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Sammanfattning 
Syftet med denna essä är att undersöka facilitatorers handlande när ett skifte i en grupp äger 

rum. Med skifte avses en ny förståelse av ett innehåll som bearbetas. Facilitator är den som 

underlättar en grupps process att arbeta med någon typ av material eller fråga. Essäns 

frågeställning är vilka aspekter av praktisk kunskap utövar facilitatorn när hon erfar att en 

grupp skiftar sin förståelse. Studien är fenomenologisk och etnografisk då facilitatorers egna 

erfarenheter är i fokus. I essän ställs egen erfarenhet, intervjuer och samtal med fem 

facilitatorer i dialog med improvisationsteater och filosofer som skrivit om praktisk kunskap. 

Ur dessa samtal träder ett antal aspekter av praktisk kunskap fram. En aspekt är intuition som 

blir till i det relationella, kroppsliga och erkännande mötet med andra. När tanken inte förmår 

vägleda kan intuition infinna sig baserat på känslan som kommer ur intention och tidigare 

erfarenheter. Erfarenheter är en aspekt av praktisk kunskap och bildar mönster med andra 

erfarenheter. Intuition utgår från dessa erfarenheters mönsterbildning och vägleder vidare 

handling. En annan aspekt är samspelet mellan känsla, emotion, tanke och handling, både som 

kronologiskt och överlappande skeende. En ytterligare aspekt är kunnande-i-handling liksom 

reflektion-i-handling som akt av konstnärlighet och hantverkskunnande vilket leder vidare till 

betydelsen av att kunna improvisera. En facilitator har att vara i det skeende som pågår utan 

att ta över skeendet. Det är i unika skeenden som aspekter av den praktiska kunskapen yttrar 

sig som en helhet bestående av flertal samverkande aspekter. Det handlar om ett 

förhållningssätt att vara varande som facilitator. 

Nyckelord 

Facilitator, Facilitering, Intuition, Erfarenhet, Känsla och tanke, Kunnande-i-handling, 

Reflektion-i-handling, Kroppen, Empati, Praktisk kunskap, Improvisation, Dewey, Schön. 
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Abstract 

Facilitator's practical knowledge 

in the meeting with groups 

The purpose of this essay is to investigate the actions of facilitators when a shift in a group 

takes place. Shift refers to a new understanding of a content being processed. Facilitator is the 

one who facilitates a group's process of working with any type of material or issue. The 

essays question is which aspects of practical knowledge the facilitator exercises when she 

experiences that a group is shifting its understanding. The study is phenomenological and 

ethnographic as the facilitators' own experiences are in focus. In the essay the own 

experience, interviews and conversations with five facilitators are put in dialogue with 

improvisation theatre and philosophers who have written about practical knowledge. From 

these conversations, a number of aspects of practical knowledge appear. One aspect is 

intuition formed in relational, bodily and recognition meetings with others. When the thought 

is not able to guide, intuition can emerge based on the feeling that comes from intention and 

previous experience. Experiences are an aspect of practical knowledge and form patterns with 

other experiences. Intuition is based on the pattern formation of these experiences and guides 

further action. Another aspect is the interaction between feeling, emotion, thought and action, 

both as a chronological and overlapping course of events. Further aspect is knowledge-in-

action as well as reflection-in-action as the act of artistry and craftsmanship, which further 

leads to the importance of being able to improvise. A facilitator has to be in the course of 

events that goes on without taking over the event. It is in unique course of events that aspects 

of practical knowledge manifest themselves as a whole consisting of several interacting 

aspects. It is about an approach to be as a facilitator. 

Key-Words 
Facilitator, Facilitation, Intuition, Experience, Emotion and thoughts, Knowledge-in-action, 

Reflection-in-action, Body, Empathy, Practical Knowledge, Improvisation, Dewey, Schön. 
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Berättelsen - Jo, jag bara gör det 
 

Det är improvisation, du måste släppa kontrollen, och ha lyhördhet. Jag 

har kopplingar till jazzmusiken, jag behöver lyssna och spela samtidigt. 

Det är samma sak här, hade jag haft allt klart för mig så hade jag 

kunnat stå och tala med en vägg. Men det behöver omformuleras och 

omgöras, i mötet med dem.1 

Det är höstligt väder utanför fönstren. Blåser till om vartannat. Det rister till i fönsterglasen. 

Inne den stora salen pågår sedan morgonen en utbildnings- och inspirationsdag om Agenda 

2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi är ett hundratal som deltar, de flesta anställda och 

förtroendevalda i församlingar i Svenska kyrkan, några av oss är medverkande. Lokalen är 

stor, halvdunkel i hörnen. Murrigt intryck. Det föreläses, förs panelsamtal, det lyssnas och vid 

några tillfällen pratas det i bänkarna. Vad handlar de globala hållbarhetsmålen om? Hur kan 

målen knytas till kyrkans uppdrag? Hur kan en göra, hur ska en kommunicera? Det ges 

exempel från några församlingar. Det är eftermiddag och det är dags för mig och min kollega 

Helena att hålla vårt pass. Ett praktiskt pass där de ska få arbeta med att ta fram vilka mål som 

skulle kunna vara relevanta att satsa på. Framförallt handlar det om testa metoden, för att 

sedan göra jobbet hemma i församlingen. Helena och jag har planerat vårt upplägg med syfte 

och metoder. Vi har skrivit ner det viktigaste som Power Point bilder som vi börjar visa. 

Tekniken är med oss, bilderna syns bra. Men jag vänder mig ut från duken känner jag hur 

lokalen liksom är emot mig. Jag har anat det, men det är uppenbart när jag väl står här. Det är 

en långsmal lokal med fasta bänkar. Till höger en sidogång med pelare ut emot den stora 

salen. Vi ber dem bilda blandade grupper om ca åtta personer i varje och att de sprider ut sig 

så att de inte sitter trångt i bänkarna. Någon grupp sätter sig så att en av pelarna nästan 

skymmer helt. Två andra grupper väljer att sitta i en angränsande lokal, direkt till vänster om 

mig. De ser mig och duken, men de sitter ändå i en annan lokal. Jag och Helena byter några 

ord med varandra, det är okey, bättre så än att de sitter trångt och svårt bland de fasta 

bänkarna. Några av grupperna sitter dock kvar i bänkarna. En solstrimma tittar in genom ett 

av sidofönstren. Jag ser hur dammtussar far i strimmans sken. Vi börjar berätta vad som ska 

göras. Vi visar Power Point bilderna och jag blickar ut över lokalerna för att se om de förstår 

hur övningen ska gå till. Det är när jag vänder blicken mot några rakt framför mig som jag ser 

uppspärrade ögon, kroppar som sjunker bakåt. En uppenbar förändring på en minut tycks det 

som. Jag känner att en nervös kittling i magtrakten tilltar, noterar den, men försöker bortse. 

                                                           
1 Intervju med informant, facilitatorn ”Marcus”, den 18 december 2018. 
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Ser fler tveksamma, förvirrade miner och, tycker jag, stela kroppar. I mig stannar skeendet 

upp som en frusen stillbild av tvekan. Det handlar om några sekunder nu. Sedan har vi 

”tappat” många av de som sitter i rummet. De kommer att börja titta i sina mobiler, prata med 

varandra, någon kanske lämnar lokalen. Helena berättar vidare med nästa bild. Jag spanar till 

vänster om mig. Likadant där med förvirrade miner. Jag tycker att någon suckar. En ingivelse 

kommer över mig. Jag märker det knappt själv. Jag tar några steg rakt ut i stora salen där jag 

kan se gruppen till vänster och gruppen bakom pelaren. Helena delar ut papper som de ska 

använda sig av. Några rakt framför mig börjar bläddra i papperen, snabbt och forcerat. Det är 

som att de söker en instruktion där för att förstå vad som ska göras. Det är inte min tur nu, 

men jag märker hur jag börjar prata. Jag går med kroppen åt vänster, tar blick på några av de 

som verkar frågande i den angränsade lokalen, fortsätter fram igen emot de som sitter mitt i 

salen, tar blick emot dem, för att sedan gå lite lätt till höger om mig, till gruppen bakom 

pelaren. Det är som att jag träder ut på scenen och ”tar rummet”. Jag berättar nu hur jag 

gjorde övningen själv. Vilka mål jag och de jag då jobbade med fann vara de intressanta 

målen för vår del. Helena märker såklart vad jag gör. Vi har jobbat ihop, hon låter mig prata 

på utan att se frågande ut. Mitt i när jag berättar och får ögonkontakt med alltfler kommer 

någon av de som arrangerar och frågar när kaffet ska serveras. Jag tycker plötsligt att många 

har gått, men när skulle det ägt rum? Lokalen blir trång igen och den nervösa hoppande 

magkänslan är tillbaka. Det står och väger. Jag rör mig i lokalen på nytt. Och säger: ”Nu 

börjar vi. Det är bättre att starta övningen än att försöka förstå den i teorin”. ”Ja, det är en bra 

idé”, flikar Helena in. ”Jag och Urban går runt och hjälper er att komma igång”, fortsätter 

hon. ”Och kaffet tar ni när ni vill.” Jag tittar på den som frågat om kaffet, hon ser först lite 

förvånad ut men nickar sedan. Säger till oss alla att kaffet och mackorna ställs fram om tio 

minuter. De som jag tagit blick på, jag ser hur de vänder sig om till sina gruppkamrater och 

börjar läsa i papperen de fått. Jag går till gruppen bakom pelaren och frågar om det är något 

de undrar över. Nejdå, säger flera. De börjar läsa. Någon reser sig, hämtar pennor och block. 

Helena och jag går runt, frågar och samtalar med dem. På några minuter vänder känslan i mig 

och som jag förnimmer det känslan i rummet. Från nervositet till glädje att vara igång med 

sina uppgifter. De samtalar, några hojtar till att de vill fråga något. På vägen till dem stänger 

jag av Power Point projektorn. Den behövs inte längre. Vi följer ändå inte vår plan. 

Jag är på väg hem, nöjd över hur det gick och funderar. Hur kom jag på att göra det gjorde? 

Men jag kom inte på det. Jag bara gjorde det, jag gick på känslan. Det har hänt förut, det 

kommer att hända igen. Varje gång känslan av nervositet är på väg att blockera mig rör jag 
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mig på något sätt. Det är som att jag genom känslan anar att det som ska göras kommer att 

hindras, men också att det som sker ger en möjlighet att gå vidare på ett annat sätt.  

Vad är det då jag gör - egentligen? Går det att beskriva den praktiska kunskap jag utövar? Jag 

har varit yrkesverksam i olika typer av pedagogiska uppdrag inom ideell sektor i tre 

decennier. Jag har genom åren fått alltmer erfarenhet av att arbeta med människor i grupper 

med uppgift att utveckla, förändra eller fördjupa någon frågeställning. Samtidigt som jag 

skaffat mig erfarenheter har mitt intresse växt om vad jag egentligen håller på med. Rollen jag 

har i sådana här sammanhang kallas facilitator, ibland pedagogisk processledare. Att vara 

facilitator är inte att vara lärare, utbildare av en given sakkunskap eller för den delen 

handledare. Det handlar om att underlätta människors och gruppers bearbetning av någon typ 

av fråga eller perspektiv. Utan att för den skull beskriva det mer precist än så. När jag möter 

uppdragsgivare eller för andra försöker förklara vad en facilitator gör är det ganska ofta som 

det rynkas på pannan. Det verkar som att det kan låta fluffigt, men samtidigt vet jag att de 

handlingar som utförs är väldigt konkreta. Därav min nyfikenhet att forska om den praktiska 

kunskap som utövas av facilitatorer. För att komma åt frågan på bäst sätta vill jag försöka 

beskriva hur facilitator handlar när ett så kallat skifte äger rum i en grupps arbete. Mer om 

skifte kommer i avsnittet Syfte och frågeställning. 
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Forskningsöversikt - att vara facilitator – att facilitera 
 

Han väntade bara in tillfället när något skulle hände.  När dramat skulle 

utspela sig. Då knäppte han.2 

 

Begreppet 
Facilitator är från latinets facilis ,‘lätt’, av facere ‘göra'; alltså något som låter sig göras; 

ändelsen -or betecknar agent: den som underlättar.3 Synonymer i det svenska språket är att 

göra det lättare, hjälpa, understödja, stödja, främja, gynna, förenkla. I min läsning av litteratur 

som beskriver facilitator finns bland annat följande definition av Christine Hogan, Curtin 

University of Technology in Perth:  

A self-reflectiv, process-person who has a variety of human, process, 

technical skills and knowledge, together with a variety of experiences to 

assist groups of people to journey together to reach their goals.4 

Facilitatorns roll är, enligt Hogan, att underlätta en grupps stegvisa arbete i en viss riktning för 

att uppnå sina mål. De som deltar ska kunna påverka riktning och innehåll. Det är framförallt 

inom pedagogik och psykologi som forskning om facilitator och att facilitera förekommit. 

Den här essän vill bidra utifrån forskningsfältet praktisk kunskap. För att ge en bakgrund till 

vad facilitator och att facilitera innebär kommer jag att översiktligt gå igenom de pedagogiska 

respektive psykologiska fälten, men också hur rollen facilitator funnits och finns i 

civilsamhället och bland konsulter. 

Facilitering – lite historik 

En av många författare som skriver om facilitering är Dale Hunter5, ”Social Ecology Research 

Group”, University of Western Sydney, Australien. Hon menar att ursprungsbefolkningar 

länge använt sig av rollen facilitator när de ska bli eniga i frågor. Hon kopplar också till 

Vännernas samfund (kväkarna), som kom till under 1500-talet. Hos dem är konsensus centralt 

och facilitering finns med i beslutsprocesserna. Dessa strömningar har påverkat in i modern 

tid, särskilt när det gäller det praktiska utförandet i civilsamhällets organisationer och politiskt 

opinionsbildande arbete. Hon nämner bland annat freds-, miljö-, och kvinnorörelser. Jag 

                                                           
2 ”Om fotografen Lars Tunbjörk, utställning på Fotografiska”, Stockholm: Fotografiska nr 04, 2018. 
3  https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/, 8 maj 2019 
4 Christine Hogan, Understanding Facilitation - Theory & Principles, London, UK: Kogan Page Limited, 2002. s. 
57. 
5 Dale Hunter, The Art of Facilitation, San Fransisco, USA: Jossey-Bass 2007. Med bidrag av Stephen Thorpe, 
Hamis Brown och Anne Baily. 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/
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tycker mig själv se den strömningen i nordisk, svensk folkrörelse och folkbildningsarbete 

sedan slutet av 1800-talet. Begreppet facilitator används dock inte så ofta i dessa 

sammanhang. Däremot samtals- eller cirkelledare och på senare tid begrepp som ”pedagogisk 

processledare”. Det knyter an till det pedagogiska forskningsfältet. 

Christine Hogan beskriver olika skeden från 1900-talet fram till vår tid där facilitering verkar 

inom tre områden, ledning av organisationer, utbildning och träning samt samhälls-

utveckling.6 För det första fältet, ledning, har facilitering funnits med i ett målsättande arbete, 

arbetet med intern kontroll, till HR-modeller med Kurt Lewin som viktig forskare, arbetet 

med öppna system där Henry Mintzberg var en källa, samt att facilitera i förändringsmiljöer. 

När det gäller det andra fältet, utbildning och träning lyfter hon fram pedagogen och filosofen 

John Dewey, pedagogen Maria Montessori, psykologen Carl Rogers samt den tidigare 

professorn i vuxenutbildning Malcolm Knowles som myntade begreppet Andragogy för att 

kunna tala om vuxnas lärande. Psykologen David Kolb och hans modell för lärande lyfts 

också fram. Hogan menar att facilitering är ett sätt att underlätta lärande på, med mer 

likvärdiga premisser för deltagare och de som leder. I det tredje fältet, samhällsutveckling 

lyfter hon fram Vännernas samfund samt inte minst pedagogen Paulo Freire och hans 

betydelse för de förtrycktas pedagogik. Hon kopplar till teaterprofilen Augusto Boals arbete 

med det som benämns de förtrycktas teater. Med den genomgången är det inte konstigt att 

Hogan konstaterar att det inte finns någon entydig eller enhetlig definition av facilitering.7 

Facilitering har ägt rum och äger rum inom flera fält, såväl i samhällslivet som i forskning. 

Wikipedia är en annan källa. Där kan jag läsa om facilitator: 

Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor 

att arbeta mot ett gemensamt resultat. [- -] Det finns en yrkesroll som 

facilitator som kan komma in en grupp för att hjälpa dem nå resultat. 

Den rollen agerar då som expert i gruppdynamik och förväntan på denna 

individ kan komma att försvåra den neutrala och icke-ledande roll i 

gruppen som är önskvärd för att fungera som en bra facilitator. 8  

I denna definition betonas att hjälpa en grupp människor mot ett gemensamt resultat. Vidare 

att det är en yrkesroll som expert i gruppdynamik. För mig väcks frågorna vad som kan menas 

med gruppdynamik respektive att vara expert i gruppdynamik. Med detta sagt rör vi oss inom 

de psykologiska och pedagogiska fälten. 

                                                           
6 Hogan, s. 15-48. 
7 Hogan, s. 10. 
8 https://www.wikipedia.org/, 2019-02-04 

https://www.wikipedia.org/
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Vad mer kan då sägas om facilitator? Jag kommer nu till de pedagogiska respektive 

psykologiska forskningsfälten. Även om de exempel jag tar upp inte använder begreppet 

facilitator eller att facilitera berör dessa exempel rollen att handleda och underlätta en grupps 

process att bearbeta något. 

Pedagogiska forskningsfältet 

Dialogens och reflektionens pedagogik 

Genom folkbildningsverksamheten i Brasilien på 1960-talet och med prästen och 

pedagogen Paolo Freire som förgrundsperson etablerades kulturcirklar med 

samordnare och gruppdeltagare. Deltagarna skulle lära sig läsa genom att relatera 

till sin egen och andra människors situationer. Det handlade om att 

medvetandegöra varandra. Samordnarens uppgift var då att föra en dialog med 

deltagarna om konkreta situationer och där erbjuda metoder för att själva lära sig 

att läsa och skriva. Genom samordnarens sätt att verka skulle det uppstå en 

frigörande och dialogisk pedagogik och ett klimat av reflektion och samtal. Freire, 

liksom filosofen och pedagogen John Dewey9, var anhängare av filosofisk 

pragmatism med uppfattningen att handling och medvetande ömsesidigt förstärker 

varandra. Dewey betonar problembaserat lärande och att lära genom erfarenhet. 

Dewey återkommer i den här essän i avsnittet om erfarenhet. En annan som fått 

betydelse är psykologen David Kolb som menar att lärande har sin grund i 

konkreta upplevelser. Kolb talar om lärande som en process, inte som ett resultat.  

Lärande är en kontinuerlig process grundad i konkreta upplevelser. Det är 

”lärarens” uppgift att få de studerande att tänka högt om de fenomen de stöter på. 

Inom samma fält finns också filosofen Donald Schön som jag återkommer till i 

avsnittet om kunnande- och reflektion-i-handling. 

Fenomenografin 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som på 1970-talet utvecklades av 

INOM gruppen under tidigare professorn i pedagogik Ference Marton, Göteborgs 

Universitet. Metoden spred sig under 1980-talet till andra pedagogiska 

institutioner, bland annat Linköping. Fenomenografin knyter an till filosofen 

Maurice Merlaeu-Ponty i meningen att varseblivning av något definierar vårt sätt 

att ”vara-i-världen”. Här betonas självstyrt lärande, delaktighet, dialog, 

                                                           
9 I senare verk tog Dewey avstånd från pragmatismen. 
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uppgiftsbaserat lärande och jämställdhet. 10 För mig relaterar till denna typ av 

förståelse till facilitering.  

Organisationspedagogik 

På Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har Otto Granberg och Jon 

Ohlson11 med flera skrivit om lärandets loopar, den cirkelformade rörelsen som är 

grunden för reflektion och erfarenhetsbaserat lärande som knyter an till bland 

annat John Dewey, psykologerna Kurt Lewin och Jean Piaget. På samma 

institution har Lena Wilhemson och Marianne Döös skrivit om dialogens 

betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle.12 Det är genom möten och 

dialog olika perspektiv blir synliga. På Linköpings Universitet har Per-Erik 

Ellerström med flera skrivit om lärande, förändring och ledarskap.13 De lyfter 

fram betydelsen av det lärande som äger rum i vardagen och att se vardagslärandet 

som del av en verksamhets praktik. Forskningen på Stockholms respektive 

Linköpings universitet berör ledarskapets betydelse för att understödja dialog, 

reflektion och lärande genom den praktik man är verksam i. Det knyter an till 

frågan om facilitatorers praktiska kunskap i mötet med grupper. Sharon Todd, 

professor i pedagogik vid Stockholms Universitet och Mälardalens högskola, 

skriver om lärandet och mötet mellan den som leder och den andre i Att lära av 

den andre och Avancerade studier i pedagogik. Hon gör det i relation till filosofen 

Emmanuel Levinas vilken jag återkommer till i avsnittet Empati och den andre. 

Facilitatorn verkar alltid i mötet med den andre i grupper. 

Psykologiska forskningsfältet 

Den forskning som kan beröra facilitering handlar om såväl individers som 

gruppers behov och processer i relation till den som leder, handleder eller 

                                                           
10 Shirley Booth och Ference Marton, Om Lärande, Lund: Studentlitteratur 2000. Ference Marton, Lars-Owe 
Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö, Inlärning och omvärldsuppfattning, Lund: Studentlitteratur 2016 
(nyutgåva). Ference Marton, ”Fenomenografi - att beskriva uppfattningar om världen omkring oss”, Den tidlösa 
pedagogiken, red Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur 2011. 
11 Otto Granberg och Jon Ohlson, Från lärandets loopar till lärande organisationer, Lund: Studentlitteratur, 
2009. Otto Granberg, Lära eller läras – Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 
12 Lena Wilhelmson och Marianne Döös, Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle, Lund: 
Studentlitteratur, 2012. 
13 Per-Erik Ellström och Glenn Hultman (red), Lärande och förändring i organisationer – Om pedagogik i 
arbetslivet, Lund: Studentlitteratur, 2004. Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock och Andreas 
Wallo (red), Mot ett förändrat ledarskap – Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Lund: 
Studentlitteratur, 2016. 
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understödjer. Psykoanalytikern Ludvig Igra skriver om den tunna hinnan mellan 

att visa respekt och omsorg versus grymhet för den andre, samt den inre värld som 

utmanas i en förändringsprocess. Igra utgår från det terapeutiska rummet men 

hans iakttagelser har menar jag bäring på facilitatorns roll. Igra tangerar 

filosoferna Martin Bubers och Emanuel Levinas och väcker frågan om det etiska 

kravet i mötet med den andre, något jag återkommer till i avsnittet Empati och den 

andre. Psykoanalytikern och barnläkaren Donald Winnicott har lyft fram lekens 

betydelse för processer. Var och en ska kunna - med sina erfarenheter - fritt pröva 

olika bilder av verkligheten. Genom ett lekfullt och fritt rum kan förändring äga 

rum, vilket för mig kopplar till förmågan att improvisera. Något som jag 

återkommer till i avsnittet Samtal med improvisationsteater. Psykoanalytikern 

Peter Fonagy, och i Sverige psykologen Tor Wennerberg, har lyft fram betydelsen 

av anknytning. De anknytningsmönster var och en har med sig präglar det som 

sker i en grupp och mötet med den som leder eller handleder. Dessa mönster 

påverkar vad som är möjligt för såväl en facilitator som en grupp att åstadkomma. 

Psykoanalytikern Wilfred Bion har forskat om gruppers grundantaganden och att 

vara fungerande arbetsgrupp. Bion talar om vikten att mötas ”without memory 

and desire” för att ett genuint ”Nu”, möte och process ska uppstå. Om man är 

upptagen av en agenda förmår man inte att vara med i själva det skeende som 

pågår. Minnen å sin sida kan låsa en i fasta föreställningar och vetande. För att 

åstadkomma förändringar behöver man alltså i stunden frigöra sig från dessa. 

Psykologen Will Schutz respektive Susan Wheelan, professor i psykologi, har 

arbetet med gruppers utvecklingsstadier och individers behov. Där den som leder 

grupper har att vara medveten om de olika steg som en grupp tar i sitt arbete och 

hur en då som ledare kan agera. Från en första lära-känna-varandra-fas, till 

konfliktfasen, till att åstadkomma resultat för att avslutningsvis komma till ett 

avsked av varandra.14 Bo Ahrenfelt, läkare och psykiater, har skrivit om 

förändring som tillstånd och hur en kan finna skiften till en annan förståelse. 

Ahrenfelt knyter där an till filosofen och psykologen Paul Watzlawicks andra 

                                                           
14 I Sverige har bland annat Lars Svedberg och Eric Olsson skrivit om gruppers utveckling och ledarens roll. 
Likadant finns det skrivit en del inom föreningslivet och folkbildningen, exempelvis Scouterna och 
studieförbunden. Vidare från försvarsmakten, där bland annat UGL Utveckling Grupp och Ledarskap har sitt 
ursprung. 
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graden av förändring, när det vi kan kalla skifte äger rum, en medvetande och 

förståelse förändring. 

I Psykologiguiden/psykologilexikon kan man läsa att facilitator i en grupp eller 

organisation har rollen att verka för förändringar i de enskildas personliga 

reaktionsmönster eller i gruppens respektive organisationens sätt att fungera. Det 

kan också vara en person som leder en diskussion eller annan form av möte enbart 

som moderator med enda uppgift att se till att allt fungerar enligt mötets ändamål. 

Tre svenska studier om att facilitera 
Facilitatorns praktiska kunskap är knapphändigt utforskad utifrån en 

fenomenologisk blick. Jag har funnit tre uppsatser som drar åt det hållet och som 

inspirerat mig. Adam Nilsson med sin kandidatuppsats på Göteborgs Universitet 

201415 och Caroline Dunne med sina magister respektive masteressäer på 

Linneuniversitet 2013 och 2015.16 Nilsson hade neutralitetens roll som fokus för 

facilitering. Han använde sig av intervjuer och litteratur som i första hand var roll- 

och metodinriktad. Nilsson gör en koncis översikt av litteratur som berör 

facilitering i sin kandidatuppsats från Göteborgs Universitet.17 . Med hänvisning 

till Roger Schwartz18 som både Hunter och Hogan refererar till lyfts strukturens 

betydelse fram. Nilsson hänvisar till fler källor och skriver att vara facilitator är att 

vara neutral,19 att arbeta aktivt med olika metoder,20 att belysa och 

medvetandegöra, att värna processer och dess grundläggande värderingar,21ha 

tillit till gruppen och processen,22 kunna skifta stilar och metoder23 samt 

betydelsen av självreflektion.24  Dunne hade fokus på yrkeskunnandet, relaterade 

                                                           
15 Adam Nilsson, Neutralitetens roll vid facilitering av dialogprocesser, Göteborg: Göteborgs Universitet, 2014. 
16 Caroline Dunne, Att främja reflektion och samarbete – En essä om facilitatorns yrkeskunnande, Växjö: 
Linnéuniversitet 2015. Caroline Dunne, Dialog, engagemang och neutralitet – Vad gör en professionell 
facilitator?, Växjö: Linnéuniversitet 2013. 
17 Adam Nilsson, s. 3-4. 
18 Roger Schwarz, The skilled facilitator: A comprehensive resources for consultant, facilitators, managers, 
trainers, and coaches, San Francisco USA: Jossey-Bass, 2002. 
19 H Webne-Behrman, The practice of facilitation: Managing group process and solving problems, Sant Barbara, 
California, USA: Greenwood Publishing Group,1998 
20 Mica Douglas och Anthony Landale, The Fast Facilitator: 76 Facilitator Activities and Interventions, London, 
UK och New York, USA: Routledge 2016 (nyutgåva) 
21 Webne-Behrman. 
22 Brian Auvine, Betsy Densmore, M Extrom, S Poole och M Shanklin, “What do we mean by facilitation”, IAF 
Group Facilitation: A research & Applications Journal, Number 4, St Paul, USA: spring 2002.  
23 Myrna Lewis, Inside the no: Five steps to decisions that last, Self published 2008: Amazon Digital Services LLC  
Schwartz. Webne Behrman. 
24 Webne-Behrman. 
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till analogiskt tänkande, refererade till sociologen Richard Sennett och arbetade 

med dialogseminarier som metod. Dunne säger bland annat om facilitatorn: Att 

inte servera färdiga lösningar, att ställa frågor på ett sätt som möjliggör olika 

tolkningar, underlätta deltagarnas egna processer med en balans mellan att driva 

och avvakta, att finna rätt nivå vad som är möjligt, ha tålamod och ödmjukhet 

inför att det tar tid, förhålla sig neutral till sakfrågor, ge plats för dialog och 

delande av erfarenheter, metoder för att reflektera och lära, bland annat 

dialogseminarium metoden, samspela med att vara nära och ha distans till 

deltagarna, arbeta med temposkiftningar samt, och inte minst, ge plats för en trygg 

miljö. Centralt är människointresset, menar Dunne. 

