad på. Men det är också riktigt att experten ställer dessa 

frågor i sin reflektion. Precis som jag gör nu, i skrivande stund. Vad säger då min berättelse 

om dessa frågor? 

 

                                                           
110

 Ibid, s. 320-324. 
111

 Ibid, s. 324-331. 



 

37 
 

Vad är då kunnande- och reflektion-i-handling och min skicklighet? 

Vad är grundläggande i en kunnande-i-handling respektive reflektion-i-handling? Vad är då 

skicklighet och att vara expert? Och i ljuset av detta, vad möjliggör ett läranderum? 

Det finns en uppenbar risk att jag genom min skicklighet som expert och mitt utövande i 

kunnande-i-handling och reflektion-i-handling utövar makt och våld över den andre. Det som 

görs som spontanitet kan omintetgöra den andre i min totala förvisning om att vara i mötet 

med henne. Hon har ju ändå ingått i mitt sätt att se, förstå och kategorisera världen.  

Jag går dag ett till mötes med min egen tilltro av att vara expert och trygg i att vara kapabel i 

kunnande och reflektion-i-handling. När dagen börjar konstaterar jag att så inte är fallet. Jag 

blir stående med stolen, verkligheten träder fram för mig på ett annat sätt än det normala. Jag 

är inte i reflektion-i-handling. Jag reflekterar med mig själv men det går inte att uppfinna ett 

nytt sätt att vara i handling. Så jag ”kör på” enligt ”manualen” för hur vi brukar göra snarare 

än att vara experten i den nu uppkomna situationen. Jag och Camilla berättar om syftet med 

dagen, vi går igenom dagens ”spelregler” och startar en övning. Jag är i stadiet kompetens och 

försöker ta mig fram med en märkbar distans. Vilket hindrar ett genuint möte och för mig att 

vara i reflektion-i-handling. Med mina bestämda metoder säkrar jag fortsättningen av dagen. 

Det kan se ut som ett kunnande-i-handling, men frågan är om jag inte mer utövar mitt 

handlande enligt i förväg bestämd plan än genom att vara i skeendet medan jag handlar. Det 

uteblivna mötet med den andre har stängt framtiden och med det min förmåga till reflektion-i-

handling. Jag förmår inte ha ett reflekterande samtal med mig själv under tiden skeendet 

pågår. Det kommer först efteråt. 

Vad vill jag ha sagt med detta? Även om det ofta går bra och jag är trygg i min 

yrkesprofession kan min egen tilltro som expert och skicklig pedagogisk processledare stå i 

vägen för det viktigaste som ska föregå mitt utövande. Talar jag med Levinas, så är det den 

andres förpliktelse av mig som träder fram före allt annat. Inte som en kunskapsfråga utan 

som en existentiell fråga. Att jag ska vara i sägandet, inte i det sagda. Det sagda kommer 

sedan, som följd av sägandet. 

Talar jag med Buber, med stöd av Martha Nussbaum och Bernt Gustavsson, kommer frågan 

hur jag använder medkänslan för att på ett klokt sätt utöva min expertis. Där finns min 

erfarenhet med som resurs men också och inte minst genom mötet med ett Du. Under dag två 

gör jag en resa i mig själv från ett ensidigt känslorum till en tankens rum för att därigenom 
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äntra ett läranderum. Det görs inte eftersom jag planerat de så. Det uppkommer i den unika 

situationen när vi möts ansikte-till-ansikte. Där finns känslorna och tankarna med. De 

vägleder mig till en förflyttning till att låta handlingarna som kommer ur dessa känslor och 

tankar forma lärandet. Det verkar ha varit smärtan från dag ett som vägledde. Kanske inte 

bara för mig, kanske också för Hans och Lars, likväl som Camilla och Eva. Det kanske var så 

att icke-mötet som smärtade gav möjligheten till mötet mellan ett Du och ett Jag. Inom mig 

fanns förutsättningarna till mötet med den andre. När mötet inträffar träder jag samtidigt fram 

som ansvarsutövande, ansikte-till-ansikte, med min medkänsla. Jag erfar samtidigt en 

medkänsla från de andra. Vi handlar klokt och empatiskt tillsammans. Denna fronesis formas 

av oss tillsammans. Vi är i Jag-Du möten. Genom dessa möten återvänder jag till min expertis 

och känner flödet när jag är i kunnande-i-handling. Jag gör det jag gör allteftersom det sker 

och det stämmer, de förstår vad jag säger, vi gör övningar allteftersom arbetet förs framåt.  

Jag är inte ensam i skeendet. Min medkänsla och min skicklighet formas av mötet med den 

andre, dennes medkänsla och varför inte skicklighet, att bidra på sitt sätt.  

Med Buber betonas hur var och ens egna egenskaper och bestämmelser träder fram och vi 

möts i ett jämlikt symmetrisk förhållande. Vi kan här tala om ett harmoniskt möte mellan Jag 

och Du som ett av läranderummets premisser.  Talar jag med Levinas träder en annan skärpa 

fram. Jag uppmärksammas på det asymmetriska i relationen, att både ha möjlighet till våld 

och ickevåld, att både stänga och öppna för det oändliga, att både vara underställd den andres 

ansvarsutkrävande och samtidigt ha ansvar för dennes väl. När jag använder min skicklighet 

kan jag utföra våld, d v s stänger möjligheter till det oändliga, det okända, det som lärandet i 

sig innebär efter. För att det inte ska ske behöver jag avsäga mig det sagda – det vill säga mitt 

kunnande och reflektion-i-handling och min profession som pedagogisk processledare - för att 

låta den uppstå igen genom mötet med de andras annanhet. Det vill säga – för att ett 

