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1 Enligt Nationalencyklopedin (NE) betyder pyssel smärre, petiga sysslor som tidsfördriv. NE ger exempel med 
ordet julpyssel, och att det kan vara ett pyssel att få cykeln i trim till vårsäsongen och pyssel som ordnad 
sysselsättning för mindre barn, och i samband med det nämns ordet pysselgrupp. Att pyssla kan också vara att 
pyssla i köket, och ibland handla om att ”sköta om”: hon pysslade om sina förkylda småttingar. Observera att det 
är ”hon” som pysslar om.
Ordet hora beskrivs vara ett ålderdomligt ord för kvinna som bedriver hor eller otukt, dels en 
äktenskapsbryterska, dels en ogift kvinna som bedriver könsumgänge med en man som är gift eller ogift, dels 
också en prostituerad kvinna. Hora är också en ålderdomlig rumänsk folkdans som utförs i sluten ring av både 
män och kvinnor i ett långsamt gungande tempo. Denna hora har många varianter och förekommer ofta vid 
högtidliga tillfällen såsom bröllop. Dansen är vanlig i balkanländerna men benämns olika, i (forna) Jugoslavien, 
Albanien och Bulgarien kallas den oro, och i Grekland horo. 



Abstract

Hummelgård Gunilla, Pysselhoran, 2006.

I min yrkesverksamhet som Levande verkstadpedagog behöver jag ofta förklara vad det är jag 
arbetar med eftersom min yrkesgrupp inte är så känd. Då jag behöver samarbeta och samverka 
med olika yrkesgrupper är jag beroende av deras medverkan för att det jag vill uppnå med 
verksamheten inte skall motverkas. Tidigare har jag använt mig av förklaringar som 
formulerades vid starten av Levande verkstad 1968, men funnit att mycket av det jag sade inte 
stämde med min erfarenhet. Den upplevda oförmågan att uttrycka mig kring mitt arbete har 
lett mig till magisterkursen i praktisk kunskap. I uppsatsen har jag tagit hjälp av Aristoteles 
begreppsvärld för att undersöka vad som ligger bakom det jag gör d.v.s. vilka intentioner jag 
har med det jag gör då det borde ha betydelse för mitt handlande. Hur konstruerar jag min 
värld och hur ger jag mening åt mitt handlande? Och hur stämmer mina resonemang överens 
med mina egna intentioner? För att få svar på dessa frågor utgick jag ifrån en berättelse från 
den tiden när jag arbetade inom ett språkprojekt för språksvaga invandrarkvinnor. Berättelsen 
gav mig möjlighet att reflektera kring olika episoder från min egen erfarenhet och pröva dem 
mot olika teoretiska resonemang. Genom att kritiskt granska hur jag resonerade kring ett 
personligt möte med en kvinna och hennes livsberättelse fann jag att mina medvetna 
intentioner inte alltid stämde överens med hur jag handlade och tänkte. Intentionen att låta 
människor få komma till tals på sina egna villkor motsades till viss del av att jag i vissa 
situationer, ovetandes hade intagit en vertikal position i förhållande till kvinnorna i 
språkprojektet. Jag fann också att jag i andra sammanhang tenderat att värdera skapande 
kommunikativa uttryck enbart som konstformer i stället för att se deras mening som en viktig 
del i genuint personliga livsberättelser.    

Nyckelord: Levande verkstad, skapande pedagogik, Aristoteles, främmande, berättelse
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”Vem som helst kan måla. 
Alla har något att säga!
Det är inte ett privilegium för några få utan en nödvändighet för oss alla.

Rädsla, mindervärdeskänslor, brist på tillfällen, tid och uppmuntran är de största 
hindren för att uttrycka sig själv- antingen det gäller att sjunga, dansa, måla eller helt 
enkelt hur man talar…..”

                           Adelyne Cross-Eriksson, grundaren av Levande verkstad (Reklambroschyr 19952)

    

Levande verkstadpedagog3? Vad gör en sådan? Den frågan brukar jag få när jag berättar vad 

jag har för yrke. Förr brukade jag svara att jag arbetar med skapande i grupp som inte i första 

hand går ut på att lära deltagarna att måla ”rätt” eller ”fint” utan utgår ifrån att ”alla kan”. De 

medverkande jobbar med att pröva sig fram i alla möjliga material för att undersöka vilka 

möjligheter de erbjuder, och i det sökandet finns inget ”rätt” eller ”fel”. Det handlar om att ge 

folk tillfälle att upptäcka skapande som möjlighet att kunna uttrycka sig genom 

målandet/skulpterandet/täljandet/sjungandet/dramatiserandet eller vad det nu är vi för dagen 

jobbar med. Kanske alla de där aktiviteterna - och några till - i en enda salig röra. Jag brukade 

nog också säga att det här ”uttryckandet” i grupp kan ses som ett sätt att utveckla det egna 

språket, men också bli nyfiken och intresserad av andras sätt att uttrycka sig både genom 

skapandet och verbalt. Angeläget och uppmärksamt brukar man följa varandras upptäckter. 

Jag brukade också berätta om den enorma glädje jag upplevt hos människor i att få ”hålla på” 

med skapande tillsammans.

         Om någon vidare ville veta hur det gick till när jag jobbade så brukade jag nog berätta 

något om ”Levande verkstadmetoden” där deltagarna i inledningen genom en s.k. förövning

får skapa experimenterande i grupp kring ett inspirerande tema, utan några krav på resultat. 

Det kan t.ex. vara att jobba med en stor bild tillsammans. De erfarenheter man gör 

tillsammans genom förövningen, reflekteras sedan i gruppen innan man går vidare i den s.k. 

huvudövningen. Huvudövningen är ofta en utveckling av den skapande uppgiften från 

inledningen där de vunna erfarenheterna skall kunna användas och utvecklas. Slutligen knyts 

det hela ihop av en genomgång, där deltagarna redovisar sina tankar och erfarenheter av 

bildarbetet och temat. Så här hade jag fått för mig att jag skulle säga, för den här förklaringen 

utgjorde en del av den klena stomme som fanns någorlunda klart formulerad på utbildningen 

till Levande verkstadpedagog. 

                                                
2 Se bilaga 1 
3 Se bilaga 2
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Att inte finna ord

Det kändes viktigt att ha en metod att kunna referera till. Ändå upplevde jag det som om de 

här beskrivningarna inte fångade upp vad jag egentligen gjorde. Jag klädde mitt handlande i 

ord som jag lärt mig vara det gängse sättet att beskriva det jag ville säga eftersom det var så 

jag uppfattade att man ”pratade om det”. Men det stämde inte riktigt med min erfarenhet. En 

hel del av orden och uttrycken hade nedtecknats i artiklar på 60- och 70-talen, och förekom i 

olika grad i metodböcker som skrivits av eleverna på utbildningen för att dokumentera vad 

som hände från dag till dag. Sedan har de i olika sammanhang överförts till oss som gått 

utbildningen, både via berättelser och genom det tidigare skrivna materialet, som vi sedan fört 

vidare i egna broschyrer, utvärderingar och några få rapporter och uppsatser. Trots detta så 

sades det redan på utbildningen att den beskrivna metoden inte alltid följdes till punkt och 

pricka, utan att det ofta var en tidsfråga och att man fick anpassa sig efter de förutsättningar 

som fanns. 