 

Facilitering i samhället 

Arbetssättet att facilitera har varit verksamt i freds, miljörörelser, kooperationer, 

kvinnogrupper, inom företagsvärlden och det offentliga och därmed påverkat 

såväl individer som grupper, organisationer, företag och samhället i stort.25 

Facilitering fanns med i freds- och konfliktarbetet som ägde rum på Nordirland 

under 1980-talet och erfarenheter därifrån har inspirerat vidare till nätverk för 

facilitering inom civilsamhället. 26 I folkbildningssverige finns som exempel 

konceptet MOD – Mångfald och dialog27 som togs fram för att hjälpa grupper att 

genom en dialogisk process få syn på egna fördomar och främlingsfientlighet. En 

process som leds av vad vi kan kalla facilitatorer. Den första MOD version togs 

fram i slutet av 1980-talet och 2018 kom version 6. MOD togs ursprungligen fram 

utifrån erfarenheter i såväl England, Sydafrika som Nederländerna. 

Hunter skriver om facilitering:  

Facilitation is about process – how you do something – 

rather than content – what to do.  [--] A facilitator is a 

process guide, someone who makes a process easier or more 

convenient. Facilitation enables a group of people to 

achieve their own purpose in their own agreed way. 28 

                                                           
25 Hunter, s. 20. 
26 http://www.changeaware.eu/ 
27 Se www.sensus.se respektive www.bilda.nu, sök på MOD – Mångfald och dialog. 
28 Hunter, s. 19. 

http://www.sensus.se/
http://www.bilda.nu/
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Här betonas att underlätta en process. Därför kallas facilitator ibland för 

pedagogiska processledare. Här talas inte om att nå mål eller resultat, utan att nå 

syften som de själva kommit överens om. 

Hunter, Hogan och många med dem är verksamma som egna företagare och i 

nätverk av facilitatorer. De vänder sig till civilsamhället, det offentliga och 

företag. Internationellt finns flera nätverk för erfarenhetsutbyte, utbildning, etiska 

aspekter och i några fall diplomering. Ett av dessa är International Facilitators 

Association (IFA). IFA har tagit fram en etisk kod som vägledning för 

facilitatorer. IFA diplomerar facilitatorer. Andra nätverk är bland annat The 

International Institute for Facilitation, Roger Schwartz and Associats, 

International Facilitators’ Networking group.29 

I Sverige finns ett antal konsulter och företag som arbetar med att facilitera, med 

särskild betoning på möten. Dessa konsulter arbetar ofta med ytterligare stöd 

kring att utveckla team, ledarskap, organisationsutveckling. Mina såväl som andra 

kollegors uppdrag rör sig såväl inom civilsamhället som det offentliga och 

företag. Vi arbetar med uppdrag där vi med olika arbets- och förhållningssätt, 

upplägg och metoder, underlättar för grupper att bearbeta en frågeställning eller 

ett material. Det kan handla om hur de kan arbeta med de globala 

hållbarhetsmålen, hur de kan utveckla sitt sätt att kommunicera i en styrelse, hur 

de kan utveckla föreningsliv, bättre samarbete i en ledningsgrupp på en arbetsplats 

eller att fungera bättre ihop på en inhägnad institution.  

Facilitering äger rum i flera olika sammanhang och det finns inte någon entydig 

definition. Det handlar om att facilitera – underlätta – gruppers lärandeprocesser, 

individers egen bearbetning i terapeutiska samtal eller enskild handledning, inom 

organisationsutveckling och ledarskap att bistå i reflektion kring lärande och 

kompetensutveckling. Det förekommer också inom sjukvård, omsorg och hälsa i 

att underlätta för patienter och äldre att förhålla sig till nya livsbetingelser.30  

                                                           
29 Hogan, s. 218-223. Michael Wilkinson, The Secrets of Faciliation, San Francisco, USA: Jossy-Bass, 2012, s.419-
421. 
30 Till exempel: ”Arbetsterapeuter arbetar med att på olika sätt underlätta vardagen för människor som av 
någon anledning har svårt att utföra de aktiviteter som de vill och behöver kunna utföra.” Nahid Mahmoudi 
och Andrea Wängdahl, Bildbaserade bedömningsinstrument i arbetsterapi – en systematisk litteraturöversikt, 
Examensarbete 15hp, Göteborg: Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi – 
arbetsterapi, 2018, s. 2. 
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Syfte och frågeställning 
Jag har som verksam facilitator saknat en fördjupning vad det är vi gör när vi utövar vårt 

kunnande där fokus ligger på den praktiska kunskap som utövas. Syftet med den här 

uppsatsen är att utforska facilitatorers praktiska kunskap när ett skifte i en grupp äger rum. 

Vad är det för typ av praktisk kunskap och handlande som utövas?  Vad är det som sker när vi 

facilitatorer gör något annat än det som planerats? Vad är det som händer när vi väljer att göra 

annorlunda än vad som planerats för att situationen ”kräver”, ”erbjuder det” eller ”bjuder in 

till”? Ibland sker det medvetet men emellanåt omedvetet. Det kan vara svårt att sätta ord på 

det. Vad är det för praktisk kunskap utövas i en sådan situation? Ett skifte äger rum när en 

grupp får en annan förståelse av och ett annat perspektiv på en frågeställning eller ett innehåll 

som bearbetas.31 Vad är det facilitatorn gör som får gruppen att fortsätta sitt arbete att lösa en 

uppgift eller fördjupa sin förståelse och kunskap om det som ska bearbetas. 

Min målsättning är att komplettera, fördjupa och problematisera det som skrivits om 

facilitatorer utifrån ett fenomenologisk och delvis etnografisk perspektiv. Jag tänker särskilt 

på Dunnes och Nilssons studier som uppmärksammar facilitatorns roll i att vara flexibel, 

neutral, värna om dialog, delande och att arbeta med olika metoder. Min ambition är att vara 

översiktlig för att teman knutna till mitt syfte och min frågeställning ska kunna träda fram. Jag 

är medveten om att för varje sådant tema skulle en ytterligare fördjupning kunna göras, vilket 

kan vara aktuellt för mig eller någon annan forskare att göra. Första steget menar jag är att 

skapa en helhetsbild som jag här försöker presentera, beskriva och inte minst förstå. 

Min frågeställning är därmed: 

Vilka aspekter av praktisk kunskap utövar facilitatorn när hon erfar att en grupp skiftar sin 

förståelse av det som gruppen bearbetar? 

 

 

 

                                                           
31 Läkaren och psykiatikern Bo Ahrenfeldt är inne på detta i sin bok Förändring som tillstånd, liksom sociologen 
Johan Asplunds resonemang om tankefigurer i Om Undran inför samhället, Otto Granberg och Jon Ohlsson med 
flera på Pedagogiska institutionen Stockholms universitet i sin teori om lärandets loopar samt terapeuterna 
Paul Watzlawick, John Weakland och Richard Fisch i Förändring - att ställa och lösa problem. 
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Avgränsningar och inriktning av studien 
Mitt arbete handlar om att undersöka facilitatorns praktiska kunskap som denne själv erfar i 

det unika skeendet. Facilitatorns praktiska kunskap kan relatera till psykologiska och 

pedagogiska teorier. Även om jag tangerar dem kommer inte dessa teorier vara centrala. Dels 

för att undersökningen kan bli för omfattande och dels risken att dessa teorier lägger sig som 

förklaringens överbyggnad över det som i sig ska utforskas. Fokus blir då till exempel 

grupprocesser, individers behov, maktaspekter utifrån olika organisatoriska aspekter. Visst 

hänger allt samman. Facilitatorn arbetar inte i ett eget tomrum. Men nu vill jag låta henne 

träda fram på sitt eget unika sätt. Därför ligger fokus på henne. Min dialog blir med teoretiker 

och filosofer som rör sig inom forskningsfältet den praktiska kunskapen och metodmässigt 

fenomenologi och etnografi. Filosoferna bidrag är att vara i dialog med det material jag får 

fram från intervjuer och samtal med fem facilitatorer. Till det kommer min egen reflektion 

genom skrivandet av denna essä. 

Jag har konstaterat att det har forskats och skrivits om facilitatorer och att facilitera, direkt 

eller på indirekt sätt. Det har mestadels skett inom ramen för psykologiska respektive 

pedagogiska fält, samt i relation till aktionsforskning.32 Dessutom finns det en hel del 

litteratur och handledning med fokus på metoder. 

Det jag eftersträvar är en forskning som rör sig bortom metoder, psykologiska och 

pedagogiska förklaringsmodeller. En forskning som rör sig i ett gränsland mellan det vi vet 

och det vi inte riktigt vet. Utifrån denna min egen erfarenhet och nyfikenhet, stimulerad av 

Nilsson och Dunnes arbete, avser jag att utforska aspekter av facilitatorns praktiska kunskap 

med en fenomenologisk och i viss mån etnografisk blick. Där det unika, det som sker, 

fenomenet i sig, ska få träda fram på sina egna premisser. 

 

  

                                                           
32 Zada Pajalic, Lena Persson och Claudia Gillberg, Implementing the Action Research approach in the context of 
Swedish municipal care: A facilitator’s reflections, Action Learning Action Research Journal, 2014. 
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Metoder – så gick jag till väga 
Min frågeställning är vad det är för aspekter av praktisk kunskap som facilitatorn utövar när 

hon erfar att ett skifte i en grupp äger rum? Valet av kvalitativa metoder, att intervjua, samtala 

i fokusgrupp och skriva essäistiskt, grundade sig i min önskan att vara nära det faktiska som 

möjligt, där det sker. Om inte direkt så indirekt, för att kunna spela upp scenen på nytt. Det 

lockade då jag inte hittade någon - möjligtvis med två undantag33 - som gestaltat och 

reflekterat kring frågeställningen om facilitatorns praktiska kunskap på ett fenomenologiskt 

och etnografiskt sätt. Utan att kategoriernas fängelse34 fångar in mig. Det vill säga begrepp 

kan begränsa och låsa in det unika i en bur av förklaringar. Förklaringar och vetskap som jag 

och andra i förväg bestämt ska vara giltiga. Jag när en förhoppning att min studie fördjupar en 

förståelse om aspekter av facilitatorers praktiska kunskap i mötet med andra. Så som de trädde 

fram i sin egen unicitet. 

De jag intervjuar – facilitatorerna 

Med utgångspunkt från min egen inledande berättelse intervjuade jag fem facilitatorer. Jag 

valde att söka bland facilitatorer jag kommit i kontakt med via mitt arbete som processledare. 

I ett fall hade vi arbetat ihop som facilitatorer. De intervjuade hade alla uttryckt ett intresse att 

bättre förstå sin roll som facilitator. Jag kände mig trygg med att få till samtal där vi kunde 

förstå och dela berättelser med varandra. Jag lät mig inspireras av antropologen Keith Ridler, 

som menar att det är genom en kroppslig praktisk erfarenhet vi erfar35 och det är genom 

vänskap vi anar och förstår det som erfars.36. Genom en kollegial gemenskap kunde vi 

utforska en kunskapsmässig grund för vår praktik.37  Jag lät mig också inspireras av 

aktionsforskning38 även om det inte var min metod. Jag ville vara nära de som var i sin 

praktik och låta deras erfarenhet - deras aktion - vara mitt huvudmaterial. Nackdelen och 

risken kan vara att en kollegial vänskap kan stå i vägen för både distans, kritisk blick och 

                                                           
33 Adam Nilsson, 2014. 
Caroline Dunne, 2015. 
34 Friedrich Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”, Samlade skrifter band 2. Otidsenliga 
betraktelser I-IV/Efterlämnade skrifter 872-1874, Stockholm: Artes 4, Natur & Kultur, 1984. 
35 Keith Ridler, “If not the words: Shared Practical Activity and Friendship in Fieldwork”, Things as They Are: 
New Directions in Phenomenological Anthropology, Michael Jackson (red), Bloomington och Indianapolis: 
Indiana Univeristy Press, 1996, sid 246-247. 
36 Ridler, sid 249-250. 
37 Ridler, sid. 250. 
38 Karin Rönnerman ”Handledning i ljuset av aktionsforskning”, i Handledning i pedagogiskt arbete, Tomas 
Kroksmark och Karin Åberg (red), Lund: Studentlitteratur, 2007. Zada Pajalic, Lena Persson och Claudia Gillberg, 
Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: A facilitator´s reflections, 
Action Learning, Action Research Association Inc, 2014.  
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annan påverkan. Det gällde för mig att samtidigt som det fanns en närhet upprätthålla en 

distans genom min roll som forskare. Jag valde antalet fem för att ge plats för långa intervjuer 

och samtal i grupp. Som antropologen Grant McCracken skriver ”The first principle is that 

´less is more´. It is important to work longer, and with greater care, with a few people than 

more superficially with many ot them.”39  Dessutom hanterbart för mig när det gällde att 

förbereda, genomföra och hantera materialet från intervjuerna och fokusgruppen.  

De fem intervjuade facilitatorerna är: Cecilia, Karin, Ulf, Lena och Marcus. De har alla haft 

uppdrag som facilitatorer i flera år inom företags, offentliga och civilsamhällessektorerna. 

Ulf, Lena och Cecilia är kring 50-60 år, Karin kring 40 och Marcus drygt 30 år. Namnen är 

fingerade, det vill säga, jag skriver inte ut deras riktiga namn för att vidmakthålla integritet. 

Inför deras deltagande förde jag samtal om de etiska aspekterna och de fick PM ”Förfrågan 

om att bli intervjuad” se bilaga 1. De och jag kom ömsesidigt överens om tystnadsplikt och 

anonymisering. De hade möjlighet att förbereda sig och samtycka att bli intervjuade. 

Intervjuerna 
Facilitatorerna hade fått i uppgift att vid intervjun berätta en egen erfarenhet så nära i nutid 

och i jag-person som möjligt. Erfarenheten skulle handla om när de själva upplevt att ett skifte 

ägt rum i en grupps förståelse av en uppgift. Samt på vilket sätt de hade agerat för att det 

skiftet hade uppstått. De jag intervjuade återberättade ett skeende. Jag frågade in40 när så 

behövdes för att kunna förstå det som berättas. Därefter fördes ett gemensamt reflekterande 

samtal. Jag utgick från fenomen som berättelsen berörde och slog följe med den jag 

intervjuade. Jag försökte att vara följsam samtidigt som jag tog ansvar att föra samtalet vidare, 

i kretsande kring min frågeställning. Jag hämtade stöd och upplägg av intervjun från 

fenomenologen Max van Manen och etnografen Charlotte Aull Davies. 41 För att tala med van 

Manen skulle facilitatorernas egna konkreta och genomlevda erfarenheter få träda fram 

genom deras egna berättelser för att kunna förstås i sin egen egenskap. 42 Genom att utgå från 

deras egna erfarenheter i berättelsens form gavs möjligheten till en djupare förståelse av det 

                                                           
39 Grant McCracken, The Long Interview, Newbury Park, California, USA: SAGE Publications, 1988, s. 17. 
40 Bengt Starrin och Barbro Renck skriver ”Som intervjuare är det därför viktigt att vara vaken och uppmärksam 
på svar som behöver följas upp. I engelsk litteratur kallas det ”probing”. Probing innehåller uppföljningsfrågor 
som syftar till att åstadkomma mer fullödiga svar från den intervjuade”, s. 64.  Exempel: Kan du berätta mer, 
beskriv vad som, hur var det då.. Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt (redaktörer), Kvalitativa studier i 
teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 1996. 
41 Max van Manen, Phenomenology of practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and 
Writing, New York: Routledge 2016. Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography: A Guide to Researching 
Selves and Others, London och New York: Routledge, 2008 
42 van Manen, s. 313. 



  
   

21 
 

som ägt rum, jämfört med om jag hade betraktat dessa skeenden utifrån och tolka in.43 Det var 

med den blicken jag intervjuade facilitatorerna. Samtidigt var jag nyfiken på om det skulle 

dyka upp gemensamma teman och begrepp. Etnografen Charlotte Aull Davies påpekar att i en 

intervju sker en koppling mellan det individuella och den sociala kontext där individen 

verkar.44 I mitt fall handlade det om att få syn på återkommande teman som aspekter av 

praktisk kunskap. 

För att vägleda intervjun hade jag tagit fram en frågeguide, se bilaga 2, utifrån läsning av 

texter om praktisk kunskap. Det handlade bland annat om känslans betydelse, om intuition, 

om reflektion och om kropp i rummet. Inspiration till dessa tema hade jag fått från bland 

annat av John Dewey, Donald Schön och Hubert och Stuart Dreyfus. Intervjuerna pågick i en 

och halvtimma och var narrativt inriktade med frågeguiden som stöd. Det handlade om att 

sätta frågorna inom parentes och låta samtalet flöda. Samtidigt ha frågorna i åtanke så att 

intervjun kunde kretsa kring dessa frågor. En bra intervjuare, menar Davies, behöver vara 

öppen för att samtalet tar sin egen riktning utan att för den skull lämna området; samtalet bär 

iväg så som de som pratar önskar.45  Min frågeguide gav stöd och inriktning och jag upplevde 

inte att den stod i vägen. Det handlade inte om att checka av frågor utan att ha i åtanke de 

teman samtalet skulle kretsa kring. Men det var en balansakt att låta samtalen flöda fritt och 

samtidigt leda det i en viss riktning.  

Intervjuerna spelades in. Efteråt lyssnade jag igenom inspelningarna och transkriberade de 

avsnitt jag bedömde som väsentliga. Från intervjuerna blev ett antal gemensamma teman 

synliga. Det handlar om att synliggöra förståelser, begrepp och handlingar i ett visst 

sammanhang, i mitt fall det ”facilitatoriska”, för att knyta an till Davies. Bengt Starrin, 

professor i socialt arbete och Barbro Renck, Centrum för folkhälsoforskning i Karlstad, fyller 

på med att intervjun syftar till att upptäcka ännu ej eller otillfredsställda kända företeelser, 

egenskaper eller innebörder.46 Den som intervjuar hjälper den intervjuade att bygga upp eget 

sammanhängande och begripligt resonemang.47 Ur utforskandet tillsammans träder något 

viktigt fram. Till det kan föras det som antropologen Grant McCracken skrivit om långa 

intervjuer: 

                                                           
43 van Manen, s. 314-315. 
44 Davies, s. 109. 
45 Davies, sid 112. 
46 Starrin och Renck, s. 54. 
47 Starrin och Renck, s. 59. 
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The long interview [---] can take us into the mental world of the 

individual, to glimpse the categories and logic by individual, to see the 

content and pattern of daily experience. The long interview gives us the 

opportunity to step into the mind of another person, to see and 

experience the world as they do themselves.48 

Det som kom fram från intervjuerna blev stoff för samtal i fokusgrupp. Ett samtal som de fem 

hade inbjudits in och tackat ja till. Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, 

skriver ”En av förutsättningarna för samtalets energi är intersubjektivitet, att tala utifrån 

gemensam begreppsanvändning.”49 Genom intervjuerna fann jag teman till samtalet i 

fokusgruppen. 

Lyssnandet 

En nyckelfaktor vid kvalitativ intervju är aktivt lyssnandet av det som sägs och inte sägs, 

menar Starrin och Renck. Att vara lyhörd för det som berättas gör något med mig som 

intervjuare, att jag förflyttar mig till den intervjuades värld, för att knyta an till McCracken. 

Det gällde för mig att ha koll på mig själv för att därigenom upptäcka något som kunde vara 

av värde att fråga in på. Att medan samtalet pågick ha ett tredje öra öppet. Att ha en radar på 

för den helhet som beskrevs och som samtalet handlade om. Att inte fästa sig vid något 

bestämt förrän det trädde fram genom sin del i helheten. Det som väntade på sin innebörd. 

Samtalet skulle alltså få röra sig ut i en slags periferi för att se om något viktigt kan döljas 

där.50  Det handlade både om fokus och närhet till det som sades och pågick och samtidigt ha 

ett annat fokus och en annan närhet till andra delar av vad samtalet kretsade kring, att 

någonstans försöka förstå lite till. Detsamma gällde vid samtal i fokusgrupp. En 

återkommande svårighet vid intervjuerna var när den jag intervjuade dröjde sig kvar i ett 

skeende och inte kom vidare. Det kunde vara nog så intressant för henne själv, men för min 

del inte längre relevant. Jag försökte vägleda till nästa frågeområde utan att störa för mycket. 

Det fick inte upplevas som en fråga-svar intervju. En annan svårighet var när jag kunde ana 

att nu kan vi fördjupa oss kring ett tema, till exempel om reflektion, medan den jag 

intervjuade hoppade över den reflektionen och började tala om något annat. Jag försökte då 

gång efter annan fick återkomma utan att ge svar på förhand. Ibland lyckades vi återkomma 

till temat och i några fall inte. Delar av detta försökte jag sedan balansera upp i upplägget av 

fokusgruppsamtalet, särskilt i upplägget av samtal om kunnande- och reflektion-i-handling.  

                                                           
48 Grant McCracken, s. 9. 
49 Maria Hammarén, Ledtråd i förvandling, Stockholm: Dialoger, 1999, s. 89. 
50 Starrin och Renck, s. 67. 
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Samtalet i fokusgruppen 
Inför samtalet med de fem som jag intervjuat sände jag ett underlag med fyra temaområden 

som jag tyckte mig funnit ur intervjuerna. Se bilaga 3. Dessa teman var Intuition och 

erfarenhet, Känsla och tanke, Kropp och rum, Reflektion och kunnande. För varje område var 

det knutet citat från intervjuerna och några textavsnitt från texter om praktisk kunskap, samt 

några frågor att kretsa kring. En avslutande del handlade om att formulera sig om Vad är att 

vara facilitator. 

Samtalet i fokusgruppen ledde jag som en facilitator, alltså samtalsunderlättare utan att styra 

för hårt. Jag använde tre olika metoder för samtalet kring de olika temana. Den första metoden 

var att de en i taget ostört fick reflektera kring temat, därefter öppet samtal. En annan metod 

var att några av dem samtalade kring temat, övriga lyssnade. Efter det fick de som lyssnat 

samtala om vad de hört. Därefter ett gemensamt samtal. Den andra metoden användes för två 

teman. Med den metoden ville jag att de skulle höra sina egna ord genom hur andra speglade 

dem. Och därmed kanske pröva att förtydliga ytterligare. Avslutande metod var att de fick 

arbeta i mindre grupper och redovisa vad de kommit fram till, därefter öppet samtal. Med 

förhoppning att belysa frågan från olika håll och ta den ett steg längre. Frågan om att vara 

facilitator var en slutreflektion som de gav varandra en i taget. Samtalet pågick i tre timmar, 

spelades in och transkriberades efteråt. Med samtalet ville jag uppnå bekräftelse, ytterligare 

belysning och fördjupning kring de teman jag valt ut. Med särskild blick på vad som förenade 

dem som grupp av facilitatorer och om det fanns olikheter i deras reflektion. För i 

gruppintervjuer interagerar de som intervjuas med varandra.51 Det som sägs i ett sådant samtal 

speglar en social förståelse, flera perspektiv träder fram och interagerar med varandra. Det 

skapar förutsättningar för en gemensam förståelse men också att flera perspektiv kan 

interagera och åstadkomma en fördjupning. I samtal mellan flera skapas en distans till det 

egna sagda som möjliggör ytterligare en reflektion.52 Utöver det som är möjligt i en enskild 

intervju. Det ger ett lärande och en annan förståelse av det som belyses. Särskilt när den som 

intervjuar är hemma i vad frågorna handlar om.53  

Reflektion kring min roll i samtalet 

Etnograferna Leon Anderson och Bonnie Glass-Coffin menar att i en interaktiv gruppintervju 

sätts fokus på vad som sker mellan de som samtalar, vad de lär av varandra. Det ger en annan 

förståelse av den fråga som belyses. Särskilt när den som intervjuar är hemma i vad frågorna 

                                                           
51 Davies, sid 107-108. 
52 Davies, sid 107-108. 
53 Anderson, Leon och Glass-Coffin, Bonnie, sid 70. 
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handlar om.54  Jag var både en som såg på skeendet utifrån och samtidigt var jag en del av 

det.55 Som yrkespraktiker är jag en ”insider” och i min forskarroll en ”outsider”.  Det var 

viktigt att vara uppmärksam på mina dubbla roller i denna studie. Under intervjuerna och 

fokusgruppsamtalet iakttog jag mig själv. Om jag genom deras berättelser erinrade och lät 

egna erfarenheter ta plats var jag en insider. Om jag lät mina frågor och mitt lyssnade av den 

andre vara i fokus var jag en outsider och därmed forskaren. Den inledande berättelsen var 

skriven av mig som en praktiker, en insider. I och med syfte och frågeställning förflyttade jag 

mig ut en bit för att se min egen och andras erfarenheter med en blick strax bredvid, som en 

outsider, en forskare. Nackdelen och risken med min tillhörighet till sammanhanget kan ha 

varit att jag själv blev i fokus. Att jag tappade distans och kritisk blick. Risken med det öppna 

samtalet var att jag inte fördjupade frågorna jag hade som forskare. Jag tror att jag minimerat 

dessa risker genom att deras egna berättelser varit i fokus, att jag haft stöd i frågeguiden och 

samtalsunderlaget till fokusgruppen. Samt genom skrivandet av denna essä som inneburit ett 

möte med filosofer som skrivit om praktisk kunskap. 

Att skriva essä och mötet med teorierna 
Jag tilltror essän som metod, att genom skrivandet få syn på det som i början inte låter sig 

synas. Skrivandet är en reflektion i sig där det viktiga skrivs fram. Essän vilar i det 

fenomenologiska och till viss del i det etnologiska. Genom att utgå från det unika sökte jag 

förstå fenomen på sina egna premisser; de skulle få träda fram utifrån sig själva.56 Jag var inte 

ute efter att förklara eller lägga till rätta med allmänna begrepp. Det handlade om att finnas i 

en kontext där fenomenen ägde rum. 

Det var genom intervjuerna och det efterföljande samtalet i fokusgruppen som vissa teman om 

den praktiska kunskapen trädde fram för mig. Det kan ses som ett kännetecken för en 

kvalitativ metod att, som McCracken skriver: ”The qualitative goal […] is often to isolate and 

define categories during the process of research”.57 Den processen fortsätter med själva 

skrivandet av essän som ytterligare en kvalitativ metod. Skrivandet blir förhoppningsvis en 

dialog med det material jag samlat in när jag intervjuat och samtalat i fokusgruppen. Jag 

                                                           
54 Anderson, Leon och Glass-Coffin, Bonnie, “I Learn by going: Autoethnographic Modes of Inquiry”, Handbook 
of Autoethnography, Stacy Holman Jones, Tony E Adam och Carolyn Elllis (red), New York, USA: Routledge 
2013, s. 70. 
55 Leon Anderson och Bonnie Glass Coffin, sid 72. 
56 Fredrik Svenaeus, “Vad är praktisk kunskap”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark och Fredrik 
Svenaeus, Huddinge: Södertörn studies practical knowledge 1, 2014, s. 26, med hänvisning till Edmund Husserl. 
57 McCracken, s. 16. 
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skapar en distans till materialet genom att låta det komma i ett samtal med filosofer och 

teaterns blick. Samtidigt närmar jag mig materialet genom att just skriva fram det. 

Dessa teman fördjupades genom delande av och reflektion över erfarenheter. Men som 

Hammarén är inne på, för att ett samtal ska fortskrida behöver den etablerade meningen 

angripas av något främmande.58 Det samtalet fortskrider i denna essä när jag låter erfarenheter 

och teman som trätt fram genom intervjuerna och fokusgruppen möta texter om praktisk 

kunskap och texter med teaterns blick. Jag har valt att komplettera med teaterns blick då jag 

själv genom åren utövat och tagit del av teater som både inspirerat och gett mig kunskaper om 

att vara en facilitator.  Dessa texter om praktisk kunskap och teater är inte helt främmande 

men belyser det som kom fram genom intervjuerna och fokusgruppen från andra 

utsiktsplatser. Med förhoppningen att det fördjupar reflektionen kring min frågeställning. 

