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Sammanfattning 

Titeln på denna essä är: Den levda blicken: en fenomenologisk undersökning av blickens 

betydelse för mötet mellan lärare och elever. Med en fenomenologisk blick på blicken 

undersöker jag i denna essä den faktiska blicken och hur den framträder i mötet mellan mig 

och mina gymnasielever. I växlingarna mellan den fenomenologiska metoden, reflekterande 

samtal med filosoferna Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault och Jean-

Paul Sartre samt gestaltningar ur min lärarpraktik går jag på upptäcktsfärd. Det som 

uppdagas är att i mötet mellan mig och mina elever framträder blicken som riktad, bruten 

och övervakande.   

 

Nyckelord: blick, fenomenologi, lärare, elev, Husserl, Merleau-Ponty, Foucault, Sartre.  

 

Abstract 

The title of this essay is: The lived gaze: a phenomenological study of the importance of gaze 

for the meeting between teachers and students. With a phenomenological gaze at the gaze, I 

examine the gaze and how it appears in the meeting between me and my high school 

students. In between the phenomenological method, the reflective conversation with the 

philosophers Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault and Jean-Paul Sartre 

as well as portraits from my teaching practice I go on an explorative journey. In my essay I 

discover that in the meeting between me and my students the gaze appear as directed, 

broken and supervised. 

 

Keywords: gaze, phenomenology, teacher, student, Husserl, Merleau-Ponty, Foucault, Sartre.  
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Blickens vardaglighet 

“Kriminalvården, ha! Vad är det för jäääävla vård?!” Kvinnan på andra sidan gången i 

tunnelbanetåget ger ifrån sig ett explosivt skratt som rosslar över till djupa hostningar. Jag 

följer medpassagerarnas blickar som lyfts från skärmar och böcker och sugs till henne som 

magneter till ett brummande kylskåp. Hon tittar på Slussens reklamvägg som dykt upp vid 

sidan av henne. Män och kvinnor i mörkblåa kläder står uppradade framför kameralinsen 

och ler med blicken mot oss. Konstrasten mellan dem och den hostande kvinnan skär 

igenom vagnen. Hennes gråa jackkrage hänger ner över ena axeln och när hon lutar sig bakåt 

i ett hostutfall slår hennes hattbrätte i bakhuvudet på personen hon delar ryggstöd med. En 

coop-påse ligger hopkrupen vid hennes fötter som en hund, ruvande på ett arla morgonrus 

av folköl och cigaretter. Jag tittar mot mina medpassagerare i sätena mittemot och våra 

blickar möts. De båda ler sammanbitet och jag svarar tillbaka för att sedan titta förbi den 

berusade kvinnan och ut genom fönstret när vi rullar in mot Gamla stan.  

Blickar? De strösslas ut i rum och väntrum, mellan människor vi lämnar och 

människor vi är på väg mot. Vad betyder de i vardagen? Vad betydde de i den plötsligt lite 

stökiga situation vi befann oss i? I tunnelbanan är blickarna flyktiga men inte flyende möten. 

När vi råkar fångas in i den främmandes blickfång studsar vi snabbt därur. Blyga, av respekt, 

för att det är kutym? Men när något plötsligen händer blir blickarna istället uppsökande, 

kanske iakttagande och frågande. Vi känner inte varandra men vill tillsammans förstå 

situationen. Kvinnan under hattbrättet sökte aldrig någons blick. Hon var där med oss och 

samtidigt någon annanstans, det kan jag i ett ögonblick konstatera. När jag blickar ut mot 

medpassagerarna mittemot då söker jag något, en kontakt i situationen, kanske en 

bekräftelse på att platsen ännu är trygg, att vi kan återgå till våra vardagsbestyr och låta 

kvinnan grubbla vidare.  

Jag har länge funderat över blickens betydelse för mötet mellan människor och i 

synnerhet vad den har för betydelse i mitt yrke som gymnasielärare. Jag tror mig använda 

blicken i mötet med eleverna, men jag vet inte riktigt hur. Det är något jag bara gör, mitt i 

praktiken, i mitt yrkesutövande, i det tysta. Mitt blickande är vad filosofen Fredrik Svenaeus, 

verksam vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, skulle kalla en praktisk 

kunskap som bärs ”som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – och i 

den mänskliga gemenskapen där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt 
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sätt.”1 Det intuitiva sitter i kroppen som något levt och på samma sätt är också blickandet 

något levt. Men just för att kunskapen sitter i kroppen, just för att blicken är något så 

vardagligt, något så förgivettagen, så är det en ännu outforskad praktisk kunskap. I 

tunnelbanan ges blickarna betydelse, de bygger bryggor av meningsfullhet mellan oss, om så 

bara för ett ögonblick. I mitt yrkesliv levs blicken på ett annorlunda sätt därför att tiden ger 

den en mer långvarig betydelse. Blickarna bygger bryggor inte bara i nuet utan också för 

framtiden och hur de byggs beror på hur blickar utbytts i tidigare möten. De ges en 

avgörande betydelse i mötet mellan mig och eleverna, men hur?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna essä är tudelat. Jag undersöker den faktiska blicken som fenomen i 

allmänhet och dess betydelse för mötet mellan mig och mina gymnasieelever i synnerhet.  

I min undersökning av blickens betydelse för mötet mellan mig och eleverna ställer jag två 

övergripande frågor som ledsagar mig genom essän:  

● Hur beskrivs blicken i texter av Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Michel 

Foucault och Jean-Paul Sartre?  

● Hur framträder blicken för mig i mitt praktiska arbete med eleverna i klassrummet? 

Essäns undersökande del består av tre avsnitt där varje avsnitt inleds med mer specificerade 

frågor. I det första avsnittet om den riktade blicken frågar jag efter dels hur min egen riktade 

blick framträder för mig, dels hur den andres framträder för mig. I det andra avsnittet om 

den brutna blicken undrar jag över vad som händer i mötet mellan mig och eleverna när 

blickarna uteblir. I essäns tredje och sista undersökande avsnitt ställer jag mig frågan hur 

blicken som något övervakande framträder för mig och hur skammen ska förstås i den 

gestaltade situationen.  

 

Den fenomenologiska metoden och den vetenskapliga reflektionen 

I denna del av essän kommer jag att förklara Husserls tankar om den fenomenologiska 

metoden och hur jag gått tillväga i mina vetenskapliga reflektioner över blicken och dess 

betydelse för min yrkespraktik. De begrepp som presenteras finns sedan med som ledmotiv 

 
1 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap?”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark och Fredrik 

Svenaeus, Huddinge: Södertörn studies in practical knowledge, 2014, s. 13. 
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genom mina fortsatta reflektioner, varför det också är viktigt att de får stort utrymme tidigt i 

essän. Metoddelen är kanske essäns teoretiskt sett tyngsta del, men det är också en snårigt 

spännande upptäcktsfärd genom Husserls fenomenologi.  

Innan vi ger oss i kast med metoden behöver jag dock förklara vad jag menar med ’den 

faktiska blicken’ som jag har för avsikt att undersöka. Vad åsyftar jag med begreppet ’blick’? 

Jag låter Husserls arvtagare Sartre ge oss en förklaring:  

 

[Ö]gat fattas i första hand inte som sinnesorgan för synen, utan som underlag för blicken; [...] om 
jag uppfattar blicken, upphör jag att varsebli ögonen; de är där, de finns kvar inom mitt 
varseblivningsfält såsom rena företeelser, men jag begagnar mig inte av dem, de neutraliseras, 
sätts ur spel, de är inte längre föremål för någon tes, utan finns kvar i det tillstånd av 
”urkoppling”, där världen befinner sig för ett medvetande som skulle åstadkomma den 
fenomenologiska reduktion som Husserl föreskrev. [...] Den andres blick maskerar hans ögon och 
tycks gå framför dem.2  

 

Det Sartre skriver kan vid en första anblick verka svårt att förstå. Här kilar han in flera 

begrepp som hör fenomenologin till och som jag strax kommer att förklara, men det som 

Sartre beskriver så tydligt är skillnaden mellan blick och seende ögon. När jag använder 

begreppet ’blick’ syftar jag alltså på något som hör samman med de fysiska ögonen men som 

går före dem och som sträcker sig ut mot något utanförliggande. I ett mellanmänskligt möte 

sträcker sig blicken ut mot en annan människa och ges en betydelse för relationen, men 

vilken? 

Den eftertänksamma läsaren frågar sig kanske nu: men är det ens möjligt för någon 

att undersöka blicken när denna själv är både den som undersöker och den som blir 

undersökt som en part i en relation där blickar utbyts eller uteblir? Jag är den som blickar ut 

mot någon och söker denna med min blick och jag är samtidigt den som erfar andras 

(bemötta eller uteblivna) blickar så som något som skapar en tillfällig eller långvarig relation. 

Men jag kan inte se mitt eget blickande. Jag är på samma gång både utblickande och blind 

för mitt eget blickande. Filosofen Husserl skulle svara att det är möjligt att undersöka blicken 

inte trots att jag är mitt i mitt eget blickande utan därför att. På så vis är fenomenologin en 

lämplig metod att använda för att undersöka just blicken som fenomen, det vill säga som 

något som framträder för mig, som något erfaret. I egenskap av att vara människa har jag ett 

medvetande och en kropp som jag hela tiden erfar med och får en meningsfull relation till 

 
2 Jean-Paul Sartre, Varat och intet: I urval, Göteborg: Korpen, 1986, s. 155. 
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världen genom. Jag står med andra ord redan i en relation till det fenomen, blicken, jag 

ämnar undersöka. Fenomen är denna essäs första ledmotiv. 

I sin fenomenologiska grundbok Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk 

filosofi förklarar Husserl att människan alltid är riktad mot något, vilket han kallar för att vara 

intentionalt relaterad till något eller någon.3 Begreppen riktad, intentional och akt är 

ytterligare ledmotiv som kommer följa oss genom essän. När jag är tillsammans med mina 

elever i klassrummet så är jag intentionalt riktad mot dem. Jag varseblir dem med mina 

sinnesintryck, jag fäller omdömen om deras prestationer, jag värderar deras ageranden i 

klassrummet och så vidare. Husserl förklarar, att föreställa sig något, att tala om någon, att 

se på någon, att känna något inför någon är så kallade akter som riktar sig intentionalt mot 

något.4 De intentionala akterna sker i vaket tillstånd i en ständig ström av erfarenheter men i 

strömmen finns sådant som är aktuellt fokuserat och sådant som är inaktuellt, det vill säga 

befinner sig i periferin.5 I gestaltningen som följer på denna del skildrar jag en händelse i min 

yrkespraktik där jag på ett smidigt sätt försöker förvarna en elev om vad som kommer hända 

i den film vi ser i klassen. Jag står vid katedern med blicken riktad mot ömsom henne, 

ömsom de övriga eleverna i klassrummet. Jag har dem i en ström av intentionala akter, men 

när jag riktar min blick mot eleven Karin för att fånga hennes uppmärksamhet då är hon 

aktuellt fokuserad medan de övriga eleverna för tillfället är inaktuellt fokuserade.  

För att kunna göra en fenomenologisk undersökning behöver vi inledningsvis få 

distans till den så kallade naturliga inställningen (ett ledmotiv!) till världen, menar Husserl. 

Han förklarar att med den naturliga inställningen ges människor, djur och föremål till mig 

som något förhandenvarande.6 Detta innebär att jag på ett naivt och spontant sätt förhåller 

mig till dem som något objektivt, som något “verkligt”, vilket medför att jag hela tiden 

hemfaller åt att fokusera föremålet som sådant hellre än den intentionala akten om det. 

Detta kallar Husserl för den naturliga inställningens generaltes. Även om mina sinnesintryck, 

tankar på, känslor inför, teorier och drömmar om något varierar i tid och rum och skiljer sig 

åt från en annan människas sinnesintryck, tankar, känslor etcetera så grundar min naturliga 

 
3 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Stockholm: Thales, 2004, s. 124. 

Fortsättningsvis hänvisad till som Idéer.  
4 Ibid., s. 236. 
5 Ibid., s. 123. 
6 Ibid., s. 155. 
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inställning sig alltid i tesen att jag tillsammans med mina medmänniskor “sätter gemensamt 

en objektiv, rumtidslig verklighet som allas vår existerande omvärld, som vi själva samtidigt 

tillhör”.7 Med andra ord har vi inställningen om världen som något självständigt existerande, 

som en “verklighet” som finns utanför och bortanför människan om vilken vi anser oss 

kunna fälla en mängd sanna objektiva omdömen om.  