        ”Metodförklaringen” kan säga något om vad det är jag gör vid vissa tillfällen. Den 

berättar en del om hur vi på utbildningen fick tänka kring planeringen av själva ”görandet” 

men inte så mycket om vad som ligger bakom. Detta skapade senare problem för mig i olika 

situationer när jag behövde förklara för andra människor vad som var ”vitsen med det hela”. 

De tyckte ofta att det lät litet ”flummigt” och förstod inte vad jag menade. Det verkade som 

att människor behövde ha erfarit något liknande för att de skulle förstå vad jag menade. Det 

var bara med ”likasinnade” som jag kände mig förstådd. I den egna yrkesgruppen fick jag ofta 

bekräftat att ”vi” var missförstådda. Så hade det alltid varit. Folk fattade helt enkelt inte. Det 

fantastiska som vi arbetade med kunde inte förklaras. Upplevelsen i sig var det viktigaste, det 

fanns inga ord som kunde täcka in allt, det erfor vi redan på utbildningen. Och det var ju synd 

för världen skulle kunna bli mycket bättre om vi fick chansen att ändra på den, sades det. Men 

jag frågade mig tyst hur man skulle kunna ändra på något alls om man inte ens trodde sig om 

att kunna förklara för andra vad man håller på med? Eller ens ville försöka. Jag kunde ibland 

känna ett obehag som påminde mig om en känsla jag haft under utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare på lärarhögskolan några år tidigare. Där fick vi höra av en föreläsare att 

studenterna/sökanden som kom till oss som vägledare egentligen ville ha något annat än vad 

vi skulle ge dem, men det spelade egentligen ingen roll. Huvudsaken var ju att vi visste att vi 

givit dem det som (vi visste) de behövde! Och vi skulle förbereda oss på att andra 

yrkesgrupper i skolorna inte heller skulle förstå vad det var vi egentligen gjorde eller varför. 

Något råd kunde föreläsaren inte ge oss utan menade att det var det som väntade oss när vi 
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”kom ut i verkligheten”. Det viktiga var väl att vi visste att vi hade ”sanningen” själva? Efter 

den föreläsningen tvivlade jag starkt på mycket av det jag fått lära mig på lärarhögskolan.  

Att handla mot sin egen övertygelse       

När folk får veta att jag arbetar pedagogiskt med skapande reagerar de ofta positivt, och 

många påpekar att det måste vara roligt för mig att få jobba med ”min hobby”. Eftersom jag 

inte arbetar med att lära ut konstnärliga färdigheter i första hand så verkar många betrakta mig 

som någon slags ”pysseltant” som mer eller mindre planlöst åker runt och pysslar med folk på 

olika ställen, mest ”på kul”. Jag får känslan att detta bidrar till att en del inte betraktar det jag 

gör som ett arbete. Det bekräftas genom att människor i min omgivning ibland frågar mig om 

jag inte har lust att komma på födelsedagskalas, tjej-middagar, julfester på deras arbetsplatser 

eller barnens dagis och hitta på litet kul pyssel, någon utflykt eller kanske en ”happening”. I 

bästa fall erbjuder de sig att betala för materialet. Liknande fenomen har förekommit inom 

ramen för olika anställningar eller uppdrag som jag haft tillsammans med min kollega Lena 

som också är Levande verkstadpedagog. Det kom ofta som ”förfrågningar” om inte vi kunde 

ordna någon trivseldag för någon kundgrupp eller annan verksamhet inom samma hus. Det 

kunde också vara rena marknadsföringsuppdrag där syftet var rekrytering av ny personal, 

samarbetspartners eller kunder. Det innebar i praktiken att vi fick stå vid ett bord eller monter 

i anslutning någon kurs- eller utställningslokal, företagsmässa eller affärscentrum och själva 

”pyssla” med något för att försöka locka folk att delta. Vi upplevde att det var svårt att säga 

nej till sådana uppdrag. Vi kände oss tvungna att ”ställa upp” för det företag eller den 

verksamhet vi var anställda vid. 

Efter ett uppdrag i ett affärscentrum där vår monter blivit invaderad av en grupp 

mellanstadiebarn som mer eller mindre stal det mesta av materialet, försökte vi reda ut vad det 

var som kändes så fel vid de här arbetstillfällena. Vi kom fram till att skapandet blev väldigt 

produktionsinriktat. Folk ville helst skapa med material som var av hög kvalitet och av 

halvfabrikatstyp dvs. bestod av ett begränsat antal delar som sammanfogades efter givna 

mallar. Materialet styrde skapandet mot ett på förhand givet resultat och gav litet eller inget 

utrymme för egna initiativ eller kreativa lösningar. Men det lockade ofta mycket folk, och 

eftersom det var det våra uppdragsgivare värderade så betraktades vår insats som lyckad. Var 

det så att de på förhand givna mallarna gav människor trygghet i att ”pyssla” på sådana sätt 

där de hade kontroll över vad produkten skulle bli och att det blev ”fint”? Behovet av ett 

garanterat resultat kanske förstärktes av att tiden var begränsad och den offentliga miljön 
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varken erbjöd ”deltagarna” lugn och ro eller integritet. Vi upplevde att många var vana vid 

den här typen av förbestämt skapande trots att sådant material ofta är förhållandevis kostsamt. 

I vår ordinarie verksamhet arbetade vi mycket med att försöka inspirera människor att skapa 

med sådant som man har hemma eller som finns i naturen. Skapande behöver inte 

nödvändigtvis vara dyrt utan skall kunna utövas oavsett tillståndet i plånboken. Vi ville inte 

bidra till att skapa fler materialkonsumenter, utan visa folk att det går att finna 

tillfredsställelse och oändliga uttrycksmöjligheter i att skapa med det man har, eller för att 

citera Levande verkstads grundare Adelyne Cross Ericsson: ”We don´t need as much art to

the people as from the people.” Under sådana här uppdrag hamnade vi i en roll där det vi 

gjorde kunde uppmuntra till en syn på att skapande skulle göras enligt konst- och 

pysselaffärernas givna mallar med ”riktigt” material, använt i ”rätt” ordning, ofta till dyra 

priser. Vi kände oss tvungna att arbeta på ett sätt som stred emot vad vi ville för att 

marknadsföra vår uppdragsgivare. Det kändes som om vi ”prostituerade” oss för att få behålla 

våra vanligtvis meningsfulla arbeten. Vi gjorde oss till ”pysselhoror”. Känslan av att behöva 

göra våld på oss själva förtog en del glädje för Lena och mig i vårt arbete, men också vår 

förmåga att uppfatta och glädjas åt att folk helt enkelt passade på att göra något trevligt medan 

de handlade eller var på mässan. Att materialet kändes exklusivt och enkelt att arbeta med var 

säkert bara ett plus för dem. När jag talade med ett par av våra kollegor om den här typen av 

uppdrag kände några igen sig, men för andra betraktades inte sådana här jobb som något 

problem. För dem var det skapandet i sig som betydde mest. Deras argument var att ”så länge 

människor har roligt så kan det väl inte vara fel”. Jag håller inte med om det.                                           