Denna uppsats har haft ambitionen att vara en essä. Jag har försökt skriva fram berättelser och 

reflektioner som ett sätt att upptäcka det som inte alltid är givet. Hos andra likväl som hos mig 

själv. Theodor W Adorno skriver: ”Essän ämnar emellertid inte leta upp det och destillera 

fram det eviga ur det förgängliga, utan snarare föreviga det förgängliga.”59 Det unika med sin 

egen unicitet ska fånga ett förgängligt ögonblick som aldrig kommer åter. Genom denna essä 

finns förhoppningsvis ögonblicken kvar. Kvar i relation till varandra och genom mitt samtal 

med materialet. Adorno menar att begrepp måste framställas så att de bär varandra, att de 

artikuleras genom en gestaltning med varandra.60 Min ambition har varit att det jag skrivit 

fram ska ha gett mening åt varandra - för att leva på nytt. Det är ett sätt att svara på och 

fördjupa min frågeställning.  

Maria Hammarén skriver: ”Genom egna och andras berättelser kan vi upptäcka och definiera 

aspekter på vår erfarenhet med en precision och utskiljning som inte hade varit möjlig genom 

en diskussion – inte ens den mest ambitiösa.”61 Hon fortsätter ”Erfarenhetens mångskiftande 

natur kan bara skänkas adekvat gestalt i en berättelse.”62 Hon menar att erfarenheter inte kan 

reduceras till listor av faktorer och generaliserbarhet. De är personliga och lever i sina 

respektive kontexter. Skrivandet, menar Hammarén, är ett sätt att skriva en reflektion. Vi kan 

                                                           
58 Hammarén, s. 90. 
59 Adorno, Theodor W, “Essän som form”, i Glänta nr 1/2000, s. 37. 
60 Ibid, s. 38 
61 Maria Hammarén, Skriva - en metod för reflektion, Stockholm: Santérus förlag, 2005, s. 22. 
62 Hammarén, s. 23. 



  
   

26 
 

urskilja dilemman, känna igen mönster, skilja på verkliga kvalitativa förändringar från 

regelbunden variation.63 

För att appellera till Hammarén:64 Jag förde en yttre dialog med ”mina” facilitatorer i form av 

intervjuer och fokusgruppssamtal. Jag läste filosofer och teoretiker. Genom att sedan skriva 

förde jag en inre dialog med mig själv. I det mötet och i den dialogen fick jag syn på aspekter 

av praktisk kunskap som jag genom min frågeställning sökte.  

Mina metoder har sin hemhörighet i det arbete som bedrivs på Centrum för praktisk kunskap 

på Södertörns högskola. Centrumets forskning är mångvetenskaplig och hämtar sina teorier 

och metoder ur en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, 

estetik, pedagogik och etnologi.65 Mitt arbete med de fenomenologiska och etnografiska 

metodvalen kommer ur denna vetenskapliga mylla. Metoderna innebär ett prövande, 

associerande och reflekterande utifrån berättelser med subjekt i samspel.  Jag har inte använt 

metoder som utgår från det generaliserbara, allmänna och anonyma. Jag dristar mig till att 

påstå att alla metodval är subjektiva. I grund och botten handlar det om hur vi förhåller oss till 

det unikas och subjektivas rätt versus det allmängiltiga som vi tror är neutralt med sin allmakt. 

Jag tänker att 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”.66  En glipa som kan öppna för en förståelse av det unika. En förståelse av 

det som finns bortom enkla förklaringars logik och kategorier. I mitt fall en förståelse av fem 

facilitators praktiska kunskap som trädde fram genom deras unika berättelser och reflektioner. 

  

                                                           
63 Hammarén, s. 29. 
64 Hammarén, s. 28. 
65 https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/centrum-for-praktisk-kunskap 
66 Leonard Cohen i sången Anthem, Future, 1992. 
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Redovisning av intervjuerna med facilitatorerna 
Här följer en redovisning av de intervjuer jag har med de fem facilitatorerna. Jag genomför 

intervjuerna under en tre veckors period strax innan julhelgerna 2018. Tre av intervjuerna sker 

inomhus i ganska små rum i ordinär mötes- och konferensmiljö. Två av intervjuerna äger rum 

genom att vi går och samtalar utomhus. Frågeguiden ligger bredvid mig eller är nedstoppad i 

en liten väska som jag har med mig för de två promenadintervjuerna.  Framförallt har jag 

frågorna i mig. Jag försöker att inte tänka på dem utan låter samtalen vara öppna samtidigt 

som jag söker efter teman av intresse. Teman jag utifrån egna erfarenheter och det jag läst av 

några filosofier ringat in som möjliga teman kring min frågeställning. Jag försöker balansera 

att både ha med mig det jag söker och samtidigt inte låtsas om det. Jag introducerar intervjun 

och ber dem sedan att berätta sin berättelse som jag bett dem om att ha med sig. Alla berättar 

de en berättelse. Även om det tycks lite svårt att komma igång med berättelsen tar det inte 

många minuter förrän jag märker hur de med rösten och kroppsspråket dras med i sitt 

berättande. Jag märker dock hur svårt det verkar vara att prata både i jag-person och nu-tid. 

De lyckas väl med att prata i jag-person, men det sker som en återblick. Det är vid några 

tillfällen jag varseblir att det ”bränner till” i dem. När känslorna kommer fram talar de som att 

de är där och då, i nutid. Jag minns själv dessa tillfällen att världen utanför vårt samtal 

smalnade av och världen i samtalet breddes ut. Som till exempel då Marcus berättar hur en 

grupp inte kommer vidare i sin uppgift och han själv genomför övningen för att visa dem, och 

då upptäcker hur personligt det blir för honom själv. Men hur det i sig hjälper gruppen vidare. 

Hur de möter varandra. När Marcus berättar det för mig är han förflyttat tillbaka till det som 

hände. Även nu är han berörd. 

En dag om styrelseutveckling – Cecilias berättelse 
Cecilia leder två dagars samtal om styrelseutveckling med ett tiotal deltagare. Dagarna 

innehåller vissa teoretiska pass om styrelsearbete och grupputveckling, men huvuddelen är att 

samtala och bearbeta frågorna tillsammans. Cecilia berättar om ett pass om samarbete och 

kommunikation. De börjar med en övning där de kastar bollar till varandra. Bollarna ska 

kastas runt till var och en i den ordning det blev vid första kastrundan. De börjar med en boll. 

Allteftersom kastar Cecilia in en boll till, och en boll till, tills de är uppe i fem bollar. Under 

övningens gång bryter Cecilia av vid några tillfällen och frågar vad som gör att de lyckas 

kasta bollarna till varandra i rätt ordning. Utan att tappa. Som förvisso händer, men då är det 

bara att ta upp bollen och börja på nytt. Deltagarna svarar ju mer övning desto lättare, att ha 

blick på den en kastar till, att ibland ropa till varandra, att inte vara för snabb men heller inte 
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för långsam, att hitta en rytm tillsammans. Efter att de kastat ett tag avbryter Cecilia övningen 

och de sätter sig på stolar i en cirkel som finns i en annan del av lokalen. Cecilia undrar nu 

vad övningen har med samarbete och kommunikation i grupp. De samtalar tillsammans om 

vad övningen har med samarbete och kommunikation att göra. Att se till att den andre 

uppfattar att jag kommunicerar, att vänta in varandra, att pusha på, med mera. 

Efter en stund, när de egentligen börjar närma sig slutet av passat, kommer en fråga upp om 

ett mejl. Att det var bara några få som svarat på mejlet. Mejlet sändes sent en dag men som 

ändå alla behövde svara på inför nästa dag. Det blir tyst en stund. Cecilia låter det vara tyst. 

Ganska länge, som hon minns det. Några av de nya i gruppen säger till sist att de inte fattat 

vad de skulle svara. De är ju nya här. Någon av dem flikar in att isåfall skulle jag vilja att vi 

hade träffats. Det går så snabbt. Ordförande i styrelsen och några av de som varit med länge 

säger att så här har vi alltid gjort. Det har funkat för oss. De nya tystnar igen. Cecilia tittar 

runt på var och en. Särskilt de som är nya. Tiden och rummet tycks stå stilla. Men Cecilia vet 

av erfarenhet och känner sig trygg med att det får vara tyst. Hon sitter lugnt på stolen. Några 

av de nya mumlar, det är inte så bra för mig, jag kan inte svara så snabbt. Så frågar Cecilia, 

med blicken på de nya: ”Menar ni något mer än att ni inte bara svarade på mejlet? Finns det 

mera här?” Hon har blicken på de nya. Några av dem börjar berätta lite mer. Att det också 

handlar om att få vara med att påverka hur de ska göra. Det kanske är ett bra arbetssätt, men 

vi vill vara med att bestämma hur vi gör som grupp. Cecilia lyssnar, gör en talarlista i 

praktiken, alltså styr och låter var och får prata till punkt genom blick på personen, genom 

tack genom att med hand peka på nästa. Stillsamt och tydligt. Efter ett tag, berättar Cecilia, 

kommer de fram till vi kan inte ta för givet att vi kan fortsätta som vi alltid gjort när vi har 

några nya i gruppen. De börjar formulera sig tillsammans om att de behöver komma överens 

igen om hur de ska ha det. Ja, säger Cecilia till mig, till slut sa de detta. Det skapades en 

gemensam förståelse i gruppen. De gamla skiftade perspektiv, blev öppna för de nya. De nya, 

öppnade för att det kanske var ett bra system. I samtalet med Cecilia undrar jag vad som fick 

henne att stanna till och lyfta fram samtalet som kom ur en fråga om mejl. De skulle dessutom 

sluta passet ganska snart. Hon skulle kunna ha hänvisat till att de får ta den frågan separat 

utanför kursen. Cecilia menar att hon får en känsla om att de nya vill vara med att påverka. 

Att det är viktigt att ge plats för en fråga som finns i rummet, även om den inte är uttalad. 

Urban: Vad är det som får dig att känna den känslan? 

Cecilia: Det är kroppsspråk och deras sätt att säga det på. Deras tonfall, hur det 

sägs. Men också gruppens beteende under de två dagarna. Det hade liksom 
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poppat upp liknande under dagarna. Under ytan, att jag känt av relationerna, att 

de nya inte känt sig inkluderande. Fast jag inte satt fingret på det, om de inte 

sagt det nu. 

Urban: Var det en obehaglig känsla? 

Cecilia: Nä, för jag var inte medveten om den. Jag bara reagerade spontant. … 

Helt spontant i den situationen, jag bara gör det.  

Urban: Kan du beskriva detta, jag bara gör det? 

Cecilia: (skratt) nämen, det är intuition. …. Nämen, alltså, det är så att jag har 

fått inspel under ytan från gruppen. Dem har jag omedvetet samlat på mig. Inte 

tänkt dem. Men hade nån frågat mig, eller jag själv frågat mig efter första dagen, 

hur tycker du det varit med de nya och de gamla och relation där, då kanske jag 

hade fått fatt i det här.. kunde ha fått ord på det, att de gamla tar för givet saker 

och ting. Men då inte och inte jag själv heller ställde frågan, så var jag inte 

medveten om detta. Att jag hade samlat in signalerna. Förrän jag sa det. Det är 

ju subtila grejer, därför kommer jag inte ihåg det exakt, det var ingen stor grej 

för mig, det bara är något jag gör. Det var inte så laddat, lite för dem, men ingen 

stor grej för mig. Jag bara gör det här. 

Urban: Vad bygger det på? 

Cecilia: Träning att läsa av, att höra, att se, lyssna inte bara ord, alla sätt 

kommunicera på rörelser, tonfall, kropp, träna lyhördhet för det. Också gruppen 

behöver vara öppen. Försöka bygga trygghet och öppenhet. Tydlig struktur, 

spelregler, alla ska få prata tidigt, få prata utifrån sig själva, inte generalisera. 

Låta dem reflektera själva, liten och stor grupp. Så att jag också kan läsa av.  

Framförallt för att de ska prata om saker de inte brukar prata om. 

Vi samtalar vidare Cecilia och jag, återvänder till övningen hon gjorde i början av passet, när 

de kastar bollar till varandra. Hur kom det sig att hon valde den övningen? 

Cecilia: Att inte bara använda huvudet, det är viktigt, det här med bollarna, till 

exempel. Jag tänker mycket på att använda metoder som gör att vi inte bara 

använder huvud. 

Urban: Vad är det som gör att det kroppsliga gör skillnad i samtalet? 
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Cecilia: Det är att vi är hela människor, känslorna är viktiga - de sitter inte i 

huvudet. Dem är med på annat sätt när man använder sin kropp. Sedan ser man 

också, det visualiseras, om man ställer sig upp i övningar. Eller att när man går, 

då får man en annan typ av samtal. Det spelar roll hur vi är med kropp och blick. 

Under intervjun kommer jag på mig själv med att fundera över vad det är som gör att en har 

kunskaper med sig, som vägleder en som facilitator. Vad det är som lett en dit en är som 

facilitator. Istället för att låta funderingen stå i vägen för mitt lyssnande frågar jag Cecilia. 

Cecilia: Jag tror det är min egen resa, jag har lärt mig, jag har jobbat så oerhört 

mycket med grupper, från det praktiska hållet. Hade inga teorier, haft med mig 

själv i sammanhang, började med det praktiska. Började göra. Det teoretiska har 

jag sökt upp. Min erfarenhet bygger på att prova. 

Urban: Lära av att prova och utveckla, kan det ha att göra med hur du märker av 

något i grupper? 

Cecilia: Jag tror att den praktiska träningen att möta grupper och göra det jag 

gjort gör att jag kan läsa av grupper. Hur mycket kurser och böcker jag än läst 

skulle det inte hjälpt mig lika mycket som den praktiska erfarenheten hjälp mig. 

Det är jag övertygad om. Jag hade inte kunnat läsa mig till det, men nu hjälper 

det mig jättemycket att jag har teorier, det är viktigt nu. Den behöver jag. Men 

den här fingertoppskänslan, den fick jag genom att göra. Sen kan en stärkas av 

teorin, men det börjar inte där. 

Aktivitetsbaserat kontor – Karins berättelse 
Karin möter en grupp som står inför en förändring då de ska gå över till ett aktivitetsbaserat 

kontor. Hon håller i en halvdag som är en kombination av en utbildning om vad förändring 

kan innebära och en plats för samtal om hur en kan förhålla sig till förändringar. Det 

genomförs flera halvdagar på arbetsplatsen och medarbetare får boka upp sig när de kan. Vid 

inledningen av dagen säger Karin att hon tror att en del av de som finns i rummet tycker det 

ska bli roligt med dagen, att en del tycker nog inte det och för de flesta kanske lite både och. 

Karin fortsätter sedan med att säga att förändring ofta är något som en inte gillar, men ändå 

händer det. För Karin tycks det nu finnas en tvekande och avvaktande stämning i rummet. 

Vissa kroppar är reserverade. En i gruppen säger att det kanske ändå inte blir av, det här med 

aktivitetsbaserat. Karin märker hur hon börjar säga att det kommer att bli en förändring, och 

då finns det förhållningssätt till det här. Antingen att försöka ändra fast det är kört, eller vara 



  
   

31 
 

arg, eller bli glad, eller hamna vid sidan av eller att känna det kan bli intressant. Och det är 

okey vad du än känner, men det kommer inte förändra själva beslutet. Karin märker hur det 

lugnar sig i rummet, som att det blir benämnt något som får dem att kunna gå vidare med 

halvdagens innehåll. Axlar liksom sjunker ner och det pustas ut. Om det gör det eller inte, vet 

hon inte, men känslan i henne säger henne det. Vad gjorde att hon sa det hon sa? Karin menar 

att hon försöker plocka upp det som kommer emot henne. Att inte svara rakt av på det som 

frågas utan att hon går på det hon upplever finns under eller över det som sägs.  

Urban: Vad är det du går på då? 

Karin: Intuition är ju spännande, för det finns ju ingen som vet vad det är. En del 

av det är erfarenhet, en del har nog att göra mitt omedvetna medvetna. Det vill 

säga, när jag får en fysisk upplevelse i min kropp, så har jag blivit van att säga, 

okey, nu får jag puls när den här personen säger det här, hmm, jag tolkar det 

som att personen är arg på mig. Men den kanske är arg på något annat, jag 

svarar på frågan, och frågar sedan, fick du svar på din fråga, för jag tolkar in lite 

frustration också. Jag fiskar lite, för att jag får en reaktion i min kropp. 

Urban: Förstår jag rätt nu, att du går på något du känner i din kropp? 

Karin: Jag har övat på att identifiera det jag känner. Jag blir rädd kanske, får 

puls, eller blir torr i rummet, får ont i knät.  Får fysiska reaktioner. Okey, vad är 

det som gör att jag får den här reaktionen nu. 

Urban: Tänker du den tanken då? 

Karin: Nej, det går mikrofort, superfort. Men det jag har övat är att inte agera 

utåt på det jag känner, till exempel att bli rädd utåt, utan … jag är rädd, känner 

mig hotad, den andra personen säger något som jag gör att jag tror att jag måste 

gå i försvar.. men det betyder att den här personen har frustration. Hur ska jag 

bemöta denna frustation, alltså, det är det jag går på … ofta hör jag mig själv 

säga saker då - och jag undrar då var fick jag det där ifrån. Det är min tolkning 

hur processen går till. Ibland går processen långsammare, då får jag komma 

tillbaka eller något annat har hänt, jag får återkomma. Fånga upp det. Men ofta 

går det fort. 

Vid vår intervju säger Karin att när det finns motstånd i rummet vill hon inte ta bort eller 

ignorera det. Hon vill möta det, gå med, för när det finns motstånd finns det engagemang. Det 
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är som en slags mental jujutsu. Jag använder mig av den kraft som kommer emot mig.  Men 

visst, säger hon, jag vill bli omtyckt. Jag kan få en reaktion, en rädsla som kan blockera mig 

från att gå med. Det är där och då jag möter det, istället för att bli så rädd att jag inte kan möta 

det. Jag tror att människan vill väl utifrån sina förutsättningar och behov. Och menar Karin, 

detta har hon fått genom att själv gå i terapi och genom erfarenhet, som gett henne trygghet 

och tillit till sin förmåga. Jag känner mig inte påhoppad nuförtiden, säger hon, utan mer 

nyfiken på, som ”oj, nu får jag en reaktion, jag blir nyfiken”. 

Vi kommer in på att vara i rummet och möta deltagare. För Karin är det viktigt att se var och 

en i rummet, att få ögonkontakt Hon berättar att när hon en gång gjorde en föreläsning med 

strålkastare: ”Jo, jag gjorde det bra sa de, men jag tyckte inte om det. Jag vill ha kontakt och 

se någon slags respons. Om den responsen är bekymrad, ögon som undrar, huvudet på sned, 

jag vill ha någonting för det ger mig energi. För då vet jag vart jag ska gå och vart jag inte ska 

gå”.   

Jag tänker på hur hon bemötte den som sa att det ändå inte blir av det här med 

aktivitetsbaserat kontor. När Karin sa det hon sa, var det en handling med eller utan 

reflektion? 

Urban: Det du gör, är det utifrån en tanke eller på annat ett sätt en kroppslig 

reflektion? 

Karin: Reflektion är för mig en tankemässig process, medan intuition är känslor, 

kroppslig kanske själslig process. Intuition har alltid varit viktig för mig, men 

jag har inte vetat vad jag ska ha den till, och jag har inte alltid tyckt om den, för 

den ger mig signaler jag inte vill ha. Så en av mina viktiga saker är att vara sann 

med mig själv och öppna för min intuition. [--] Det är ofta något i det där. 

Reflektion, de gånger jag förstår vad som händer, men ofta blir jag lite paff i 

mitt huvud av intuitionen. Hur hamnade jag här, varför sa jag det här, men det 

funkar, jag vågar lita på, kalla det impulser, jag har valt kalla det intuition. […] 

Ibland hinner det komma upp i huvudet, och jag vet vad jag ska göra, säga, men 

ibland hinner det inte, och då säger jag det jag säger. [--] Nu sa jag det jag sa. En 

del av den träningen är att vara närvarande i min kropp. Inte tänka att nu ska jag 

prestera, leverera, ha ansvar, komma i mål. Mitt uppdrag är att lotsa oss, er, mig 

genom det här. 
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I slutet av intervjun kommer vi in på vad som driver Karin, vad som är hennes intention och 

vilja med att arbeta som facilitator. Hon berättar att det kanske kan kännas väl storslaget men 

att det handlar om en ”mission” att bidra till en bättre värld människor emellan. Det är med 

den viljan hennes sätt att agera utgår ifrån och vill förkroppsliga. 

En dag om föreningskunskap – Lenas berättelse 
Lena ska genomföra en heldag i föreningskunskap för en grupp med deltagare som kommer 

från hela landet. Tidigt på morgonen får hon ett sms besked från kollegan hon skulle leda 

dagen tillsammans med att han är sjuk. Materialet de ska använda finns hos honom och det 

blir ett tidigt morgonpyssel att se till att grejerna kommer till kurslokalen. Hon funderar på 

hur hon ska klara dagen, göra den på bästa sätt. Hon är frustrerad över att bli lämnad ensam. 

Hon smsar en annan kollega om hon kan komma och vara med. Lena beger sig snabbt 

hemifrån och ser till att vara tidigt i lokalen. Hon går runt, känner in lokalen, flyttar möbler 

som hon vill ha. Ju mer hon pysslar i lokalen desto mer känner hon att det här jag fixar själv. 

Hon smsar till sin kollega att hon inte behövs. De första deltagarna kommer och Lena hälsar 

var och en välkommen. Hon pratar med kursarrangören om att hon nu leder dagen själv. 

Arrangören bejakar att det blir bra, och säger att vi stöttar där det behövs. Det blir lite prat 

med de som kommer om hur det var att komma hit, åkte ni tåg eller bil. Kaffet med macka 

verkar försenat, men kursarrangören ser till att det kommer. Så närmar sig klockan nio och 

Lena springer till bussen för att ta emot materialet. Hon skyndar sig tillbaka, får en kopp kaffe 

och startar, något försenad. Det gäller att få en bra start. Lena berättar nu för mig att hon är 

tydlig med sin ledarroll i början. Hon skojar inte utan försöker skapa respekt och trovärdighet. 

Hon menar att hon brukar ha en liten humoristik stil, men det var inte läge nu. Risken fanns 

att hon skulle tappa sin närvaro, sitt hållande av dagen. Hon står stadigt med båda fötterna och 

med ett kroppsspråk att de kan lita på mig. Står vid en whiteboardstavla, framför 

föredragshållarbord så att alla deltagare som sitter i smågrupper kan se henne. Välkomnar 

alla, säger kort vad dagen ska handla om. Ganska snart gör hon en så kallad linjeövning där 

var och en får ställa sig på en tänkt graderad linje i rummet utifrån ett antal frågor och 

påståenden. Det första frågorna handlar om hur långt de har åkt för att komma hit. Nu rör sig 

deltagarna i rummet. De prövar att ställa sig på linjen och pratar med varandra. Lena berättar 

att så fort de ställer sig upp försvinner tveksamheter som förbyttes i nyfikenhet och lek. Det 

blir två frågor till med linjeövningen. Hur länge har du varit engagerad i föreningsliv? Och 

den sista frågan, hur mycket tycker du att du reda kan om ämnet vi ska ta upp idag. Det surrar 
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i rummet. Då vet jag, säger Lena, att jag har knutit an till deltagarnas erfarenheter. Vi är ett vi, 

i ett nu. 

Urban: Vad händer i gruppen när du gör övningen? 

Lena: Det skapas en lekfullhet. Skulle de bara sitta där, då är signalen att det här 

är allvarsamt. De känner heller inte varandra. Nu avdramatiserar jag, det skapas 

kontakt med varandra, och vi får skapar en förståelse vilken grupp vi är. Det är 

med en gång en familjär stämning, redan där kan jag sänka garden litegrann som 

ledare.  Ja, gruppen känner det, det blir varmare kontakt, jag tror de känner att 

det är okey att vara lekfull. 

Urban: Hur kommer det sig att du väljer en start med en linjeövning? 

Lena: Det är erfarenheter. Absolut. Att ha en fysisk aktivitet, att röra på sig, att 

göra något mer lättsamt, att med det visa att det inte finns ett rätt eller fel. Jag 

visar att inte ska undervisa dem, för det sänker. [--] Det är bra med en rörelse i 

början, där en får bli lite lekfull. Vi får det i kroppen på något sätt. Ja, jag vill ha 

med kroppen. 

U: Hur menar du? 

Lena: Om man sitter där och tittar på mig som kursledare och väntar på vad 

dagen ska ge med sig, då är man så mycket i sitt huvud. Men att resa på sig, röra 

på sig, ha kontakt med kroppen och sina känslor, våra olika centrum, olika 

intellektser, då kan vi plocka fram mer kunskaper och erfarenheter från oss 

själv, och blir inte så prestationsinriktade. Det blev ett skifte i gruppen som jag 

upplevde det, också för mig. 

Efter lunchen genomför de en övning där nya grupper ska hitta på föreningar som inte finns 

men som behövs. Lena går runt och ser till att de förstått uppgiften, och att de hjälper 

varandra. Lena menar att nu sker ett litet skifte till, när de sätter sig och jobbar i grupperna. 

Nu äger de frågorna och skeendet. De presenterar sina föreningar för varandra.  

Lena: Det blir en väldigt rolig stund. De har hittat på så roliga och vettiga 

föreningar. Vi leker, men vi gör det nu utifrån det som finns på riktigt. Nu är 

min ledarroll annorlunda.  

Urban: Hur sker det? Vad går du på? 
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Lena: Jag går på att det finns trygghet i rummet. Gruppen behöver förstå sin 

uppgift. Jag tar in signaler, känner efter, kommer de i arbete. Jag känner att det 

var det jag ville.  

Urban: Hur känns det? 

Lena: Jag tror att känslan skapas av andras subtila signaler som jag fångar in. 

Blickar, kommentarer, kroppsspråk, och av den bilden jag tar in, de starka eller 

subtila signaler, det blir en känsla i mig. Som kanske bygger på tidigare 

erfarenheter, att jag känner igen situationer jag varit med om förut. Känslan 

skapar en aktivitet i mig. 

Urban: Går du helt på känslan?  

Lena: Jag går på känslan att jag vill göra något. När jag sedan gör någonting, då 

måste jag koppla på lite huvud också. Det är väl där jag måste koppla på tidigare 

erfarenheter, måste ha en del kunskap. Om någon tar över, hur styr jag utan att 

förolämpa, hur hittar jag rätt ton, hur kalibrerar jag mig själv. [--] Känslan 

kommer att jag måste göra nånting. Sedan måste jag plocka fram någon form av 

kunskap, tänka efter, och det går blixtsnabbt. Det är som en slags intuitiv 

kunskap. Det bygger på det jag varit med och gjort förut, och läst, och har byggt 

någon slags kompetens som jag plockar fram.  

Ledningsgruppen – Ulfs berättelse 
Ulf ska leda ett samtal i en ledningsgrupp där det enligt dem själva finns trassel i gruppen 

kvar i spåren efter en tidigare chef. En chef som inte längre är anställd. Men att det i 

ledningsgruppen finns olika upplevelser av vad som hände och att det har påverkat dem olika. 

De vill bearbeta spänningar som finns i gruppen genom att samtal under Ulfs ledning. Detta är 

det första tillfället av två.  

Efter att Ulf presenterat sig, berättat om syftet och upplägget med träffarna genomförs en så 

kallad runda. Var och en får ostört och okommenterat ge sin bild av läget. Till mig säger Ulf 

att rundan ger en ram, ett hållande, och lägger grund för ett samtal med nedlagda svärd.  Ulf 

berättar hur de en i taget berättar vad de bär med sig från tiden med den tidigare chefen. Det 

blir uppenbart att det varierar hur de är berörda av det som skett.  Mitt i rundan, fortsätter Ulf 

berätta för mig, medan hans röst går ner i tempo och han tar sats:  
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Då kom den. Det var en av de jobbigaste berättelserna som trädde fram. Av alla 

jag varit med om, det var en av de svåraste. Jag har hört en del genom åren. Det 

som hände nu. Det blev väldigt starkt. 