Att vi är så tätt sammanflätade med den naturliga inställningen blir problematiskt, 

enligt Husserl, när vi försöker närma oss fenomenen på vetenskaplig väg. I texten “Filosofi 

som sträng vetenskap” förklarar han att historien vittnar om hur den vetenskapssökande 

människan länge hemfallit åt “[d]en naturalistiska inställningens trollmakt, som vi alla till att 

börja med lyder under och som gör oss oförmögna att se bort från naturen [...]”.8 I den här 

essän har jag för avsikt att undersöka blicken som fenomen och dess betydelse för mötet 

mellan mig och eleverna, men för att det ska vara möjligt krävs alltså att jag slutar betrakta 

och tala om blicken som vore den ett ting placerat utanför mig. När jag inledningsvis ställer 

upp mitt eget deltagande i undersökningen som ett möjligt problem, ja, då har jag 

trollbundits till att tro att jag kan undersöka min blick som något skiljt från mig själv, som 

något verkligt utanförliggande. För fenomenologin som vetenskaplig metod är det av 

avgörande betydelse att forskaren sätter en parentes runt den naturliga inställningen för att 

kunna närma sig det som Husserl kallar för den rena medvetandeströmmen och dess 

intuitiva akter, vilket jag kommer att förklara på nästkommande sidor. Husserl kallar 

parentessättandet för en epoché och metoden för en fenomenologisk reduktion. Här har vi 

två ledmotiv till för essän där jag också kommer använda Husserls synonymer ’sätta ur spel’ 

och ’koppla bort’.9  

Innan jag går vidare i att förklara reduktionen är det viktigt att påpeka att Husserl 

inte ägnar sig åt ett slags cartesianskt tvivel av den naturliga världens existens. Världen finns, 

men det han avser är att sätta den ur spel, att inte låta sig trollbindas till att göra en mängd 

förutfattade antaganden om det fenomen som ska undersökas. Han vill rikta om forskarens 

inställning från den naturliga till den fenomenologiska i vilken fenomen är något som 

 
7 Ibid., s. 111. 
8 Edmund Husserl, “Filosofi som sträng vetenskap”, Fenomenologin och filosofins kris, Stockholm: Thales, 2002, 

s. 46. 
9 Husserl, Idéer, s. 155. 
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framträder, som något som jag har en relation till. Även begreppet framträda är ett ledmotiv 

i essän.  

I Idéer presenterar han den fenomenologiska reduktionens olika steg. För det första 

sätter han det vi kallar för verkligheten inom parentes. Hit hör till exempel “den verkliga 

fysiska naturen och de empiriska vetenskaperna”, liksom “alla erfarenhetsvetenskaper om 

animala naturvarelser och alla empiriska humanvetenskaper om personvarelser i person-

sammanhang, om människor som historiska subjekt, som kulturbärare, men också om 

kulturskapelserna själva osv”, det vill säga allt det som vi med den naturliga inställningen 

anser oss kunna säga sant om.10 För det andra sätter han teorier om sådant som inte har en 

fysisk motsvarighet i den så kallade verkligheten inom parentes. Exempel på dessa är logik, 

matematik, fysik samt psykologi och sociologi.11 I min undersökning av blicken kan det till 

exempel vara frestande att psykologisera kring blickens ursprung eller blickens varför.12 Det 

kan visa sig genom att jag tolkar in att eleven som blickar ut mot mig också gör det med en 

specifik känsla (“Hen tittar argt på mig”) eller att jag läser in en psykologisk effekt av min 

egen blick på eleven (“Hen skälver inför min stränga blick”). Jag sätter psykologiserandet 

inom parentes och riktar mig mot att med en fenomenologisk blick på blicken undersöka hur 

blicken framträder för mig.  

 Inledningsvis i detta metodavsnitt ställer jag frågan om fenomenologin kan användas 

som metod när forskaren, jaget, själv är del i det som ska undersökas och på den frågan 

skulle Husserl alltså svara “ja”, men med vissa förbehåll. I och med den fenomenologiska 

reduktionen kopplas även jaget i viss mån bort, i alla fall jaget som något som kan uppleva 

sig självt och försvinna med upplevelsen. Kvar finns det som Husserl kallar för det rena jaget, 

vilket intentionalt riktar sig mot något och som är garanten för strömmen av upplevelser.13 

Jaget finns med andra ord alltid där i strömmen av medvetandeakter och är i tid och rum ett 

med den rena medvetandeakten och det som Husserl beskriver som intuition. Här börjar vi 

nu på riktigt närma oss det fenomenologiska forskningsfältet.  

Så vad kvarstår att undersöka när både världen så som jag uppfattar den till vardags 

och så som vetenskapen länge forskat om den sätts ur spel? Vad blir kvar när även jag själv i 

 
10 Ibid., s. 177. 
11 Ibid. 
12 Husserl skriver om psykologiserande på s. 178 i Idéer. 
13 Ibid., s. 171. 
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viss mån kopplas bort? Här är begreppet intuition viktigt för Husserl och för denna essä. Som 

jag tidigare nämnt handlar den fenomenologiska inställningen om att undersöka de väsen 

eller fenomen som framträder i den rena medvetandeströmmen, fri från antaganden om ett 

slags objektiv verklighet, den så kallade naturliga världen. I “Filosofi som sträng vetenskap” 

jämför Husserl de rent intuitivt framträdda fenomenen med en ton: “lika omedelbart som 

man kan höra en ton, kan [man] skåda ett ‘väsen’ och i skådandet fälla väsensomdömen”.14 

Det intuitiva skådandet är fritt från fördomar och de väsensomdömen som fälls skiljer sig 

markant från de fördomsfulla omdömena vi till vardags fäller där det som framträder 

tenderar att tolkas bort.15  

För att bli varse skillnaden mellan de rena väsensåskådningarna och de av fördomar 

grumlade åskådningarna krävs vetenskaplig reflektion, skriver Husserl:  

 

[F]enomenologin [kräver] den mest fullkomliga förutsättningslöshet och i förhållande till sig själv 
en absolut reflektiv insikt. Det ligger i dess eget väsen att komma till fullkomlig klarhet just om 
sitt eget väsen, och således även om sina metodiska principer.16  
 

Den fenomenologiska metoden innebär således inte bara att den riktas mot ett 

fenomen utan att den samtidigt också riktas mot fenomenologen själv, varför Husserl 

pekar på vikten av en språklig vaksamhet: 

 

Genom förnyade reflektioner måste man alltså hela tiden kunna övertyga sig om att de sakför-
hållanden som formuleras i de metodologiska utsagorna kan ges med fullkomlig klarhet, att de 
begrepp som används verkligen är troget anpassade till det givna osv.17  

 

Han menar att det inom den fenomenologiska metoden är fel att redan i inledningsskedet av 

en undersökning försöka låsa fast begreppen i definitioner.18 Istället vill han att 

fenomenologen håller begrepp och termer flytande, “ständigt redo att differentieras i 

enlighet med de framsteg som görs inom medvetandeanalysen och upptäckten av nya 

fenomenologiska skikt [...].”19 Den rena intuitionen och det språk som används vid 

reflektionen är med andra ord tätt sammanvävda.  

 
14 Husserl, “Filosofi som sträng vetenskap”, s. 51.  
15 Ibid., s. 81. Jämför även Idéer, s. 205. 
16 Husserl, Idéer, s. 186. 
17 Ibid., s. 189. 
18 Ibid., s. 238.  
19 Ibid., s. 237. 
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I inledningen till denna essä skildrar jag hur jag under en lång tid funderat över 

blickens betydelse för mötet mellan människor och i synnerhet för mötet mellan mig och 

mina elever. När jag väl började skriva denna essä hade jag samlat både olika erfarenheter 

av blickar i mitt minne som jag sedan gestaltat och tänkare som ger perspektiv på blicken. I 

de reflektioner jag gör i essän försöker jag hålla begreppen flytande så att de olika skikten av 

blicken kan få träda fram, men det finns en del begrepp som jag kallat för ledmotiv som är 

centrala för den fenomenologiska metoden och som därför återkommer i essän: fenomen, 

riktad(-het), intentionalitet, medvetandeakt, naturlig inställning, epoché, fenomenologisk 

reduktion, framträdande och intuition. De är i viss mån både fasta begrepp och flytande 

eftersom de tagit nya riktningar med de filosofer som axlat det fenomenologiska arvet efter 

Husserl. Några av dem är mina medresenärer i denna essä: Merleau-Ponty, Foucault och 

Sartre.20 Oavsett begreppens nyanser så skulle nog Husserl säga att de är “troget anpassade 

till det givna”, det vill säga att de går väl ihop med en undersökning av blicken som 

fenomen.21  

Jag vill återkomma till tanken om den rena intuitiva medvetandeströmmen, den klart 

ljudande tonen. Här finns nämligen en risk att missförstå Husserls avsikter som ett försök att 

nå den egentliga, rätta strömmen och att min ambition i denna essä är att nå den egentliga, 

sanna blicken och dess rätta betydelse för min lärarpraktik. För Husserl innebär 

användandet av den fenomenologiska metoden ett utforskande i rörelse:  

 

Vi går till väga som en upptäcktsresande i en okänd del av världen, som omsorgsfullt beskriver 
vad han träffar på under sin färd längs obanade vägar, som inte alltid kommer att vara de 
rakaste.22  

 

I min essä går jag på upptäcktsresa i blickens värld där jag, som jag skriver inledningsvis, är 

både utblickande men också blind för mitt eget blickande. I min lärargärning är jag i en 

ständig ström av blickar och även om jag för denna essä valt att bara gestalta tre 

erfarenheter i klassrummet, så är erfarenheterna av blicken oändliga till antalet. Husserl 

skriver att den fenomenologiska metoden börjar med att orientera sig inom det 

fenomenologiska fältet genom att betrakta strömmen av intentionala akter och formulera 

 
20 Foucault skulle dock inte kalla sig för fenomenolog.  
21 Husserl, Idéer, s. 189.  
22 Husserl, Idéer, s. 270. 
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dem.23 Mina betraktelser av blicken sker i mötet med eleverna men också i skrivande stund. 

De reflektioner jag sedan gör och de samtal jag för med mina filosofiska medresenärer och 

alla de medtänkare som under skrivprocessen läser min text är också en del av orienterandet 

och upptäckandet av blicken.  

 Jag skulle avslutningsvis vilja uppehålla mig en stund vid just detta, min skrivprocess.  

När jag gjorde mina första efterforskningar på vad andra skrivit om blickens betydelse för 

den pedagogiska praktiken inom skolan visade det sig att det knappt finns något fält att 

skörda texter av. Jag valde därför att använda mig av den fenomenologiska metoden för att 

kunna närma mig en förståelse av den faktiska blicken och genom den få vägledning in i dess 

betydelse för lärarpraktiken. Syftet blev därmed tudelat: att undersöka fenomenet blick och 

dess betydelse för mötet mellan mig och eleverna. Det Husserl gör med sin fenomenologiska 

metod är att lyfta fram den för essän så viktiga relationen mellan erfarenheten och den 

vetenskapliga reflektionen, vilket också arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal skriver om i sin i 

essä “Essäskrivande som utforskning”:  

 

[T]ankarna lyfter när vi lyckas få egenupplevda händelser, fantasifullt tänkande och andra 
tänkares arbeten att mötas och kontrasteras mot varandra. Den estetiska lärprocessen ser jag i 
växlingarna mellan att berätta och reflektera, i att gestalta en berättelse och arbeta med en 
komposition av olika perspektiv med en fantasi som gör att vi hittar oväntade infallsvinklar. En 
sådan komposition inbjuder liksom ett konstverk till olika tolkningar, sällan till en upplösning av 
dilemmat. Det är en aktivitet som rymmer både gestaltande och problematiserande 
förhållningssätt, och tänjer gränserna mellan praktik, konstnärlighet och vetenskap.24    

 

Förståelsen av de filosoferande medresenärer jag valt men också förståelsen av de 

situationer ur min lärarpraktik som jag gestaltar sker i skärningspunkten mellan teori och 

praktik. Det reflekterande skrivandet är en konstnärlighet i vardande, vilket märks inte minst 

i mina gestaltningar. De är plockade erfarenheter ur minnets garderober och dramaturgiskt 

formulerade för att fånga in läsaren i situationen. De är också avsiktligt förändrade med 

fingerade namn och ommöblerade rum för att enligt god forskningssed skydda mina elever 

från igenkänning.25 Med filosoferna och mina andra medtänkare har blicken kunnat 

framträda i olika gestaltningar och genom dessa har min förståelse av filosofernas tankar 

 
23 Ibid., s. 188. 
24 Lotte Alsterdal, “Essäskrivande som utforskning”, Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser, red. 

Anders Burman, Stockholm: Södertörn studies in higher education 3, 2014, s. 49-50. 
25 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017, s. 41.  
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tagit nya banor och en ny komposition skapats. Gränserna “mellan praktik, konstnärlighet 

och vetenskap” har, som Alsterdal skriver, tänjts.26  

I och med valet av den fenomenologiska metoden blev det naturligt för mig att söka 

efter material om blicken i filosofiska texter. Jag vände mig till Husserl för en grundlig 

förståelse av de för metoden centrala begreppen som jag kallar för ledmotiv. I min läsning av 

Husserls texter öppnades vägen till det jag kommit att kalla “Den riktade blicken” ur vilken 

denna essäs första gestaltning växte fram. Husserl kan anas genom hela essän som en oftast 

tyst och grubblande tänkare i bakgrunden till de övriga reflektionerna. Den andra 

gestaltningen, den om de dörrsparkande eleverna som inte möter min blick, pockade tidigt 

på min uppmärksamhet och skrev nästan sig själv. När jag sedan mötte Merleau-Pontys 

tankar om den levda kroppen fann jag, vad Alsterdal kallar för, ”oväntade infallsvinklar” på 

det gestaltade.27 Det är en fascinerande upptäckt att göra; att blicken kan upplevas som en 

förlängning av kroppen och som “Den brutna blicken”. Foucaults tankar om filosofen Jeremy 

Benthams panopticon, i essäns tredje avsnitt, bjuder in till en ny förståelse av hur jag 

upplever provsituationer. “Den övervakande blicken” som avsnittet heter är en blick som 

väcker skam i mig, vilket jag inte riktigt varit medveten om tidigare. I samma avsnitt för jag 

även ett reflekterande samtal med fenomenologen Sartre för en fördjupad förståelse av 

skammen. De olika avsnitten växer naturligt i längd i takt med att medresenärerna blir fler 

och reflektionerna mer mångstämmiga.  