För ett par år sedan försökte jag tillsammans med min kollega titta närmare på och formulera 

något om Levande verkstadspedagogers praktiska verklighet. Då vi ofta behövde samarbeta 

och samverka med olika yrkesgrupper var vi beroende av andras medverkan så att inte det vi 

ville uppnå med vår verksamhet skulle motverkas. Eftersom Levande verkstadpedagoger 

varken då eller tidigare ingått i arbetsförmedlingens yrkesnomenklatur var vi ofta hänvisade 

till att skapa våra egna arbetstillfällen. Det var vanligt att vi själva sökte upp arbetsgivare och 

verksamheter för att presentera att vi fanns och föreslå samarbete, alternativt trycka upp 

reklamblad som vi satte upp på anslagstavlor och skickade till presumtiva kunder per post. 

Om man skall kunna erbjuda verksamhet behöver man kunna förklara vad det är man har att 

erbjuda och vad som talar för att det man erbjuder skulle kunna vara meningsfullt i det givna 

sammanhanget. 
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Levande verkstadpedagogers överväganden        

För att försöka råda bot på vår upplevda osäkerhet sökte vi oss till en nystartad kurs i 

skapande pedagogik4 på högskolan i Gävle. I det tillhörande uppsatsarbetet sökte jag och 

Lena formulera oss kring sådant som var specifikt för oss som Levande verkstadpedagoger 

(Hummelgård & Marvet 2004). Vi visste sedan tidigare att det var mycket begränsat med 

tidigare skrivet material om Levande verkstad, därför ville vi försöka få fram teoretiska 

aspekter av Levande verkstadpedagogers praktiska kunskap. Med det menade vi att försöka 

identifiera och dokumentera vad som kunde sägas vara någon slags gemensam kärna och 

utgångspunkt för vår yrkesgrupp. Fanns det något som vi alla kunde känna igen? Genom att 

söka upp och tala med två mycket erfarna Levande verkstadpedagoger sökte vi få veta mer 

kring vilka pedagogiska överväganden de gjorde i sitt arbete. Vi hade en idé om att vi på detta 

sätt kunde få fatt på vad det var som de övervägde emellan och då ana något om vilka deras 

intentioner var med det som de faktiskt valde att göra. 

       

De flesta övervägandena handlade om att försöka skapa ett så öppet och ”prestationslöst” 

klimat som möjligt för att deltagarna. Åtskilliga deltagare hade berättat om hur de tidigare 

låtit sig hämmats av ett prestationskrav att alltid måla ”rätt” eller ”fint” eller tillräckligt 

”intressant”. Denna ”prestationsångest” hade grundats i erfarenheter av att ”produkten” - det 

skapade alstret, alltid varit underkastat andras omdömen. I skolan hade de fått lära sig hur 

produkten skulle se ut och om man var en som bedömdes kunna rita/måla. Engagemanget och 

glädjen i det skapande arbetet bedömdes eller betygsattes däremot sällan, och på det sättet 

förtogs ofta lusten till skapande överhuvudtaget. Jag har själv åtskilliga erfarenheter av möten 

med människor med självbilden att de är ”en–som-inte–kan-måla”. För att motverka denna 

hämmande effekt och att försöka få igång friare undersökande skapande i grupperna, ingick 

pedagogerna olika överenskommelser med deltagarna redan i inledningen av kursen. 

      Överenskommelserna handlade om vilket förhållningssätt man förväntades ha till varandra 

och till det som ”gjordes” i bildarbetet. Vi tolkade det som om det huvudsakliga syftet med 

överenskommelserna handlade om att skapa trygghet i gruppen för att ge deltagarna en 

försäkran om att de ”alster” man arbetade med under kursen/utbildningen alltid var att 

betrakta som ett utforskande som skulle mötas med acceptans och respekt. Man ville 

uppmuntra allas rätt att ”ge och ta” och att det är naturligt att man ”delar med sig” av de 

erfarenheter man har och gör under kursen/utbildningen. Många av övervägandena handlade 

                                                
4 Se bilaga 3
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om att avgränsa sig mot det terapeutiska området. Pedagogerna uppfattade sig som en slags 

”överenskommelsernas förvarare” dvs. att kursdeltagarna förväntade sig att de skulle se till att 

ingångna överenskommelserna hölls, att nya överenskommelser vid behov ingicks, gamla 

kunde ändras eller upphävas. Men också att identifiera om andra överenskommelser hade 

behövts, om de man haft brutits eller missuppfattats. Man betonade också ambitionen att ta till 

vara gruppens åsikter i frågan och göra egna erfarenheter av det. Därefter kunde man gå 

vidare i att göra nya överenskommelser eller välja att inte göra dem. Men när riskerar 

överenskommelserna att hämma den individuella friheten? Vad ”öppnar upp” och vad 

begränsar personers förmåga att våga och vilja dela med sig av sina erfarenheter? Det var en 

del av de frågor som pedagogerna försökte ta ställning till när de övervägde vilka teman de 

skulle välja, vilka material man skulle jobba med och om man skulle jobba individuellt eller i 

grupp. 

       När vi frågade dem vad som fått dem att välja att göra som de gjorde i enskilda 

situationer så angav båda att de oftast grundade sina beslut utifrån egna erfarenheter de haft av 

att själva delta i grupper. Där var utbildningsåren på Levande verkstads metodutbildning en 

tid man ofta gick tillbaka och refererade till. De aktiviteter man planerade för deltagarna var 

sådant som kändes roligt och meningsfullt för en själv och att man sökte tema och övningar 

som man upplevde ”tände” och engagerade. Man ville också att det skulle utmana men inte 

sätta i gång rädsla och prestationsångest. Då kunde det vara svårt att gå in den koncentration 

som båda pedagogerna framhöll som en viktig aspekt att ta hänsyn till i sina överväganden. 

Lena och jag kunde känna igen en hel del av dessa resonemang och tyckte att vi genom 

samtalen med pedagogerna fick fatt på viktiga aspekter som vi därför kunde sätta ord på. Men 

vi upptäckte också något mer.