Ulf berättar hur han nu, berörd som han själv är, försöker ha en närvaro i rummet för att bidra 

till lugn. För att kunna gå vidare till nästa persons berättelse. I mötet med en sådan berättelse 

menar Ulf är det viktigt att visa förståelse för upplevelsen, lyssna, nicka och säga; det där lät 

svårt, ja, det lät väldigt tufft. Men inte säga att det var hemskt, det kan jag inte veta. Men jag 

kan visa på ett erkännande av upplevelsen. En annan i gruppen faller nu i gråt. Ulf tänker att 

gruppen inte delat berättelser på det här sättet. De har inte haft någon ”hållare”, en som kan 

hålla i samtalet eller någon systematik för det. Det blir en lättnad i gruppen. Jag frågar hur han 

är i rummet när rundan genomförs. ”Jag tittar på den som berättar, för jag är själv genuint 

nyfiken vad jag hör”, säger Ulf. 

Urban: Tror du att det märks? 

Ulf: Jag både tror och hoppas att det märks. Jag måste lyssna, jag måste ta in. 

Urban: .. och då tittar du på personen? 

Ulf: Ja, på personen. Jag brukar säga till de andra att försök låta bli att 

kommentar med ja, just det, eller med hummande. Lyssna.  

Ulf blir tyst en liten stund. Fortsätter sedan: 

Jag behöver lyssna, jag kan inte leda annars. Jag tycker det är spännande. De ser 

på mig, de berättar för mig. Jag behöver inte berätta eller säga något till 

gruppen. Gruppen blir vittnen till en berättelse, som kommer till mig. Jag fyller 

den funktionen, man berättar för mig. Då kan andra lyssna. 

Urban: Du har pratat om hållandet. Nu är det som att du håller i det. 

Ulf: Så kan det vara, jag sitter i en position som gör att vi två är i fokus, jag gör 

mig ju inte som representant för gruppen. 

Ulf berättar för mig, med kroppen framlutad, armarna rör sig och blicken är 

vänd emot mig. 

Urban: Är du så kroppslig som du är nu, när du böjer dig fram, med händer, 

blick och bjuder in mig? 
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Ulf: Ja, det är jag, det är för personen och gruppen. Och faktiskt det blir skarpt 

för mig också. Jag tycker att det är så roligt, det är spännande, det är en dramatik 

på hög nivå. 

Vi samtalar vidare och Ulf berättar att han gav plats för reflektion efter pausen. Där de 

samtalar om vad de hört och känt. Sedan lät han dem arbeta med frågeställningar de vill prata 

mer om. Från början hade Ulf en tanke att de skulle samtala om frågorna vid detta det första 

tillfället, men han låter det bli till tillfälle två, om det ens är viktigt då. 

Urban: Det som hände, följde det dina förberedelser? 

Ulf: Ja, men jag trodde att rundan och inventering av frågor skulle gå fortare. 

Men en vet inte, en hinner det en hinner. Vi hann inte allt som jag tänkt. Men 

jag vet inte om jag hade satt igång att arbeta med frågorna även om vi haft tid.  

Frågorna får vara med oss vid nästa tillfälle. Då kanske saker ändrats, det ser vi 

då. Efter ett tag vill folk framåt.  

Urban: Rundan, berättelserna, när inser du att det tar sin tid? 

Ulf: Jag tror jag att tidsaspekten är borta för mig. Jag är i det som sker. Vi 

kommer så långt vi kommer. En kan komma i läge att här måste vi sluta, mitt i. 

Det kan man göra, för processen fortsätter ändå - inne i människor. 

Om ilska och dialog – Marcus berättelse 
Vi befinner oss på en inhägnad institution. Det är höst. Marcus ska för sjätte och sista gången 

möta en grupp han under en tvåårsperiod träffat för att samtala om kontaktskapande, dialog 

och konflikthantering. Temat för den här träffen är ilska. Marcus introducerar en övning där 

de ska reflektera kring sin ilska baserad på en egen upplevd situation. Övningen innehåller ett 

antal frågor på ett blad som de ska svara på var och en. För att därefter samtala tillsammans. 

Ganska snabbt märker Marcus att de inte skriver så mycket. De sitter stilla, tittar upp eller ut 

genom fönstren. Kroppshållningarna är låsta eller uppgivna. För att komma loss frågar 

Marcus om han ska visa övningen. Ja!, svarar deltagarna omedelbart samtidigt som de lägger 

ner sina pennor och riktar blick och kropp emot Marcus. Marcus står framme vid 

blädderblocket. Rummet är ganska trångt, fokuset är på honom. Han börjar visa övningen 

genom att själv gå igenom frågorna. Han använder sig av en egen erfarenhet från dagen innan, 

ett telefonmöte där han blev arg. Marcus berättar: 
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Jag går igenom övningen och svarar själv kring frågorna. Så att de ska förstå hur 

de ska göra. Jag har kommit en bit. Kommer till frågan som handlar om vad det 

är som ligger till grund för ilskan. Vad som är mitt behov, vad jag skulle vilja ha 

varit annorlunda? Jag lever mig in i gårdagens händelse, att jag var ledsen, att 

jag skulle vilja ha haft ett annat möte än det som var. När jag berättar det. 

[tystnad] Jag märker nu att jag inte kan hålla tillbaka tårarna. Jag blir 

känslomässigt berörd. Det är några sekunders tystnad från min sida. De är tysta, 

tittar på mig. Så bryts tystnaden av en av deltagarna, som säger: ’Aaa, du kan 

glömma att jag tänker göra den övningen.’ En annan av dem vänder sig till 

honom och säger: ’Vaa, var det på riktigt. Och så tittar han på mig; är du ledsen 

på riktigt?’ Den första förklarar för gruppen nu: ’jo jag såg att det var på riktigt, 

och så vänder han sig till mig och säger; och jag vet det där stället du pratar om. 

För jag känner också så ibland’, säger han. Och så sker en dialog mellan 

killarna. Den första personen vänder sig till en tredje och frågar ’när grät du 

senast’. Den tredje berättar att han kan bli ledsen. Den fjärde tar då upp när han 

blir ledsen, om en nära anhörig på sjukhus. Så frågar han: ’var det okey att bli 

ledsen’.  Den första, svarar ’att det är självklart, det är manligt att gråta’. Och då, 

en som varit tyst säger plötsligt: ’Grabbar, det är det här vi ska snacka om! Vi 

ska snacka om det här. Vi bär på en mask här. Vi får inte snacka om det 

viktiga!’ 

Marcus kropp, blick och röst vibrerar även nu i samtalet med mig, som att det är något viktigt 

på spel här. Vi tittar på varandra och jag förnimmer en igenkänning, en förundran i blicken 

oss emellan. Vad hade Marcus gjort för att det skulle bli så här. Det skedde uppenbart något i 

gruppen, något som Marcus menade inte hade kommit till ”ytan” tidigare. Vad är det Marcus 

gör? Vi kretsar vidare i vårt samtal:  

Urban: Märker du att du börjar gråta? Och när det sker, vad känner du 

inför det? 

Marcus: En del av mig tänker, yes det här bra! Det är inte planerat, men 

det är bra. [---] Jag fick idén i stunden, att jag kanske kan visa något, visa 

mig sårbar, som en öppning för gruppen, en katalysator. 

Marcus spinner vidare, med att det hade nog inte hänt första träffen, detta var den sista 

träffen. De hade etablerat en tillit, det fanns ett ok i rummet. Och så här i efterhand 
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säger Marcus, så vet jag av tidigare erfarenhet att det händer något när man själv visar 

en övning. Men jag hade liksom inte tänkt så nu. Jag vilade i att det var deras önskan att 

få prata om ilska. Det spelar roll, säger Marcus eftertänksamt, att det var ett verkligt 

exempel. Det självupplevda kan vara universellt. En igenkänning. Marcus som kliver av 

från sitt vanliga sätt att leda gruppen och dela med av sig själv. Jag frågar på vilket sätt 

han agerar när det sker sådana här skiften. Marcus säger, med iver i rösten: 

Det är improvisation, du måste släppa kontrollen, och ha lyhördhet. Jag 

har kopplingar till jazzmusiken, jag behöver lyssna och spela samtidigt. 

Det är samma sak här, hade jag haft allt klart för mig så hade jag kunnat 

stå och tala med en vägg. Men det behöver omformuleras och omgöras, i 

mötet med dem. Därför är jag inte lika klok på egen hand, som med dem. 

Det kommer från mötet, blicken, allt det där.. jag får tillgång av deras 

visdom också på något sätt det blir aldrig hundraprocentig tryggt, det är 

insatsen för att det ska ske något. Det är det häftiga. Att ha en attityd, att 

låta flödet komma! 

Jag tänker på min egen erfarenhet av improvisationsteater. Hur det ”bara händer” när vi som 

improviserar ger rum för varandra, lyssnar in det som sker, och på något förunderligt sätt 

redan anar nästa sak att göra. Det är här i min undersökning jag bestämmer mig att också låta 

teaterns blick och perspektiv bistå mitt utforskande av facilitatorns praktiska kunskap. 

Att intervjua – en reflektion om mig själv 
Under intervjuerna händer det vid flera tillfällen att jag känner en stark glädje och 

tillfredsställelse. De jag samtalar med sätter ord på något jag känner igen. De till och med 

bekräftar någon form av ”teori” jag försöker gömma undan. Till exempel om hur vi är i 

världen genom vår kropp, eller hur känslan vägleder tanke och handling. Det är som att jag 

under intervjuerna talar till mig själv, med ett: Ja, där kom det! Men också ögonblicken när 

jag tror att nu kommer det att sägas, det jag vill ska bli sagt, och den jag samtalar med säger 

något annat. Till exempel när jag tycker att de närmar sig att beskriva reflektion-i-handling, 

men gör det inte fullt ut enligt teorin. Jag behöver då stanna till, lämna den väg jag spårat upp 

i mitt inre och jaga ikapp för att vara närvarande igen. Jag känner igen skeendet från att vara 

facilitator. När jag enbart är med mig själv fast det ser ut som att jag är med den andre. Det 

handlar om att lämna sig själv för att återvända till den jag möter, att möta just henne. Där hon 

är. Det berör det som Bion skriver att minnen och begär kan hindra oss från att vara 

mottagliga för det som sker i mötets och rummets nu. 
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När jag lyssnar igenom intervjuerna märker jag tillfällen då jag kunde ha frågat vidare. Varför 

gjorde jag inte det? Jag lät samtalet löpa vidare. Lätt frustrerad så här i efterhand. Det är en 

balansakt mellan att låta samtalet ha sin gång, att inte påverka eller styra, och samtidigt kunna 

stanna till, ställa frågor som fördjupar ytterligare. En balansakt som van Manen, Davies och 

McCracken berör. Å ena sidan, berättelserna träder fram genom att samtalet tar sin egen 

riktning. I den öppenheten ska jag som intervjuare närma mig den andres upplevelse och 

erfarenhet av världen. Å andra sidan ska intervjun inte lämna det område och den fråga som 

ska utforskas. Där har jag att leda och fördjupa samtalet vidare. Det handlar om att uppöva en 

skicklighet och ”timing” när jag är i det ena och gör det andra. Även här finns likheter med att 

vara facilitator. Det handlar om att veta när följa med i det som sker och när ska jag styra i en 

viss riktning? Och vad baseras det på? 

 

Teman som träder fram 
 

Jag lyssnar igenom intervjuerna och skriver in vad som sägs i ett dokument. Det blir många 

sidor. Jag stannar till i lyssnandet när jag tycker att det finns intressanta passager som knyter 

an till min frågeställning och som berör de teman som finns i min frågeguide. Jag 

transkriberar mer noga och i fler fall är det textavsnitt som blir citat i den här essän.  

När jag lyssnar igenom intervjuerna, transkriberar avsnitt och skriver in dem i essän skönjer 

jag några teman. Att jag skönjer dem ser jag som ett samspel med den läsning jag haft och 

några av de teorier som jag mött och det som träder fram genom intervjuerna. I min 

undersökning börjar nu mötet mellan teorier om praktisk kunskap och de intervjuades egna 

erfarenheter av sin praktiska kunskap. 

Cecilia, Karin, Lena och Marcus kommer in på betydelsen av intuition och hur undflyende det 

är att beskriva vad intuition är. Några knyter intuition till erfarenhet, hur en lärt sig genom 

praktiken, som Cecilia, Karin och Lena berättar om. Är det ett sätt att närma sig att förstå 

intuitions betydelse och vad intuition handlar om? Annat tema som träder fram är betydelsen 

av känslan. De känner något i en situation som gör dem uppmärksamma. Cecilia och Lena 

talar om kroppsspråk, tonfall, blickar som bildar ett mönster och en igenkänning. Att känslan 

vägleder dem. Lena säger. ”Jag går på känslan att jag vill göra något”. Känslan kan vara 

obehaglig och upplevas som ett motstånd, men kan ”omformuleras” som en möjlighet, det 

som Karin talar om. Genom olika berättelser träder frågan om samspelet mellan känsla, tanke 
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och handling, men också reflektion fram. Sker det som en ordning eller är det överlappande? 

Karin berör det när hon reflekterar kring skillnaden mellan reflektion som en tankemässig 

process och intuition som är känslor, kroppslig och kanske också själslig process. Lena talar 

om känslan som vägleder och tanken kopplas till när det ska göras någonting.  Ett annat tema 

är att alla pratar om hur de är i rummet, med sin kropp, sin blick, och hur viktigt det är att inta 

rummet, vara i rummet, och möta deltagarna så som bland annat Lena och Ulfs vittnar om. 

Ulf är inne på att vara den som möjliggör svåra berättelser, att ta emot dem så att andra 

lyssnar. Det spelar roll hur en är med sina kroppar. Inte bara facilitatorn utan också 

gruppdeltagarna. Att de genom olika övningar kommer i samtal med varandra så som Cecilias 

övning med bollar och Susannas med linjeövning fungerar. Marcus berättelse ställer en fråga 

om hur personlig man kan vara, för att skiftet ska kunna ske. Han kopplar till improvisation, 

vilket väckt min nyfikenhet kring hur improvisationsteaterns blick kan bistå i min forskning. 

Teman och begrepp som trätt fram genom deras berättelser är intuition och erfarenhet, känsla-

tanke- handling samt reflektion, om kroppens betydelse och att inta rummet. Dessa teman är 

en bra ingång för kommande samtal som fokusgrupp. För att knyta an till Maria Hammarén 

som skriver ”En av förutsättningarna för samtalets energi är intersubjektivitet, att tala utifrån 

gemensam begreppsanvändning.”67 

Ett av de teman jag särskilt vill fördjupa är på vilket sätt deras handlande sker stegvist och 

löpande, som ett kunnande i sig. Eller finns det exempel där reflektion över handlandet äger 

rum medan de handlar? De beskriver hur de handlar tills de kommer till en viss situation när 

något oväntat dyker upp. Där känslan vägleder, intuition tar dem vidare till ett annat 

handlande. Men frågan är vad som sker inom dem. De stannar inte av arbetet och tar en paus. 

Utan de agerar medan de ändrar sitt agerande. Sker det någon form av reflektion över det de 

gör medan de gör det? Jag minns att jag vid intervjuerna försökte få dem att fundera över det, 

men att det var svårt för dem. Jag tar upp frågan när vi möts som fokusgrupp.  

  

                                                           
67 Maria Hammarén, Ledtråd i förvandling, Stockholm: Dialoger, 1999, s. 89. 
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Samtal i fokusgruppen 
 

De fem facilitatorerna jag intervjuat bildar en fokusgrupp. Jag möter dem ett antal veckor 

efter den sista intervjun. Vi befinner oss i en slottsliknande miljö. Vi har avskilt och vackert 

möblerat rum. Jag vill att de ska känna sig uppskattade. Miljön ska bjuda in till förtrolighet. 

Samtalet i fokusgruppen kretsar kring de teman jag ringat in. Dessa är: 

 Intuition och erfarenhet 

 Känsla och tanke 

 Kropp och rum 

 Kunnande- och reflektion-i-handling 

Inför samtalet får facilitatorerna ett dokument - se bilaga 3 - med de olika temana. För varje 

tema finns det citat från intervjuerna, några rader av filosofer och teoretiker som berör det 

som kom ur intervjuerna och några frågor. Jag inleder dagen med att hälsa dem välkomna. Jag 

går igenom syftet med min forskning igen och upplägget av dagen. De har inte alla träffat 

varandra förut, så vi gör en presentationsrunda där de berättar litegrann om sig själva och det 

roliga med att facilitera. Jag sätter igång att spela in och därefter får de samtala tema för tema. 

För varje tema introducerar jag bakgrunden till mitt val av tema, jag lyfter några av citaten, 

texterna och frågorna samt instruerar vilken samtalsmetod de ska använda. 

Under samtalet bekräftades de teman och viktiga begrepp som jag vaskat fram utifrån 

intervjuerna. Det framkom inget som motsade dem. Vid samtalet under dagen betonades och 

nyansera vissa delar av teman. Nyanseringar, fördjupningar och konkretioner som jag nu 

redogör för. 

Intuition och erfarenhet 
Intuitionen kan vara som en bild och ett mönster. Lena har beskrivit det som att det som är en 

bild. Hon fortsätter: ”För att veta var gruppen är nu… Den där bilden, svårt att säga vad det 

är. Jag måste stämma av bilden med min erfarenhet. Det är något slags tillstånd. Där jag 

känner.. okey, här är vi.” Jag känner igen mig i att det kan finnas en bild och ett slags mönster 

inom en själv som vägleder vidare. I min egen berättelse var det ett inre mönster baserat på 

hur deltagarna reagerade, och det fick mig att göra annorlunda. I det görandet ändrades 

mönstret. Karin berättar hur hon kan ha tänkt ut en övning men när hon pratar om den märker 

hon att beskrivningen är helt annorlunda. När övningen sedan genomförs blir det bra. Genom 

pratandet i nuet med de som finns i rummet träffar hon rätt i sin beskrivning jämfört med det i 
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förväg uttänkta. Karin invänder emot en alltför stark betoning av erfarenhet. Det är magiskt 

när intuitionen infinner sig och hon fortsätter: ”Intuition är en process. Det är att vara 

närvarande i min kropp och i det tredje rummet. Det som sker i det rummet är i relationen oss 

emellan. Du säger någonting, jag svarar på något annat jag hörde, och du säger, nej, det var 

inte så, men det är intressant det du säger. Det skapar något i nuet.” Det skrattas först till men 

blir också allvarsamt. Jag märker en skillnad dem emellan hur de beskriver intuition. För att 

tala med Davies, jag ser att de inte har en gemensam förståelse när det gäller intuition. I det 

fortsatta samtalet försöker de att närma sig varandra, i värnandet av ett gott samtalsklimat och 

en kollegial gemenskap. Men genom att Karin lyfter in begreppet magi blir det ännu en gång 

tydligt hur svårfångad intuition är. Det blir för att tala med Anderson och Glass-Coffin genom 

hur de nu talar med varandra, betonar olika saker, en stringens i samtalet som bistår deras 

egen reflektion. Liksom min. 

Känsla och tanke 
För Karin finns ett skeende från känsla, till tanke och sedan handling i den ordningen. 

Däremot, eller därmed, menar hon, är det inte säkert att handlingen blir enligt första 

ingivelsen. Man kan tänka om utifrån situationen, och ställa frågan; vad blir bra? Cecilia 

lyssnar uppmärksamt och fyller i: ”Jag kan reagera direkt på en känsla och gå till handling. 

Jag har lätt att reagera på känsla. Jag är expressiv och spontan. Jag behöver träna på att 

medvetandegöra mig att det blir en tanke innan jag handlar. Och det finns nog ett både och 

tror jag.” Marcus lyfter fram betydelsen av att träna hur man ska handla. Är man nära till 

känsla bör man arbeta med hur ens tanke kommer med. En träning som ger en medvetenhet 

om vad som sker i en själv. Vad är det jag känner egentligen? 

Ulf initierar ett samtal om att hantera en uppgift måste vara styrande för ens känslor och 

tankar. Hur ligger jag till med uppgiften, kan vi nå dit vi önskar, vad går emot? Det är både 

känslor och tankar. Lena menar att avstämning emot uppgiften är en tankeprocess. Medan 

känslan används för att fånga upp signaler. För deltagarna i en grupp, säger Marcus, handlar 

det om ett både och: ”Förstår deltagarna? Är de med mig? I både tanke och känsla. Det går 

inte att särskilja dem.” Karin fyller i med att tanken är ett sätt att kommunicera känslan, inte 

att agera. Tanken är ett sätt att dela med sig själv och andra vad som händer. Att vi kan prata 

om det. Men säger Karin: ”tanken har som upphov att lära och kommunicera känslan”. Så 

känslan är med även när jag tänker.  
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Kropp och rum 
De är rörande överens om hur viktigt det är vara medveten om hur man är med sin kropp i 

rummet. Hur man står, går och sitter. Var man befinner sig och hur man riktar sin kropp och 

blick emot andra. Men också vilka metoder som används. Till exempel övningar med 

möjlighet att röra sig i rummet, bli synliga för varandra, vilket leder till samtal. Ulf berättar att 

han ofta sätter sig bland deltagarna. Deltagarna ska få träda fram. När grupper redovisar 

ställer han sig i skymundan i lokalen, så att de intar scenen. 

Karin berättar att hon behöver peppa upp sin egen kropp. För att vara på plats. Men å andra 

sidan kan det bli överdrivet och inte stämma med gruppen. ”Men min kroppshållning 

påverkar mig”, säger hon. ”Jag måste ha rätt skor för det jag ska göra.” Det skrattas till i 

gruppen. ”Skorna ska stämma med mitt uppdrag, det jag ska göra, var jag är”, säger hon. Jag 

flikar in att det påminner om skådespelaren Allan Edwall som lär ha sagt att för att komma in 

i en roll behöver han få tag i rollkaraktärens skor. Det är när han går in sig i skorna som rollen 

träder fram. Facilitatorer kan på liknande sätt med klädsel, stil, och sitt sätt att vara gå in sig i 

en roll när man intar rummet och vad som ska ske där, vilket Lena är inne på. 

Cecilia och Karin kommer in på att man som facilitator håller tillbaka det kroppsliga. Att man 

styrs av vad man tror att deltagarna har för behov av trygghet och vanor. Det går att utveckla 

arbetet med kroppen som Cecilia kallar det ”tagbara”. Kroppen tar i något, rör sig, luktar, ser 

och deltar. Det gör något med oss hur vi är med det tagbara tillsammans, menar Cecilia. 

Marcus berättar att när han rör sig från teoretiska till kroppsliga övningar har han ett 

mellansteg där han visualiserar idéer på blädderblock. Särskilt när det är stark affekt i 

rummet. Istället för att deltagare ska tala mot varandra skriver han det som sägs på en 

whiteboardtavla. Whiteboardtavlan och det som står där blir som en egen kropp i rummet som 

de med distans ser samtidigt. Då är inte steget långt från att tillsammans se vad som kan göras 

härnäst.  

Kunnande och reflektion-i-handling 

Jag inleder nästa tema med egen reflektion från intervjuerna. I deras berättelser utövas ett 

kunnande i deras sätt att handla. Frågan är om de utövade någon form av reflektion medan de 

handlade? Marcus säger att det finns en risk att han blir praktisk medan deltagarna reflekterar. 

Min egen reflektion tappas bort, säger han, framförallt när jag gör saker som jag gjort så 

många gånger förr och fortsätter: ”Jag behöver hela tiden arbeta med att ta mig tillbaka till 

reflektion”. Cecilia flikar in: ”Jag tror, att vi ofta är i reflekterar-i-handling, att vi snabbt 
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tänker något annat och ändrar medan vi gör. Men vi tänker inte på det sättet om det, vi liksom 

pratar inte om det. Förrän nu.” Det hummas med. 

De samtalar vidare om två varianter när det gäller reflektion. Den ena varianten innebär att 

man har eller kan skapa tid för att reflektera. Den andra varianten är när det inte finns någon 

tid. Karin berättar att när hon står inför en situation hon inte ens kunde tänka skulle kunna 

komma och inte kan ”pausa” för att finna vad hon ska göra, så ”kör hon på”. Hon genomför 

en tänkt övning medan hon allteftersom den genomförs kommer på vad som ska vara nästa 

steg. För att kunna göra på det sättet behövs erfarenhet, menar Karin. Om det sedan inte finns 

en utväg fortsätter jag ändå, berättar hon, och fortsätter: ”Jag leder bussen mot stupet, medan 

jag tänker ut hur vi kan krascha så att det inte blir så farligt. Varje gång skaffar jag mig en 

erfarenhet. Men när bussen närmar sig stupet, så skaffar jag vingar till bussen.”  Lena flikar in 

att planen för hur något ska göras är hennes egen. Men vad som sker är ofta något annat. 

Gruppen har sin process och det präglar vad jag gör. Det sker medan vi gör det vi gör, 

avslutar hon. Det är väl så det går till, att jag tar in subtila signaler och låter det prägla vad jag 

gör härnäst. 

Nu har jag intervjuat och varit med om ett samtal i fokusgrupp. Det som har skett, för att 

anknyta till Davies och Hammarén, är att jag genom kvalitativa och öppna samtal fått syn på 

det gemensamma, och ett antal teman som jag anat har blivit bekräftade. Teman som blivit 

förtydligade såväl som mångfacetterade. Än finns ingen färdig bild - men jag kan skönja - 

aspekter av praktisk kunskap. 
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Samtal med filosofer 
 

Inledning 

Det är dags att låta teman som trätt fram komma i dialog med ett antal teoretiker och filosofer 

som skrivit om praktisk kunskap. Flera av dessa teman fanns med mig från början i texter om 

praktisk kunskap. Till exempel John Dewey om erfarenhetens betydelse, Fredrik Svenaeus om 

kroppen och Donald Schön om kunnande- och reflektion-i-handling. Medan andra under 

arbetet med den här essän trätt fram mer än jag hade föreställt mig. Det blir, för att anknyta 

till Maria Hammarén, som att samtalen, läsandet och skrivandet vägleder till möten med 

ytterligare andra filosofer. Till exempel frågan om intuitionens betydelse där Dunnes 

masteruppsats från 2015 uppmärksammade mig på Lundafilosofen Hans Larsson.68 

Intuition 

Intuition är spännande, för det finns ju ingen som vet vad det är.69  

Vid en av intervjuerna brister Cecilia ut: ”Nämen det är intuition”. Karin säger å sin sida att 

”Intuition är spännande. En del av det är erfarenhet, en del har att göra med mitt omedvetna 

medvetande." Och menar hon, intuition kommer till i mötet med andra. Lena pratar om 

intuitiv kunskap som bygger på ett insamlande av erfarenheter och andras texter. I 

intervjuerna och samtalet i fokusgruppen försöker facilitatorerna att utröna vad intuition är 

bakom det första de säger. Intuition tycks vara en viktig aspekt av facilitatorers praktiska 

kunskap. Men som samtalen tar form verkar det vara ett undanglidande begrepp för dem. Det 

är för att tala med Starrin, Renck och McCracken som att jag lyssnar efter det som 

facilitatorerna har svårt att finna ord för: Vad är då intuition? Lundafilosofen Hans Larsson, 

skriver: 

Och framför allt, man har i intuitionen sett mera ett utslag af känslan än 

af tanken. Ty det synes vara en karakter som alltid förenar sig med det 

intuitiva vetandet, att det äro åtföljdt af känsla och stämning; äfven för 

Spinoza, den kalla tankens man, äro detta vetande af tredje ordningen 

själens yttersta åtrå och dess salighet. Och det finnes filosofer, för hvilka 

det högsta kunskapsorganet rent af sammanfaller med känslan, liksom 

                                                           
68 Hans Larsson verkade som professor i teoretisk filosofi i Lund 1901-1927. Även om det inte verkar ha funnits 
någon bestämd teori som alla tidiga lundafilosofer förknippas begreppet lundafilosofi ibland med vissa av Hans 
Larssons läror. Hans filosofiskt kanske mest uppmärksammade verk, Intuition (1892), behandlar intuitionens 
avgörande roll inte bara för konsten och diktningen utan även för vetenskapen och kunskapsprocessen i största 
allmänhet. Se vidare: Erik J Olsson, Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag, Lund: Filosofisk tidskrift, 
2008. 
69 Intervjun med ”Karin”. 
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det för det allmänna medvetandet står så, som om känslan, i det hon med 

sin längtan pekar hän emot i vårt väsen rotade behof, också i vissa fall 

instinktivt kan vägleda oss, där tanken står stilla.70 

Intuition, menar Larsson, är utslag av känslan som relaterar till längtan och dess 

grundläggande behov. Känslan uttrycker sig genom intuition när tanken inte förmår vägleda. 