Essän är en upptäcktsfärd genom det som Husserl beskriver som obanade och ofta 

krokiga vägar och när modet att blottlägga egna skav och olustkänslor emellanåt sviktat då 

har jag kunnat luta mig mot hans ord:  

 

Han kan känna sig trygg i vetskapen om att han säger det som efter tiden och omständigheterna 
måste sägas och, som ett troget uttryck för något sett, även i fortsättningen behåller sitt värde - 
även om ny forskning skulle kräva nya, i många stycken förbättrade beskrivningar.28  

   

Den här essän ser ut exakt så som den måste se ut. Den är ett slags tidsligt ögonvittne om en 

lärarpraktik och som sådant hoppas jag att den kan ge nya perspektiv på fenomenet blick 

 
26 Alsterdal, “Essäskrivande som utforskning”, s. 50.  
27 Ibid., s. 49. 
28 Husserl, Idéer, s. 270. 



14 
 

och dess betydelse för mötet mellan läraren och dennas elever. Men jag hoppas också att 

den går att generalisera på andra mellanmänskliga yrken. Filosofen Svenaeus skriver:  

 

Genom att i det fenomenologiska studiet utveckla en viss begreppsapparat och vända blicken 
mot det generella i det individuella, överskrider vi det blotta beskrivandet och närmar oss en mer 
systematisk förståelse av innehållet och strukturen i våra upplevelser.29 

 

Genom den fenomenologiska metoden och de begrepp som här presenterats, genom de 

situationer jag gestaltar och de reflektioner jag gör vill jag utmana min läsare att försöka 

applicera denna essäs upptäckter på den betydelse som blicken kan ha i den egna 

yrkespraktiken. Hur framträder till exempel den riktade blicken inom vård och omsorg, för 

poliser och musiker?  

 

Undersökning  

Den riktade blicken 

Den första gestaltningen 

Med snabba klipp leder regissören mig och gymnasieklassen genom de instängda flickornas 

vardag. Vi ser på projektorsduken hur Nur sitter i trappan i dunklet och saxar sig förstrött 

och uttråkad igenom topparna på sitt långa hår. Hon är en Mustang, precis som filmens titel 

säger. Eller var en mustang, lik de övriga fyra i syskonskaran, med håret utsläppt, fria och 

levande tills farmor och farbror Erol börjat gifta bort dem, den ena efter den andra. Vi är 52 

minuter in i filmen och har fått veta att där inte finns några föräldrar som uppfostrar. Farmor 

och farbror som tar hand om dem har med de uppmärksamma grannarnas hjälp insett att 

mustangerna måste tämjas. Hedern står på spel. Snart kommer de bara vara två kvar, Nur 

och Lale, det anar vi, för mellansystern Eces bröllop stundar. Nytt klipp. Lale, den yngsta 

flickan i hemmet sitter i farbrors bil. Motorn flåsar, ångar och går upp i falsett när 7-åringen 

trampar på gasen utan att bilen rör sig framåt mot friheten. Vi klipps åter in i dunklet. En 

närbild på Ece, “den duktigt hjälpsamma”, som farmor berömt inför byns kvinnor vars söner 

hon hoppas ska be om barnbarnets hand. Hon (jag gissar flickornas åldrar, kan hon vara 

femton?) sitter på huk framför spisen och putsar, skurar, gnider. Klipp igen. In i natten. 

 
29 Fredrik, Svenaues, Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik, Stockholm: 

Natur och kultur, 2003, s. 49. 
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Slingan med stråkar och dova slag som följt oss genom de tidigare klippen har tystnat. 

Kameran är riktad mot Lale som vaknar av att någon rör sig i hallen. En man.  

Jag reser mig snabbt upp från skrivbordsstolen och siktar in mig på datorns 

tangentbord för att pausa filmen. Tiden är 53.50. Scenen jag väntat på dröjde längre än jag 

minns från senast jag såg den. Jag har suttit på helspänn, redo att bryta in. “Hörrni. Vi gör en 

paus här. Tar en liten bensträckare. Vad säger ni? 10 minuter, räcker det?” Jag trycker in 

knapparna intill whiteboarden och lysrören väcker de filmhypnotiserade eleverna. Jag blickar 

ut över de trettio kropparna i de blå, hårt vadderade, lite bioaktiga stolarna. Eleverna 

sträcker ut sina armar, jamar mänskligt och tittar på varandra. Några reser målmedvetet på 

sig och går ut. Jag ser hur de fyller papperskorgen med godispapper och petflaskor och 

upptäcker att det på dörren till det som vanligtvis är en kemisal står att läsa “Ingen dryck 

eller mat får tas in i denna sal”. Skit samma, tänker jag. Nu är det en biosalong.  

Eleverna på de första stolsraderna dröjer sig kvar. Karin är en av dem. Jag tittar på 

dem och lyssnar halvt om halvt deltagande på deras utvärderingar av den nya 

Marabouchokladen de ätit men lämnat rester av och nu frågar mig om jag vill provsmaka. 

Men mina tankar är hos Karin. Hur ska jag kunna förvarna henne? Hon och Ella har tagit på 

sig sina dunjackor och borrat ner sig djupare i stolarna längst fram i mitten av raden. De 

skrattar och flamsar som de brukar göra, särskilt Ella, kanske skrattar hon för dem båda. Jag 

blickar ner mot datorskärmen och ser att det redan gått några minuter av rasten. Den 

pausade filmen visar en manlig siluett framför skenet av ett fönster som inte dragits för. 

Fryst i en mörk rörelse. Jag vet vart han är på väg och antar att han stängde dörren till 

lampljuset bakom sig för att inte väcka någon av mustangerna. Jag tittar bort mot Karin och 

Ella igen och överlägger. Kan jag gå fram till dem och försöka mumla till Karin att det är nu 

det sker i filmen, det som jag förvarnade henne om på slutet av förra lektionen? Det kan 

kanske väcka de andra elevernas undran och jag vill inte göra det obekvämt för henne så att 

hon måste förklara för dem vad jag just i ett slags förtrolighet sagt till henne. Hon berättade 

ju för mig att ingen annan i klassen visste vad hon blivit utsatt för förra julen, när hon hade 

varit på date med en man hon träffat på nätet.  

Hennes berättelse har levt i mig de senaste två veckorna. Jag tror hon hade väntat ut 

sina klasskamrater, sett till att de lämnat klassrummet och sedan kommit fram till mig. Hon 

började prata om Mika, hur hon stör sig på henne, hur hon tar över i alla gruppsamtal. 

“Snälla, sätt mig inte i samma grupp som henne igen. Hon är dryg och dissande. Pratar med 
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alla utom mig.” Hon började gråta. Jag satte mig vid katedern för att komma närmare, men 

ville inte sträcka fram min hand för att beröra eller trösta. Var osäker i situationen i relation 

till henne och tänkte att jag kanske skulle komma för nära. Vi var ju bara i början på läsåret 

och hade inte haft så många lektioner tillsammans ännu. Jag tittade på henne, följde hennes 

rörelser och ord. Den halvt utväxta luggen föll ner över ansiktet när hon blickade ner i golvet. 

Hon drog fingrarna genom håret och försökte lägga det bakom örat. Så lät hon det hanteras 

flera gånger under vårt samtal. När hon såg mig i ögonen fladdrade ögonlocken. Jag hade 

inte sett henne göra så med ögonen förut. Det liknande skådespelaren Michael Nyqvist som i 

början av sin karriär hade fladdrat på samma sätt. Han fick en tillsägelse av regissören att 

“Sluta med det där!” Karin tycktes inte kunna sluta, inte helt, men fladdrandet saktade in för 

stunden när hon sa: “Jennie, kan jag prata med dig om annat också. Mer privat, sån´t som 

hänt och som påverkar mig.” Sedan berättade hon hur hon följt med mannen hem efter 

daten, han hade varit så trevlig, mogen. Hon hade druckit lite för mycket och han hade en 

bäddsoffa hon kunde få låna. De hade pratat och sedan minns hon inget mer. Morgonen 

därpå vaknade hon naken i hans säng. Hon berättade och ögonen tårades, locken fladdrade, 

snoret torkade på ärmslutet och jag befann mig i en blandning av glädje över förtroendet 

och en sorg inför hennes berättelse. 

Karin och Ella bubblar vant och skrattigt i de blåa stolarna. De lutar knäna mot 

stolsryggen framför och axeln mot varandra. Jag söker hennes blick, hoppas hon kan läsa av 

mig när hon väl fångar in den. Tankarna vandrar tillbaka till vårt samtal. Det väckte gamla sår 

i mig. Vi fann en stund av samförstånd, ett slags systerskap. Även om jag inte berättade mina 

erfarenheter för henne så tror jag hon förstod att vi är många och att hon inte är ensam. 

Men jag undrar nu hur vetskapen om hennes situation kan ha påverkat vår relation. Har mitt 

förhållningssätt till henne förändrats? Borde jag ha hänvisat henne till kuratorn istället? Kan 

det bli konstigt i bedömningssamtalen och vid betygsättningen? Jag vill ju vara en 

medmänniska också, inte bara läraren som undervisar och sedan försvinner ut i korridoren. 

Rummet fylls med röster som tränger undan mina funderingar och plötsligt upptäcker jag att 

Karins blick landat i min. I ögonvrån följer jag de inströmmande eleverna och de som gör sig 

hemmastadda i sina stolar. Det är tillräckligt med rörelse i klassrummet för mitt blickande att 

gömmas i. Hoppas jag. Karin har vikt av med blicken men vi fångar strax in varandras igen, 

jag släpper inte taget om henne och hon blir kvar. Jag nickar, höjer ögonbrynen och mimar 

“nu”. Hon mumlar “va?” och veckar pannan. Jag känner hur min underläpp börjar darra och 
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ögonen svider vid minnet av Karins gråt och vilka katastrofala följder Eces upplevelser 

kommer att få i filmen. Jag mimar samma ord igen, slänger upp min blick mot 

projektorsduken där den svarta siluetten är på väg in mot Eces rum, landar tillbaka i hennes 

blick igen. Hon lyfter huvudet en aning, drar in kinderna mellan tänderna, tittar ner i sitt knä, 

nickar bakom den nedfallna luggen, lyfter upp den och huvud med handen och tittar snabbt 

på mig igen. Ella som följt kommunikationen betraktar henne frågande. Den utlovade 

förvarningen har nått fram till Karin, men hon väljer att sitta kvar när siluetten börjar röra sig 

mot ett övergrepp på Ece.  

 

Reflekterande samtal med Husserl 

Jag vet inte varför Karin valde att sitta kvar. Medan filmens eftertext rullade på duken förde 

vi samtal i klassen om hur de upplevt flickornas situation och det visade sig att flera hade 

blivit berörda av den. Jag kan bara spekulera i hur Karin upplevde filmen eftersom vi aldrig 

kom att prata om det efteråt, men hon såg ut att vara vid gott mod när hon lämnade 

klassrummet. Ibland räcker kanske blicken långt. 

I detta avsnitt kommer jag att undersöka blicken som något riktat och hur den som 

sådan framträder. Det är ett reflekterande samtal med Husserl där de fenomenologiska 

ledmotiven visar vägen. Dels är det en undersökning av blicken i egenskap av att vara en 

intentional akt, det vill säga blicken i egenskap av att vara det med vilket jag riktar mig mot 

ett intentionalt objekt, en elev. Hur framträder min egen blick för mig? Dels är det en 

undersökning av blicken i egenskap av att vara ett intentionalt objekt som riktas mot mig, 

med andra ord blicken i egenskap av att vara det med vilket ett annat subjekt riktar sig mot 

mig. Jag kan egentligen inte riktigt undersöka blicken som ett intentionalt objekt i sig självt, 

men jag kan undersöka hur den fäster vid mig. Hur framträder den andras blick för mig?   

När jag sveper med blicken över rummet där eleverna sitter sker det i en ganska 

oriktad intentionalitet, men när blicken hakar in i eller fäster sig på en viss elev då är det en 

mer aktualiserad intentionalitet där allt annat hamnar i periferin. I mötet med Karin riktar 

jag min blick aktivt mot henne. Jag vill säga något med blicken och riktar den först mot 

henne, därefter mot projektorduken och slutligen tillbaka på henne. Det är i blicken som den 

intentionala riktadheten sker men också i viss mån med kroppen och ansiktet som ju också 

är riktade mot henne och delvis mot duken. Kroppen riktas åt ett visst håll därför att blicken 

har lett kroppen dithän. Jag kan dock aldrig se min egen blick i dess riktadhet. Jag kan bara 
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uppleva den. Min egen blick framträder för mig som något kommunikativt. Den framträder 

för mig som en förlängning av mig själv, som något som enligt Sartre går framför ögonen.30 

Den fångar och håvar in det intentionala objektet, Karin, i ett kommunikativt möte. I sin 

riktadhet är blicken alltid något kommunikativt även när den i en mellanmänsklig relation är 

väntande. När jag väntar in Karins blick för att meddela henne om vad som kommer att ske i 

filmen så riktar jag mig mot henne och inväntar ett svar. Hon uppfattar slutligen blicken och 

svarar med att möta min blick och sedan följa den till projektorsduken.  

Förutom att blicken kan förstås som en intentional akt kan den också förstås som ett 

intentionalt objekt. Att undersöka hur den andres blick framträder för mig är möjligtvis 

enklare än att undersöka den egna blicken just därför att den finns utanför min egen kropp. 