Aristoteles begreppsvärld

I samband med uppsatsarbetet kom vi genom kursledaren Maria Andrén i kontakt med den 

humanvetenskapliga handlingsteorin som utvecklats av professor José Luis Ramirez där han 

utgår ifrån Aristoteles begreppsvärld. Med hjälp av den kunde vi också få fatt på andra 

möjligheter att förstå innebörden i intervjupersonernas pedagogiska överväganden. Ramirez 

(1995) menar att vi går miste om en viktig dimension om vi inte skiljer på att ”göra” och att 

”handla” (s. 9). Han säger att alltid gör man något men man handlar antingen si eller så. Det 

är vilken intention man har, som bestämmer handlingen. 
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Låt mig ge ett för vår tid gångbart exempel för att illustrera vad han kan mena: 

Att tända en lampa är ett exempel på ett ”göra” men kan vara ett antal olika handlingar. Om 

jag tänder lampan för att jag ser illa och vill underlätta för dem i rummet att se bättre, är det 

en handling. Om jag gör det för att jag vet att någon i rummet är ljuskänslig kan det vara en 

aggressiv handling. Om jag däremot gör det för att markera vår närvaro för att vi skall slippa 

bli störda av folk utifrån är det ytterligare en annan handling. Handlingen (här att tända en 

lampa) kan för en betraktande se lika ut, men den kan vara avsedd att leda till olika saker. När 

vi talar om praktik i dagligt tal så reduceras det ofta till att bli bara själva ”görat”. Ramirez 

tycker att vi missar flera viktiga dimensioner genom att dela upp begreppsparet teori/praktik i 

en aristotelisk dikotomi. Vi går miste om det som skapar mening åt det vi gör: 

handlingsperspektivet. Vårt sätt att tänka kring handlingar begränsas av den begreppsvärld 

som våra tankar utgår ifrån. 

           Vad menar vi vanligen när vi använder begreppen teori och praktik? Med teori brukar 

vi mena ”sådant man gör i huvudet”. Med praktik brukar vi mena ”sådant man gör med 

kroppen”. Som jag förstår det så blandar Aristoteles in både våra begrepp ”teori” och 

”praktik” när han skriver om handlingarna. I hans resonemang finns en etisk dimension i 

handlingen som innefattar både viljan och förmågan att handla klokt (prãxis). En sådan 

handling utförs för att uppnå ett gott ändamål (Aristoteles 1988, s.160, 162-163). Man kan 

alltså säga att ”godheten” är metafysisk och ingår i handlingen. Handlingen har i så fall med 

meningen att göra. I vår traditionella uppdelning av teori och praktik så måste handlandet 

(praktik) ha ett syfte (teori) för att man skall kunna tala om ”mening”. Av handlingen återstår 

då bara något robotliknande automatiskt utfört handlande (praktik) utan mening i sig. Som om 

det inte fanns någon tanke om vad det är man gör när man handlar. Aristoteles menar att det 

praktiska innebar två saker nämligen: poíêsis och prãxis. Att skilja dessa två, skulle för 

honom innebära att skilja mellan instrumentella handlingar och handlingar som är 

meningsfulla i sig.

          Aristoteles skiljer på ”handling”/prãxis (metafysiskt meningsbärande) och 

”framställning”/poíêsis (ibid. s. 162). Han beskriver t.ex. byggnadskonsten som exempel på 

en kunnighet som går ut på framställning och hur något skall uppkomma (ibid. s. 163) dvs. ett 

exempel på poíêsis. De ”handlingar” (i vårt språk) som utförs i framställningen av t.ex. ett 

garage har inte något att göra med Aristoteles handlingsbegrepp. De berör snarare olika 

former av produktion, och där enligt honom, målen är skilda från processen (ibid. s. 164). I 

handlingen är detta aldrig fallet, utan i den är det goda handlandet ett ändamål i sig själv. 
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För att förklara närmare kommer här en schematisk bild som jag hämtar från Ramirez (2004): 

 Moderna begrepp                                 Aristoteles begreppsvärld

Livsaktivitet Färdighet 
Teori Theôría (undersökande) Epistêmê5 (Vetande) 

Poìêsis (produktion) Téchnê6 (Teknik) 
Praxis 

Prãxis (handlande) Frónêsis7 (Mening) 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       Fig. Ramirez (2004)

”Göranden” som utförs för att nå ett förutsett mål (t.ex. att bygga ett hus) är en produktiv 

aktivitet = poíêsis och kan sägas handla om olika slags tillverkning. En upprepad aktivitet 

(t.ex. hoprörandet av murbruket till husbyggen) leder till en (teknisk) färdighet eller en 

rationell vana för utövaren =téchnê. Prãxis innebär däremot att man gör något som har ett 

inbyggt syfte i själva handlingen och som bedrivs för sin egen skull och sitt eget värde 

(ibid. s. 8).

      Ramirez menar att vi måste försöka tänka oss att det som ligger bakom själva ”görandet”, 

d.v.s. ”intentionen” bakom handlingen, ingår i begreppet prãxis. Och den skicklighet man kan 

utveckla genom livsaktiviteten prãxis är frónêsis8, som Ramirez (1995) kallar 

”handlingsklokhet” (s. 198). Frónêsis förvärvas genom livserfarenhet, är etiskt laddad och 

handlar om det goda i en handling, det som gagnar hela mänskligheten (ibid. s. 9-19, 198).

       Man kan förvärva vetenskaplig skicklighet (epistêmê) genom att ägna sig åt teoretisk 

verksamhet = theôría. Men när Aristoteles talar om theôría så menar han själva aktiviteten att 

utforska världen, ett sätt att handla och leva, inte som i vår tid där teorin ofta ses som en 

systematiserad ordnad kunskapsprodukt som vi konstruerat för att förändra världen. I 

Aristoteles värld borde det innebära att vår tids vetenskapsman/kvinna som lärt sig arbeta med 

teorier som en slags ”produkt” egentligen inte ägnar sig åt theôría utan snarare en form av 

poíêsis. Hans/hennes arbete är på sätt och vis att jämföra med byggarens, vars produkt är 

                                                
5Benämns också som teoretisk-vetenskaplig kunskap, bl.a. i Gustavsson 2000, s. 35. 
6Benämns också som praktisk-produktiv kunskap, ibid. s. 101. 
7Benämns också som praktisk klokhet, ibid. s. 159. 
8Gustavsson (2000) skriver att frónêsis är en praktisk kunskapsform som är närmare förbunden med människans 
etiska och politiska liv. Han menar att vi har användning av frónêsis när vi utför handlingar både för och i den 
sociala gemenskapen och att detta kräver en kunskapsform som äger en annan form av gott omdöme och klokhet 
än vad som inryms i epistêmê och téchnê (s. 32-33).
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huset. Teori och vetenskap syftar i dag till en från början målinriktad produktion av 

vetenskaplig kunskap, där rapporter eller nya teorier är det medvetna resultatet=produkten. 

På Aristoteles tid syftade inte theôría till någon yttre produkt, utan värdet låg i sin egen 

sanningssökande aktivitet (ibid. s. 36). Ramirez konstaterar därför att det Aristoteliska arvet 

har bytt mening. 