Därför kan det vara svårt att ge ord för vad intuition är när den ska beskrivas. En beskrivning 

innefattar också tanken. Vid intervjuerna och i fokusgruppssamtalet kom facilitatorerna in på 

intuition som en känsla med erfarenhetens betydelse. Det senare var dock något Karin 

reagerade på. För henne är det ”magi” i betydelsen att förbli fascinerad över att inte veta och 

att intuition blir till i det mellanmänskliga mötet. Hennes inspel osäkrade en längtan att 

tillsammans förklara och veta. Karin agerade som en facilitator och hjälpte gruppen att vara 

kvar i det undersökande samtalet med utgångspunkt från deras faktiska erfarenheter. Lena 

kom in på intuition som bild och mönster. Det var då jag började fundera över mönster som 

en komponent såväl för intuition som erfarenhet. Att mönster både vägleder och kommer till i 

situationer. Mönster som återknyter i nya liknande situationer, vägleder och omformeras på 

nytt. Beroende på situation träder olika mönster fram. Intuitionen kan då ses som ett sätt att 

förändra mönstren. I möten finns en intention och en längtan där man vill något med varandra. 

I det relationella uppstår mönster som facilitatorn kan agera ifrån, vilket i hög grad baseras på 

tidigare erfarenheter av liknande situationer. 

Bröderna Hubert och Stuart Dreyfus, filosof respektive matematiker skriver i ”Fem steg från 

nybörjare till expert”: 

När vi talar om intuition eller praktisk kunskap syftar vi på den förståelse 

som uppkommer utan ansträngning, genom en urskillningsförmåga som 

är resultat av tidigare erfarenheter. [--] Intuition eller praktisk kunskap, 

som vi förstår det, är varken vilt gissande eller övernaturlig inspiration, 

utan den typ av förmåga som vi alla använder hela tiden i våra 

vardagliga sysslor,71  

Intuition och praktisk kunskap kommer utan ansträngning genom en urskillningsförmåga. En 

förmåga som baseras på tidigare erfarenheter. Det är inget vilt gissande eller något 

övernaturligt, enligt Dreyfus.  Intuition är inte någon steg-för-steg inrutad tillblivelse, utan blir 

                                                           
70 Hans Larsson, Intuition - Några ord om diktning och vetenskap, Stockholm: Dialoger förlag, 2012 (ny 
tryckning), s. 10.  
71 Hubert L. & Stuart E. Dreyfus, ”Fem steg från nybörjare till expert”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red 
Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 7, 2015, s. 322. Översatt av 
Jim Jakobsson, kapitel 1 i boken Mind over Machine – The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of 
the Computer, New York, USA: The Free Press, 1986. 
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till genom det som sker i nuet. Det blir som, för att tala med filosofen Donald Schön, att 

arbeta med ”situationens material”.72 Se mer i avsnittet om Kunnande- och reflektion-i-

handling. 

I ”Fem steg från nybörjare till expert” beskriver Dreyfus en progressiv stege för det praktiska 

yrkesutövandet där de två övre stegen är ”den skicklige” respektive ”experten”.73 

Progressionstegen är en något förenklad men användbar referensram för att reflektera praktisk 

kunskap och intuition. När facilitatorerna berättade om hur de agerade i kom jag att tänka på 

Dreyfus beskrivning om den skicklige respektive experten. Om den skicklige skriver de; ”En 

skicklig utövare organiserar och förstår alltså sin uppgift intuitivt, men lär likväl märka att han 

ibland tänker analytiskt på vad han ska göra”.74 Här finns tanken med för att se vad som ska 

göras. En intuitiv förståelse kan följas av ett distanserat beslutsfattande. Om experten skriver 

de att även om dennes ”prestationer i de flesta fall förlöper obesvärat och icke-reflektivt, kan 

en expert också överväga innan han handlar, när tiden så tillåter och mycket hänger på 

resultatet.” 75  Dessa överväganden handlar om att kritiskt reflektera över sina intuitioner. 

Medan den skicklige agerar intuitivt kan experten reflektera över sin intuition. 

Det var slående hur facilitatorerna hade svårt att sätta fingret på vad intuition är. Kan jag då 

dra slutsatsen att de mestadels agerar som den skicklige? Men hur ska jag då förhålla mig till 

beskrivningar som Cecilias i intervjun: ”jag bara gör det!” Oavsett det menar jag att 

facilitatorernas berättelser med stöd av Hans Larsson och Dreyfus visar att intuition är en 

viktig aspekt av facilitatorers praktiska kunskap. Hans Larsson skriver:  

Det kan räcka längre eller kortare, detta tillstånd, men antagligt är, att det 

icke blir stort mer än ögonblickligt, och att i en blink oraklets portar är 

lika slutna för mig som någonsin - och jag knappast mer än i summan 

kan gömma de ord jag förnummit.76 

Det är en summa av det man har varit med om, med delarna knappt förnimbara. Därför 

Cecilias häpna utrop: ”Nämen det är intuition”, efterföljt av ett skratt. Ett skratt som för mig 

betyder att det går inte att veta mer än det som finns i hennes berättelse. Att hon känner och 

                                                           
72 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”, Klassiska texter om praktisk kunskap, 
red. Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 7, 2015, s. 367. 
73 Hubert Dreyfus har på senare år lagt till ytterligare två steg, steg nr 6 mastery (imagination), steg nr 7 
practical wisdom. Dreyfus, “How far is distance learning from education”, The philosophy of expertise, red. E. 
Selinger & R. Crease, New York: Columbia University Press, 2006. Jag bedömer att de två stegen Den skicklige 
och Experten är relevanta för min reflektion. 
74 Dreyfus, 2015, s. 322-323. 
75 Dreyfus, s. 326. 
76 Larsson, s. 58-59. 
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”ser” något outtalat bland deltagarna när frågan om mejl ställs. Hon blir både överraskad och 

samtidigt känner hon igen sig. Apropå mönster bildade av erfarenheter. Liksom att det som 

sker äger rum tillsammans med deltagarna. Det som sker i min inledande berättelse och för 

Marcus när han genomför sin övning och samtalet formar sig minst lika mycket utifrån 

deltagarna. 

En fråga som hänger kvar hos mig är vad Dreyfus menar med att intuition och praktisk 

kunskap kan ses som synonymer med hänvisning till den förmåga vi utövar i våra 

vardagssysslor.77 I min egen berättelse får jag ingivelsen att börjar röra mig ut i lokalen. Det 

är inte en tanke, det är något jag bara börjar göra. Därefter blir jag medveten om vad jag gör 

och tanken träder in i vad som är nästa handling. Jag tänker att praktisk kunskap kan innefatta 

intuition men att den också har med tanken att göra. I flera fall när vi utövar praktisk kunskap 

är vi tänkande. Eller menar Dreyfus att intuition också är tänkande? Tänkande på vilket sätt? 

Hans Larsson säger att intuition är mera känsla än tanke, men därmed sagt också liten del 

tanke. Karin berättar att det är en fysisk upplevelse i kroppen. Men hon tolkar den. Alltså 

tanke? Även om hon lite längre fram i intervjun säger: ”nej, det går mikrofort, superfort” och 

att hon överraskas av att höra vad hon själv säger. Karin menar att reflektion är en 

tankemässig process medan intuition är känslor, kroppslig kanske själslig process. För mig 

knyter det an till Hans Larssons i ”vårt väsen rotade behof”. Att det har att göra med vad vi 

behöver i ett möte med andra. Beroende på vad som sker kommer vi att känna något. Eller 

Cecilia som menar att hon inte alltid är medveten utan reagerar spontant, att hon omedvetet 

samlat på sig ”inspel under ytan”. Med det sagt vill jag pröva att gå Hans Larsson till mötes 

och säga att intuition i första hand är känsla och kan inte ses som synonym med praktisk 

kunskap. Praktisk kunskap innebär både känsla och tanke. Mer om praktisk kunskap i 

avsnittet med samma namn.   

Summerande reflektion 

Intuition som aspekt av praktisk kunskap blir till i nuets situation i det relationella mötet med 

andra. Intuition baseras på och utgår från känslan som uppkommer i detta nu baserad på 

tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter träder fram som mönster i intuitionens känsla och 

vägleder till vidare handling. Mönstret är en estetisk dimension som går utanför vetandet men 

ett slags förnuft som uttyder känslan. Den senare vill jag benämna emotion. Innan vi kommer 

till samspelet mellan känsla, emotion, tanke och handling (se därefter kommande avsnitt) 

                                                           
77 Dreyfus, s. 322. 
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behöver åtminstone jag reflektera vad är då att erfara? På vilket sätt är det ytterligare en 

aspekt av praktisk kunskap för facilitarorer? 

Erfarenhet 

Hur mycket kurser och böcker jag än läst skulle det inte ha hjälpt mig 

lika mycket som den praktiska erfarenheten hjälpt mig.78 

Facilitatorernas intuition finns med när skiften i en grupp äger rum. Erfarenheter spelar en 

viktig roll för att intuition ska äga rum. Filosofen och pedagogen John Dewey menar att 

erfarenhet utgörs av en kontinuerlig sammansmältning av gjorda erfarenheter79 Varje 

erfarenhet är resultatet av hur en människa interagerar med det som finns i denna värld. En 

människa gör något, som att lyfta en tung sten, som Dewey använder som exempel. Eller att 

Cecilia ställer en fråga om mejlet alla inte svarade på. Handlandet får konsekvenser - 

människan går igenom en erfarenhet. Dewey använder till och med begreppet genomlider.80 

Stenen är tung. Eller den jag säger något till blir fundersam. Eller glad. Människan gör och 

genomgår - en erfarenhet formas. Det som sker formar hennes nästa görande. Till exempel att 

använda en planka för att lyfta på stenen. Eller att man vill påverka hur man ska 

kommunicera. Dewey menar att eftersom erfarenheten inte bara är ett alternerande mellan att 

göra och att genomgå utan att det är en relation där emellan, finns mönster och struktur för 

erfarenheten.81 Mönster vi har kvar inom oss. Jag kommer till det som Lena lyfter i 

fokusgruppen, om mönster och bilder: ”Den där bilden, svårt att säga vad det är, måste 

stämma med bilden av min erfarenhet.” Det blir som att bilden hjälper henne att handla. Jag 

tänker vidare att Cecilia var med om liknande när någon väcker en till synes praktisk fråga 

men som för många bär en djupare betydelse, i det här fallet att vara med och bestämma. Eller 

Marcus som berättar att han brukar använda sig själv med erfarenheten av att det brukar bli 

bra. Facilitatorernas berättelser är specifika erfarenheter. Dewey talar om hur vi bär med oss 

just erfarenheter som ett ”den gången då..”. Marcus berättar om övningen när han gråter, 

Cecilia om när hon ger plats för vidare samtal utifrån en mejlfråga, Lena om när hon efter en 

hektisk morgon intar rummet, Ulf om berättelsen han får höra och som berör alla, Karin om 

den gången när hon bemötte en fråga som försökte förändra temat för samtalet. I anknytning 

                                                           
78 Intervjun med ”Cecilia”. 
79 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 
Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 7, 2015, s. 64. 
80 Dewey, s. 75-76. 
81 Dewey, s. 76. 
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till tänkande och konstnärlighet skriver Dewey att det finns en estetisk dimension i att göra en 

erfarenhet: 

Inte desto mindre har erfarenheten i sig en tillfredsställande emotionell 

kvalitet eftersom dess inre sammansmältning och fulländning har 

uppnåtts genom ordnad och organiserad rörelse. [--] I den meningen är 

den estetisk. ]--] Utan den är tänkandet resultatlöst. Kort sagt, den 

estetiska erfarenheten kan inte klart skiljas från den intellektuella 

eftersom den senare måste bära en estetisk prägel för att själv vara 

fullständig.”82 

En fråga jag ofta ställt mig som facilitator är hur jag förnimmer en bild och ett mönster när jag 

ändrar mitt agerande. Det vägleder genom hur jag bidrar till att ett helt mönster formar sig i en 

viss riktning. Det är svårt att sätta ord på det och jag har i flera år tänkt att det är något 

konstigt och inget jag kan dela. När jag nu skriver den här essän och har med mig 

facilitatorernas berättelser om bild och mönster samt Deweys text om estetisk tycks något av 

min undran bli besvarad. Att erfarenheter formar mönster som träder fram och vägleder i nya 

situationer för att sedan upprepas, kompletteras och utvecklas. Marcus kommentar om 

jämförelsen med jazzen och att improvisera är för mig närbesläktat med att ana och se ett 

mönster. Att kliva in i ett skeendes skapande av mönster. Eller för den delen min egen 

erfarenhet av improvisationsteater. Dewey skriver att ”ingen erfarenhet, oavsett sort, kan vara 

en enhet om den inte har en estetisk kvalitet.”83 

Bröderna Dreyfus text tar sina exempel från yrkes- och kunskapsområden som rymmer en stor 

mängd fakta och aspekter som relaterar och inverkar på det som sker. Till exempel vård och 

undervisning. 84  Något som i hög grad stämmer överens med facilitatorernas yrkesområde. 

Dreyfus menar att en hög färdighetsnivå inom dessa områden kräver en ”betydande konkret 

erfarenhet av verkliga situationer”.85 Med det sagt är det väntat att facilitatorerna lyfter fram 

erfarenhet som en viktig aspekt av deras praktiska kunskap. Erfarenhet som del av intuition, 

men också som något eget. Erfarenhet är att göra och genomgå något som formar en vidare. 

Erfarenhet som träder fram som ett ”den gången då…” eller ett mönster som visar vägen 

vidare, särskilt när arbetet med en grupp behöver ta en annan väg än den i förväg uttänkta och 

planerade. 

                                                           
82 Dewey, s. 68. 
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Summerande reflektion 

Erfarenheter är genomlevda och specifika och de kommer av konkret handlande. Erfarenheter 

är kvar som konkreta och specifika inom en. I en situations specifika skeende aktiveras 

erfarenheter som knyter an till situationen. Dessa erfarenheter bildar mönster av erfarenheter 

som möjliggör för handlingar att allteftersom komplettera mönstret. Att i stunden med sin 

handling fylla en lucka eller vidareutveckla mönstret. Jag menar att vi här med Dewey kan 

tala om en estetisk kvalitet. Det blir för mig att vi i stunden inte kan veta, men vi kan agera på 

känslans och mönstrets vägledning. Vi distanserar oss inte från det som sker utan vi låter detta 

skeende vara det som bär oss. Känslan får med mönstret en riktning som hänger samman med 

en intention, det man vill med mötet. Erfarenhet är en väsentlig aspekt av praktisk kunskap i 

betydelsen att ha genomgått en erfarenhet som bildat mönster - en estetik - med andra 

erfarenheter. Mönster som vägleder vidare handling. Mönster av erfarenhet som ombildas 

genom nästa handling.  Det leder vidare till frågan på vilket sätt känsla, emotion, tanke och 

handling är aspekter av praktisk kunskap? 

Känsla, emotioner, tanke och handling 

Jag går på känslan att jag vill göra något. När jag sedan gör någonting, 

då måste jag koppla på lite huvud också.86 

Känslor spelar en viktig roll för hur en agerar som facilitator. När något inte går som man 

tänkt sig eller när det man tänkt får en annan betydelse än det tänkta. Känslor kommer i 

kroppen. Känslor som går vidare till tanke och handling. Hur ska jag förstå det här? På vilket 

sätt samspelar känsla, tanke och handling? Fredrik Svenaeus, professor på Centrum för 

praktisk kunskap, Södertörns högskola, har skrivit om emotioner och känslans betydelse med 

koppling till tanke och handling. Här tycker jag mig se en beröring till Larssons skrivning om 

känslans betydelse för intuition. Svenaeus skriver:  

Känslan är en drivande kraft till handling - faktum är att 

ordet ’emotion’ kommer från det latinska verbet ’motere’ 

som betyder att röra sig. Känslorna är alltså det som förmår 

oss att röra oss, att engagera oss i världen på olika sätt.87 

Känslorna känns inte bara i våra kroppar utan världen framträder på särskilt sätt utifrån våra 

känslor. Hotfull värld, glad värld, ilsken värld. Svenaeus skriver: ”Eftersom känslor handlar 

om världen är de också bärare av kunskap om denna värld. Vi ser och strukturerar världen på 

                                                           
86 Intervjun med ”Lena”. 
87 Svenaeus, ”Känslorna kunskap: exemplet emotionell intelligens”, Vad är praktisk kunskap, red. Jonna 
Bornemark och Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2014, s. 93. 
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ett visst sätt i känslan.”88  Med hänvisning till filosofen Martha Nussbaum menar Svenaeus att 

känslor med intentionellt innehåll ofta kallas för emotioner. Det är nu när jag skriver som 

emotioner kommer med i min reflektion och temat känsla-tanke succesivt utvecklas till 

känsla-emotion-tanke-handling. Nussbaum skriver: ”Emotionerna är en blandning av 

trosföreställningar och känslor som formas av en tanke under utveckling, och i sina reaktioner 

är de högst omdömesgilla”.89 De vägleder vidare i varje konkret situation. 

Det är genom känslorna världen öppnar sig upp för mig. Det blir ”ett känslorum som 

därigenom också blir ett handlingsrum och ett tankerum. Känslorna fyller världen med 

betydelse”.90  Känslor visar att det betyder något för mig, att jag riktar mig till och vill något 

med detta möte. Jag har för att tala med Nussbaum och Svenaeus en trosföreställning, en 

intention med det jag gör. Det är i samspelet - eller för all del ”krocken” - mellan denna 

intention och det som sker i möten med människor som känslor känns i våra kroppar. Att föra 

till emotion gör att jag kan särskilja känslor i betydelsen känner att något gör fysiskt ont eller 

jag blir akut rädd för att trilla över stupets kant med känslor i betydelsen jag känner något nu 

för det är viktigt för mig det som sker. Jag tänker att emotion har att göra med mina känslor i 

mötet med människor. 

Möten med andra människor ger mig möjlighet att genom känsla och emotion förstå. 

Svenaeus beskriver det som att vi har förmågan till en direkt kroppslig förståelse när åsynen 

av den andre försätter vår kropp i samma känsla som dennes, dock i en mildare form.91 

Känslan väcks i kroppen och ”läses av mellan kroppar genom ett slags härmningsreaktion 

redan innan vi hunnit medvetandegöra våra synintryck och tänka några tankar”92. Det sker 

genom spegelneuronerna i våra hjärnor. I min berättelse är det tvekan i deltagarnas kroppar 

och blickar som försätter mig i en tvekan hur jag ska göra. Det är då jag börjar röra mig i 

rummet. Jag ”bara gör det” och blir allteftersom medveten om det jag gör. Jag rör mig utifrån 

en intuition baserad på erfarenhet att då bryts min tvekan. Men också med en emotion som 

vägleder för jag vill något med mötet och de som finns i rummet. Jag rör mig och då rör sig 

själva skeendet i rummet. Cecilias exempel visar hur hon genom några deltagares 

kroppsspråk, sätt att prata och tonfall känner av hur de känner sig utestängda. Utan att hon för 

                                                           
88 Ibid, s. 92. 
89 Martha Nussbaum, Känslans skärpa tankens inlevelse – Essäer om etik och politik, Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 1995, s. 81. 
90 Svenaeus, ”Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens”, 2014, s. 93. 
91 Ibid, s. 98. 
92 Ibid, s. 99. 
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den skull är utestängd. Hon är i ett samspel och känner in genom sin kropp i rummet. Det är 

för att tala med Svenaeus att kroppen ”måste vibrera i takt med den andre för att jag skall 

kunna förstå hans känslor”.93 

Känslor läses av mellan kroppar innan vi blivit medvetna och hunnit tänka några tankar. 

Tanken tar sats från en kroppslig och känslomässig jordmån som bestämmer emotionens 

riktning och avsikt.94 Nussbaum menar att våra emotioners karaktärer är grundade i en känsla 

för det egna självet och vad vi vill. Så våra emotioner är föremål för våra överväganden av 

vad vi strävar efter och vill åstadkomma.95 Alltså, det som är viktigt för mig. De är på så sätt 

förnuftiga. Emotionen kan spela en kognitiv roll.96 I min egen och Cecilias berättelser känner 

vi in vad som sker, var någonstans var och en befinner sig i skeendet i relation till det som vi 

önskar ska kunna ske. Det finns en emotion i känslan, alltså en riktning varthän. Därför gör vi 

det vi gör. Vi låter inte känslan bara vara, utan med känslan, emotionen och tanken finner vi 

en riktning att handla.  

För mig tycks det finnas en ordningsföljd känsla-emotion-tanke och sedan handling. Men 

frågan är om den är så kronologisk? I fokusgruppsamtalet säger Karin att för henne är det en 

tydlig ordningsföljd med känsla-tanke-handling. Det är med tanken hon kan justera sin 

handling, så den inte bara baseras på känslan. Cecilia säger att för henne kan det lika gärna gå 

direkt från känsla till handling och först när handlingen utförs kommer tanken. Jag kan själv 

känna igen mig i den beskrivningen. I min egen berättelse är det först när jag rör mig ut i 

lokalen som jag börjar tänka. Även om jag är kroppsligt medveten om min rörelse är det inte 

förrän jag rör mig och pratar som jag tänker tankar om vad jag gör. Hur ska jag förstå det här, 

kan det vara ett både och? Är det i ”mellanläget” mellan känsla och tanke som emotionen 

kommer in? Emotionen som en förnuftig brygga mellan att känna till tanke som leder till en 

handling, relaterat vad jag vill med mötet.  Det är nu när jag skriver om känsla, tanke och 

handling som jag återvänder till den här sekvensen i fokusgruppsamtalet. Det är för att 

relatera till Hammarén som att jag skriver fram betydelser, frågor och förhoppningsvis en 

fördjupad förståelse genom mitt skrivande.  

Till frågan om ett både och vill jag föra till känslornas förändring allteftersom ett skeende 

pågår. John Dewey skriver: ”Känslor är i själva verket, när de är meningsfulla, kvaliteter hos 

                                                           
93 Ibid, s. 99. 
94 Ibid, s. 99. 
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en komplex erfarenhet som är i rörelse och förändras.”97 Det vill säga känslor finns i ett 

skeende som hela tiden rör sig och skiftar form och känslor. Det vittnar berättelserna om; hur 

känslorna driver fram en handling som i sin tur ger nya situationer och nya känslor. Det är 

som i Marcus berättelse med för honom tre situationer och känslsjok. Först hans känsla att det 

inte fungerar, därefter när han gör övningen att en egen ilska och besvikelse kommer över 

honom och han gråter, varpå deltagarna börjar prata med varandra och Marcus blir glad och 

berörd av gruppens öppenhet med varandra.  

När jag tar del av berättelserna och samtalet i fokusgruppen tänker jag att faciliatorerna drivs 

av ett engagemang. Varför annars visa sig sårbar i övningen som Marcus gör, varför annars 

vill jag underlätta andras engagemang i de globala hållbarhetsmål eller Cecilia som önskar 

styrelsen en bättre kommunikation. Jag minns nu när jag skriver detta att Karin i intervjun till 

och med benämner det som en mission. Hon vill bidra till att göra världen lite bättre för var 

och en. Känslor vägleder för något som vi tycker är viktigt, antingen det som vi önskar eller 

som vi inte gillar.98 Det blir för att tala med Martha Nussbaum: ”Kort sagt: för en etisk och 

social/politisk varelse som människan så är emotionerna som sådana etiska och 

sociala/politiska, de är aspekter av svaret på frågorna ’Vad är värt att bry sig om?’ och ’Hur 

ska jag leva?”99  

Summerande reflektion 

Känslan öppnar upp världen. I känslan finns en längtan, ett engagemang och en intention av 

vilja något viktigt. Känslan är att komma i takt med varandra, när vi möts blick för blick, 

ansikte emot ansikte, kropp till kropp. Emotion är den förnuftiga aspekten av känslan, som har 

att göra med vad vill med det vi gör. Känsla, emotion, tanke och handling är aspekter av 

praktisk kunskap. De tar formen av en ordningsföljd där känslan är jordmånen som genom 

emotioner vägleder tanke och handling. Men de kan verka som överlappande och 

växelverkande med varandra. Möten med varandra sker som kroppar. Hur är det då att vara 

kropp i rummet? 

Kroppen 

Men att resa sig, att röra på sig, ha kontakt med kroppen och sina 

känslor, våra olika centrum, olika intellektser, då kan vi plocka fram mer 

                                                           
97 Dewey, s. 72. 
98 Dewey, s. 73. 
99 Nussbaum, 2015, s. 385. 
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kunskap och erfarenheter från oss själva och blir inte så 

prestationsinriktade.100 

Lena berättar hur hon ställer sig stadigt med fötterna och med ett kroppsspråk som betyder att 

mig, mig kan ni lita på. Så startas dagen om föreningskunskap. Efter en för Lena hektisk 

morgon. Ganska snart genomför hon en övning där deltagarna ställer sig på olika ställen i 

rummet. Det blir en varmare kontakt och en lekfull, familjär stämning. Genom att vara 

kroppar i rummet - med varandra. Från att ha varit strama i sina kroppar ger övningen en 

lekfullhet och trygghet, också i hennes egen kropp, tänker jag. Vad som sker med kroppen är 

en viktig del av att vara facilitator. Det låter banalt och givet, men tåls att poängteras. Den 

franska filosofen Maurice Merleau-Ponty skriver ”Kroppen är farkostens ’varande i världen’ 

och för en levande varelse betyder det en kropp som förenas med en bestämd miljö, som 

förenar sig med vissa projekt och är permanent involverad i dessa.”101 Det är genom kroppen 

facilitatorerna finns i ett sammanhang och agerar för det som ska göras. Det handlar om hur 

en står, rör sig, varseblir och handlar. För att tala med Merleau-Ponty, kroppen är deras sätt att 

ha en värld.102 

I Cecilias berättelse om styrelseutveckling börjar de med att kasta bollar till varandra. I 

fokusgruppen talar hon om att arbeta med det ”tagbara”. Att kroppen ska få känna, ta, i, lukta, 

förnimma. I kroppen väcks känslor och det är från dessa känslor som samtal förs. Med 

bollövningen förkroppsligas att kommunicera. Kropparna öppnar sig för varandra vilket 

underlättar kommande samtal. Marcus använder sig själv för att visa hur en övning går till. 

När han gör det träder hans känslor fram i och genom kroppen, han gråter. Han känslor och 

gråten öppnar upp för ett samtal som inte har funnits förut. Marcus är i rummet med sin egen 

iakttagelse genom gråten, och kan inför sig själv känna ett ”Woav”! I bådas berättelser blir 

kroppar centrum och dessa kroppar relaterar till tillvaro, till varandra. Det blir för att tala med 

Merleau-Ponty som att  

”[..] om det är sant att jag är medveten om min kropp genom världen och 

om min kropp är en obemärkt benämning i världens mitt mot vilket varje 

föremål vänder sitt ansikte, så är det sant av samma anledning att min 

kropp är världens medelpunkt”.103 

                                                           
100 Intervju med ”Lena”. 
101 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Oxford, UK: Routledge, 2014, s. 84. Min 
översättning. 
102 Merleau-Ponty, s 147. 
103 Merleau-Ponty, s. 84. Min översättning. 
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Citatet kommer från ett avsnitt där Merleau-Ponty reflekterar kring amputerad kroppsdel och 

hur kroppsupplevelsen att vara i världen då ter sig. Jag associerar vidare till att ha en vana 

eller en plan och när situationer blir annorlunda behöver facilitatorer bryta denna vana eller 

frångå sin plan. I både Cecilias och Marcus berättelser bryts kroppens vana både för dem 

själva och deltagare. Det sker genom att kasta bollar istället för att samtala om att 

kommunicera respektive att i en övning själv förkroppsliga det som annars blivit text. 

Merleau-Ponty skriver att ”[..] vår kropp består av två olika skikt, den förväntade kroppen och 

den aktuella kroppen.” 104 Cecilia sätter igång en bollövning. Hon gör det baserat på sin 

erfarenhet av att bara prata räcker inte till vilket i överförd bemärkelse motsvarar att försöka 

använda en kroppsdel som inte längre finns. Marcus ger en instruktion som inte fungerar, den 

”kroppsdelen” fungerar inte, och Marcus behöver göra något annat. Marcus kropp blir 

medelpunkten, det är genom den han erfar och gör. Fredrik Svenaeus skriver: 

Den levda kroppen är kroppen så som den framträder för den som är 

denna kropp, inte för den som iakttar kroppen utifrån. Den egna kroppen 

är inte ett objekt bland andra, utan vårt perspektiv på världen, den är det 

som möjliggör att vi kan vara där och existera överhuvudtaget. 