Det intentionala objektet, blicken, kan förstås som å ena sidan ögonkontakt, där två blickar 

möts, å andra sidan som utebliven ögonkontakt där jag som utblickande mot en elev 

upptäcker att jag riktar mig mot någon som inte besvarar blicken med att rikta sin mot min. 

Jag kallar den senare för en bruten blick och kommer återkomma till detta i essäns andra 

avsnitt. Det jag blir varse i min gestaltning är att både den bemötta och den brutna blicken 

väcker känslor i mig. Den andres riktade blick kan till exempel upplevas av mig som något 

jag-bekräftande. När eleverna riktar sin blick mot mig och vi får ögonkontakt känner jag mig 

bekräftad både i min lärarroll med de budskap jag sänder men också som medmänniska. När 

blicken bryts blir jag osäker i min lärarroll och som medmänniska. Jag kanske känner mig 

osynlig. I mina reflektioner om blicken som intentionalt objekt upptäcker jag att det finns 

större risk att trollbindas av den naturliga inställningen och i synnerhet det som Husserl 

benämner som psykologiserande. I gestaltningen beskriver jag de känslor som Karin visar 

och hur jag själv känner inför hennes berättelse och i situationen. Känslorna följer med de 

blickar som utbyts (eller uteblir) och de finns där och då, i ögonblicket. Utmaningen i detta 

skrivande ögonblick är dock att inte låta mig trollbindas av att undersöka blicken placerad 

mot en terapeutisk bakgrund. Den trollbundne skulle söka svaret på frågan varför blicken 

framträder på ett visst sätt - “Läraren Jennie känner sig osynlig, därför att hon känt sig 

osynlig som barn. Den uteblivna blicken blir ett bevis för att hon fortfarande är 

osynliggjord”- istället för att undersöka hur blicken framträder som till exempel riktad, 

bruten, övervakande och upptäckande. Det är lätt att trollbindas av de psykologiska 

 
30 Sartre, s. 155. 
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förklaringarna när blicken undersöks i egenskap av att vara ett intentionalt objekt. Genom 

att sätta psykologin inom epoché kan jag nå “det generella i det individuella” som Svenaeus 

skriver.31 Om jag hade undersökt blicken mot en terapeutisk bakgrund då hade den stannat 

vid de individuella upplevelserna av blicken där det generella om blicken, som fler än bara 

jag själv kan relatera till, blir ovidkommande i undersökningen. Jag kommer att få anledning 

att återkomma till psykologins trollmakt längre fram i essän. 

Rubriken på detta avsnitt är den riktade blicken och kan alltså förstås som både den 

blick som jag intentionalt riktar mot en elev och den blick en elev riktar mot mig. Husserl 

menar att vi alltid är riktade mot något och att det i strömmen av intentionala akter finns 

något aktuellt fokuserat och något som för tillfället är inaktuellt fokuserat.32 Detsamma 

gäller blicken. Så länge mina ögonlock inte släcker blicken för mig så är den alltid riktad mot 

ett intentionalt objekt. Den kan per se inte vara oriktad. Eller kan den inte? Det kanske finns 

ett undantag. Jag tänker på de stunder när kroppen är i vila och tanken börjar vandra. Då 

kan blicken fästas på ett objekt för att sedan zooma ut i oskärpa. Den vänds inåt och har 

inget aktuellt i fokus. Allt utanför kroppen ställs i ett inaktuellt vänteläge. Seriekonstnären 

Nina Hemmingsson har i en intervju på Sveriges radios P1 förklarat varför hon inte sätter 

pupiller på den karaktär som står henne själv närmast. Ögonen består bara av en vit 

ögonhåla ofta inramad av svarta ögonfransar. Hon säger:   

 

Det är som att jag liksom inte vill ta med ögonen. Jag har provat att sätta dit pupiller på henne 
och då kändes det som om jag liksom drog ner brallorna på henne. Det kändes som ett 
övergrepp. Så det går liksom inte. Sen tycker jag att det är fint också att man inte ser om hon 

tittar inåt eller utåt. Att man liksom inte vet var blicken går.33 
 

När jag fäster min blick på Karin och i väntan hoppas på ögonkontakt så vandrar mina tankar 

tillbaka till det samtal vi haft. Jag börjar ifrågasätta mitt agerande. Jag blir introspektiv i min 

relation till Karin som jag samtidigt tittar på. Även om jag fortfarande har blicken riktad mot 

henne så försvinner både hon och allt annat in i ett slags suddig periferi där tankar och blick 

följts åt inåt, mot en inre monolog. I det ögonblicket märker jag inte att hennes blick fångat 

 
31 Svenaeus, s. 49. 
32 Husserl, Idéer, s. 123. 
33 Sveriges radio, P1, Katarina Hahr möter. Citatet är hämtat från Sveriges radios facebook-sida 2019-05-16. 

Den citerade delen av intervjun är filmad och är inte en del i det radiosända programmet utan lades upp som 
en blänkare på facebook.  
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in min. Det är först när ljudet av de andra eleverna väcker mig som min blick skärps och 

Karin hamnar i ett aktualiserat blickfång igen. Först då öppnas en kommunikation mellan oss 

(förutsatt förstås att Karin inte vänt sin egen blick inåt). Situationen är jämförbar med till 

exempel en situation på tunnelbanan när tankarna vandrar ut över de andra för mig 

främmande passagerarna och kanske landar på någon. Blicken fäster i någons nedfällda blick 

och jag försvinner in i mig själv. När blicken sedan väcks och riktas utåt igen mot den aktuella 

medpassageraren upplever jag en känsla av påkommenhet när det visar sig att den andre 

upptäckt mig med att stirra. Våra blickar möts och det känns som om ”mina brallor dragits 

ned”. Den känslan infinner sig dock inte när Karin möter min blick eftersom jag försöker 

fånga in henne för att meddela henne något.  

Kanske skulle det gå att tala om den riktade blickens två yttre lägen: å ena sidan den 

som jag riktar inåt mot mig själv, å andra sidan den som jag riktar utåt mot någon och som 

därtill sträcker sig långt in i den andres medvetande. När blicken riktas inåt blir det suddigt 

och oklart vart blicken går både för mig själv och för den som betraktar den (till synes) 

utåtblickandes blick. Min blick är samtidigt riktad inåt mot mig själv och mot Karin. Här gör 

jag associationer till andra mellanmänskliga yrken. Jag har i perioder jobbat inom 

hemtjänsten där jag bland annat gett stöd i hem där någon dragits djupt in i Alzheimers 

sjukdom. Jag möter den sjukes blick men jag erfar den som inte riktigt riktad mot mig. Den är 

där, riktad mot mig och ändå inte. Jag vet inte var blicken går, precis som i Hemmingssons 

pupillsaknande karaktärer. Kanske kan jag som erfar någon annans riktade blick aldrig fullt ut 

veta vad blicken är riktad mot? Det som jag tror är ögonkontakt är inte detsamma som att få 

blickkontakt.   

Så vad skulle då blickkontakt kunna vara? Trots osäkerheten i riktadheten i den 

andres blick skulle jag vilja lyfta fram det andra ytterläget av den riktade blicken, nämligen 

det där min blick i mötet med den andres blick framträder för mig som något 

genomgripande och omedelbart, något magiskt i ett alldeles unikt samförstånd mellan två 

människor. I George Orwells dystopiska samhällsskildring 1984 gestaltas ett sådant 

ögonblick när huvudkaraktären Winston möter O´Brien vilken han hoppas är en potentiell 

broder i upprorsmakeri:   

 

Han mötte plötsligt O’Briens blick. O’Brien hade rest sig. Han hade tagit av sig glasögonen och  
skulle just sätta dem på näsan igen med sin karakteristiska gest. Men för en bråkdel av en sekund  
möttes deras ögon, och precis så lång tid behövdes det för Winston att märka - ja, märka! - att  
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O’Brien tänkte detsamma som han. Det hade passerat ett budskap mellan dem som ingen kunde  
missta sig på. Det var som om deras själar hade öppnats och tankarna flög från den ene till den  
andre genom deras ögon. ”Jag är med dig”, tycktes O’Brien säga till honom. ”Jag vet precis hur du  
känner det. Jag vet allt om ditt förakt, ditt hat, din avsky. Men var inte rädd, jag står på din sida!”  
Och därmed slocknade blixten av samförstånd och O’Briens ansikte var ogenomträngligt som alla  
andras.34  

 

När Karin och jag fångar in varandras blickar framträder blicken som något högst 

mellanmänskligt. På grund av vårt tidigare samtal och det systerskap jag upplevde, på grund 

av det ansvar jag kände och känner i den aktuella situationen, på grund av den känslosamhet 

som varit och nu uppstår stärkt av filmens innehåll, så framträder hennes blick som något 

som söker sig in i mig, in i djupet av mig. Jag blir berörd. Och min egen blick framträder för 

mig som något som fångar in något förgånget och som i ögonblicket bygger en brygga för 

kommunikation mellan två medvetanden. Upplevelsen är att jag likt Winston tror mig veta 

hur hon känner eller kommer att känna av det som sker i filmen, “jag vet allt om ditt förakt, 

ditt hat, din avsky” och jag står vid hennes sida.35 Vi är intentionala objekt för varandra men i 

strömmen av medvetandeakter där blickarna är fokuserade sker ett icke-verbalt 

kommunikativt magiskt utbyte mellan kännande subjekt.  

Jag märker att jag i min reflektion inte riktigt kan sätta ord på de där ögonblicken när 

blickkontakt blir något magiskt. Upplevelsen befinner sig bortanför det som orden kan 

beskriva. Funderingarna leder mig dock vidare: kan styrkan i och minnet av ett sådant 

genomgripande mellanmänskligt möte i blickkontakt medföra att upplevelsen av den 

uteblivna blicken blir desto mer frustrerande. Nedanstående avsnitt handlar just om hur 

blicken kan framträda som något brutet.    

 

Den brutna blicken 

Den andra gestaltningen 

“Va tittar hon på mig för, jag har inte gjort nåt?” Nina klappar till Sumeyas axel med 

handryggen för att få henne att flytta åt sidan och klämmer sig ned på den uppvärmda 

träbänksplatsen närmast mig. Med sin svarta Michael Kors-väska i knät bygger hon en 

förkrympt mur mellan oss. Hon vänder bort huvudet och följer Sumeyas dribblande tummar 

över mobilskärmen med blicken och flinar knappt märkbart med ena mungipan. Jag står kvar 

 
34 George Orwell, 1984, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1949, s. 16-17.  
35 Ibid. 
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med höger hand på dörrhandtaget, betraktar Ninas och Sumeyas ordlösa samspel och 

noterar samtidigt de övriga två eleverna i den avlånga farstuliknande korridoren. Ali står 

smal och svajande i hörnet framför bänken och tittar ner i sin mobiltelefon. Liza skymtar jag 

längst bort på bänken under sin stora pälsluva.  

Ingen av dem avslöjar något men jag har mina aningar om vem det är som nyss 

dundrat sin irritation in i klassrumsdörren med först snabba bankningar och sedan en hård 

spark. När ingen mer än Nina reagerar på den fråga jag nyss ställt och framför allt riktat till 

henne, fortsätter jag. “Ok, men någon av er var det...” Mina tankar letar sig tillbaka till det 

arbetslagsmöte jag och mina kollegor nyss haft där vi stärkte varandra i beslutet att hålla i 

och hålla ut. Varje dag. Varje lektion. De få regler vi har måste få gälla annars kommer också 

de nya gymnasieettorna falla in treornas beteende. Jag bestämmer mig för att fullfölja. Med 

eftertryck säger jag: ”Det är helt oacceptabelt, Nina, oavsett vem av er som gjorde det. Ni är 

sena och då gäller 15-minutersregeln. Sparkarna gör ingen skillnad.” Hon lutar sig tillbaka 

mot ryggstödet och omringar den svarta muren med sina armar. De färgglada naglarna slår 

ut som två stormande gardintofsar och hon betraktar dem noggrant. Tummarna, de gröna, 

övriga fingrar en paljett av disco rör sig långsamt över osynliga pianotangenter. Sumeyas 

blick lockas dit och sedan ner på sina egna nedbitna tumnaglar. Jag känner hur styrkan i 

arbetslaget sviktar och frustreras över hur mina tillsägelser studsar verkningslöst mellan de 

ihåliga tegelrutorna som bäddar in korridoren i rostrött. Fönstren tiger stilla med sitt 

sensommarväder.  

Det är som om ett parallellt liv pågår medan jag tittar på. Jag står på tröskeln till 

något som kan sätta sin prägel på resten av läsåret. Framför mig har jag de fyra försenade 

eleverna mot vilka jag tycks ha öppnat dörren till en maktkamp. De verkar vilja mäta sina 

positioner mot min. Och bakom mig har jag övriga 25 par lystna öron där den infångade 

koncentrationen är på väg att slita sig loss och försvinna. Någon har börjat nynna och 

trumma med händerna på bänken i klassrummet. Jag måste välja. “Klassen håller på med ett 

lästest som vi alltid gör för alla nya ettor på gymnasiet. Man kan inte bara hoppa in i det. Ni 

får göra det sen”. Min blick söker mellan eleverna men ingen av dem tittar upp.  

Jag vänder tillbaka in mot klassrummet och dra med mig dörrhandtaget. “Fitta!”. 