        När jag och Lena analyserade de två Levande verkstadpedagogernas pedagogiska 

överväganden utifrån ovanstående prãxisbegrepp framträdde en önskan att skapa trygghet hos 

deltagarna tydligt. Där blev ”överenskommandet” ofta den meningsskapande handlingen för 

att försöka skapa denna trygghet. Vi fick syn på det ”meningsbärande” både i 

överenskommelserna i sig men också i andra handlingar som utfördes i ”trygghetens tjänst”. 

Vi frågade oss om inte en del av dessa handlingar kunde tänkas vara grundade i frónêsis 

(handlingsklokhet) då intentionen att skapa trygghet hos deltagarna kunde utgöra en slags 

etisk dimension i en strävan att verka för människors bästa. Vi tänkte oss man borde kunna 

dra slutsatsen att alla de handlingar som hämtats ur ett flertal tidigare goda erfarenheter att 

skapa trygghet kunde utgöra exempel på prãxis som hämtats ur frónêsis? 

       Pedagogerna framhöll även vikten av att ha god kännedom om många olika 

skapandetekniker och en god materialkännedom. Därför försökte de ständigt förkovra sig 

genom att lära sig nya tekniker inom det skapande området och ”hänga med” i utvecklingen 

av nya produkter. Det ”skapande området” innefattade enligt deras mening konst, slöjd och 

hantverk men också andra områden inom skapande pedagogik som dans, sång, musik, drama 

men också skrivande, berättande, film och olika byggnadstekniker och därtill möjliga 

material. Vi tolkade det som att de intresserade sig för ”uttryckande tekniker” i stort. Till en 

början härledde vi denna iver att förkovra sig i nya tekniker som uttryck för att man ville 

erövra en ”produktionsinriktad” poìêsis-kunskap att använda sig av i själva skapandet. Men 

när Levande verkstadpedagogerna klargjorde att teknikkännedomen tjänade som den kanske 

viktigaste aspekten för att skapa trygghet hos dem själva fick vi tänka på ett annat sätt. De 

menade att ju mer de kände till om olika material och tekniker, desto friare kunde de förhålla 

sig till själva skapandet. Det bidrog, menade de, till att de kunde tänka mer otraditionellt när 

de funderade kring hur de kunde möjliggöra för människor att uttrycka sig genom skapande. 

Om ett ”poìêsis-göra” på det här sättet hämtar mening ur en intention att skapa trygghet för 

pedagogen själv (i det här fallet genom att lära sig nya skapandetekniker) för att sedan kunna 

bidra till att människor skall få fler möjligheter att uttrycka sig på, borde det då inte i stället 

vara ett exempel på prãxis? 
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Det är inte lätt att navigera mellan de olika ”livsaktiviteterna” och ”färdigheterna”, än mindre 

att ensidigt försöka härleda mänskliga handlingar till en av kunskapsformerna. Därför känns 

det trösterikt att läsa att även Aristoteles själv förefaller ha rört sig flytande mellan de olika 

kunskapsformerna i sina texter. Han ser theôría som den högsta kunskapsaktiviteten9 som 

människan kan ägna sig åt (Ramirez 1995, s. 20) men motsägelsefullt nog representerar också

theôría den högsta formen av prãxis, nämligen euprãxia - en god prãxis som prefereras 

framför andra (ibid.). Enligt Ramirez är prãxis inte bara den specifika benteckningen för en av 

livsaktiviteterna. Prãxis är dessutom det sammanfattande begreppet för alla tre! Han påpekar: 

trots Aristoteles många yttranden om det teoretiska som det mest meningsfulla så blir prãxis 

den livsform som både poìêsis- och theôríaaktiviteter hämtar sin mening ur (ibid. s. 21). Som 

exempel kan vi tänka oss att husbyggandets poìêsis-aktivitet vars produktionsmål är huset, 

hämtar sin meningsdimension i prãxis genom att huset byggs för att människor skall framleva 

sitt (förhoppningsvis goda) liv i det. För att åskådliggöra detta förhållande mellan de tre 

kunskapsformerna (eller ”livsaktiviteterna”) återger jag här en modell av det ”hologram” som 

återfinns i Ramirez (1995, s. 21):

                                                    

                                      Theôría P

                                                   R

                                       Poìêsis Ã

                                                   X

                                                    I

                                        PRÃXIS

Genom att försöka begripa Aristoteles sätt att tänka ställs mycket på huvudet. Det gäller att 

försöka tänka på ett annat, för mig ”nytt” sätt som egentligen ”gammalt” och har sitt ursprung 

för över tvåtusen år sedan. Jag saknar djupare kunskap om de förhållanden som rådde under 

Aristoteles livstid, vilka måste ha haft en avgörande betydelse för hans resonemang, 

funderingar och slutsatser. Det faktum att han levde i en övergångstid mellan en muntlig och 

skriftlig kultur innebär enligt Walter J. Ong att folk hade ett helt annat sätt att tänka än i dag. 

Ong (1982) menar att skrivkonstens införande medförde att människan fick möjlighet att lagra 

tankar och kunskap med hjälp av skriven text (s. 37). När tänkandet inte längre var bundet vid 

                                                
9 Observera att theôría ses som den kunskapsaktivitet genom vilken man kan förvärva färdigheten epistêmê=den 
teoretiska skickligheten. Det finns ytterligare två teoretiska färdigheter nouz (insikten eller intuitionen) och sofía 
(visdom) men som Ramirez begränsar jag mig till den grekiska termen för vetenskap: epistêmê. (Ramirez 1995, 
s. 17).   
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att ständigt hålla kunskap och visdom i uppmärksamhetens fokus genom minnestekniska 

mönster eller muntliga upprepningar, kunde människans analytiska och abstrakta tänkande 

utvecklas. Han menar att den omstrukturering av tänkandet som blev följden av skrivkonstens 

införande var en förutsättning för utvecklandet av den grekiska filosofin (ibid. s. 41).

       I en talspråkig kultur upplevs det man lär sig och det man kan som en stark del av en 

persons identitet, denne upplever sig ”vara ett” med sin kunskap. Skrivandet skiljer den 

kunnige personen från kunnandet (ibid. s. 59) genom att upplösa den fysiska förbundenheten 

mellan personen och det som skrivs i texten. Ramirez menar att det är här kunskapsaktiviteten 

övergår i en objektiverande kunskapsproduktion – poìêsis. Kunskapen blir på så sätt 

objektiverad och därmed befriad från sin skapare (Ramirez 1995, s. 24-25). 