   Den levda kroppen skapar mening genom att öppna upp ett 

medvetandefokus, som är inbäddat i en omedveten (eller kanske snarare, 

i en Freudiansk terminologi, ’förmedveten’) kontext.105 

Det är genom kroppen man blir medvetna om det som sker, både vad gäller det som fungerar 

och inte fungerar. Det är med kroppen man agerar när det man tänkt eller den vana som finns 

inte fungerar. Det sker genom att kroppen varseblir, känner, i flesta fall tänker och agerar. 

Ulf har sin kropp och blick riktad emot den som talar. Han låter sig inte påverkas av tid och 

rum. Men han är i tiden och rummet. Fokus ligger på den andre. Det blir, som han säger, 

”skarpt för honom, det blir roligt, spännande och dramatik på en hög nivå”. Det klingar 

välbekant med hur Merlau-Ponty beskriver:” Jag är inte i rummet eller i tiden, inte heller 

tänker jag rum och tid; snarare är jag av rum och tid, min kropp passar in sig till dem och 

omfamnar dem.” 106 Det liknar när Karin bemöter den som frågar om det ändå inte är bestämt 

om det aktivitetsbaserade kontoret. Eller för den delen, Lenas inledning av dagen, att vara där 

med sin kropp och inta rummet. Eller för min del att jag rör mig ut i lokalen. Vi rör oss 

samtidigt både ut ur och in i tid och rum, som att vi hamnar i orkanens öga. Vi uppfattar inte 

                                                           
104 Merleau-Ponty, s. 84. Min egen översättning. 
105 Svenaeus, “Vad är praktisk kunskap”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus, 
Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2014, s. 24 
106 Merleau-Ponty, s 141. Min översättning. 
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tiden och rummet på sedvanligt sätt. Tid och rum har upphört att vara till i en steg för steg, 

ordningsföljds logik. Tid och rum är inbäddade i det nu som äger rum i mötet, kropp för 

kropp, blick för blick, ansikte för ansikte.  

Vare sig det handlar om hur man står i rummet, eller kastar bollar, gör en linjeövning som 

skapar lekfullhet, har fokus på den som talar, gråter som öppnar upp, ställer sig med bestämd 

kroppshållning och intar rummet, sätter sig med deltagarna, eller håller sig i skymundan. Vad 

kroppar gör och kroppars samspel i rummet har alltid en betydelse. Med uppmärksamhet på 

sin egen kropp kan man förstå vad som sker och vad som sedan bör ske. Det är som Maurice 

Merleau-Ponty skriver: ”Att förstå är att uppleva överenskommelsen mellan vad vi strävar 

efter och vad som ges, mellan vår intention och förverkligandet - och kroppen är vårt ankare i 

världen”.107 Fredrik Svenaeus skriver: 

genom vår kropp organiserar vi världen när vi riktar oss mot den i olika 

aktiviteter. Den levda kroppen är här det som låter världen framträda i 

det att den själv drar sig undan – vi är inte direkt medvetna om kroppen 

när den öppnar upp världen för oss.”108 

I och genom kroppen agerar facilitatorerna. När det flyter på med det som ska göras verkar de 

inte vara medvetna om kroppen, utan är i själva handlandet. Men när det skaver till är det 

genom kroppen de känner och handlar.  

Summerande reflektion 

Kropp i rummet är en aspekt av praktisk kunskap, det handlar om att vara varse sin egen och 

andras kroppar. Med kroppen möter vi världen och världen öppnar sig för oss. Det kroppar 

gör förändrar skeenden. Men kroppsligt görande och tagbarhet ger möjlighet för vidare 

samtal. När något än det i förväg uttänkta äger rum vänder sig kroppen till oss; vi känner, 

varseblir emotioner, kan tänka och handla annorlunda. När detta handlande äger rum. Vad är 

det för typ av handling? 

 

 

                                                           
107 Merleau-Ponty, s. 146. Min översättning 
108 Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap”, 2014, s. 25. 
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Kunnande och reflektion-i-handling 

Jag tror, att vi ofta är i reflekterar i handling, att vi snabbt tänker något 

annat och ändrar medan vi gör. Men vi tänker inte på det sättet om det, 

vi liksom pratar inte om det. Förrän nu.109 

Jag är tillbaka i min inledande berättelse där deltagarna ska formulera vilka globala 

hållbarhetsmål som församlingar bör arbeta med. Jag rör mig ut i lokalen med min kropp, tar 

blick på person för person och börjar berätta om övningen. Det är ett kritiskt skede. Jag håller 

på att ”tappa” deltagarna, de slutar strax att lyssna, kanske de börjar gör något annat, som att 

gå. Jag låter kroppar, ansikten och blickar vägleda mig i vad jag säger härnäst. Ansikten och 

blickar skiner till i bekräftelse; de säger till mig; Ja, vi är med, vi förstår vad du menar. Jag 

fortsätter att berätta vidare vad som ska göras. Jag fångar in nya signaler från kropparna, 

ansiktena och blickarna som för mig säger; vi förstår inte. Jag stannar till i det jag just sagt 

och säger det på ett annat sätt, jag tar ett omtag. Nu kommer en ny bekräftelse. Det går 

mycket fort. Jag rör mig på en okänd handlingsväg. Jag har aldrig varit i exakt detta skeende 

med dessa deltagare. Jag märker inom mig att jag inte tänker ut vad jag säger, medan jag 

säger det.  Men det hänger ihop med signalerna jag får från de som lyssnar. Inom mig finns ett 

slags ”tredje öga” på mig själv som reflekterar vad jag gör och som vägleder mig vidare. Så 

går det till, när jag nu igen skriver vad som sker i min inledande berättelse. För att tala med 

Hammarén och Adorno, jag får fatt i vad som sker genom att nu igen skriva handlingen. 

Den här berättelsen skiljer sig från många andra tillfällen när det jag gör bara löper på. När 

det inte finns något som oroar och mina känslor är behagliga. Då är jag inte medveten om min 

kropp, den är inkluderad i skeendet, som att den uppgår i det. Jag säger saker som jag är 

bekant med, även om det inte är ett manus. Det flyter helt enkelt på. Vad jag exakt säger och 

gör kan jag sällan minnas efteråt. Jag vet bara att jag gjort det. Till skillnad från min inledande 

berättelse, där jag än idag kan minnas hur jag rörde mig i lokalen, blickarna jag riktade och 

vad jag sa. Vad är skillnaden mellan dessa två handlingar? I båda fallen sker en handling som 

leder vidare. Den ena smärtfritt, den andra med krångel. Den ena minns jag inte, den senare 

kan jag återberätta. 

Under intervjuerna med facilitatoterna funderar jag på hur handlandet skiljer sig åt som å ena 

sidan ett kunnande i sig och å andra sidan en reflektion över handlandet medan det pågick. 

Vid intervjuerna är det svårt för dem att sätta ord på det. Jag prövar det som tema under 

fokusgruppssamtalet. Cecilia säger att de nog ofta är i reflekterar-i-handling men inte pratar 
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om det. Förrän nu. Karin fyller på med att när hon hamnar i obekanta situationer, inte vet vad 

hon ska göra och inte kan ”pausa” sätter hon igång en övning. Allteftersom den pågår 

kommer hon på vad hon ska göra härnäst. Hon talar bildligt om att köra en buss mot stupet 

med tilltron att vid dess kant får bussen vingar. För mig är det ett utryck för tillit till 

reflektion-i-handling. 

Mitt dilemma - men också möjlighet - är att jag hade med mig filosofen Donald Schöns 

beskrivning av kunnande- och reflektion-i-handling när jag intervjuar dem. Jag vill inte tvinga 

på dem min läsning av Schön utan vila i det fenomenologiska och etnografiska; att deras svar 

och berättelser skulle få träda fram. Det är en balansakt för mig. För det lockar att influera 

dem i den riktningen. När de beskriver sitt handlande är det som ett görande och ett 

reflekterande görande. Därför prövar jag kunnande- respektive reflektion-i-handling som tema 

för samtalet i fokusgruppen. Och som aspekt av praktisk kunskap. 

Kunnande-i-handling menar Schön är den sortens kunnande som ligger i handlingen. 

Kunnandet syns genom vårt intuitiva, spontana och skickliga sätt att utföra handlingen. Något 

vi sedan är oförmögna att sätta ord på. Denna typ av handling utförs snabbt, löpande med 

igenkänning, beslut fattas och justeringar görs utan att vi behöver ’tänka på det’.110 Det rullar 

på. 

Men inte alltid. Vårt bekanta sätt att handla medför plötsligt en överraskning. Något sker inte 

som förväntat. Vi behöver reflektera. Det kan, menar Schön, äga rum på två sätt.111 Det första 

sättet innebär att reflektera över handlingen efteråt. En reflektion om vad vi gjort, för att 

upptäcka hur vårt kunnande-i-handling bidragit till ett oväntat resultat. Vi kan stanna upp och 

tänka mitt i handlingen. Jag läser honom som att det är en tankeprocess som pågår medan 

facilitatorn gör något, men tankeprocessen har ingen direkt koppling till den handling som 

pågår. 

Det andra sättet är att vi reflekterar mitt i handlingen utan att avbryta den. Uttryck som ”har 

det i kroppen”, ”learning by doing” och liknade beskriver att vi inte bara tänker på vad vi gör, 

utan vi tänker på att göra det medan vi gör det.112 Schön skriver: 

                                                           
110 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”, Klassiska texter om praktisk 
kunskap, red. Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 7, 2015, s. 
359. Donald Schön The Reflective Practitioner – How Professionals think in action, New York, USA: Routledge 
2016, s. 56. 
111 Schön, 2015, s. 361. 
112 Schön, 2016, s. 54. 
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I ett handlings-nu, en tidsperiod som varierar med sammanhanget […] 

syftar vårt tänkande till att omforma det vi gör medan vi fortfarande gör 

det. I fall som detta kommer jag att säga att vi reflekterar-i-handling.113  

Schön menar att ”det som skiljer reflektion-i-handling från annan reflektion är dess 

omedelbara betydelse för handlingen.”114 Han beskriver med konkreta exempel jazzmusiker 

som improviserar, hur något skulpterar ett material, och säger att ”Reflektion-i-handling är ett 

reflekterande ’samtal’ (nu i metaforisk mening) med situationens material.”115 Marcus citat 

”Jag har kopplingar till jazzmusiken, jag behöver lyssna och spela samtidigt” knyter an på ett 

talande (musicerande!) sätt. Schön beskriver det som att reflektionen tenderar att verka 

interaktivt med utfallet av handling, själva handlingen och det intuitiva i handlingen.116 Det 

sätt jag förstår Schön är att det finns det en brygga mellan intuition, obesvärad handling och 

en handling som leder till en reflektion-i-handling. 

Vid en första läsning av Schön och relaterat till facilitatorernas berättelser tycks det som att 

reflektion-i-handling sker väldigt snabbt.  Men Schön ställer frågan; kan en reflektion-i-

handling pågå under en längre tid? Vad innebär ur ett tidsperspektiv ett ”samtal” med 

situationens material. Apropå att facilitatorer ofta arbetar med grupper under längre tid. Kan 

det ske under en dag, en period på flera veckor? Schön svarar att: 

A practitioner’s reflection-in-action may not be very rapid. It is bounded 

by the ’action-present’, the zone of time in which the action can still 

make a difference to the situation. The action-present may stretch over 

minutes, hours, days, or even  weeks or months, depending on the pace 

of activity and the situational boundaries that are characteristic of the 

practice.117 

Filosofen Bengt Molander jämför Schön med Dreyfus och konstaterar att de svarar olika på 

tidsaspekten. Vilket för mig fördjupar förståelsen av reflektion-i-handling. Molander skriver: 

Till skillnad från t ex bröderna Dreyfus ser Schön på kunnande över en 

längre tidsperiod, där man kan urskilja många olika moment i 

kunskapsbildning. Reflektion på olika nivå är därvidlag väsentliga 

moment. I diametral motsats till Hubert Dreyfus påstående att experten 

inte tänker (när hon handlar) betonar Schön att det är just vad hon gör, 

hon till och med reflekterar-i-handling.118 
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114 Schön, 2015, s.365 
115 Schön, 2015, s. 367 
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Hur äger den reflekterande praktikerns kunnande rum genom reflektion-i-handling över tid? 

Införlivar reflektion-i-handling ett kunnande som efter sitt handlande gestaltar sig som 

kunnande-i-handling. Jag tänker på Lenas berättelse hur hon över dagen arbetar med olika 

kroppsliga övningar som allteftersom skapar en trygghet och lekfullhet för gruppen. Hon gör 

det utifrån att hon vet av erfarenhet att det fungerar, hon har förberett övningarna hur de ska 

göras och med vilken typ av frågor. Samtidigt behöver hon hela tiden anpassa sitt handlande i 

mötet med situationens material. Kan vi då tala om en reflektion-i-handling i Schöns 

betydelse, eller är det mer av kunnande-i-handling, som en slags upprepning av för henne 

känd kunskap. Är detta i sig en aspekt av praktisk kunskap hos facilitatorer? Är det mest av 

allt ett kunnande-i-handling, som den expert - för att tala med Dreyfus - som hon är, eller är 

det genom reflektion-i-handling som den specifika praktiska kunskapen hos facilitarorer yttrar 

sig? Molander talar om reflektion-i-handling som innesluter ett artistiskt kunnande, till 

exempel i form av improvisation.119 

Genom att lyfta fram reflektion-i-handling som något som både kan ske i ett kort 

tidsperspektiv såväl som längre tidsperspektiv kan jag bättre förstå den praktiska kunskap som 

facilitatorerna talar om. Det kan ske såväl i ett spontant skickligt utförande i nuet som under 

en längre process. I båda fall med en reflektion över vad som görs.  

Vad är det då som sker i en reflektion-i-handling? Utifrån egen erfarenhet och genom 

intervjuerna träder det fram att situationer och skeenden kan komma att ”kräva” att facilitator 

bryter emot såväl egna planerade upplägg som inom sammanhanget förväntade och brukliga 

upplägg. Facilitatorn bryter då emot vanor, normer och regler, uppfinner något nytt när 

situationen så kräver. Det är som Schön säger; att se varje situation som unik.120 Och 

samtidigt med det kunnande som facilitatorn bär med sig, ett sätt att se det bekanta i det unika. 

Samtidigt. Det finns mönster och förebilder som bistår i att tolka situationen och hur en ska 

agera.121 Vi kan här, menar Molander, tala om en uppmärksamhet som en bärande del av 

kunskap i handling. Han skriver: ”En uppmärksamhet som är inriktad enbart på detaljer är 

blind för helheten. [..] Det gäller att ha både överblick och tillgång till strategier som leder i 

bestämda riktningar.”122 Som när Marcus genomför övningen själv med påföljd att han kliver 

fram som person och gråter. Eller Karin som möter den kritiska frågan med att ta den på 

allvar i sitt känsloinnehåll men inte öppnar för samtal om att ändra dagens tema. Eller för 
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egen del när jag kliver omkring i lokalen som en skådespelare som ”tar in rummet med min 

kropp och viceversa”, vänder mig emot medspelare (deltagare) och bjuder in dem till ”leken”. 

Schön skriver, att det finns fall där: 

[--] praktikern inte bara följer regler utan också svarar på ´överraskande 

upptäckter genom att spontant uppfinna nya regler. Detta slags 

reflektion-i-handling är centralt för den konstnärlighet med vilken 

praktikern ibland förstår osäkra, unika eller svårtolkade situationer på 

nya sätt.123 

Det är en konstnärlighet som bidrar till det som jag beskrivit som ett skifte, ett ”aha”!  Med 

nya övningar, upplägg, andra sätt att leda, underlätta och ställa frågor fortsätter bearbetningen 

av materialet. För att tala med bröderna Dreyfus, en expert gör annorlunda och därmed formar 

experten om sitt sätt att vara expert. Det väcker frågan om facilitatorns erfarenhet baseras på 

lärdomar från att förstå normer, regler, upplägg och övningar för att sedan kringgå eller bryta 

emot dem. Jag är benägen att hålla med om det som del av reflektion-i-handling som aspekt 

av facilitatorers praktiska kunskap. 

Vad är då att reflektera? Filosofen Karin Mark och Pia Muchin, lektor i fysisk gestaltning, 

menar att reflektionsförmåga utvecklas genom social kommunikation och ett handlande.  Att 

reflektera innebär för det första en tankens krökning mot sig själv och för det andra att den 

som reflekterar kastar ut ett tänkande som kastas tillbaka, ett återkast.124  Överfört till 

reflektion-i-handling blir det för mig, i min berättelse: Jag rör mig i rummet och säger saker 

som får följder. Jag märker av mig själv vad jag gör. Jag har en blick emot mig själv, en 

tankens krökning. Sedan: Deras kroppar, ansikten, blickar vänder sig tillbaka emot mig och de 

börjar göra något. De återkastar det jag sagt. Jag är genom detta återkastande medveten om 

vad jag gör och vad som kommer tillbaka till mig. Jag reflekterar när det sker och kan ta ett 

nytt steg i mitt görande. För Marcus blir det: Han gör övningen själv och upptäcker att han 

gråter. Han låter det förbli så. Gruppens deltagare responderar på gråten – återkastar - med att 

prata med varandra. Marcus konstaterar: Woav, det sker något med gruppen. Han kan bara 

lyssna nu. För Karin: Mannen ställer en kritisk fråga, han vill att vi ska öppna för samtal om 

att det inte blir av, jag blir rädd för oron jag känner, men jag möter honom med en känsla. 

Han verkar andas ut. Han är kvar med mig, jag med honom, vi kan samtala vidare. 

 

                                                           
123 Schön, 2015, s. 373. 
124 Karin Mark & Pia Muchin, Teorier ur kroppsliga praktiker, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2010, s. 92-93 
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Summerande reflektion 

Facilitatorer verkar med både kunnande- och reflektion-i-handling. Det som trätt fram för mig 

i skrivandet av denna essä – för att tala med Hammarén och Adorno - är att reflektion-i-

handling används när det inte går som tänkt och facilitatorn behöver agera i det skeendet. Det 

jag bär med mig från samtalen med facilitatorerna var deras svårighet att beskriva sitt 

handlande som en reflektion medan de handlar. I fokusgruppsamtalet kommenterade Cecilia: 

”Jag tror, att vi ofta är i reflekterar-i-handling, att vi snabbt tänker något annat och ändrar 

medan vi gör. Men vi tänker inte på det sättet om det, vi liksom pratar inte om det. Förrän 

nu.” Reflektion-i-handling kan ske över tid likväl som under ett mycket kort moment. Både 

kunnande- och reflektion-i-handling, men särskilt den senare, innehåller ett görande, en 

improvisation och konstnärlighet som ofta går emot tidigare sätt att göra - det vill säga 

normer, regler och vanor - i arbetet med situationens material. Reflektion-i-handling baseras 

på en tillit till sig själv, deltagarna och att handlandet visar på det som skall ske. Reflektion är 

en tankens krökning emot sig själv och ett återkastande av situationens material. Såväl 

kunnande som reflektion-i-handling är handlande i mötet med andre. Det leder till frågan om 

vad mötet med den andre innebär som ytterligare en aspekt av facilitatorns praktiska kunskap  

Empati och den andre 

I mötet med en sådan berättelse [..] är det viktigt att visa förståelse för 

upplevelsen, lyssna, nicka och säga; det där lät svårt, ja, det lät väldigt 

tufft. Men inte säga att det var hemskt, det kan jag inte veta. Men jag kan 

visa på ett erkännande av upplevelsen.125 

Från intervjuerna och samtalen har jag, särskilt när jag skriver om känslor och kropp, berört 

mötet med de andra och frågan om emotioner och empati. Med hjälp av filosoferna Merleau-

Ponty, Martin Buber, Emmanuel Levinas och Fredrik Svenaeus, kommer jag nu att reflektera 

kring empati och ansvar för den andre.126 Facilitatorernas berättelser handlar om hur de är i 

mötet med andra. Känslor väcks, emotioner vägleder, tankar tar vid och dessa bestämmer 

riktning och avsikt.  Hela förloppet inbegriper empati, en känslomässig förståelse av andras 

känsloliv. När vi för samtal i fokusgruppen säger Karin att intuition är något som äger rum i 

ett tredje rum, i relationen mellan henne och deltagare. Så som det var mellan henne och 

                                                           
125 Intervjun med ”Ulf”. 
126 I min magisteruppsats ”Den andre förpliktigar mig - Om betingelser för lärande”, Södertörns högskola, 
Institutionen för kultur och lärande, 2017, är en av mina frågor vilken förpliktelse och ansvar jag har som 
pedagogisk processledare/facilitator gentemot den andre? Jag tar i uppsatsen hjälp av framförallt Martin Buber 
och Emmanuel Levinas för att söka svar på frågan. 
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deltagaren som ställde frågan om det egentligen var beslutat om ett aktivitetsbaserat kontor. 

Hon möter honom - liksom hela gruppen – genom att känna av oro, frustration och tolkar det 

som ett engagemang. Med den tolkningen skapas ett gemensamt rum för samtal. Det handlar 

inte om att ta över någon annans känsla, att känna likadant, eller förringa någon annans 

känsla, men att vara i samklang med andra utifrån det en själv känner. För att återigen 

återvända till Merleau-Ponty när han skriver om ”Andra och den mänskliga världen”: 

Vi är för varandra medarbetare i en fullkomlig ömsesidighet: våra 

perspektiv glider in i varandra, vi samexisterar genom en enda värld. Jag 

befrias från mig själv i den nuvarande dialogen, och trots att den andras 

tankar verkligen är hans egna, eftersom jag inte bildar dem, fattar jag 

ändå dem så snart de är födda, kanske jag till och med förutser dem. 127 

Karin tar vid där deltagaren ställer en fråga och för den vidare till det som tycks finnas 

därbortom för denna deltagare, för gruppen och även för henne själv. Ingen vet för stunden 

vad som kommer härnäst. De skapar tillsammans det samtal som följer. 

Marcus träder fram för sina deltagare genom att själv göra övningen varpå de kan träda fram 

för varandra. Det som tycks ske är ett reellt möte med varandra, inte att de är varandras 

föremål för en dag om ilska, utan som levande kroppar. Marcus rör sig från den som ska leda 

gruppen till att för en stund bli en med gruppen, när han genom övningen får fatt i sin gråt, sin 

underliggande ilska möjligtvis. Det blir som Merleau-Ponty skriver: 

Men i själva verket omvandlar den andras blick mig inte till ett föremål, 

och min blick omvandlar inte honom till ett föremål…128 

De träder fram för varandra genom att deras handlingar är tagna och förstådda. För att knyta 

an till Marcus och Karins berättelser. Eller för den delen Ulfs när han lyssnar uppmärksamt 

och låter hela gruppen bli kvar i detta lyssnande. Är de empatiska? I en antologi från Centrum 

för praktisk kunskap om omsorg problematiserar Fredrik Svenaeus begreppen Autonomi och 

Empati och väcker frågan om inte andra begrepp bättre kan visa på vad omsorg innebär. Är 

det kanske bättre att tala om ansvar, sårbarhet, respekt och integritet?129  Svenaeus skriver om 

att:  

[..] jag inte kan ta för givet att den som jag har empati med känner och 

ser saker som jag skulle göra om jag vore i hennes situation. Empatin tar 

avstamp i det faktum att vi är lika - vi är alla kännande kroppar med 

                                                           
127 Merleau-Ponty, s. 370. Min översättning. 
128 Merleau-Ponty, s. 378. Min översättning. 
129 Lotte Alsterdals inledande kapitel ”Omtankar”, Omtankar – Praktisk kunskap i äldreomsorg, red. Lotte 
Alsterdal, Huddinge 2014: Södertörn Studies in Practical Knowledge 5, s. 18. 
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sårbara ansikten […] - men den måste landa i en medkännande förståelse 

som tar hänsyn till det unika med den persons belägenhet som jag 

försöker förstå och hjälpa.”130  

Med koppling till bland annat Merleau-Ponty menar Svenaeus att människor framträder för 

varandra som erfarande varelser.131 Jag förstår Svenaeus som att empati ska förstås i respekt 

för den erfarandes egna erfarenhet. Inte för att dröja sig kvar utan för att kunna se vägen 

vidare och hur man kan bistå. Det blir för mig en kombination av fenomenologi, att den andre 

ska träda fram med sin egen belägenhet och erfarenhet, och hermeneutik, att tolka för att se 

vad som kan och bör göras. Exempelvis som Karin och Marcus gör. Empati är för det första 

en kunskapsprocess som tar form i ett möte, inte bara en inkänning, utan också en kognitiv 

och dialogisk process, samt för det andra en praktisk och normativ, ja, moraliskt överlagd 

förståelse genom den tolkning som görs.132 Karin säger i fokusgruppens samtal att hon 

handlar i ett flöde känner-tänker-handlar. Marcus gör en motsvarande tankelogik och prövar i 

dialog med gruppen; jag kan göra övningen själv. Svenaeus skriver: ”Icke desto mindre, trots 

dessa kognitiva, dialogiska, praktiska och normativa inslag, förblir empatin i grunden just en 

känsla, en känsla för den andre och hennes umbäranden”.133 Apropå det jag berört i avsnittet 

om känsla och tanke. Känslan som vägledning. Nu också känslan som ansvarstagande. 

För att fylla på med ytterligare en aspekt menar den franska filosofen Emmanuel Levinas att 

mötet med den Andre ger mig en möjlighet till frihet från mig själv.134 I mötet kan jag kliva ur 

mig själv genom att dela dennes varande i världen. Men det är i mötet med den andres 

ansiktes nakenhet och utsatthet som möjlighet till våld uppstår. I betydelsen att döda den 

möjlighet som ett möte ger. Att jag införlivar den andres egenhet och uttryck i min egen 

förståelse och begreppsvärld.135 Och därmed våldför mig på den andre. Det innebär en etisk 

fordran på mig. Att inte införliva utan mötas i relationen, det som Karin kallar ”det tredje 

rummet”. För att kunna möta den andre måste jag, för att tala med Levinas, avsätta mig 

själv.136 Inte vara i centrum för min handling. Men å andra sidan, när jag tänker på hur jag 

handlar i min berättelse och hur facilitatorerna beskriver sina handlingar, liksom när jag 

                                                           
130 Fredrik Svenaeus, ”Autonomi och empati”, Omtankar – Praktisk kunskap i äldreomsorg, red. Lotte Alsterdal, 
Huddinge 2014: Södertörn Studies in Practical Knowledge 5, s. 210. 
131 Ibid, s. 213. 
132 Ibid, s. 219. 
133 Ibid, s. 219. 
134 Adriaan Peperzak, ”Philosophy and the Idea of Infinite”, To the other: An Introduction to the Philosophy of 
Emmanuel Levinas, West Lafayette, USA: Purdue University Press, 1993, s.94-105. 
135 Sharon Todd, Att lära av den andre, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 17. 
136 Emmanuel Levinas, Etik och oändlighet – Samtal med Philippe Nemo, Stockholm/Lund, Brutus Östling 
Symposium Bokförlag, 1988,s. 62 
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skrivit om känsla, tanke, handling och kropp i rummet, är det tydligt att vi samtidigt har oss 

själva som fokus- och referenspunkt. Vad kan då menas med att avsätta sig själv? Inte att inte 

vara med mig själv, utan veta var jag har min etiska uppmärksamhet. Jag tänker på Ulfs 

berättelse när han idogt lyssnar. Med nyfikenhet. 

Det för mig vidare till Martin Bubers centrala tanke att det är i mötet med ett Du som Jag är 

till. Vi skapar varandra i mötet.  Den andre 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”. Buber skriver: 

”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”.137 Buber gör en skillnad 

mellan vad han kallar Jag-Du som är relationens värld respektive Jag-Det som är världen som 

erfarenhet. 138 Där världen har sitt sammanhang i rummet och tiden. Jag-Du världen har inget 

sammanhang i tid och rum.139 Jag-Du är till i mötet. Med det sagt återkommer jag till min 

egen erfarenhet och facilitatorernas berättelser. Vi är i mötet med den andre, men samtidigt 

finns vi i rummet. Möjligtvis går det att säga att tidsuppfattningen lämnar oss för en stund. 