Farre har stått gömd bakom dörren och ger sig tillkänna. Jag trycker dörrkanten mot min 

axel och fångar in hans korta blick. “Vad sa du?”, frågar jag. Han vänder sig om mot väggen 

och börjar söka med nageln efter lösa cementsmulor. “Inget.” “Jo, jag hörde.” Jag sänker 
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rösten. ”Du och jag ska ses en stund efter lektionen, Farre”. Ali som stått tyst i det diagonala 

hörnet fnittrar till och riktar sin noggrant böjda kepsskärm mot Farre. Han rycker med 

axlarna. Jag ignorerar hans reaktion, tänker att han ändå bara hänger efter men inte har 

kraft att sparka på några dörrar. Jag känner hur hopplösheten suckar fram mellan mina 

tänder, skakar på huvudet och börjar röra mig tillbaka över tröskeln. Innan dörren går igen 

hinner jag se hur Liza som suttit passiv längst bort på bänken lutar sig fram över Sumeyas lår 

och petar på Ninas väska. ”Äkta, eller?”, frågar hon.   

 

Reflekterande samtal med Merleau-Ponty 

Jag försöker med min blick sträcka mig ut mot eleverna, jag försöker möta dem och beröra 

dem men de avböjer att ta emot mina försök. De möter inte min blick och jag känner mig 

amputerad i mina möjligheter att sträcka mig ut mot dem. Blicken framträder för mig som 

bruten. Jag skriver i föregående avsnitt att både den riktade och den brutna blicken väcker 

känslor. Vad händer när blickarna uteblir? När eleverna kanske avsiktligen vägrar att möta 

min blick? I detta avsnitt följs en förklaring av min medresenär Merleau-Pontys 

fenomenologi om kroppen åt av reflektioner om blicken som något brutet. 

I det filosofiska verket Kroppens fenomenologi gör Merleau-Ponty upp med idén om 

människan som tudelad där medvetandet (eller själen) betraktas som det primära och 

kroppen det sekundära. I indirekt dialog med Husserl och den samtida franska 

existentialisten Sartre pläderar Merleau-Ponty istället för en filosofi där kroppen är det 

centrala för den mänskliga existensen. Han skriver: “Medvetandet är ursprungligen inte ett 

‘jag tänker att’ utan ett ‘jag kan’.”36 Och jag kan därför att kroppen är mitt ankare i världen. 

Det handlar alltså inte längre om att betrakta kroppen som en behållare för medvetandet 

eller som ett ok som medvetandet är fjättrat vid, utan kroppen är för Merleau-Ponty både 

subjekt och objekt, “jag är min kropp”.37 Det handlar inte heller längre om att betrakta 

kroppen som ett objekt som befinner sig i världen eller i tiden. Min kropp kan enligt 

Merleau-Ponty aldrig vara ett objekt bland andra objekt positionerat eller utställt i ett rum, 

utan den är snarare något som inte är underkastad tid och rum. Istället bebor kroppen 

rummet och tiden. Merleau-Ponty menar att kroppen är “varat-till-världens förmedlare - att 

 
36 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Göteborg: Daidalos, 2006, s. 99-100. 
37 Ibid., s. 115. 
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ha en kropp innebär för en levande varelse att ansluta sig till en bestämd omvärld, att smälta 

samman med vissa förehavanden och oavbrutet engagera sig i den.”38 Kroppen är vad 

Merleau-Ponty kallar för något levt. Jag är min kropp och som sådan engagerar jag mig i eller 

hellre till den situation jag befinner mig i.  

Medan Merleau-Ponty skriver om kroppen i sin helhet undersöker jag i huvudsak en 

mer begränsad dimension av den. I min yrkespraktik är jag i mångt och mycket min blick och 

engagerar mig i eller till den situation jag och mina elever bebor med våra kroppar. Min 

kropp är mitt ankare men det är framför allt, menar jag, med blicken jag sträcker mig ut mot 

mina elever och hakar i det som händer. Även blicken är något levt, därav rubriken på denna 

essä. Merleau-Ponty, liksom Husserl, använder sig av begreppet intentionalitet. Han menar 

att när jag engagerar mig och bebor rummet behöver jag inte leta efter min kropp. Jag har 

min kropps alla lemmar “i odelad besittning och känner till ställningen hos var och en av 

mina lemmar genom ett kroppsschema som omfattar dem allihop.”39 Jag behöver inte 

kalkylera om min kropp får plats i dörröppningen, liksom jag inte behöver leta upp min hand 

för att sedan kunna sträcka mig efter dörrhandtaget. Min kropp är redan hos mig och jag 

bebor handtaget vilket innebär att när jag intentionalt sträcker mig mot det för att öppna 

dörren ut mot eleverna i korridoren så är beslut och kroppsrörelser sammanflätade.40 Jag 

menar att detsamma gäller blicken. När jag blickar ut mot mina elever och söker 

ögonkontakt så är jag redan hos dem, både med kroppen men också med blicken. Blicken 

blir en förlängning av kroppen, den når en punkt bortanför. Skillnaden mellan kropp och 

blick är dock att eleverna kan uppfatta att jag är hos dem med min kropp, i periferin kan de 

se mina rörelser och de kan höra min röst i närheten av dem, men eftersom de inte möter 

min blick kan de inte veta att jag är hos dem även med blicken och att jag söker deras 

blickar. När jag blickar ut mot Nina och de andra eleverna i korridoren är jag fast besluten att 

få en bekräftelse på att de förstår att de måste vänta utanför klassrummet och att deras 

beteende är oacceptabelt. Jag skapar ett slags relation med en tillsägelse, men söker 

blickkontakt för att få en bekräftelse på att de hört vad jag sagt och att vi nått en ömsesidig 

förståelse. Men ingen av dem möter min blick. Jag upplever hur den uteblivna blicken gör 

mig osäker. Hur jag inte når fram till dem trots att jag sträcker mig intentionalt ut mot något 

 
38 Ibid., s. 32. 
39 Ibid., s. 51.  
40 Ibid., s. 46. 
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som de facto befinner sig inom mitt blickfång. Men blicken landar egentligen aldrig hos dem, 

jag bebor dem inte med blicken. Den är bruten, mitt vara-till-världen bryts genom blicken 

och jag upplever att vi aldrig upprättar någon egentlig relation så som jag gör med Karin i 

föregående avsnitt. Blicken är mitt varat-till-världens förmedlare och samtidigt inte, i alla fall 

inte i det mellanmänskliga, den är levd men bruten. 

 Här väcks frågan om alla blickar som uteblir ska betraktas som brutna där bruten 

förstås som något negativt? Nej, så är det inte. Under till exempel ett samtal i klassrummet 

mellan eleverna och mig möts, ”bryts” och uteblir blickar i ett ständigt flöde i det som 

Merleau-Ponty beskriver som en rörelse: “med en och samma rörelse stänger jag landskapet 

och öppnar föremålet.”41 Föremålet kan för ögonblicket vara Ninas disconaglar, de är i mitt 

blickfång och som sådana öppna, men även om allt annat i korridoren är ett perifert 

landskap så är det, enligt Merleau-Ponty fortfarande kvar i mitt minne; “det sätts i vila men 

upphör inte att vara där.”42 Vi känner igen resonemanget från Husserl. Blicken är alltså 

ständigt levd och som sådan byter den föremål för sin riktadhet, vilket sker naturligt i samtal 

mellan människor. I mötet med Merleau-Ponty har jag däremot upptäckt blicken som något 

brutet när den föregås av en vana. Jag kommer strax att återkomma till vanan, men först vill 

jag lyfta in perspektivet tid.  

Det som sker i en situations nu befinner sig alltid i ett flöde av förfluten tid och 

framtid menar Merleau-Ponty:  

 

Nutiden håller fortfarande den närmaste förflutna tiden i sin hand [...] och eftersom denna 
förflutna tid i sin tur håller kvar den som föregick den, så övertas och uppfattas hela den tid som 
förflutit i nutiden. Det förhåller sig på samma sätt med den omedelbara framtiden [...]. [M]in 
faktiska nutid är alltså denna förflutna tids framtid [...], min faktiska nutid är alltså denna framtids 
förflutna tid.43   

 

När jag står i dörröppningen mot korridoren har jag stängt klassrumslandskapet bakom mig. 

För de 25 eleverna är vår blickkontakt för tillfället ”bruten” men inte negativ bemärkelse. I 

mitt blickfång har jag däremot de fyra eleverna i korridoren, allt annat sätts i vila. Jag vet inte 

att Farre står bakom dörren förrän han ger sig till känna och min blick fångar in även honom. 

Men ingen av dem tar in mig i sitt blickfång. I det pedagogiska sammanhanget har jag som 

 
41 Ibid., s. 13. 
42 Ibid., s. 14. 
43 Ibid., s. 15-16. 
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ambition att med min blick öppna en relation till dem men de svarar inte, vilket leder till att 

jag blir förvirrad i min lärarroll. Jag stressas dessutom av det faktum att tiden har betydelse. 

Den faktiska nutiden kommer att vara förfluten tid om några veckor och hur ser vår relation 

ut då? Jag lyckas inte i detta rum och i detta nu etablera en blickrelation. Hur kommer 

situationen stanna i deras och mitt minne? Jag erfar den som avgörande för framtiden, jag 

vet inte på vilket sätt ännu, men jag är rädd för att den kommer att vara negativ i relation till 

den maktposition jag har och den maktkamp som eleverna tycks föra med mig. Vår faktiska 

nutid är därtill denna förflutna tids framtid. Har våra tidigare blickar lett fram till denna 

situation? Har vi under de veckor som förflutit aldrig riktigt etablerat någon blickkontakt? I 

detta nu sträcker sig min blick intentionalt ut mot dem men landar aldrig i det 

mellanmänskliga, i ett erkännande av “du finns”. Eleverna sträcker inte ut sig i ett ömsesidigt 

utblickande mot mig. Istället omsluter de varandra i en horisont som inte har med mig att 

göra. Jag upplever att de i tid och rum utövar en exkluderande makt med sina uteblivna 

blickar och tänker att jag för dem bara är ett irriterande bakgrundsljud, ett brusande objekt. 

Att se mig i ögonen skulle å ena sidan kanske innebära för dem att de ger mig rätt i sak vilket 

de tycks vägra göra, å andra sidan hade blickkontakt också kunnat uppvisa trots. Ordet 

”fitta” är en form av trots, men det sägs i skymundan, med en blick riktad in i väggen och 

landar därför aldrig riktigt i mig som något sårande. Här är jag i min reflektion snubblande 

nära att kliva in i ett psykologiserande om varför deras blickar uteblir, vilket jag enligt 

Husserl bör hålla mig ifrån. Det jag dock upplever är att de uteblivna blickarna sårar och 

frustrerar mig i situationen därför att det sker i min yrkespraktik. Jag tänker att jag borde 

vara en lärare som med hjälp av blicken kan bygga en god relation med sina elever.  

Jag nämnde tidigare vanans betydelse för den brutna blicken. Kanske framträder 

elevernas uteblivna blickar för mig som något brutet på grund av vanan? Det är kutym, 

tänker jag, att möta en människas blick särskilt när en blir tilltalad. För Merleau-Ponty är 

vanan och hur kroppen bebor rummet tätt sammanlänkade. Ett exempel på vanans 

gestaltningar som Merleau-Ponty gärna återkommer till är den blinde med staven. Här blir 

det taktila sinnesorganet viktigt. En blind person saknar det som vanligtvis hör till kroppen, 

nämligen synen. Vanan medför för den blinde att staven omvandlas från att bara vara ett 

föremål bland andra till att “dess spets har förvandlats till ett sinnesområde, den ökar 
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känselns omfattning och räckvidd, den har blivit analog med blicken.”44 Staven blir en del av 

den blindes kropp, en förlängning av hens motoriska arm, men den blir också med vanans 

hjälp något som den blinde “ser” med. Den är inte längre bara något som den blinde känner 

med sina fingrar utan något som hen varseblir världen med. Hen är sin kropp och stav. 

Kroppen är för Merleau-Ponty, som jag tidigare skrivit, både något subjektivt och objektivt 

vilket medför att den också är något tvetydigt. Jag kan lägga min högra hand på min vänstra 

och i en dubbel sensation både beröra och bli berörd - jag är i min kropp både subjekt och 

objekt. Denna tvetydighet blir ännu tydligare i Merleau-Pontys beskrivning av 

fantomlemmen:  

 

Vi förstår frånvaron eller döden av en vän först när vi väntar på ett svar från honom och upplever 
att det aldrig mer kommer komma något; så undviker vi att fråga först för att inte behöva  
uppleva denna tystnad; vi vänder oss bort från de områden i vårt liv där vi skulle kunna möta  
detta intet, men det betyder att vi anar dem. [...] Även medvetandet om fantombenet förblir  
alltså tvetydigt. Den amputerade känner sitt ben precis som jag kan känna existensen av en vän  
som jag dock inte kan se; han har inte mist det därför att han fortsätter att räkna med det.45  

 

Vännen och benet finns kvar i den sörjande och den lemlästades livshorisont, menar 

Merleau-Ponty, men den finns inte där som ett “jag tänker att…” utan som något som 

fortfarande finns kvar och som jag kan sträcka mig ut i världen tillsammans med.46 Här gör 

Merleau-Ponty skillnad på den habituella och den aktuella kroppen. Den habituella kroppen 

är vanekroppen, den som vant sig vid att bebo rummet med två seende ögon, två ben, två 

armar med mera medan den aktuella, den faktiska kroppen inte accepterar att ett ben 

saknas. Merleau-Ponty menar att för att kunna sätta den aktuella kroppen ur spel krävs en 

medvetenhet om att detta något, benet och vännen, saknas. Benet, liksom den förlorade 

vännen finns kvar inom den lemlästades och goda vännens livshorisont i form av något halvt 

om halvt medvetet, något tvetydigt. Den finns där och ändå inte och det är det tidsliga 

systemet, vilket jag förklarar på föregående sidor, som ställer till det för den lemlästade. För 

Merleau-Ponty är fantomlemmen inte något så enkelt som en påminnelse, ett minne, den är 

“en tidigare nutid som inte kan bestämma sig för att bli ett förflutet.”47 Den habituella 

kroppen agerar med andra ord efter en förfluten tid.  