Att tolka och förstå med hjälp av Gadamer

När jag nu går vidare för att närmare studera min egen prãxis inlemmas även jag i denna 

kunskapstradition. Jag kommer medvetet att använda mig av de fördelar som skrivandet och 

läsandet erbjuder mig när det gäller att upptäcka, tolka, strukturera och formulera mig kring 

mitt yrkeskunnande. Jag tror att det finns dimensioner i Aristoteles begreppsvärld som kan 

hjälpa mig att försöka se på mina egna handlingar på ett för mig nytt sätt. Men kan jag vara 

säker på att jag förstår vad t.ex. Aristoteles menar i sina texter? Hans-Georg Gadamer (1977) 

hävdar att vi inte skall tro att förståelse innebär att förstå bättre, utan att om man 

överhuvudtaget förstår, så gör man det på ett annat sätt (s. 94). Det är inte tillräckligt att bara 

tolka en text utifrån att man vill förstå författarens avsikt, eller dess historiska sammanhang. I 

stället för att se (även stora) tidsavstånd mellan författare och läsare som ett hinder så erbjuder 

det en positiv möjlighet till förståelse. Det är först när något har gått ut tiden och tillhör ett 

avslutat sammanhang som det lämnar plats för en mer allmängiltig förståelse. Han tycks mena 

att det är svårare att förstå det som är skrivet10 i sin samtid då vi distraheras av fördomar och 

förgivettaganden som ligger utanför vår kontroll och beror på den historiska kontext vi 

befinner oss i (ibid. s. 94). Innebär detta att jag borde ha lättare att förstå Aristoteles texter än 

Ramirez? Eller snarare att jag tydligare kan se vissa delar i Aristoteles texter som jag lättare 

kan avfärda då de avslöjar förhållanden och synsätt som begränsar eller t.o.m. för stunden 

tycks omöjliggöra min förståelse då de ligger så långt ifrån min egen kontexts förblindande 

fläckar? Gadamer säger att just dessa åtskilda meningar mellan text och läsare hjälper mig att 

                                                
10Min tolkning, då det i Gadamers (1977) ”Sanning och metod” står att det är den samtida konsten och skapandet
som är svårt att bedöma (s. 94-95). Enligt Arne Melberg tycks Gadamer betrakta all konst som text, och all 
meningssökande aktivitet inför konsten som läsning (Gadamer 1997, s. 10).
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låta mina fördomar komma ”i spel” (ibid. s. 103). Dessa skillnader i meningar hjälper läsaren 

(dvs. mig) att upptäcka och skilja ut sådant som ligger i vägen för att jag skall kunna tolka det 

traderade utifrån dess verkliga mening såsom den gives till mig (ibid. s. 93, 103) just p.g.a. att 

jag lever i den tid som jag gör. Att låta spänningen mellan texten och den tid jag lever i 

utveckla min möjliga förståelse möjliggör att jag förstår texten på mitt sätt. Eller för att 

upprepa Gadamers mening i inledningen: Jag förstår texten på ett annat sätt om jag 

överhuvudtaget förstår den. 

Med utgångspunkt från detta hyser jag starka förhoppningar att Aristoteles begreppsvärld kan 

vara mig behjälplig när jag vill skaffa mig en ökad förståelse av mitt eget handlande. 

Mitt yrkesval 

När jag började arbeta som Levande verkstadpedagog bar jag med mig en mängd 

erfarenheter, både från yrken jag haft innan eller sådana som jag förvärvat utanför yrkeslivet. 

Oavsett om de erfarits inom eller utom arbetslivet så är det jag som närvarat i de 

erfarenhetsgivande situationerna, först och främst i egenskap av att vara människa. Vad var 

det då som gjorde att jag hamnade på Levande verkstads metodutbildning för 10 år sedan?

Det var under ett uppdrag som Studie- och yrkesvägledare på individuella programmet på 

gymnasiet som jag åkte till Långbro folkhögskola första gången. En av ”mina” elever deltog 

på en kurs på Långbro, och hade på något sätt hamnat i konflikt med en av sina lärare. Efter 

att ha talat med eleven bestämde jag träff med rektor på skolan. När vi rett ut konflikten 

visade han mig runt på skolan och jag blev bl.a. presenterad för en av kursledarna på Levande 

verkstad. Det visade sig att vi hade mycket att tala om, och jag berättade om att jag märkt att 

flera av mina mer talträngda elever hade lättare att prata om jag hade lagt fram papper, pennor 

och kritor framme vid bordet när de väntade på att jag skulle komma. Det blev naturligt att 

inleda samtalet med att tala om vad de hade ritat på pappret, eller vad de hade tänkt rita eller 

vad de tänkte på när de ritade på pappret. Några av dem behövde rita ”färdigt” under samtalet, 

och det mötte aldrig något hinder från mig. Det viktiga var att de kände sig bekväma under 

samtalet. Jag talade om detta och mycket annat med kursledaren som senare uppmanade mig 

att söka kursen. Det hela verkade mycket intressant men då jag visste att det var runt 100 

sökande till 20 platser hade jag inte något stort hopp om att komma in. Utöver de formella 

kraven grundades antagningen på personliga brev och intagningsprover i bild som målades på 

Långbro tillsammans med andra sökanden. 

     Det var med skräckblandad förtjusning jag mottog ett positivt besked om att jag fått en 

plats till hösten 1996. För första gången i mitt liv kändes det som om jag kastade mig ut i 
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något som jag redan innan visste att jag inte alls behärskade. Under mina yrkesverksamma år 

hade jag ägnat mig åt samtal i möten med människor i olika situationer inom vård, service, 

omsorg och utbildning, men aldrig med bild eller skapande. Jag mindes med olust hur jag 

blivit osams med flera av mina slöjdlärare i grundskolan när jag vägrat att arbeta efter den av 

dem på förhand uppgjorda mallen. I stället för att med hjälp av sandpapper slipa ned 

centimeter efter centimeter av något stycke i trä som alltid slutade som stor eller liten 

skärbräda, var jag i målarrummet och konstruerade smycken i trä och metall. Eller målade. 

Där inne var det jag som bestämde vad jag ville göra, tog reda på hur och om det kunde göras, 

och när det jag gjorde var färdigt. Till träslöjdslärarens förtret. 

        

Senare fick jag veta att det var de angelägna formuleringarna kring mitt intresse för hur 

människor upplever sin verklighet som varit avgörande för att jag blev antagen till 

metodkursen på Långbro. Jag tror detta intresse fortfarande är en stor del av min drivkraft, 

inte minst i mitt arbete. Kanske har det livstemat ofrånkomligen lett till att jag själv kommit 

till en punkt där jag behöver formulera mig kring hur jag själv uppfattar min verklighet och 

kritiskt granska hur det påverkar hur jag handlar i mötet med andra människor. 