Eller för att knyta an till Levinas, att tidsuppfattningen blir evig. Vi varseblir och relaterar 

med varandra utan att påtvinga någonting. Buber skriver:  

Mången kallar den intuition, men det är inte ett helt entydigt begrepp. Jag skulle föredra 

att tala om ’realfantasi’. Ty till sitt egentliga väsen är denna förmåga inte en fråga om 

åskådning utan om att djärvt och hämmat svänga sig över till de andre; något som kan 

kräva den mest intensiva omvälvningen i ens egen tillvaro.140  

Är det då som intuitionen träder fram, mönster av erfarenhet vägleder, känslor, emotioner, 

tankar och kunnande- och reflektion-i-handling med ett mått av improvisation blir levande? 

Summerande reflektion 

En aspekt av praktisk kunskap är empati, en känslomässig förståelse av andras känsloliv, som 

tar form i ett dialogiskt möte med den andre. I respekt och integritet för varje deltagare som 

erfarande och bidragande. Mötet är en etisk fordran.  I mötet med deltagare kan facilitator 

befria sig själv att vara öppen för själva skeendet. Som äger rum i ett rum och i en tid, och 

samtidigt bortom rum och tid.  

                                                           
137 Martin Buber, Jag och Du, Ludvika: Dualis förlag, 2001, s. 18. 
138 Buber 2001,, s. 10. 
139 Buber, 2001, s. 46-48. 
140 Martin Buber, Det mellanmänskliga, Ludvika: Dualis förlag, 1995, s. 48-49. 
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Frågan för min studie är aspekter av facilitatorns praktiska kunskap när hon erfar att ett skifte 

äger rum i en grupp. Jag har med teman som intuition, erfarenhet, känsla, emotioner och 

tanke, kroppen, kunnande- och reflektion-i-handling samt empati och mötet med den andre 

kretsat kring begreppet praktisk kunskap. Vad kan nu ett samtal om praktisk kunskap ge för 

handen? 

Om praktisk kunskap 

Jag rör mig i lokalen på nytt. Och säger: - Nu börjar vi. Det är bättre att 

starta övningen än att försöka förstå den i teorin.141 

Det är i konkreta situationer konkreta handlingar genomförs. Aristoteles talar om den 

praktiska klokheten - fronesis - som det överläggningsbara i en konkret situation. Att i sådan 

situation göra bruk av sin erfarenhet och kunskap. Med omdöme och medkänsla verka för det 

rättfärdiga. Den praktiska klokheten gäller inte bara allmänna förhållanden utan inbegriper 

kännedom om enskildheter. Den praktiska handlingen befattar sig med dessa enskildheter.142 

Folkbildaren och professorn i pedagogisk filosofi Bernt Gustavsson instämmer när det gäller 

att ha en god uppfattning om konkreta och komplexa detaljer som ingår i en situation. Det är 

med lyhördhet och fantasi man bäst verkar i den konkreta situationen..143 

Den praktiska klokheten, fortsätter Svenaeus, utgår från det unika i det mellanmänskliga 

mötet. Det är ”i den levda kroppen, i den uppövade känslan och förmågan att möta andra 

människor i språk och handling, som den praktiska kunskapen har sin hemvist”. 144 Den 

praktiska kunskapen är en personlig erövrad kunskap och den utövas på ett intuitivt sätt. 145  

Genom facilitatorernas berättelser träder enskilda detaljer fram som genom intuition, 

erfarenhet, känsla, tanke leder till ett praktiskt handlande i konkreta situationer. Hur de liksom 

jag erfar det jag kallar skiften genom sitt handlande. Det sker på olika sätt under dagens gång 

eller under en kort sekvens. När jag rör mig ut i lokalen och börjar prata för att se vart det 

leder oss, eller när Marcus tar sig själv som exempel i en övning eller när Cecilia frågar vidare 

om vad som ligger bakom en tystnad i gruppen. 

                                                           
141 Från min inledande berättelse. 
142 Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken” i Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 
Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2015, s. 49, 51, 54-55.  
143 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand 2000, s. 189-190. 
144 Fredrik Svenaeus, “Vad är praktisk kunskap”, 2014, s. 27. 
145 Ibid, s. 13.  
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Filosofen Christian Nilsson menar att den praktiska kunskapen existerar i uppenbara, konkreta 

handlingssituationer och kan bara äga rum i rörelse.146 På det sätt som en handling utförs visar 

sig den praktiska kunskapen. Den väl utförda handlingen är ett mål i sig.147  För att tala med 

Aristoteles, en rättfärdig handling i sig: 

Låt oss alltså för det första säga att klokheten och visheten med 

nödvändighet är värda att väljas för deras egen skull [---]   Vidare 

fullbordas verket i enlighet med klokheten och den etiska dygden: 

dygden gör syftet riktigt, medan klokheten gör så att de saker som bidrar 

till syftet är de riktiga.148   

Bernt Gustavsson menar att praktisk kunskap är ett etiskt perspektiv, en dygd som belyses i 

växelverkan mellan karaktär och handling.149 Det krävs ett gott omdöme för att utöva praktisk 

kunskap. Med hänvisning till Aristoteles (tredje boken): ”i relation till rätt person, i lämplig 

utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett lämpligt sätt”.150 Anders 

Burman, professor i idéhistoria, fyller i ”att klokt, förnuftigt handlande i en bestämd social 

situation förutsätter ett gott omdöme som övats upp genom erfarenhet. [..] Det är ett förnuft 

som endast kan utvecklas genom handlande, reflektion och erfarenhet.”151 

Jag kommer tillbaka till Karins reaktion i samtalet när de andra facilitatorerna uppehöll sig 

vid erfarenhetens betydelse när det gäller intuition. Karin säger att för henne är det magi. Att 

vara fortsatt fascinerad över att det ens kan ske. Och det sker i det relationella mellan 

människor. Hon störde sökandet efter konsensus och gav möjlighet att inte för snabbt tro sig 

veta. Visst, tänker jag nu, kan det upplevas magiskt. Det är i gränslandet mellan att veta och 

inte att veta skiften blir till. Känna som att man bärs av något annat än det förväntade i det 

som sker. Jag tänker att ”magin” grundar sig på den praktiska handling som görs, genom 

känslans och emotionens vägledning i det vi kallar intuition, baserat på erfarenhet och den 

reflektion som görs genom handlande. Det är som Burman, Nilsson och Svenaeus menar, 

handlandet sker utifrån erfarenhet och reflektion över sitt handlande. Till det kommer 

fantasin, kreativiteten och en nyfikenhet att utforska nästa möjliga steg i handlandet, genom 

                                                           
146 Christian, Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron – En läsning av Bok VI i Aristoteles Nikomachiska 
etik”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in 
Practical Knowledge 1, 2014, s. 49. 
147 Christian Nilsson, s. 47. 
148 Aristoteles, s. 57-58. 
149 Gustavsson, s. 166. 
150 Gustavsson, s. 168. 
151 Anders Burman, ”Erfarenhet, reflexion, bildning – Utkast till ett pragmatiskt bildningsbegrepp”, Vad är 
praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in Practical 
Knowledge 1, 2014, s. 126-127. 
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att handla. Karin säger att om jag är på väg med ”bussen” (det jag gör) emot ”stupet” kan det 

ske att den får vingar när vi kommer till kanten. Om den kraschar får jag ta det därifrån. Det 

goda omdömet vägleds av intentionen, riktningen och känslan och erfarenheternas mönster. 

Det äger rum i det mellanmänskliga mötet och empatin med den andre. Vi sitter inte ensamma 

i bussen. Vi är fler som skapar de vingar som gör att vi inte kör ut över stupets kant? För att 

tradera vidare på Karins bild. 

Det finns en tankens skärpa genom känslan som vägleder. Filosofen Martha Nussbaum menar 

att man kan tala om rationalitet och sanningsvärden när det gäller emotioner, känslor och 

passioner.152 Med emotioner menar hon intention genom känslan. Och poängterar Nussbaum, 

känslor är präglade av och en del av en social konstruktion, som hänger ihop med vår 

förståelse av hur något ska vara. Förändring av handlingar som utförs kommer att förändra 

känslorna. Det blir som jag läser henne en förflyttning mellan känsla, tanke, handling för att 

återigen finna en ny känsla, ny tanke och ny handling. En beskrivning som facilitatorerna 

berört vid flera tillfällen. Marcus berättelse går från känslan av att detta inte går, genom att 

göra övningen, upptäcka det personliga, gråten, med känslan att det är okey, till att luta sig 

tillbaka och lyssna på dialogen som pågår mellan deltagarna. Karin känner en oro i kroppen 

av den kritiska frågan som kommer upp, men låter oron vägleda henne att gå till mötes både 

med tydlighet vad passet ska handla om och med erkännande av att känna olika. Hon blir lugn 

liksom gruppen. Lenas oro i början av dagen blir genom kroppsliga övningar glädje och 

lekfullhet. Också för gruppen. Facilitatorerna läser av situationer, känner, handlar och det nya 

skeendet ger nya känslor som vägleder vidare. Det för mig vidare till mina egna erfarenheter 

av improvisationsteater. Och dess betydelse för hur jag faciliterar. 

Summerande reflektion 

Praktisk kunskap är att i varje konkret situation med omdöme och medkänsla göra bruk av sin 

erfarenhet och kunskap. Varje aspekt av praktisk kunskap är en personlig erövrad kunskap. 

Praktisk kunskap har en intention att göra gott, och blir till som resultat av i skeendet känsla-

emotion-tanke och handling och egen reflektion över detta skeende. 

 

                                                           
152 Martha Nussbaum, Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik, Stockholm: Brutus Östlings 
bokförlag Symposium 1995, särskilt s. 16-17 (Förord av Zagorska Zivkovic.) 
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En övergång 
Vid intervjuerna och i samtalet i fokusgruppen nämndes vid flera tillfällen att kunna 

improvisera och att agera i stundens nu. Det väcker en undran och en lockelse att komplettera 

det jag hittills sett och resonerat kring med en annan utsiktsplats än från de teoretiker som på 

olika sätt skrivit om praktisk kunskap. Samtidigt kan jag konstatera att de samtal jag haft med 

filosoferna och mig själv ovan gång efter annan visar på betydelsen att vara öppen i mötet det 

som sker med dem man möter. Vad är att vara öppen för skeendet och de man möter? På 

vilket sätt är det en aspekt av praktisk kunskap? 

 

 

Samtal med improvisationsteater 
 

I min inledande berättelse tar jag in kropparna, blickarna, lokalen och märker av att något 

hindrar oss alla från att veta vad vi ska göra. Jag börjar gå ut i lokalen, blir alltmer medveten 

om vad jag gör med min kropp, min blick, och hör mig själv berätta. De har gett mig något 

med sina kroppar och blickar som gör att jag nu rör mig, och blickar tillbaka, talar. Jag märker 

hur de svarar, med sina kroppar, blickar och börjar handla. Vi skapade en rörelse tillsammans. 

Det kom till i samspelet utifrån situationen precis så som den var. Jag hade ingen plan, jag 

fick ett görande och gav tillbaka ett görande. 

Jag har sysslat med improvisationsteater och det har påverkat mig som facilitator. Jag är 

medveten om min kropps riktning och rörelse i rummet, mina intentioner och blickar emot 

andra. Betydelsen av att vara i skeendets nu samtidigt som jag kan ana vad som kommer 

härnäst - strax direkt efter nuet - utan att det ska få styra skeendet. I forskningsöversikten fann 

jag referenser till Augusto Boal och de förtrycktas teater. Några av facilitatoterna jag 

intervjuade hade teatern respektive jazz som erfarenhet. I intervjuerna och i samtalet i 

fokusgruppen återkom vi till kropp i rummet, riktning, rörelse och ”timing”. Kan 

improvisationsteater bistå att se det bekanta på ett annat sätt? Inte med syfte att vara 

heltäckande utan för att låta delar av improvisationsteaterns synsätt och övningar bidra till 

mitt utforskande av facilitatorers praktiska kunskap. Jag prövar, enligt improvisationsteaterns 

credo: Ja och gör så! Jag gör det inte med ambition att vara heltäckande på något sätt, utan 

låter några spår som varit viktiga för mig träda fram, i förhoppning att det bistår i förståelsen 

av aspekter av facilitatorers praktiska kunskap. 
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Från Viola Spolin153, en viktig förgrundsperson för improvisationsteatern, vill jag lyfta fram 

att inte anta något om det som spelas upp utan utvärdera det man ser så som man ser det. Till 

det kan föras betydelsen av ”Var”, det vill säga miljön där något sker. Från det närliggande 

som stolen och bordet, till lokalen vi är i, till världen utanför fönstren. Och inte minst att vi lär 

av och med varandra genom att erfara. I inledningen av hennes klassiska verk ”Improvisation 

for Theater” skriver hon ett slags credo: 

Everyone can act. Everyone can improvise. Anyone who wishes to can 

play in the theater and learn to become ’stage worthy’. We learn through 

experience and experiencing, and no one teaches anyone nothing.154  

Genom att uppleva med hela vårt jag - intellektuellt, fysiskt och intuitivt - lär och utvecklas 

vi. Marcus gör övningen själv och kan efteråt konstatera att ja visst, det är att genom att göra 

som samtalen kan föras. Han får bekräftat att han behöver använda övningar för att involvera. 

Precis det Cecilia och Lena talar om, att vara i det kroppsliga och att göra. Genom att göra 

övningar får man fatt i vad man gjort och vad det betyder. Spolin säger: ”Show - don’t tell”155. 

Jag tolkar henne som att det är genom handlande vi erfar. Vi erfar inte genom att beskriva 

något vilket är en distans. I Cecilias berättelse inleder de med att kasta bollar till varandra. Det 

är en miljö för kroppar och blickar i samspel. De sätter sig sedan i en samtalets miljö där 

Cecilia låter det som sker komma fram, spontant skulle jag nu med Spolin säga. Hon gör det 

genom att vara tyst och vänta in vad som kan komma. Hon antar inget utan frågar de nya: 

”Menar ni något mer än att ni inte bara svarade på mejlet? Finns det mera här?” Kropparna 

som sitter i ringen och hör frågan har varit i leken. Jag tänker att kropparna som lekt har 

lekfullheten kvar inom sig vilket öppnar en möjlighet till att våga pröva och vara spontan i 

samtalet. I intervjun med mig reflekterar Cecilia över huruvida hon hade anat det 

underliggande att de nya inte känt sig delaktiga i att bestämma. Hon säger att hon känt av det 

men inte satt fingret på det förrän det nu sades. Med Spolins blick var det nog bra att hon inte 

var färdig med vad som fanns under ytan. Hur hade upplägget blivit om hon planerat för att 

frågan skulle dyka upp? Om hon till och med drivit på att frågan ska ställas? Spolins 

perspektiv visar på betydelsen av att låta skeenden få vara som de är. Om man som facilitator 

är upptagen med att vänta in tillfället att ställa en i förväg uttänkt fråga, hur kan inte det 

påverka skeendet så att situationen inte uppkommer. Om man ställer frågan utifrån ett av sig 

                                                           
153 Viola Spolin, Improvisation For The Theater - A Handbook Of Teaching And Directing Techniques, Evanstone, 
Illinois, USA: Nortwestern University Press, 1963. Third edition: 1999. 
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själv antaget sätt, har en då inte tagit över ansvaret från den som bär på frågan, och våldfört 

sig för att knyta an till Levinas och relationen till den andre? Jag ser det som ett 

grundläggande förhållningssätt, som jag menar knyter an till vad vi menar med praktisk 

kunskap. Att med omdöme och klokhet agera tillsammans med de som befinner sig i ett 

skeende. Omdöme och klokhet kan ta sig uttryck i spontanitet. 

En annan av improvisationsteaterns viktiga personer Keith Johnstone kritiserar klassisk 

teaterkonst för att den hindrar spontanitet istället för att främja den. Johnstone lyfter fram ”Ja-

övningen”. 156  I övningen arbetar man parvis eller i en liten grupp. Någon föreslår något, till 

exempel att vi går och badar. Då svarar den andre att ja, det gör vi! Varpå de spelar upp 

scenen med varandra, att de går och badar. Person nummer två får då infall och föreslår; vi 

kastar i badbryggan. Den första personen bejakar; Ja, det gör vi! Och så gör de det. Direkt på 

det säger den första personen; nu fångar vi storgäddan. Ja, det gör vi, svarar den andra 

personen. Och så vidare. Även det mest märkliga bejakas, så som: - Nu plockar vi ner månen!  

- Ja, det gör vi! Och så gör de det. Ett nej hindrar det som kan ske. Är det en av faktorerna för 

en facilitator? Att bejaka och få en grupp att bejaka. Men finns det ändå inte gränser? Jag 

tänker bland annat på Marcus berättelse där han använder sig själv så pass att han gråter. Han 

bejakar sin egen erfarenhet, låter den synas och sänder frågan vidare till gruppen. Ska inte 

också du? Med risk att våldföra sig på den andres annanhet, för att tala med Levinas? Det 

knyter an till frågan om emotion och tanke, liksom det kloka som finns i den praktiska 

klokheten. Det handlar om i vilket syfte och med respekt och integritet för den andre. En 

gränssättning sker genom intentionen med mötet, som uttrycker sig som känsla genom 

emotionen i kombination med den etiska fordran som mötet med den andre ställer.  

Ett annat tema som var uppe i intervjuerna är vikten av erfarenhet. Jag lämnar för en liten 

stund improvisationsteatern och går i samspråk med Maria Hammarén för att sedan återknyta 

till Augusto Boal. I sin avhandling ”Ledtråd i förvandling: Om att skapa en reflekterande 

praxis” beskriver Hammarén ett samtal med skådespelaren Jarl Kulle. Kulle får plötsligt ett 

utfall mot begreppet erfarenhet: ”Man kan inte ha varit med om allt, jag måste kunna spela 

mordbrännare utan att själv ha vart en.”157 Kulle menade att kärnan i en skådespelares 

yrkeskunnande är att ge sig hän åt fantasikänslan, att låta sitt medvetande förvandlas.158 På 

liknande sätt uttrycker sig författaren Kerstin Ekman när hon varnar för att autofiktion medför 

                                                           
156 Keith Johnstone, Impro – Improvisation och teater: entré/Riksteatern, 1985, s. 105-129. 
157 Maria Hammarén, Ledtråd i förvandlingar - om att skapa en reflekterande praxis, Stockholm: Dialoger, 1999, 
s. 168. 
158 Hammarén, 1999, s. 171. 
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att författare ställer sig i vägen för fantasin som förutsättning för såväl berättelser som läsande 

och föreställningsförmågor.159 Det väcker en intressant fråga om hur jag ska förstå betydelsen 

av facilitatorers erfarenhet när det gäller såväl intuition som känsla, tanke och handling. Med 

Kulles utfall ställs frågan om inte fantasin är nog så viktig för facilitatorer. Hammarén kopplar 

vidare till filosofen Allan Janik som menar att det är först när något går fel som vi kan 

precisera vad vi kan på det praktiska planet. Det är då det blir synligt. När våra beprövade sätt 

att hantera situationer inte fungerar, då behöver vi reflektera. Hammarén lägger till: ”att 

reflektion i tät förbindelse med fantasi är sammanvuxen med det skickliga handlaget”.160 Min 

egen erfarenhet från improvisationsteatern är att alltid förhålla mig fantasifullt till det som 

sker. Jag får impulser av andra och agerar, vi skapar tillsammans det som ges för stunden. Av 

och med varandra. Erfarenheten kan helt enkelt vara erfarenheten av fantasi, lekfullhet och 

därmed skapandet av något för mig viktigt. Lena använder först en övning där deltagarna får 

ställa sig på en tänkt linje utifrån erfarenhet de har av föreningsliv, därefter en övning där de 

skapar fiktiva föreningar som arbetsmaterial som redovisas inför varandra. Lekfullheten under 

dagen åstadkommer fantasier som skapar föreningar. Föreningar som deltagarna menar 

behövs för ett gott samhälle. Deltagarna är med i att skapa kunskap om föreningsteknik och 

liv. Erfarenhet och fantasi möter varandra och skapar nya inspel, insikter och mönster. 

Den brasilianska teatermannen Augusto Boals arbete med de förtrycktas teater och 

forumteater knyter an till facilitering och att vara facilitator.161 Med utgångspunkt från sitt 

arbete i Brasilien har Boals arbete influerat inte bara teatersammanhang utan 

samhällsförändrande insatser världen över.162 Från min läsning av Boal och erfarenheter av 

Forumspel är det tre delar som knyter an till att vara facilitator. 

Den första delen är att gå från att vara åskådare till skådespelare i fyra etapper.163 Första 

etappen handlar om att lära känna sin kropp med dess begränsning och möjlighet. Andra 

etappen att uttrycka sig med kroppen. Tredje etappen består av tre ”grader”. Den första graden 

är ”diskussionsteater” där åskådarna skriver pjäsen samtidigt som skådespelarna uppför den. 

Den andra graden är ”statyteater” där åskådare ingriper direkt i spelet och ’talar’ genom 

skådespelarnas och övriga deltagares kroppar. Den tredje graden är forumteater där åskådare 

                                                           
159 Kerstin Ekman, För guds skull, hitta på!, artikel i Dagens Nyheter 2019-05-04 
160 Hammarén, 1999, s. 174. 
161 Augusto Boal, De förtrycktas teater, Möklinta: Gidlunds förlag, 1976. 
162 Ali Campbell, The Theatre of The Oppressed in Practice Today, London, UK: Methuan Drama, Bloomsbury 
Publishing Plc, 2019. 
163 Boal, s. 17 (Hela beskrivningen s. 17-57.) 
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ingriper direkt, ersätter skådespelarna och spelar själva. Den fjärde etappen är debatteater där 

scener skapas tillsammans som ska diskuteras och skapa handling i samhället. Boals och hans 

efterföljares teater är kritiskt samhällsinriktad och syftar till ett medvetandegörande -

”empowerment” - och har likheter med Freires de förtrycktas pedagogik.  Hur verkar de 

facilitatorer jag intervjuat liksom jag själv i den traditionen? När vi arbetar med grupper 

angående hållbarhetsmål, föreningsutveckling, att förhålla sig till aktivitetsbaserat kontor, att 

hantera ilska, att kommunicera och att få en ledningsgrupp att fungera. Är det inom en 

snävare box än vad Boal och Freire företräder? Vid första anblicken är mitt svar Ja. Det som 

sker med grupperna är ett arbete inom ramen för respektive uppdrag. Samtidigt visar min 

forskningsöversikt att Boal och Freire har påverkat grunden att facilitera; att vara till för 

gruppen, underlätta gruppens möjlighet att bearbeta något för dem angeläget. Men hur ska det 

ställas emot de kontexter man verkar i? Det knyter an till frågan om ansvar för den andre. På 

vilket sätt, eller i vilken grad, ger facilitators praktiska kunskap uttryck för eller möjlighet till 

att till exempel stega upp sitt deltagande, enligt Boals fyra steg? I Marcus fall går deltagarna 

från att vara åskådare, via Marcus personliga inspel, till att bli de som tar över och för en 

dialog om hur de har det. De har skapat en egen scen som knyter an till deras verklighet. 

Översatt till stegningen är det forumteater. I min egen berättelse kommunicerade deltagarna 

med sina kroppar och blickar att de inte förstod vad de skulle göra. Det fick mig att snabbt 

ändra sättet att introducera övningen: Jag rörde mig ut i lokalen, tog kontakt med dem och 

berättade på ett personligt sätt hur det skulle arbeta. På så sätt påverkade de i tredje etappen, 

motsvarande statyteater. Mitt varande som kropp i rummet ändrades tack vare dem. I Ulfs fall 

sker något liknande när en deltagares smärtsamma berättelse får ta plats, både i tid och rum. 

Den som berättar blir huvudpersonen och därmed skådespelare själv. I dessa exempel tar vi 

som facilitatorer sedan tillbaka ansvaret att leda övningarna vidare. Vi kommer då in på den 

andra aspekten. 

Den andra delen av Boals och hans efterföljares, så som Ali Campbell, arbete är rollen som 

Joker. Jokern koordinerar interventioner under forumteater och leder övningar när åskådarna 

utformar scener.164  Campbell problematiserar Jokern. Jokern förmedlar interventioner, väljer 

åskådare som påverkar och styr skeendet. Även om det är i så kallat vällovligt syfte har 

Jokern makten. Hur utövas denna makt? Apropå ansvaret för den andre, apropå empati? Det 

är en balansgång mellan att redigera, ordna och improvisera. I bästa fall demokratiserar 
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Jokern; i värsta fall censurerar Jokern.165 Jag själv har använt mig av ”Straight man”, den som 

i en improvisationsövning vägleder skeendet.166 En roll som under spelets gång växlar mellan 

de som deltar. Det kräver lyhördhet för medspelare, miljön man verkar i och skeendet i sig. 

En tredje del från Boals arbete är frågan som alltid ställs: ”What did you see?” Om och om 

behöver frågans ställas för att inte tro sig om att veta vad man ser. Det klingar bekant med 

Spolins att Se. Man måste se som det är för att göra något åt den verklighet man ser. Det 

börjar med inträdet i rummet, med blickar emot de människor som finns i rummet, hur miljön 

ser ut, stolar, bord, allt ska ses för att man ska vara reellt närvarande. Boal sätter sig alltid 

bland deltagarna. Seendet ska ha en likartad utsiktsplats.167 Men inte bara i rummet, utan 

också i den kontext och värld man verkar i. Hur ser det ut utanför lokalen, i samhället, i 

regionen, i landet, i världen? Hur påverkar det vi ser oss i rummet och vice versa? Jag tänker 

på Marcus berättelse där samtalet mellan de intagna handlar om hur de är med varandra. Inte 

bara under dagarna med Marcus utan till sist hur de är med varandra på institutionen var dag 

som är.  I min egen berättelse handlar det om att formulera hur församlingar kan spela roll för 

att vi som värld ska uppnå de globala hållbarhetsmålen tillsammans. Genom en lekfull övning 

skapar Lenas grupp idéer på nya föreningar för ett gott samhälle. I andra berättelser verkar det 

vara mer slutet inom rummet: Karins berättelse om att förhålla sig till aktivitetsbaserat kontor, 

Cecilias exempel om hur kommunicera, och Ulfs om hur ha en fungerande ledningsgrupp. 

Men å andra sidan, vad som sker är en del av ett större skeende, vi är alltid i relation med det 

närliggande och allt som omger oss. 

Summerande reflektion 

Improvisationsteaterns, De förtrycktas teater och Forumteaterns perspektiv ger viktiga bidrag 

till min studie. Till en början med vikten av att Se som det är. Att inte tro sig om att i förväg 

veta utan att vara närvarande i nuets skeende. Det berör betydelsen av miljön, såväl i det 

närliggande som i vilken kontext man verkar. Det handlar om lyhördhet, fantasi, lekfullhet 

och samspel mellan kroppar. I det ligger att göra mer än att säga vilket leder till ett bejakande 

och att få syn på fler möjligheter. Facilitatatorn, som joker och straight man, leder och släpper 

taget om vartannat i en skapande process. Hon gör det för att möjliggöra ett deltagande som 

formerar ett skeende tillsammans. I det gemensamma handlandet uttrycks värderingar. Boals 

forumteater ger platsen för delaktighet där alla ska vara med och forma det som ska ske. Det 
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är ett svar på frågan om vad för empati och vad för möte med den andre som bör äga rum. Ett 

möte som inte våldför sig på deltagare. 

 

 

Avslutande samtal med mig själv 
 

Kan man lära sig människokännedom? Ja; några kan det. Men inte 

genom en undervisningskurs utan genom ”erfarenhet”. 

– Kan en annan därvid vara en persons lärare? 

– Javisst, han ger honom då och då den rätta vinken. 

– Så ser här inlärandet och utlärandet ut. 

– Vad man lär sig är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen… 

Det svåraste är att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma 

till uttryck.168 

  

Den här essäns frågeställning handlar om vilka aspekter av praktisk kunskap som facilitatorn 

utövar när hon erfar att en grupp skiftar sin förståelse av det som bearbetas. Genom samtalen 

med facilitatorerna, mina egna erfarenheter, filosoferna och teatermänniskorna har jag funnit 

flera aspekter av praktisk kunskap.  

Helheten visar sig i det konkreta – det konkreta som del av en helhet 
De aspekter av praktisk kunskap som trätt fram i den här studien härrör från konkreta 

situationer. I samtalen med facilitatorerna och genom mitt skrivande har jag alltmer blivit 

förvissad om att aspekterna är sammankopplande med varandra. De kan inte särkopplas från 

varandra då de äger rum i konkreta situationer och skeenden. Intuition är förknippad med 

erfarenhet och känsla. Känsla är del av samspelet med emotion, tanke och handling. 