 
44 Ibid., s. 107. 
45 Ibid., s. 30-31. 
46 Ibid., s. 31. 
47 Ibid., s. 36. 
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Om vi tänker oss att blicken är en förlängning av kroppen, på samma sätt som 

blindstaven är en förlängning av den blindes taktila syn, så sker något när eleverna inte 

möter min blick. Jag vänder mig mot dem med min kropp, jag riktar min röst mot dem och 

blickar ut mot dem där blicken sträcker sig utanför min kropp lik en blindstav. Det är 

motoriska rörelser som sker av vana och i samspel med andra och rummet. Den habituella 

blicken förväntar sig vanemässigt ett gensvar. Förväntan ligger dels i som jag skriver här 

ovanför något mellanmänskligt, vi möter rent instinktivt och kanske intuitivt varandras 

blickar. Dels ligger förväntan i min lärarpraktik. Rummet är ett pedagogiskt rum, särskilt 

klassrummet och det är till det rummet som vi har sökt oss. Även eleverna i korridoren. I det 

rummet är det läraren, jag, som innehar en maktposition. Jag må vara ensam lärare i 

rummet i en situation där eleverna utgör majoriteten, men i rummet är vi överens om att 

det är läraren som har makt, som är en auktoritet. Det är vanemässigt och en norm. När jag 

öppnar dörren mot korridoren öppnas också länken mellan korridoren och klassrummet där 

klassrummet förlängs och där jag, makten personifierad, ställer mig i mellanrummet och 

kräver något med min blick. Min blick har med andra ord habituellt anpassat sig efter 

klassrummet som bebos där läraren är auktoriteten. I andra rum, till exempel på 

tunnelbanan skulle jag aldrig kräva någon annans blick. Där har jag ingen given, självklar 

makt och kan egentligen inte av vanan förvänta mig blickkontakt. Men det tycks jag i viss 

mån inte ha i klassrummet heller. När eleverna i korridoren inte besvarar min blick bryter de 

inte bara den blick jag riktar mot dem utan också i viss mån den maktposition jag innehar. 

Det är som om jag bara på ytan berör dem med en stav som gått av. Blicken studsar lika 

verkningslöst mellan eleverna som min tillsägelse studsar verkningslös mellan väggarna.   

Jag funderar vidare på ett mer generellt plan om blicken: Kan jag, när min blick inte 

möts upp av en annan människas blick sätta min aktuella brutna blick ur spel och handla som 

om den andres blick finns där, på samma sätt som den som saknar en lem ändå fortsätter att 

gå? Blicken finns där, potentiellt, och ändå inte. Vad skulle det innebära att sätta den 

aktuella blicken ur spel? Det kanske skulle innebära att leva på minnet av en blick. Det kan 

vara minnet av en riktad och bemött blick lik vilken som helst eller minnet av en magiskt 

mellanmänsklig blick lik den mellan O´Brien och Winston samt Karin och mig. När jag inte 

möter elevernas blickar i korridoren så är deras potentiellt riktade blickar en upplevelse hos 
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mig i nuet som inte “kan bestämma sig för att bli ett förflutet”.48 Tvetydigheten blir kännbar. 

Jag vill ha deras blickar! Om jag inte får dem blir jag osäker i min lärargärning. Jag nästintill 

kräver dem på deras blickar. Eller jag känner i alla fall ett behov av att få kräva även om jag 

inte gör det utan snarare backar tillbaka med en uppgiven suck. Min brutna blick framträder 

som en bruten auktoritet och jag upplever en dubbel skam i att kräva någons blick och att 

förlora min auktoritet.   

 

Den övervakande blicken 

Den tredje gestaltningen 

Det finns inget annat sätt att närma sig dig än att tala direkt till dig, som vore du något som 

kan gå, som lever ett självständigt liv, kontrollerad och bredaxlad. Redan när jag kliver in i 

klassrummet med mina utskrifter, extrapennor och min dator under armen finns du där. 

Övervakaren. Du står vid katedern framför tavlan och vet att jag vet att det bästa sättet att 

ha kontroll över eleverna är att se dem från sidan, så därför vrider jag allas bänkar i riktning 

mot ytterväggen med raden av kyliga fönster. Jag ställer dem i prydliga pärlband av 

ensamma öar. När eleverna har dagsljuset i ansiktet och dataskärmen i vinkel mot där du 

står nu kan jag ha uppsikt över deras händer, knän och skärmar och jag kan se varje udda 

beteende, varje vridning av ett huvud som borde vara riktat framåt, varje misstänkt 

fibblande med skjortärmar eller jeansfickor. Jag vet att du vandrar vid andra lärares sida när 

de vaktar prov, men jag inser att jag aldrig pratat med någon om vad jag känner inför att ha 

dig hos mig. Skam. “Prov är en så naturlig del av skolan, varför känna så inför det?”, kanske 

någon tänker. Men jag skäms över att förhålla mig till eleverna som potentiella fuskare. Alla 

andra möten med dem är jag där som någon som förklarar, stödjer och lyssnar. Men nu, nu 

misstänkliggör jag dem.  

Eleverna väljer vant ut sina favoritplatser när jag släpper in dem i klassrummet. De 

repeterar begrepp och teorier och när tiden är slagen ger jag dem några korta instruktioner 

för att sedan låta dem öppna sina datorer och börja skriva. Jag har gjort dig sällskap vid 

katedern och blickar ut över klassens alla böjda ryggar. Övervakaren viskar: “Jag ser att du 

redan börjat iaktta Hedvig, Gustaf och Linn. Du misstänker dem, eller hur”. Gustaf som sitter 

längst ner i hörnet tittar upp från sin skärm mot mig. Jag tittar snabbt ut genom fönstret, 

 
48 Ibid. 
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låtsas som om blicken bara snuddat vid honom. Övervakaren ler och mina skamkänslor 

förstärks. Jag vet att de tre eleverna fuskat i andra ämnen, men det behöver inte betyda att 

de fuskar hos mig. Vi har ju en bra relation, eleverna och jag, det borde borga för ett fuskfritt 

rum. Jag försöker övertyga mig själv. “Och ändå har du möblerat som du gjort?”  

Jag tittar ner på mina skor och kliver bort från katedern och Övervakaren. Den följer 

efter och fortsätter prata till mig, berömmer mig: “Det är ett smart drag att placera de 

potentiella fuskarna som du gjort. De kan inte följa dig med blicken. De vet inte var du är i 

rummet.” Jag kryssar mellan bänkarna med mina hala Dr Martens från 90-talet och försöker 

att inte stöta i något. Vi ställer oss axel mot axel i hörnet av rummet snett bakom eleverna. 

Linn är i full färd med att skriva och bryr sig varken om mig eller de andra i rummet. Jag ser 

hur Hedvig vrider sig så att dataskärmen döljs för mig framför hennes rygg. Hon tittar ut 

genom fönstret, ser ut att tänka, skriver några ord och blir sedan sittande. Jag rör mig i 

riktning mot hennes plats, sveper snabbt över bänken och skärmen med blicken. Hon tittar 

upp, jag ler lite vardagligt och går sedan förbi henne och tillbaka till katedern igen. När jag 

vänder mig om tittar hon snabbt bort från mig och placerar fingrarna på tangenterna men 

skriver inget. Jag låter blicken ankra vid henne en stund, anar att hon vet att jag iakttar, hon 

tittar sig omkring, tittar på mig, blickarna möts, hon viker undan och vidare ner på skärmen 

igen. Min misstänksamhet mot henne stärks. Skammens styrka sviktar. 

Maja räcker upp handen. Jag ser det inte först, upptagen av Hedvig. “Jennie?”. Jag 

går fram till henne och hukar framför hennes bänk så att jag fortfarande har större delen av 

klassrummet i uppsikt. Du ställer dig bakom mig med ett knä tryckt mot min rygg. Jag ser i 

ögonvrån hur Hedvig lutar sig tillbaka mot stolsryggen, lägger huvudet på sned och skjuter 

datorn ifrån sig, vinklar upp tangentbordet en bit från bordet och drar fram det som ligger 

under. “Hedvig, vad gör du?”. Jag skjuter mig snabbt upp och blir överraskad av hur explosivt 

mitt utrop kommer. “Va!”, säger hon och datorn dunkar tillbaka mot bänkskivan. Hon tittar 

snabbt mot mig och tillbaka mot sin dator. De andra eleverna släpper sina skärmar med 

blicken och tittar ömsom på mig, ömsom på Hedvig. Jag tittar ner på Maja och rör mig sedan 

mot Hedvig. “Vad då?” säger hon och tittar upp på mig. Övervakaren backar undan en bit. 

Jag känner mig mest besviken. Jag hade ju haft mina aningar men hoppats att hon inte skulle 

fullfölja sitt fuskande. Jag trodde vi hade en bättre relation än så. “Du kan ge mig lappen du 

har liggande under tangentbordet”. Hon sticker in handen under datorn och drar fram den 

åt mig. “Jag kan egentligen det som står där men har inte hunnit plugga. Kan jag inte få 
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fortsätta ändå?” Descartes, Locke, Schopenhauer, Heidegger, begrepp, förklaringar, blå färg, 

grön färg. Det är en prydlig mindmap över allt vi gått igenom i momentet och mer därtill. 

“Nej, tyvärr, Hedvig”. Hon packar ihop sina grejer, skjuter in stolen mot bänken, tar sin väska 

och går ut genom dörren.  

 

 

Reflekterande samtal med Foucault och Sartre 

I de utforskande och inledande reflektionerna över blickens betydelse för mötet mellan 

lärare och dennas elever kom jag i kontakt med filosofen Foucaults tankar om övervakning, 

vilket väckte frågan: Kan blicken framträda som något övervakande? Mitt svar har landat i 

ett ja, men hur? Lärare befinner sig ofta i olika situationer där de, i likhet med övervakaren i 

ett panopticontorn, ser sina elever. Men när jag försökte gestalta en egen erfarenhet av den 

övervakande blicken kom den att enträget höljas i ett dunkel av skam. Husserl skriver i Idéer 

att det dunkelt föreställda kan knacka ”på dörren till åskådningen” men kan hindras i sitt 

framträdande “på grund av psykologiska hämningar”.49 I mina många hämmade försök att 

formulera situationen inser jag slutligen att jag måste sätta känslorna ur spel för att kunna 

närma mig den övervakande blicken. Jag skapar ett alter ego. Jag är dock fortfarande osäker 

på om blicken framträder som en ren intuitiv medvetandeakt i min gestaltning och 

efterföljande reflektioner eller om den kanske grumlas allt för mycket av det psykologiska. 

Samtidigt tänker jag att det kanske är just så den övervakande blicken framträder för mig, 

som en rent slagen ton i skamlig moll. Kan det vara så? Med medresenärer som Foucault och 

filosofen Sartre som skriver om blickens fenomenologi och skammen blir min upptäcktsresa 

än mer spännande men också mer utmanande.    

Jag har vid några tidigare tillfällen använt ordet panopticon utan att ge det en 

förklaring. Det har sitt ursprung i filosofen Jeremy Benthams skrifter utgivna mot slutet av 

1700-talet men förknippas oftast med Foucaults essäbok Övervakning och straff från 1975. 

Här beskriver Foucault hur det europeiska bestraffningsförfarandet genomgått en 

omvandling från att bestraffa människokroppen till att släppa taget om kroppen och istället 

inrikta straffet mot människans själ.50 Han slår fast att det nya straffväsendet, i takt med en 

 
49 Husserl, Idéer, s. 194. 
50 Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund: Arkiv förlag, 2003, s. 21.   
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framväxande vetenskap om människans psyke, kommit att innebära att själen blivit 

kroppens fängelse.51 Under 1800-talet växer en strävan fram att förklara orsakerna bakom 

individens agerande och låta straffsatsen anpassas efter dem, men Foucault menar att det 

också innebär att orsakerna, det som gömmer sig i människans själ så som aggressioner, 

perversioner och instinkter också bestraffas.52 Individen rubriceras med allehanda diagnoser 

och hennes framtid determineras därefter. Maktapparaturen, rättvisan, ”har utsträckts till 

att omfatta även själen i ett skenbart begränsande och förklarande syfte men i själva verket 

har den lagt den under sig.”53  

I ett bestraffningsförfarande där själen är kroppens fängelse skapas utrymme för den 

allseende övervakaren stationerad i ett Panopticon. I det cirkelformade fängelset med tornet 

i mitten står övervakarens blick i direktkontakt med fångarnas själar. I varje genomlyst cell 

sitter en ensam individ inlåst medan tornet är nedsläckt. Foucault beskriver hur fången syns, 

men ser inte övervakaren i tornet, ”han är ett objekt om vilket information inhämtas [av 

tornövervakaren], men han är aldrig subjekt i en kommunikation”54. Panopticonfängelset är 

också applicerbart på andra situationer, som till exempel skolan. När läraren övervakar sina 

elever ”föreligger ingen risk för fusk, buller, prat eller oordning”, skriver Foucault.55 

Övervakarens blick har internaliserats, det vill säga att den externa tornblicken har blivit 

fångens eller elevens egna blick mot sig själv. Bara vetskapen om att kunna vara iakttagen 

gör att fången och eleven beter sig så som förväntas av makten i form av ett slags 

självkontroll.  