Min berättelse       

Under magisterkursen i praktisk kunskap har jag skrivit en mängd berättelser. Det som varit 

gemensamt för berättelserna är att de handlar om erfarenheter av möten med enskilda 

personer i min yrkespraktik. De har också handlat mycket om känslor, både de jag själv har 

känt, och känslor som jag upplevt att andra på olika sätt har visat, uttryckt eller som jag ibland 

bara har anat. Berättelserna har alltid följts av egna reflektioner kring det berättade som på 

olika sätt kopplats till kurslitteratur och andra källor. Så är inte fallet med berättelsen om 

mötet med Nesar som följer nedan, som tills denna stund är oreflekterad i skrift. Det är en av 

anledningarna till att jag väljer att utgå ifrån den när jag närmare vill undersöka min egna 

prãxis. Den andra anledningen är att mötet berörde mig extra starkt, och att själva 

nedtecknandet av den upplevelsen återigen väckte starka känslor. Med de starka känslorna 

följde tämligen klara minnesbilder kring omständigheterna som rådde kring tiden för 

händelsen. För att det skall vara möjligt att så här, flera år i efterhand, grunda undersökningen 

på hur mina tankar gick då, är jag helt beroende av att välja en berättelse som i minnet 

återkallar så många detaljer som möjligt. Tack vare att en viss tid gått sedan det hela hände, 

kan jag kanske dra fördel av att språkprojektet där jag träffade Nesar inte längre existerar, och 

att jag därför inte behöver legitimera mitt handlande för mig själv eller andra kopplade till 
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projektet, med rädsla att skapa dåligt rykte eller tveksamhet inför projektets dvs. våra 

personers trovärdighet och kompetens. Jag vill också klargöra att jag inte har för avsikt att 

nedteckna några säkra belägg för någon yrkesspecifik kunskap hos Levande 

verkstadpedagoger. Inte heller att mina erfarenheter är typiska exempel för någon gemensam 

yrkespraxis. Våra erfarenheter styrs i hög grad av vilka uppdrag vi arbetat/arbetar med och 

under vilka förutsättningar vår verksamhet får/kan fungera. Jag vill försöka begripliggöra min 

erfarenhet för mig själv, och hoppas att på så sätt kunna göra den fattbar även för andra. 

Kanske kan mina erfarenheter utgöra en utgångspunkt för andra att jämföra med sina egna för 

att finna likheter och olikheter. Huruvida detta är möjligt återstår att se.

Utgångspunkten är att mina intentioner borde ha givit betydelse åt skeendet. Jag utgår ifrån 

ovanstående resonemang hämtade från Aristoteles begreppsvärld. Ramirez tolkningar hjälper 

mig att förstå denna begreppsvärld på ett annat sätt och förtydliga och lyfta fram vissa 

aspekter som jag finner intressanta. 

      Hur konstruerar jag min värld och hur ger jag mening åt mitt eget handlande? Och hur 

stämmer mina resonemang överens med mina medvetna intentioner - eller rättare sagt: 

motsvarar dessa handlingar det jag säger mig tro på och ha för avsikt? För att söka svar på 

dessa frågor väljer jag att utgå i från en berättelse från när jag arbetade inom ett språkprojekt 

för invandrarkvinnor. Berättelsen ger mig möjlighet att reflektera kring olika episoder från 

min egen erfarenhet. De i berättelsen utvalda episoderna kan hjälpa mig att lyfta fram 

exempel som kan vara fruktbara för mig att analysera utifrån ovanstående frågeställningar. 

Jag avser att pröva exemplen mot olika teoretiska resonemang för att försöka komma åt skilda 

aspekter av vad som ligger bakom mitt handlande. Jag hoppas att det kan hjälpa mig i arbetet 

att förstå bevekelsegrunderna kring min egen praxis och på så sätt ge mig bättre underlag för 

att kunna fatta väl övervägda beslut i framtiden. 
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Berättelsen om mitt möte med Nesar                                                                                            

Första gången jag träffade Nesar blev jag nyfiken och förvirrad. Och mycket tagen. Det var på 

min tredje dag som anställd i ett kvinnoprojekt för språksvaga invandrarkvinnor. Jag var en av 

två Levande verkstadpedagoger, som tillsammans med en lärare i svenska skulle arbeta med 

att förbättra kvinnornas kunskaper i svenska språket. Vi tre skulle med alla upptänkliga medel 

försöka inspirera och stimulera kvinnorna till att kommunicera med fler människor än dem 

inom den egna familjen, och på sätt bryta såväl den språkliga som fysiska isolering som de 

befann sig i. Kvinnorna som deltog i projektet kom från olika platser i världen, flera av dem 

var analfabeter och kunde varken läsa eller skriva på sitt hemspråk. Många hade mycket 

bristfälliga eller inga kunskaper i svenska, trots att flera bott i Sverige i över tio år. Alla 

projektdeltagarna, utom en, var över 50 år, några över sextio. De flesta hade problem med sin 

hälsa.

     Det var en mörk och kall januarimorgon. Trots att lektionerna inte började förrän klockan 

9.00 var det fortfarande halvmörkt i ateljén som tjänade som klassrum. Runt bordet satt några 

kvinnor som kommit med den tidiga bussen. De lyfte blickarna mot mig och min kollega när 

vi kom in i rummet. Vi hälsade varandra ”god morgon” och det var då jag såg att det satt en 

för mig okänd kvinna vid bordet. Jag gick fram till kvinnan, sträckte fram min hand och sade 

– ”Hej, jag heter Gunilla”. Vi tog varandras händer, och kvinnan förvånade mig litet genom 

att hålla kvar min hand i sina båda. Jag stannade upp i rörelse och tanke, och liksom fastnade i 

hennes blick.   Tittade.   Såg.   Blev synad.    Hon betraktade mitt ansikte mycket noga. Jag 

kände mig med ens litet osäker, ovan att en okänd människa stirrade på mig så där ogenerat. 

Kvinnan framför mig var kort och satt. Hennes stolta hållning gav ett stadigt och säkert 

intryck. Hon hade kolsvart hår och bruna ögon. Ansiktet hade regelbundna drag och hon såg 

mycket allvarlig ut. Jag tyckte att hon var mycket vacker. Jag uppfattade en svag doft av 

något som påminde om jasmin som blandades med en litet fränare doft av något som liknade 

nymald spiskummin. Hennes händer kändes mjuka och svala. Greppet om min hand var fast 

men inte hårt, detsamma gällde blicken. – ”Jag, Nesar”! sade hon plötsligt. ”Kommer 

Kurdistan. Irak.” K-et i ”Irak” låg långt ned i halsen på henne. – ”Var kommer du”? Hon 

släppte mig inte, varken med blicken eller handen. – ”Jag kommer från Ekerö” svarade jag 

förvirrat, och tänkte att där bor jag nu men jag kommer ju inte därifrån egentligen. Nytt 

ögonblick.   Tittar. ”- Lärare granne med kungen!” sade Tara, en av kvinnorna som jag lärt 

känna dagen innan. Hon hade varit vid Drottningholm där den svenska kungafamiljen bor, 

och visste därför att det låg nära Ekerö. Den kommentaren bröt tillståndet mellan mig och 

Nesar och hon släppte hastigt min hand. ”- Rita Gunilla!” bad Tara. Hon ville att jag skulle 
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berätta för Nesar om mig själv med hjälp av teckningar på whiteboardtavlan, så som jag gjort 

för de andra kvinnorna första och andra dagen. Efter önskemål ritade jag upp min familj, vårt 

hyreshus och lägenheten. Berättade och skrev namn och åldrar, visade var mina föräldrar kom 

ifrån med hjälp av kartor och jordglob. Kvinnorna hjälpte till och fylla i med information och 

uppgifter som de tyckte att jag glömt, eller som de ville att jag skulle rita. ”- Mamma krig!” 

sade flera av kvinnorna. Jag berättade att min morfar och morbror slagits i världskrigen och 

att min mormor dött någon månad innan freden 1945, då min mor bara var 12 år gammal. 