läranderum ska uppstå behöver jag osäkra rummet tillsammans med de som finns i rummet, så 

att oändligheten – vår framtid - finns som möjlighet.  Att avsäga sig är då en del av att vara i 

kunnande- och reflektion-i-handling och en del av att vara expert. Att inte veta, och låta 

skeendet ta form, och där i detta skeende agera med kunnande och skicklighet. Det betyder 

och det blir en skillnad gentemot Buber, att vi möts asymmetriskt, d v s både ovanför och 

samtidigt under varandra. Under dag två formas själva mötet i sig när jag möter en annan 

annanhet. Ansvaret för mötet blir till genom att vi hamnar ansikte-till-ansikte, och det är först 

där och då som vi har förpliktelser. Det är först där och då jag kan återgå till att utöva mitt 

kunnande-i-handling. Smärtan som jag skrivit om ovan blir här inte det som driver till mötet, 
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utan först i o m att mötet sker kan smärtan bli synlig i att vi möts ansikte-till-ansikte. Och 

först efteråt när jag nu skriver min essä träder smärtan fram.  Här kan vi tala om förpliktelsen 

av den andre som en läranderummets premisser. En förpliktelse som står över och föregår mitt 

kunnande- och reflektion-i-handling och mig som expert. 

 

Några prövande slutsatser 

Vad blir då min slutreflektion, efter att ha vävt samman min berättelse med Aristoteles, 

Nussbaum med flera, med stor hjälp av Buber och Levinas för att avsluta med Schön och 

bröderna Dreufys? 

När det gäller betingelser för ett läranderum är ett genuint möte människor emellan som 

varandras annanheter grundläggande. Innan något annat sker ska detta möte ha ägt rum. Det 

föreligger ett första etiskt krav även för den skicklige och den som är expert; att den andre 

förpliktigar mig. Den andre kan också vara den skicklige, i sin förmåga att vara oförmågen. 

Jag har ansvar i detta möte, det är inget jag kan välja. Detta ansvar uppstår i själva mötet, 

ansikte-till-ansikte. Jag behöver därför avsäga mig min roll som pedagogisk processledare för 

att ett läranderum ska uppstå. Om jag med läranderum menar en förändring, där jag också 

ingår. Det är genom mötet med var och en, enskilda annanheter, som rollen som pedagogisk 

processledare uppstår igen. En framtid behöver finnas som möjlighet för var och en. Inte en 

framtid i betydelsen handlingsplan, utan en framtid som vi ger till varandra genom mötet med 

varandras annanhet, en okänd framtid. Den praktiska kunskap som utövas är förutom kunskap 

om det innehållsmässiga – kalla det episteme och techne med sina faktabaserade upplägg och 

metoder – också en känslighet och medkänsla för det unika i situation och de människor jag 

möter. En medkänsla som ska vägleda min tanke och de upplägg som sedan genomförs. Det 

som äger rum ska präglas av ett sägande oss emellan, och det är först därefter jag kan låta det 

bli det sagda, när jag talar om det som skett med mina begrepp, kategorier och metoder. 

Medkänslan baseras på min egen erfarenhet men formas inte minst genom mötet med den 

andre. Det föregår alla mina ambitioner och planer. Den praktiska klokhet – fronesis – som 

ska utövas kan inte vara något som bara finns hos mig. Fronesis skapas tillsammas genom de 

möten som uppstår. Kunnande-i-handling och reflektion-i-handling relaterar till möten med 

andras annanheter, vilket gör att denna form av kunskap inte kan ses som bara individbaserad. 

Den formas i det gemensamma skeendet genom de möten som äger rum.  
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Jag kan konstatera att flera insikter har kommit längs skrivandet väg. T ex om smärtan, om att 

avsäga mig min roll, om vikten av en okänd framtid som en möjlighet och att fronesis är 

gemensam. Det var genom orden och meningarna jag skrev som dessa insikter trädde fram för 

mig allteftersom jag skrev. För att relatera till Hammarén, Adorno och Flusser – metoden 

spelar roll för den reflektion som görs. Fenomenet får träda fram på egna premisser genom 

skrivandets självreflektion. Jag har förhoppningsvis genom denna essä förevigat - om så för 

en stund - det förgängliga mötet mellan mig, Hans, Lars, Eva och Camilla. 

Jag har valt ett självkritiskt perspektiv. Det starka fokuset på Hans och Lars kan tyckas väl 

ensidigt. Det fanns andra i rummet, de kanske var nöjda, varför denna fokusering? Men det är 

just skavet jag upplevt som jag ville reflektera, för att få fatt i något obekant om mig själv, för 

att skapa en djupare förståelse om min yrkesprofession som pedagogisk processledare och vad 

som är betingelser för ett läranderum. 

Har jag med denna essä våldfört mig på de jag skrivit om. Har jag med denna essä utövat 

makt över en unik människa? Ja, risken finns. Väl värt att ha med i den fortsatta reflektionen 

och utövandet av min roll som pedagogisk processledare. Men jag tänker också att jag genom 

att ställa denna etiska fråga till mig själv har skapat en medvetenhet om det våld som kan 

finnas även i det jag gör när jag vill väl. En medvetenhet som även du som läsare nu får dig 

till livs. Och självklart är namnen fingerade. 

 

Som avslutning ett litet stycke från Gilead 
112

av Marilyne Robinson: 

Det är otroligt. Och jag är tacksam för att jag förstod det då, för nu, i mitt nuvarande tillstånd, 

när jag ska lämna denna värld, inser jag att det inte finns något mer häpnadsväckande än en 

människas ansikte. 

Så också Hans och Lars. Eva och Camillas. Och Mitt.  

Och ditt! 
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