Jag märker att jag upplever situationer i min yrkespraktik där jag förväntas vara en 

övervakare som något skavande och gnisslande. Jag tänker därför uppehålla mig en stund 

vid ordet övervakning. Avsikten med det är inte att låsa fast ordet, utan snarare att via 

språket söka mig vidare i min upptäcktsresa av förståelsen av den övervakande blicken. Så, 

vad kan verbet övervaka ha för ordboksbetydelse? Enligt Svenska Akademiens ordlista 

definieras det med ‘hålla under uppsikt’ där uppsikt i sin tur definieras som ‘tillsyn’.56 För 

tillsyn ges elva exempel på fraser där ordet kan användas och i dessa återfinns ‘granskning’, 

 
51 Ibid., s. 35.  
52 Ibid., s, 22. 
53 Ibid., s. 23.  
54 Ibid., s. 201. 
55 Ibid., s. 202. 
56 SAOL, 2015.  
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‘inspektera’, ‘kontroll’, ‘se efter’, ‘service’ (till exempel rörande tillsyn av elektriska prylar), 

samt ‘övervaka’ och ‘uppsikt’. Substantivet övervakning kopplas i tre exempelfraser samman 

med just orden ‘övervaka’, ‘tillsyn’ och ‘uppsikt’. Samma ord kommer alltså igen och blir 

varandras förklaringar, men är de ömsesidigt utbytbara? Skillnaden är möjligtvis att de kan 

ge upphov till mer eller mindre negativa associationer. För mig skaver de oavsett. Att ha 

elever under uppsikt innebär, som orden upp och sikt avslöjar, att jag innehar en upphöjd 

position och därifrån blickar ned mot eleverna. Ordet tillsyn upplever jag ha en mer positiv 

klang än de övriga. Att utöva tillsyn kan innebära att jag ser till elevernas bästa, att jag ger 

min blick till dem genom att skapa en likvärdig och fuskfri provsituation för de elever som till 

exempel Linn och Maja som inte tycks ha för avsikt att fuska. Det innebär dock fortfarande 

att de är i behov av något som jag har. I provsituationen lider de bland annat brist på 

förmågan och makten att själva övervaka och straffa sina klasskamrater och jag, läraren, har 

makten att se till att jämna ut denna brist. Maktbalansen mellan mig och eleverna är från 

början redan ojämn men i en situation där lärarblicken har under uppsikt, utövar tillsyn, 

övervakar så får den en ännu kraftigare slagsida och då spelar det inte så stor roll vilket ord 

jag väljer för att beskriva blicken.  

När det gäller övervakning så finns det släktskap mellan blicken från övervakaren i 

panopticontornet och den från läraren i skolan, vilket Foucault lyfter fram. Med en 

Orwellinspirerad sammanfattning på den gestaltade provsituationen skulle jag kort och gott 

kunna säga: “Läraren ser dig”. Det är en parafrasering av den tidigare citerade romanen 1984 

där varje invånare lever under ständig övervakning av samhället, “Storebror ser dig”.57 Den 

som bryter mot reglerna i romanen straffas med att vaporiseras, det vill säga plötsligt 

försvinna. Jag skapar till viss del med min kropp och blick en panopticonsituation i 

klassrummet med tendenser till 1984. I provsituationen vet inte eleverna exakt var jag är, de 

måste söka mig med blicken och kanske vrida hela överkroppen för att hitta mig. Men 

sådana rörelser väcker min misstänksamhet. De förväntas rikta sina blickar mot provfrågorna 

på skärmen och prestera. Den som är mer intresserad av att veta var jag står riskerar att få 

den övervakande blicken riktad mot sig och hängande över sig. Övervakaren i tornet lyser 

upp dem. Några av eleverna har dessutom redan diagnosticerats av andra lärare som fuskare 

som löper risk, lik brottslingen, att falla in i dåliga mönster igen. När jag tar del av den 

 
57 Orwell, 1984, s. 5. 
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informationen blir de på förhand dömda av mig. Min blick är redan misstänksamt riktad mot 

Hedvig, Gustaf och Linn. I en övervakande panopticonsituation kanske orsakerna till fusket 

förklaras såsom stress och ångest, vilket många av dagens gymnasister lider av, men i 

slutändan straffas de ändå både genom att informationen om dem sprids mellan lärarna och 

genom att de, när de blir påkomna, visas ut ur klassrummet och inte får slutföra sina prov. 

Både själ och kropp straffas. En dömd fuskare är kanske vad Foucault skriver ”ett objekt om 

vilket information inhämtas, men [...] är aldrig subjekt i en kommunikation”58.  

Mitt agerande under provsituationen är ju egentligen inget konstigt förfaringssätt 

inom skolvärlden. Prov och övervakning vid prov, liksom det utdömda straffet vid fusk tillhör 

normen eller vanan som Merleau-Ponty skulle kalla det. I rummet är det tänkt att eleverna 

ska vara en presterande massa (några utmärker sig visserligen) som jag inte för en 

kommunikation med. Jag inhämtar information om dem med blicken och förväntar mig inte 

att de ska besvara den. Snarare förväntar jag mig en ”bruten” blick. Men trots detta, det 

normala i situationen, så är det något som skaver. Det känns onaturligt, obekvämt och 

skamligt även när jag gestaltar situationen långt efteråt. Det är ju inte så här jag vill blicka ut 

mot mina elever, som en övervakare. Det hör väl 1800-talet till?    

Innan jag dyker djupare in i hur den övervakande blicken också framträder för mig 

som skamlig skulle jag vilja uppehålla mig en stund vid Joakim Landahls artikel ”The eye of 

the power (-lessness): on the emergence of the panoptical and synoptical classroom”, som 

är en av få texter som undersöker blickens betydelse i pedagogiska praktiker.59 Landahl är 

professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria och gör i artikeln en historisk 

exposé över hur den disciplinerande blicken används av läraren i den svenska skolan. Han 

har studerat det material som finns att tillgå, nämligen litterära texter och i huvudsak 

lärarmanualer i bland annat disciplin som gavs ut under 1820- till 1960-talet.60 Han 

konstaterar att det mellan den så kallade växelundervisningen och katederundervisningen 

skett ett skifte i lärarens användning av blicken. Växelundervisningen innebar att eleverna 

själva i stor utsträckning ansvarade för sitt eget lärande där de, beroende på vad de jobbade 

med, kunde stå vid griffeltavlorna längs med väggarna eller sitta vid borden i rummet. 

 
58 Foucault, s. 201. 
59 Joakim Landahl, ”The eye of the power (-lessness): on the emergence of the panoptical and synoptical 

classroom”, History of Education, 2013:6. 
60 Samma situation råder även under tillkomsten av denna essä.  
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Lärarens roll blev att övervaka eleverna men för att få ögonkontakt med dem kunde hen inte 

bli sittande på ett och samma ställe: ”Successful surveillance rested on a constantly moving 

body. The act of monitoring was inseparable from the act of moving.”61 Med Merleau-Pontys 

begrepp skulle man kunna säga att läraren bebodde rummet i en ständig rörelse.  

Landahl skriver vidare att under 1850- och 60-talet reformerades klassrummets 

utformning i samband med att katederundervisning framför en större massa av elever 

infördes. Eleverna placerades sittande i bänkrader med ansiktet riktat mot den vid katedern 

stillastående eller sittande läraren. Vi känner igen det från min gestaltning. Landahl beskriver 

hur manualerna under den här tiden lägger olika betydelse i och disciplinerande effekt på 

blicken:  

 

[T]he gaze was used for mild correction and as a kind of warning […]. Other writers actually  
argued that the gaze itself could be categorised as a punishment. […] Two conditions had to be  
fulfilled if this punishment was to work: that the child respected the teacher, and that the  
teacher had faith in the child’s sense of justice.62  

 

Citatet för mig osökt tillbaka till denna essäs andra gestaltning, den med eleverna som 

sparkar på klassrumsdörren. I den situationen försöker jag med min riktade blick i 

kombination med ord ge ett slags mild tillrättavisning. Även i den situationen framträder 

blicken som övervakande eller kanske mer med inslag av tillsyn. Jag ser till elevernas fostran 

av skolans regler till exempel att vi släpper in sena elever efter en kvart, men jag skulle inte 

säga att blicken blir straffande i situationen, oavsett om eleverna visar (eller inte visar) 

respekt och förmåga till bot och bättring. Jag kommer dock inte undersöka blicken som 

något bestraffande även om det hade passat bra i samband med Foucaults tankar om 

övervakning och straff, utan lämnar av utrymmesskäl det vidare till framtida forskning om 

blicken.63  

Den tanke som Landahls artikel väcker hos mig är att det gymnasiala klassrummet på 

många sätt fortfarande är möblerat på samma sätt som när katederundervisningen infördes 

under mitten av 1800-talet. Jag börjar se en tydligare koppling mellan ordet övervakning, 

elevernas pärlbandsplacering, blicken som övervakande och den skam jag upplever i 

 
61 Landahl, s. 808. 
62 Ibid., s. 813. 
63 Av samma anledning utelämnar jag i min återgivning av Landahls artikel det han skriver om synopticon och 

endast koncentrerar mig på delarna om panopticon.  
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situationen. Varför framträder den övervakande blicken som något skamligt för mig? Jag får 

fortsättningsvis i mitt reflekterande samtal med Foucault och Landahl sällskap av Sartre.  

Människor är tvivelsutan både objekt och subjekt för varandra, hävdar Sartre, och 

blicken, fortsätter han, har en central betydelse för relationen oss emellan och den skam 

som kan erfaras. Som fenomenolog influerad av Husserl menar även Sartre att människan 

har ett medvetande som alltid är riktat mot något. Hon är erfarande. Dag Østerberg förklarar 

i förordet till Sartres filosofiska verk Varat och intet att jag är centrum i mitt eget 

handlingsfält, liksom den andre är centrum i sitt.64 När vi kliver in i varandras handlingsfält 

kan oväntade saker ske. I essäns första avsnitt där jag för ett reflekterande samtal med 

Husserl om den riktade blicken skriver jag om blicken i egenskap av att vara dels en 

intentional akt där jag riktar min blick mot någon, dels i egenskap av att vara ett intentionalt 

objekt där någon riktar sin blick mot mig. I Varat och intet ger Sartre ytterligare perspektiv 

på den riktade blicken, nämligen som något där jag upptäcker skam inför mig själv.  

Han skriver att när två människor riktar sina blickar mot samma objekt och den ene 

dessutom ser att den andre ser på samma objekt då flyr objektet undan för den ena.65 När 

jag i provsituationen betraktar Hedvig och ser hur hon lutar sig tillbaka och blottlägger en 

fusklapp under sin dator då är hon, menar Sartre, främst ett objekt för mig. Även fusklappen 

är ett objekt men skillnaden är att jag vet att Hedvig också är ett subjekt medan fusklappen 

inte är det. Det som dock händer är att när jag ser att även Hedvig ser fusklappen så flyr den 

i viss mån ifrån mig. Jag kan aldrig uppfatta fusklappen sådan som den framträder inför 

Hedvig vilket medför att jag inte längre är centrum i mitt eget handlingsfält. När jag varseblir 

henne varseblir jag “ett handlingsfält i mitt handlingsfält.”66 Detta innebär, enligt Sartre, att 

samtidigt som fusklappen framträder inför mig så stjäls den eller flyr den också bort ifrån 

mig (till Hedvig).67 Sartre liknar upplevelsen med en inre blödning där blodet som rinner ut 

återvinns till handlingsfältet igen. Det går inte förlorat mot ett intet därför att jag fortfarande 

kan få “den andre att stelna till ett objekt i min värld.”68 Så länge Hedvig inte tittar på mig så 

 
64 Sartre, s. 29. 
65 Ibid., s. 149. 
66 Ibid., s. 29. 
67 Ibid., s. 151. 
68 Ibid., s. 161. 
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är hon fortfarande ett objekt för mig. Något annat blir det dock när hon väl lyfter sin blick 

och upptäcker mig. 

I den andra aspekten av blickens riktadhet, den där jag kan bli sedd av den andre 

menar Sartre att den andre aldrig kan titta på mig som bara ett objekt eftersom jag liksom 

den andre är både ett objekt och ett subjekt.69 Vad som händer när den andre, Hedvig, riktar 

sin blick mot mig efter att jag ropat ut mot henne är att hon då träder in som ett seende 

subjekt istället för ett objekt som jag nyligen såg snegla på en fusklapp. Här blir blödningen 

extern, “världen flyter bort ur världen, och jag flyter bort ur mig själv”.70 I en situation där 

någon riktar sin blick mot mig är det istället jag tillsammans med mina valmöjligheter som 

stelnar. Sartre skriver att den andre är “mina möjligheters fördolda död”.71 Men i döden får 

jag också erfara den andres frihet.72  

I provsituationen försöker jag skapa den ultimata övervakningen genom att placera 

bänkarna med sidan åt katedern och sedan ställa mig i hörnet bakom deras ryggar. Jag vill i 

mitt panopticon ha ensam kontroll och så länge jag kan undkomma deras blickar och ingen 

av dem blickar ut mot mig så är de stelnade i sina handlingsfält. Men när jag ser att Gustaf 

och framför allt Hedvig kontrollerar var jag är så begränsas mina möjligheter till 

undkommande. Min värld av kontroll och auktoritet rinner undan och mina möjligheter att 

bland annat röra mig fritt i rummet dör när deras blickar riktas mot mig. Jag blir så att säga 

upplyst i mitt panopticontorn och får känna på ett slags maktkamp mellan handlingsfält. 