Handlandet kan vara såväl kunnande- som reflektion-i-handling. I alla dessa aspekter är 

kroppen verksam i mötet med den andre som inbegriper empati och ansvar. Aspekter av 

praktisk kunskap utövas i skeendets obestämbarhet. För mig handlar summan av dessa 

sammankopplingar om att vara i ett varande, ett förhållningssätt, i unika och konkreta 

situationer. De reflektioner jag gjort efter varje avsnitt i Samtal med filosofer och Samtal med 

improvisationsteatern kan tolkas som ett uttryck för min längtan att dela upp och stadgefästa 

ett svar, att så här det. Men det ska inte förstås som en manual med svar på frågan hur göra. 
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Det jag skrivit fram ger förhoppningsvis en möjlighet att reflektera vad det är att vara varande 

som facilitator, öppen för hur aspekterna verkar i varje unik situation. 

Iakttagelser som ger mig nya insikter 
Med den förståelsen vill jag nu reflektera kring några iakttagelser jag gjort genom skrivandet 

av denna essä. Mina iakttagelser utgår från de reflektioner jag gjort i avsnitten Samtal med 

filosofer respektive Improvisationsteatern. Se det som ett prövande resonemang och en 

antydan om hur något kan förstås. 

Den första iakttagelsen är betydelsen av erfarenheters mönsterbildning. I en situations 

specifika skeende aktiveras erfarenheter som knyter an till situationen. Dessa aktiverade 

erfarenheter bildar mönster av erfarenheter där den handling som nu behöver ske kan förändra 

och komplettera mönstret. Vi kan med Deweys ord tala om en estetisk kvalitet. När vi inte vet 

med tanken vad vi ska göra agerar vi genom känslans, emotionens och mönstrets vägledning. 

Mönstret kan inte beskrivas generellt utan varje enskild facilitator har att reflektera över vad 

det är för egen del. Till exempel Lenas tankar om vad hon ser för bild av läget. Jag vill tro att 

det ser olika ut för oss. Det gemensamma är att vi inte kan distansera oss från skeenden som 

bär oss. Jag tycker att facilitatorerna i sina berättelser och reflektioner beskriver en estetik när 

de talar om att få en bild av läget i gruppen, att improvisera, att arbeta med lekfulla övningar. 

Improvisationsteaterns bidrag i den här essän understryker betydelsen att med fantasi skapa 

det som ges i stunden av och med varandra. Detta skapande utgår från och är 

mönsterbildande. Känslan i mönstret är en emotion som har en riktning som hänger samman 

med vad man vill med mötet. Jag prövar; erfarenheter som mönsterbildning är en väsentlig 

aspekt av praktisk kunskap. Mönsterbildningar vägleder och ombildar handlingar. 

Den andra iakttagelsen är samspelet mellan känsla, emotion, tanke och känsla, både som ett 

kronologiskt och överlappande skeende, vilket hänger samman med erfarenhetens 

mönsterbildning. Genom känslan uttrycks en längtan, ett engagemang och en intention. 

Emotion är den förnuftiga aspekten av känslan som har med vad man vill uppnå. För 

facilitatorer är det viktigt att känslan kommer i takt med andra, när de möts blick för blick, 

ansikte emot ansikte, kropp till kropp. Känsla, emotioner, tanke och handling tar ofta formen 

av en ordningsföljd där känslan är jordmånen som genom emotioner vägleder tanke och 

handling. Men de tycks verka som överlappande och växelverkande med varandra. I samtalet 

i fokusgruppen kom detta tema upp, och jag låter mig påverkas av hur Cecilia komplicerar 

den bild av ordning som Karin torgför, parat med min egen erfarenhet. Känsla, emotion, tanke 

och handling påverkar varandra i skeendet. Både i stundens nu men också som följd av 
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varandra. Ny handling, ny situation, ny känsla och emotion. Och så vidare. Varje facilitator 

behöver vara uppmärksam på och bejaka detta samspel och påverkan i varje situation. 

En tredje iakttagelse är betydelsen av reflektion-i-handling som verkar i det vetbaras 

gränsland för facilitatorerna. Facilitatorerna hade svårt att sätta ord på vad reflektion-i-

handling innebär för dem. Samtidigt som de i sina berättelser beskrev ett sådant handlande, att 

de reflekterade medan de handlande. Cecilia kommenterade det i fokusgruppssamtalet att vi 

gör det nog ofta men vi sätter inte ord på det. För mig blir intuition och reflektion-i-handling 

samverkande. Den senare används när det inte går som tänkt och faciliatorn behöver agera 

annorlunda i relation till ”situationens material. På det sätt jag iakttog mig själv när jag i min 

berättelse rörde mig ut i lokalen och började prata. Det kan ske över tid likväl som under ett 

kort moment. Reflektion-i-handling innehåller ett handlande, en improvisation och ett artisteri 

som går emot tidigare sätt att göra, det vill säga normer, regler och vanor. Reflektion-i-

handling baseras på en tillit till sig själv, deltagare och att själva handlandet visar det som ska 

ske härnäst. Reflektion-i-handling är en akt av hantverkskap vilket leder till betydelsen av att 

kunna improvisera. Reflektion-i-handling behöver ständigt erfaras och reflekteras kring.  

En fjärde iakttagelse är att verka för en gemensam plats för improvisation som ett erkännande 

av den andre. En plats som ger ett svar på Levinas fråga om hur göra för att inte våldföra sig 

på den andre. Boals forumspel och improvisationsteatern visar på vikten av att deltagare kan 

påverka och skeendet forma sig självt. Det innebär en möjlighet för facilitatorn att för en 

stund bli befriad från sig själv. Till exempel när Marcus gjorde övningen som personen 

Marcus och samtidigt bidrog som facilitator. Eller för den delen när jag utelämnar mig själv i 

rörelsen ut i lokalen till hur mina medspelare förhåller sig. Facilitatatorn som ”Joker” och 

”Straight man” leder och släpper taget om vartannat för att möjliggöra ett deltagande som 

formerar skeendet tillsammans. Det handlar i hög grad om att vara i det mellanmänskliga 

relationella mötet. I respekt och integritet för varje deltagare som erfarande och bidragande. 

Mötet är en etisk fordran.  

Det handlar om ett varande  
Med dessa iakttagelser och min inledande reflektion i detta avsnitt menar jag att grunden för 

utövandet av aspekter av praktisk kunskap är att i varje konkret situation med omdöme och 

medkänsla göra bruk av sig själv. Varje aspekt av praktisk kunskap är en personlig erövrad 

kunskap som blir till i skeendet känsla-emotion-tanke och handling och egen reflektion över 

detta skeende. För facilitatorn handlar det om att vara varande i mötet med andra, mer än att 

vara fastlåst av förutbestämda planer och uttänkta metoder som ställer sig i vägen för såväl 
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mötet som skeendet. Det handlar i hög grad om att improvisera, vara lyhörd och att vara 

följsam. Det betyder inte att vad som helst kan ske, men det finns en tilltro till att vi 

tillsammans finner vägen, en tilltro till var och en i rummet som erfarande och engagerad. 

Facilitatorn har att underlätta detta skeende. För att nå mål? Nej, för att underlätta skeendet, 

bearbetningen, reflektionen och handlandet. Även om det ibland hisnar till och osäkerhetens 

andedräkt kväljer mig. Det är i glipan jag som facilitator finner mig själv - att underlätta hur 

det än ter sig för egen och andras del. Det handlar om hur jag förhåller mig till det som sker i 

och kring mig. Att vara facilitator är att i första hand vara varande i och med det skeende 

som pågår i varje unik situation. Det är i och genom skeenden som den praktiska kunskapen 

yttrar sig som en helhet bestående av flertal samverkande aspekter.  

Fortsatt forskning 

I min forskningsöversikt hänvisade jag till litteratur och studier av Hunter, Hogan, Dunne och 

Nilsson. Det är en hel del i min studie som bekräftar det de för fram. Att facilitatorn ska vara 

processinriktad, självreflekterande, med en mängd av erfarenheter, tekniker och kunskaper 

som bidrar till gruppens arbete. Facilitatorn ska arbeta med olika metoder för att belysa och 

medvetandegöra. Facilitatorn ska inte servera färdiga lösningar utan vara öppen för tolkningar 

och att låta processen få ta tid. Det ska finnas plats för delande och att reflektera samt 

temposkiftningar. De som deltar ska kunna påverka riktning och innehåll. Facilitatorn ska 

värna processer och dess grundläggande värderingar, ha tillit till gruppen och processen. 

Människointresse och respekt är viktigt. 

Jag kan dock se två viktiga skillnader. För det första frågan om mål. De menar att facilitatorer 

ska underlätta för grupper att nå sina mål. Även om målen är satta av grupperna själva vill jag 

invända. I min studie har jag kommit fram till att man ska låta de som är i ett skeende forma 

nästa steg i skeendet. Mål innebär att tro sig om att i förväg veta vart man hamnar. Man 

föregår skeendet. Den andra skillnaden är min emfas för ett varande och förhållningssätt mer 

än att arbeta med tekniker och metoder med sig själv som utgångspunkt för det som görs. 

Berättelserna i den här studien, inklusive min egen, utgår i hög grad från facilitatorn. Men 

genom berättelserna, mina samtal med filosoferna och improvisationsteatern samt skrivandet 

av denna essä har en insikt vuxit fram. Facilitatorn behöver vara subjekt bland subjekt.  

Detta subjekt, facilitatorn, verkar med flera aspekter av praktisk kunskap. Det handlar om 

intuition som blir till i det mellanmänskliga, genom erfarenheters mönsterbildning. Det 

handlar om ett samspel mellan känsla-emotion-tanke-handling samt utövandet av reflektion-i-



  
   

81 
 

handling som äger rum i aktuella skeenden. Dessa skeenden inbegriper kroppar som möter 

kroppar, inlevelseförmågor samt att inte våldföra sig och delaktighetens betydelse i att 

improvisera. 

Några teman i den här studien kan vara intressanta att forska vidare om. Det första jag tänker 

på är en fortsatt konkretion av vad reflektion-i-handling innebär för facilitatorer i det 

mellanmänskliga mötet. Särskilt intressant är på vilket sätt reflektion-i-handling skapas 

tillsammans i och genom mötet. Ett annat tema är en fördjupning kring samspelet känsla, 

emotion, tanke och handling. Jag har i den här studien fört fram att dessa delar i varje 

situation och skeende kan verka överlappande och samverkande. På vilket sätt äger detta 

samspel rum? Ytterligare ett tema som kommit upp är kroppars involvering och ”tagbarhet” i 

och genom övningar och det lekfulla för bearbetning av frågeställningar och material. Jag 

tycker mig också se ett behov av forskning kring erfarenheters mönsterbildning - dess estetik - 

som vägleder facilitatorers fortsatta handlande. Till sist hur etisk fordran och ansvaret för den 

andre kan efterlevas i relation till att ta och genomföra uppdrag. Vilka upplägg och 

förväntningar på resultat har facilitatorer att säga nej till av etiska skäl? 

Slutscen 
Det är en uppsluppen stämning. Kolapapper, vattenflaskor, kaffemuggar och på väggarna 

uppsatta blädderblockspapper vittnar om ett idogt arbete. Längs väggarna står packade väskor, 

dags att åka hem. Tillsammans med en kollega leder jag en kurs om att facilitera. Dags att 

summer de tre dagarna.169 Vi skrattar tillsammans när vi kommer in på hur de som deltagare 

dag ett ville ha en manual över hur man ska göra. Steg för steg, metod för metod. Nu under 

dag tre formar vi tillsammans en processdesign som grund för att facilitera. En design som 

beskriver förhållningssätt. Ingen checklista eller manual. Jag står en bit bak i rummet när de 

själva beskriver sin insikt. Jag kan inte låta bli att tänka på arbetet med den här essän.  Nu sker 

ett skifte i gruppen. Min kollega och jag har inte låtit oss lockas att ge svar eller driva en egen 

linje. Gruppen har skapat sin egen erfarenhet - och insikt 

  

                                                           
169 Sensus Kurs i processledning, att facilitera. Stiftsgården Åkersberg, Höör, mars 2019. 
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      BILAGA 1 
 

Förfrågan om att bli intervjuad - Forskningsbaserad studie 
 

 

    Stockholm 2018-yy-zz 

 

Till 

xxxx 

 

Hej! 

 

Jag studerar Praktisk kunskap på Södertörns högskola och ska nu skriva en forskningsbaserad 

Masteruppsats. Min tanke är att intervjua och samtala med några pedagogiska 

processledare/facilitators med syfte att förstå er praktiska kunskap. Studien kommer att handla om 

den praktiskas kunskap som utmärker pedagogiska processledare/facilitators sätt att möta och verka 

i grupper. 

För att samla in material till studien vill jag intervjua dig och därefter bjuda in till ett samtal i en 

foksugrupp. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att de som deltar och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Ser fram emot din respons. Har du frågor och funderingar om studien, hör gärna av dig! 

 

Med bästa hälsningar 

 

/Urban Hermansson 

urban.hermansson@sensus.se 

0708 72 72 22 
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      BILAGA 2 
 

Frågeguide 
Kvalitativ intervju på upp till 1,5 timma. 

Spelas in. 

Transkriberas. 

 

Aktuell frågeställning 

 

Utifrån facilitatorers erfarenhet: 

 

Vilken praktisk kunskap utövar facilitatorn när hon erfar att en grupp skiftar sin förståelse av det som 

bearbetas? 

 

Metod för intervju 
Kvalitativ intervju med fenomenologisk och etnografisk inriktning.170 Den som intervjuas är på så sätt 

en medskapare till essän. Narrativ prägel där den jag intervjuar återberättar ett skeende. Jag frågar 

in171 för att kunna omfamna och förstå det som berättas. Därefter ett gemensamt reflekterande 

samtal. Jag utgår från det fenomen som berättelsen rör sig i och där jag som intervjuare slår följe 

med den jag inter intervjuar. Jag slår följe med, är följsam med den jag intervjuar samtidigt som jag 

tar ansvar att föra samtalet vidare, i kretsande kring min frågeställning.  

Se också PM 3 2018-10-28. 

 
The long interview… 

…can take us into the mental world of the individual, to glimpse the categories 

and logic by individual, to see the content and pattern of daily experience. The 

long interview gives us the opportunity to step into the mind of another person, 

to see and experience the world as they do themselves.172 

Lyssnandet 
En nyckelfaktor vid kvalitativ intervju är aktivt lyssnandet av det som sägs och inte sägs. Hur det som 

berättas gör något med mig som intervjuare. Att ha koll på mig själv för att därigenom upptäcka 

något som kan vara av värde att fråga in på. Att medan samtalet pågår ha ett tredje öra öppet. Att ha 

radar på för den helhet som beskrivs och som samtalet handlar om. Att inte fästa sig vid något 

bestämt förrän det träder fram genom sin del i helheten. Det som väntar på sin innebörd. Att tillåta 

                                                           
170 van Manen, Max, Phenomenology of practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and 
Writing, New York: Routledge 2016, respective Davies, Charlotte Aull, Reflexive Ethnography: A Guide to 
Researching Selves and Others, London och New York: Routledge, 2008 
171 Bengt Starrin och Barbro Renck skriver ”Som intervjuare är det därför viktigt att vara vaken och 
uppmärksam på svar som behöver följas upp. I engelsk litteratur kallas det ”probing”. Probing innehåller 
uppföljningsfrågor som syftar till att åstadkomma mer fullödiga svar från den intervjuade” (s 64)  Exempel: Kan 
du berätta mer, beskriv vad som, hur var det då.. Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt (redaktörer), 
Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund, Studentlitteratur, 1996. 
172 McCracken, Grant, The Long Interview, Newbury Park, California, SAGE Publications, 1988. 
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att samtalet rör sig ut i en slags periferi för att se om något viktigt kan döljas där.  (s 67) Det handlar 

både om fokus och närhet till det som sägs och pågår här och nu, och samtidigt ett annat fokus och 

en annan närhet till andra delar av den totalitet som samtalet kretsar kring, någonstans försöker 

förstå. 

Teman 
jag tror att jag kommer att kretsa kring, teman som ska avtäckas. 

Men det är viktigt att vara lyhörd för andra teman som kan träda fram och låta dessa under 

samtalets gång bli del av min frågeguide 

Det faktiska skeendet 

Vad är det som sker, så konkreta återberättat som möjligt. 

Jag frågar in (”probing”) där jag behöver se skeendet mer. 

Beskrivning av själva skiftet! Hur skiftet syntes, märktes genom facilitatorns minne av det som skett 

Personen facilitatorn 

Vad facilitatorn gjorde och inte gjorde 

Känsla - görande - tänkande 

Facilitatorns reflektion om sin betydelse 

Kropp och rum 

Kroppar i rummet 

Riktning 

Blickar 

Rörelse 

Djup 

Den andre 

Mötet med den andre 

Den andres annanhet 

Ansvar 

Planerat och i nuet 

Planerat att göra versus låter det som sker avgöra hur göra 

Utifrån vad? Hur förstå intuition i skeendet? 

Erfarenheter som finns med i nuet 

Det som facilitator har med sig, av erfarenhet 

liknande situationer, samlad kunskap 

Olika kunskaper beroende på skeendet 

Timing 

Känsla, tanke 

Intuition 

Erfarenhet 

Mönster 

Konstnärskap 

Reflektion 

Reflektion-efter-handling 

Reflektion-i-handling 
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Pedagogiska faktorer 

Pedagogiska metoder 

Pedagogisk process 

Psykologiska faktorer 

Vad en bär med sig, dess betydelse 

Grupprocesser 

Miljön 

Lokalen, inne/ute, möblering, fika… 

Kontexten och om makten 

Hur annat påverkat 

Vem har makt, i rummet, utanför, som påverkar 

Förändringsarbete; motkrafter och medkrafter 

Systemiskt perspektiv 

 

Till den jag ska intervjua 

Inför vår intervju vill jag be dig att minnas en händelse när du som facilitator – som du minns det – 

var med om att en grupp skiftade sin förståelse av det som bearbetades, där du på något sätt 

medverkade i att skiftet kunde äga rum. Vad var det som hände som gjorde att gruppen åstadkomma 

detta skifte? Vad gjorde du? Vad gjorde du inte? Hur förhöll sig ditt agerande till så som du tänkt 

arbeta med uppgiften? Hur förhöll du dig till gruppen och dess medlemmar, och de till dig? 

Försök minnas konkreta saker så som var ni befann er, hur det såg ut, möblering, ljus, ljud, lukter. 

När vi ses, efter att jag inlett kort, återberättar du detta minne för mig. Du berättar i jag-person och 

nu-tid, som om händelsen äger rum. Under ditt berättande kan jag komma att fråga in för att mer 

kunna följa med i skeendet. När du berättat klart samtalar vi om det du berättat och vi reflekterar 

tillsammans vad det var som skett och din roll i detta skeende. På vilket sätt din skicklighet som 

facilitator bidrog till skeendet. Och vad denna skicklighet bestod av. 

 

Urban Hermansson 

2018-11-25 
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      BILAGA 3 
 
 

Välkommen till fokusgrupp och vidare samtal 
Vi ses måndag den 11 februari 2019, kl 13-16, på Åkeshofs slott. T-bana station Åkeshov. 

 

Hej! 

Vad roligt att ni alla fem tackade ja till att vara med på samtalet den 11 februari. Jag ser fram emot 

att ses! I våra intervjuer fann jag några ”spår” jag vill föra vidare samtal om. Det som följer nedan är 

de ”spår”/teman jag vill samtala om. Jag har lyft in några citatklipp från intervjuerna, fört till några 

filosofers tankar samt lagt till frågor. Läs gärna de här sidorna innan vi ses, men låt dig inte styras för 

hårt eller förbereda färdiga svar. Det viktiga sker när vi ses och samtalet förs. Min roll är då att vara 

värd, vägleda oss i samtalet och att ha tidskoll. Ni är huvudpersonerna i samtalet. Vid halv tre bryter 

vi av en stund för fika. Innan vi skiljs åt har vi en ”runda” om vad det är att vara facilitator. 

Intuition och erfarenhet 

I flera av intervjuerna kom intuition upp som något som väglett ert handlande. Som en känsla, en 

igenkänning som hjälper dig att se, tolka och handla. Som kan ha att göra med erfarenhet. 

Exempel från intervjuerna 

”För jag var inte medveten om den. Jag bara reagerade spontant. … Helt spontant i den situationen, 

jag bara gör det.  (skrattar)  Nämen, det är intuition, … alltså, det är så att jag har fått inspel under 

ytan från gruppen.” 

”Jag fick nån fråga om något annat, som gjorde att jag svarade på den frågan så som jag gjorde. Det 

knyter tillbaka till det som jag gör i rummet - det är ju väldigt mycket intuition.” 

”Intuition är ju spännande...  En del av det är erfarenhet, en del har att göra med mitt omedvetna 

medvetet” 

Om intuition skriver Hubert och Stuart Dreyfus: 
”När vi talar om intuition eller praktisk kunskap syftar vi på den förståelse som uppkommer utan 

ansträngning genom en urskillningsförmåga som är resultat av tidigare erfarenheter.”173   

”Intuition eller praktisk kunskap, som vi förstår det, är varken vilt gissande eller övernaturlig 

inspiration, utan den typ av förmåga som vi alla använder hela tiden i våra vardagliga sysslor.”174 

Om erfarenhet skriver John Dewey: 
”… varje erfarenhet är ett resultat av interaktionen mellan en levande varelse och någon aspekt i den 

värld i vilken hon lever. En människa gör något….  Som konsekvens genomgår, genomlider, hon 

något. .. [som] bestämmer det fortsatta görandet.”175  

                                                           
173 Dreyfus, sid 322. 
174 Ibid. 
175 Dewey, sid 75-76. 
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”Eftersom en erfarenhet inte bara är ett alternerande mellan att göra och att genomgå, utan består 

av relationen däremellan, så har den mönster och struktur.”176  

Att samtala kring 

 Vilken roll spelar intuition för dig i ditt agerande? 

 Hur finns erfarenheter med när du agerar intuitivt? 

 Kan du känna igen dig i att erfarenhet består av mönster och struktur? 

 

Känsla och tanke 

I flera av era berättelser kom det fram att det väcktes en känsla i er som facilitator som vägledde er.  

Några citat från intervjuerna: 

”Jag går på känslan att jag vill göra något. När jag sedan gör nånting, då måste jag koppla på lite 

huvud också. Det är då jag måste koppla på tidigare erfarenheter, måste ha en del kunskap” 

”Jag tror att känslan skapas av andras subtila signaler som jag fångar in, blickar, kommentarer, deras 

kroppsspråk” 

”Känslan skapar en aktivitet i mig.” 

Fredrik Svenaeus skriver: 
”Känslan är en drivande kraft till handling. .. Känslorna är alltså det som förmår oss att röra oss, att 

engagera oss i världen på olika sätt.”177   

Svenaeus sammanfattar sig:178 

”Känslor: 

a. känns i kroppen, 

b. öppnar upp världen, 

c. har som regel ett innehåll, handlar om saker och ting i världen, 

d. är expressiva, dvs de visar sig i personens kroppshållning, ansiktsuttryck, gestik, röst, kanske till 

och med doft, 

e. förser oss med anledning att göra saker, 

f. får oss att handla, 

g. ligger till grund för vårt sätt att vara till på som personer genom den grundstämning som följer 

varje individ.” 

Frågor för samtal: 

 På vilket sätt driver känslan ditt agerande? 

 Men hur ska en förstå denna känsla? Som vägleder tanke och handling. Är de olika delar eller 

är de överlappande: känslan, tanken och handlingen? 

 

 

 

 

                                                           
176 Ibid, sid 76. 
177 Svenaeus, sid 93. 
178 Ibid, sid 101. 
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Kropp och rum 

I samtalen återkom vi till hur ni var med er kropp och blick i rummet. Det verkar ha betydelse för vad 

som kan ske. 

Citat från intervjuerna 
 ”Det är bra med en rörelse i början, där en får bli lite lekfull. Får det i kroppen på något sätt. Ja, jag 

vill ha med kroppen.”  

”Det är att vi är hela människor, känslorna är viktiga - de sitter inte i huvudet. De är med på annat 

sätt när man använder sin kropp.”  

”Ja, jag tittar på personen. Jag brukar säga till de andra, försök låta bli att kommentera eller humma. 

Jag behöver lyssna, jag kan inte leda annars.” 

” Ja, jag är kroppslig, det är för personen och gruppen, och faktiskt det blir skarpt för mig också.” 

Om kroppen skriver Svenaeus: 
”Den egna kroppen är inte ett objekt bland andra, utan vårt perspektiv på världen, den är det som 

möjliggör att vi kan vara där och existera överhuvudtaget. … Den levda kroppen skapar mening 

genom att öppna upp ett medvetandefokus.. ”179 

”.. genom vår kropp organiserar vi världen när vi riktar oss mot den i olika aktiviteter. De levda 

kroppen är här det som låter världen framträda i det att den själv drar sig undan – vi är inte direkt 

medvetna om kroppen när den öppnar upp världen för oss.”180 

Frågor för samtal 

 Hur brukar du vara med din kropp och blick för att det ska kunna ske något tillsammans med 

en grupp? Och med dig? 

 Hur kan du vara i rummet beroende på situation och skeende?  

 

Reflektion och kunnande 

I våra samtal var det inte så tydligt, att det kunde äga rum en reflektion medan ni agerade. Ändå 

tyckte jag mig höra att det inte bara vara ett kunnande som utövades av er, utan att det fanns en 

slags reflektion med när ni gjorde det ni gjorde. Eller? 

Citat från intervjuerna 

”Reflektion är för mig en tankemässig process, medan intuition är känslor, kroppslig kanske själslig 

process.”” 

”Det är improvisation, du måste släppa kontrollen, och ha lyhördhet. Jag har kopplingar till 

jazzmusiken, jag behöver lyssna och spela samtidigt.” 

”Hade jag haft allt klart för mig så hade jag kunnat stå och tala med en vägg. Men det behöver 

omformuleras och omgöras, i mötet med dem.”  

”Jag är inte lika klok på egen hand, som med dem. Det kommer från mötet, blicken…” 

                                                           
179 Svenaeus, sid 24. 
180 Ibid, sid 25. 
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”Det blir aldrig hundraprocentig tryggt, det är insatsen för att det ska ske något […] Att ha en attityd 

– att låta flödet komma.” 

Om kunnande och reflektion skriver Donald Schön: 
”Jag ska använda uttrycket kunnande-i-handling för de sorters kunnande som vi uppvisar i våra 

intelligenta handlingar. … Vi uppvisar det genom vårt spontana skickliga utförande av handlingen och 

det är utmärkande för detta kunnande att vi är oförmögna att sätta ord på det”.181  

”Eller så kan vi reflektera mitt i handlingen utan att avbryta den. I ett handlings-nu, en tidsperiod som 

varierar med sammanhanget syftar vårt tänkande till att omforma det vi gör medan vi fortfarande 

gör det. Ifall som detta kommer jag att säga att vi reflekterar-i-handling.”182 

”….det som skiljer reflektion-i-handling från annan reflektion är dess omedelbara betydelse för 

handlingen.”183 … Reflektion-i-handling är ett reflekterande ’samtal’ (nu i metaforisk mening) med 

situationens material.”184  

Frågor för samtal 

 I din berättelse (eller annan erfarenhet du har), när skifte ägde rum:  

Vad trädde mest fram för dig av kunnande-i-handling respektive reflektion-i-handling? 

Hurdå? 

 

Vad är att vara facilitator? 

I Wikipedia kan jag läsa: 
”Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett 

gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att 

ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.” 

”Det finns en yrkesroll som facilitator som kan komma in en grupp för att hjälpa dem nå resultat. Den 

rollen agerar då som expert i gruppdynamik och förväntan på denna individ kan komma att försvåra 

den neutrala och icke-ledande roll i gruppen som är önskvärd för att fungera som en bra facilitator.” 

Att samtala om/slutrundan 
Vad är det nu för dig att vara facilitator? 

Tack för din medverkan! 

Litteratur där citat av filosofer kommer ifrån: 
Klassiska texter om praktisk kunskap, Södertörn studies in practical knowledge 7. 

(John Dewey, Hubert L. & Stuart E . Dreyfus, Donald Schön) 

Vad är praktisk kunskap, Södertörns studies in practical knowledge 1.  

(Fredrik Svenaeus) 

Urban Hermansson 

0708 72 72 22 

urban.hermansson@sensus.se 

                                                           
181 Schön, sid 359. 
182 Ibid, sid 361. 
183 Ibid, sid 365. 
184 Ibid, sid 367. 