Övervakningen blir ömsesidig även om jag fortfarande upplever att det är jag som har dem 

under uppsikt.  

I en jämförelse mellan provsituationen och den med de dörrsparkande eleverna i 

essäns andra avsnitt så upptäcker jag dock något som bråkar med Sartres tankar. I 

situationen med Nina och hennes kompisar så upplever jag att de har större makt i 

situationen än vad Gustaf och Hedvig har just därför att Nina och company inte riktar sina 

blickar mot mig. Nina och hennes vänner skulle med Sartres ord sägas vara stelnade som 

objekt i sina handlingsfält därför att de håller sina blickar nedslagna, men jag upplever mig 

vara mer av ett objekt för de icke-utblickande eleverna än jag är för de utblickande eleverna 

 
69 Ibid., s. 153. 
70 Ibid., s. 161. 
71 Ibid., s. 166. 
72 Ibid., s. 177. 
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Hedvig och Gustaf. Den uteblivna blicken, den brutna blicken, till trots kliver Nina och 

company in i mitt handlingsfält som fria subjekt. Det är med den amputerade blicken jag 

upplever ett blodflöde som strömmar ut ur mitt handlingsfält. Jag stelnar och min 

pedagogiska kreativitet och auktoritet försvinner i intet, medan den i provsituationen 

snarare återvinns. Den enda utvägen för mig i situationen med Nina är att backa tillbaka in i 

klassrummet igen, skamsen. I provsituationen däremot mildras skammen när jag upptäcker 

Hedvigs fusk. Är det för att jag får rätt i mina misstankar och att makten befästs i och med 

att Hedvig bemöter min blick när straffet, utvisningen, utdelas? Är det för att skammen 

plötsligen blir hennes och inte längre är min? 

För Sartre är både den riktade och den uteblivna blicken tätt sammanflätade med 

skammen.73 Han gestaltar sina tankar med ett exempel där han svartsjukt tittar in genom ett 

nyckelhål. Det finns något innanför dörren som han vill se. Plötsligen hör han ljud bakom sin 

framåtböjda rygg. Upptäckten och insikten om att ha blivit påkommen väcker skammen. Han 

menar att den andres blick är en  

 

förmedlare mellan mig och mig själv; jag skäms ju för mig själv sådan som jag ter mig för den 
andre. Och först genom att den andre dyker upp, blir jag i stånd att fälla ett omdöme om mig 
själv såsom objekt, ty det är ju såsom detta objekt som jag framträder för den andre.74  

 

Han förtydligar dock att skammen inte har sitt ursprung i den andre. Det är därför lönlöst att 

försöka närma sig skammen genom en fenomenologisk reduktion av den andre eftersom 

denne alltså inte är skammens objekt. Skammens objekt är den handling jag begår eller den 

situation jag befinner mig i, menar Sartre.75 När Gustaf och Hedvig, vilka jag misstänker för 

fusk, ser mitt utblickande vänds min blick, lik Hemmingssons pupillsaknande seriekaraktärer, 

inåt och jag ser mig själv såsom skamfylld i den övervakande situationen. Jag skäms inför det 

faktum att jag betraktar elever som potentiella fuskare och att jag misslyckas etablera en 

relation till Nina och company med min blick. Skamligt tänker jag nu vidare: Eller är det så att 

skammen i situationen med Nina och hennes klasskamrater inte ligger så mycket i att jag 

 
73 Även om det är framför allt skammen han skriver om i Varat och intet så behandlar han även andra känslor 
som till exempel fruktan och stolthet. Se bland annat s. 211. 
74 Ibid., s. 144. 
75 Ibid., s. 180. 
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misslyckas med att etablera en relation utan snarare i att jag misslyckas med att befästa min 

auktoritet, en auktoritet som jag samtidigt tycks vilja ha och kräver att få med min blick?  

Skammen är för Sartre en del av den uppfostran vi får som barn, nämligen att 

skämmas inför det vi är och gör, det är som sagt en “skam över en själv inför den andre.”76 I 

situationen med den nyckelhålstittande mannen så tycker jag att Sartre missar en viktig 

poäng angående uppfostran. Jag skulle vilja påstå att den som tittar in genom ett nyckelhål 

redan vet att det är en skamfylld situation. De flesta av oss har uppfostrats med att inte 

tjuvkika och att någon då plötsligen (inbillad eller inte) dyker upp bakom ens rygg medför 

inget akut utan snarare kroniskt upptäckande av skammen: den finns ju redan där. Jag 

skriver om en provsituation och hur jag upplever den övervakande blicken som skamlig, men 

det är viktigt att tillägga att övervakande situationer i lärarpraktiken inte per automatik är 

något skamfyllt. Skammen finns inte där som en del i en pedagogisk uppfostran där jag som 

lärare fått lära mig att prov är skamliga. Snarare har jag fått lära mig att prov och 

övervakning tillhör skolans vanor. Det är när Gustav och Hedvig kommer på mig med att 

övervaka dem som jag blir i stånd att se mig själv såsom skamfylld. Jag viker undan med min 

blick och tittar ut genom fönstret och låtsas inte vara en övervakare i ett panopticontorn. 

Skammen ligger i det mellanmänskliga. I min lärarpraktik har jag ambitionen att skapa goda 

relationer som en väg mot kunskapandet, men i provsituationen där jag blir en övervakare 

som blickar ut mot eleverna som potentiella fuskare är jag mest bara en auktoritet i negativ 

bemärkelse. Här blottläggs en ambivalens mellan den lärare jag vill vara och den jag ibland 

är, men också skammen över ett uppvisat behov av att med hjälp av blicken befästa 

maktpositionen i min praktik.   

 

Några avslutande reflektioner 

De strösslas ut i kollektivtrafiken, på arbetsplatser, i skolkorridorer och i klassrum. Blickarna, 

de riktade, de brutna och de övervakande. I denna essä om den levda blicken har min avsikt 

varit att utifrån en fenomenologisk metod undersöka blickens betydelse för mötet mellan 

mig och mina gymnasieelever. Ett parallellt syfte har också varit att undersöka blicken som 

fenomen. Jag har haft ambitionen att på Husserls inrådan gå till väga ”som en 

 
76 Ibid., s. 145. 
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upptäcktsresande i en okänd del av världen”,77 och med ”reflektiv insikt”78 och ”förnyade 

reflektioner”79 förhålla mig öppen för det som dyker upp på vägen. I mina reflekterande 

samtal med fenomenologins fader och hans arvtagare Merleau-Ponty och Sartre samt 

Foucault har resan varit vindlande och nya upptäckter om blicken och dess betydelse för min 

yrkespraktik har gjorts. Eftersom jag är vad Husserl skulle kalla en fenomenologisk nybörjare 

och egentligen bara i början av min upptäcktsfärd har jag lämnat spår efter mig som jag i 

denna avslutande reflektion vill försöka samla ihop. 80 Resan fortsätter. 

 Till att börja med har jag upptäckt att det är lättare sagt än gjort att inte hemfalla åt 

den naturalistiska inställningens trollmakt som Husserl varnar för. Jag har emellanåt upplevt 

behov av att psykologisera blicken. Den, oavsett om den är riktad, bruten eller övervakande 

väcker känslor och det har varit svårt att inte vilja undersöka varför den väcker de känslor 

som den gör istället för hur den framträder. Husserl menar att de rent intuitivt framträdda 

fenomenen kan jämföras med en ton. Jag tror att jag någorlunda lyckats hålla den intuitiva 

tonen ren från att grumlas av psykologiska inslag i de första två avsnitten, men är ännu 

osäker på den ton jag i samband med den övervakande blicken kallar för en ton slagen i 

skamlig moll. Är den ren eller är den något psykologiskt? Å andra sidan kanske det inte är 

möjligt eller ens eftersträvansvärt att sätta det psykologiska inom parentes i möten med 

människor. Känslor som till exempel skam och strävan att förstå dem kan också vara en del i 

hur blicken framträder. 

Sartre menar att blicken är en ”förmedlare mellan mig och mig själv”.81 I samtliga 

gestaltningar skäms jag inför mig själv men jag är tveksam till om skammen bottnar i en 

psykologisk inställning. Det jag med klarhet upptäcker nu och som inte varit helt tydligt för 

mig i mina föregående reflektioner är att blickarna blottlägger den skam som ligger och 

skaver i konflikten mellan den lärare jag vill vara och den jag uppvisar i de specifika 

gestaltningarna. Skammen är en upplevd känsla bunden till situationen och inte något 

konstant psykologiskt. När skavet mellan mig och mig själv vuxit sig för kraftigt då börjar jag 

skämmas och det sker i relation till hur makten i min yrkespraktik tas i uttryck. Jag skriver i 

 
77 Husserl, Idéer, s. 270 
78 Ibid., s. 186.  
79 Ibid., s. 189.  
80 Ibid., s. 179.  
81 Sartre, s. 144. 
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den första gestaltningen att jag vill vara en lyssnande medmänniska men hamnar i konflikt 

med mig själv som maktutövare i form av bedömande och betygssättande lärare. I den 

andra gestaltningen upplever jag skam inför mig själv som en auktoritet som fostrar och som 

har behov av att kräva elevernas blickar. Jag skriver att jag istället vill vara en lärare som med 

hjälp av blicken kan bygga en god relation med mina elever. I den tredje gestaltningen är 

skammen så stark att jag måste skaffa mig ett alter ego. När jag möter elevernas blickar 

blottläggs min skam inför mig själv som övervakare, som någon som utgår ifrån att eleverna 

ska fuska, som någon vars skam minskar när hon får rätt i sina misstankar. Jag skriver att jag 

hellre vill vara en lärare som förklarar, stödjer och lyssnar. Det jag vill vara ska inte förstås 

som en utopi, som något som jag inte redan är. Jag är i min yrkespraktik både mig och mig 

själv, men i de gestaltade situationerna uppstår ett tidsligt avstånd mellan de båda. När jag 

är läraren som utövar en för mig skavig makt så lever minnet kvar av den lärare jag har varit 

och kan vara men i den gestaltade situationen för stunden inte är. Tiden har, som jag skriver 

i inledningen, större betydelse i mötet med mina elever än vad den har i mötet med den 

främmande individen på tunnelbanan.  

 Ett annat spår som jag lämnat efter mig i essän är den upptäckande blicken. Utifrån 

mina gestaltningar och i reflekterande samtal med filosoferna har jag kommit fram till att 

blicken så som något intuitivt skådat kan framträda som riktad, bruten och övervakande. 

Skiftningarna i blickens riktadhet, brutenhet och övervakning beror därefter på situationen 

samt om det är jag själv som är utblickande eller om jag är föremål för den andres blick. Jag 

kan rikta min blick och få en riktad blick mot mig, jag kan få min blick bruten och bryta den 

andres blick, jag kan övervaka med blicken men också övervakas av andras blickar. I mina 

reflekterande samtal med Sartre om skammen kom jag dock att fundera över om blicken kan 

framträda på ett fjärde sätt - som något upptäckande. I avsnittet om den övervakande 

blicken skriver jag att upptäckandet av skam inför mig själv är ett perspektiv av den riktade 

blicken. Jag prövade dock tanken om blicken som något upptäckande skulle kunna vara ett 

eget slags rent framträdande. Den upptäckande blicken skulle i sådana fall innebära att den 

andres blick är ett förmedlande mellan mig och mig själv där jag upptäcker exempelvis skam. 

Jag måste först upptäcka att den andres faktiska blick (eller inbillade blick) är riktad mot mig 

och sedan upptäcka något hos mig själv. Upptäckandet är med andra ord avhängigt den 

andres blick där blicken bygger bryggor mellan mig och den andra och mellan mig och mig 

själv. I en lärarpraktik skulle det medföra att jag dagligen inför klasser om trettio par ögon 
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ständigt upptäcker saker hos mig själv i egenskap av att vara lärare. Och jag tänker att, ja, så 

är det nog. Ibland upptäcker jag skam, ibland upptäcker jag behov som att vara bekräftad, 

eller åtlydd, ibland upptäcker jag sorg, ibland glädje och så vidare. Jag upptäcker skiftningar i 

mitt ledarskap. Men kan den blickande brygga som byggs mellan mig och mig själv vara 

intuitiv? Kan jag ha mig själv i en ren medvetandeström? Av utrymmesskäl måste jag låta 

frågorna förbli obesvarade, men det den upptäckande blicken visar är att det finns fler sätt 

för blicken att framträda på än de jag lyft fram i essän.  

 Denna essä är skriven inom den praktiska kunskapens teori där fenomenologin som 

metod banar väg för en förståelse av den praktiska kunskap som verksamma inom 

mellanmänskliga yrken bär på men inte alltid är medvetna om. I inledningen till essän citerar 

jag Svenaeus som menar att den praktiska kunskapen är något personligt erövrat och som 

”utövas på ett intuitivt sätt.”82 Blickens betydelse för mötet mellan lärare och elever är en 

sådan praktisk kunskap som finns tyst i vardagen och kanske är det därför som det inte 

skrivits så mycket om den inom den pedagogiska forskningen. Blicken finns där i klass-

rummet som något ständigt levd: som något riktat, brutet och övervakande.  

 

  

 

  

 
82 Svenaeus, s. 13. 
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