Kvinnorna frågar så gott de kan om kriget och min mamma. – ”Plan?" "Bomber?” Jo, hon var 

mycket rädd förklarade jag. Vi talar om mörkläggning och bombplan och min mor som då var 

en liten rädd flicka i Finland som skulle ut och hämta kor när planen kom. Hur hon sedan som 

16-åring åkte till Sverige, träffade min far och blev kvar. Hur hennes syskon hade flyttat till 

USA och skapat sig ett nytt liv där. Hur hennes far blev kvar på gården i Finland, med en ogift 

dotter som enda hjälp på gården. På whiteboardtavlan samsas bombplan med kor, får, 

mjölkpallar, slipstenar och morfars gamla urmakarverkstad. Jag finner mig själv ritandes 

mormor som jag aldrig träffat, sittandes i det stora köket på ett av de omtalade kvinnomötena 

som hon organiserade i byn. Där sjöng och handarbetade kvinnorna tillsammans. Men 

framförallt talade de med varandra om livets sorg- och glädjeämnen. De skrattade och grät om 

vartannat och önskade att kriget skulle ta slut, och att deras söner och män skulle komma hem 

oskadda. 

     Nesar satt tyst till en början, men försökte sedan ställa frågor när hon inte förstod eller när 

hon ville veta något. En annan kurdisk kvinna i gruppen hjälpte till att förklara, men också att 

ställa frågor till mig. Nesar nickar och gestikulerar och talar ömsom svenska ömsom kurdiska 

för att jag skall förstå. Hon frågar – ”Barn?" Jag pekade på tavlan där jag försökt rita av 

sonen, men hon skakade häftigt på huvudet. – ”Nej, nej! En barn? Inte bra!” Nesar reste sig 

och kom fram till mig vid tavlan. Hastigt ryckte hon upp min blus och blottade min mage. 

”-Sjuk?” frågade hon samtidigt som hon klappade mig över magen. – ”Nähej, jag är frisk” 

svarade jag generad över hennes närgångna sätt. – ”Man sjuk?” frågade Nesar vidare.  

– ”Nej, min man är också frisk” svarade jag. Nesar såg helt oförstående ut. Några av 

kvinnorna fnissade och försökte förklara för Nesar att jag kanske inte ville ha fler barn. Då 

förstod jag äntligen vad det var frågan om, och undrade: ”- Hur många barn har du då Nesar?” 

Hon tittade upp på mig där hon stod framför mig. Trots att hon bar högklackade skor var jag 

huvudet högre än henne. ”– Nesar tio barn!” sade några av kvinnorna i munnen på varandra. 

Nesar såg bort från mitt ansikte och sade sedan: - ”Två döda. Saddam. Gasen. Halabja.” 
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Sedan gick hon tillbaka till sin plats, satte sig ned och mumlade något som jag inte förstod på 

kurdiska. Alla kvinnorna i rummet suckade.

     För varje dag lärde vi kvinnor känna varandra. Vi arbetade med språkövningar i svenska 

som svenskläraren förberett. Vi läste, skrev, lyssnade och talade. Vi sjöng, ritade, målade, 

skulpterade och gick på utställning varje vecka. Vi såg på videofilmer och fotografier. Vi 

hade utflykter, gymnastiserade, gjorde teater- och studiebesök och bjöd in gäster som vi var 

nyfikna på. Ibland organiserade vi kvinnofester där vi tog med oss mat och dryck och olika 

former av musik på CD och kassettband. Då klädde vi oss vackert och dansade tills vi blev 

andfådda och yra och svetten lackade. Det var alltid Nesar som dansade ända tills det var dags 

att städa och gå hem. Det var som om hon aldrig ville sluta. Vid ett tillfälle kom en av hennes 

döttrar på besök för att lämna en väska. Nesar hade inte tid att tala med dottern för hon var 

som uppslukad i dansens extatiska virvlar. Vi skojade med dottern och sade att hennes 

mamma säkerligen kunde dansa hela natten om hon bara fick. Dottern svarade då på fullt 

allvar att Nesar alltid dansade hela nätterna på släktens bröllop och fester. Hon var alltid sist i 

säng, och först uppe nästa morgon, glad och vacker med frukosten redo för den som var 

hungrig. 

    Ibland uppstod mer spontana fester där några av kvinnorna kommit överens om att 

överraska oss andra med mat. Det blev långa utredningar under måltiden kring vad det var vi 

åt egentligen, och jag kan väl avslöja att jag flera gånger var oroad över vad det var jag 

stoppade i mig. Vid ett tillfälle hade Nesar med sig mängder av en grön växt som mest 

liknade någon slags gräs. Jag visste att hennes familj hade en kolonilott där de odlade både 

grönsaker och örter och utgick ifrån att det var något som hon tagit med sig därifrån. Vi åt alla 

artigt av ”gräset”, men det var starkt och gav en bitter smak i munnen. Nesar lade på en 

ordentlig grön hög på min tallrik och sade att det var bra för mitt hjärta. När hon inte tyckte 

att min gröna hög sjönk tillräckligt snabbt, skällde hon på mig och uppmanade mig att äta 

mer. Jag tog skuldmedvetet några enstaka tuggor för att visa min välvilja och försökte ta reda 

på vad det var för växt hon bjöd på. Samtliga kvinnor kände väl till växten och dess namn på 

språket från sina hemländer, men kunde inte säga vad det hette på svenska. De försökte 

tillsammans trevande få fatt på en förklaring så att jag kanske skulle förstå. En av kvinnorna 

förklarade att ”den växte överallt”, t.o.m. i skogen där hon bodde. Jag började vid det laget bli 

litet misstänksam och orolig och tänkte på de medicinalväxter som jag kände till. Det 

resulterade i fantasier om att jag ätit någon kurdisk motsvarighet till digitalisblomman, eller 

något ännu värre, och jag såg framför mig hur jag först skulle bli illamående, tappa synen och 

få hjärtflimmer. En av kvinnorna vände sig till Nesar och frågade på vilken plats hon plockat 
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gräset. Nesar förklarade att hon plockat det där hon bodde. När hon såg mitt lätt skrämda 

ansikte sade hon: ”Nej, nej inga hundar!” Att något djur skulle ha kissat på växten hade inte 

förespeglat mig och var inte heller något som jag i den stunden oroade mig för. Jag lugnade 

mig med att tänka att eftersom vi alla ätit av växten och kvinnorna kände till den så var det 

nog ingen fara.     

     Kvinnorna efterfrågade ofta personliga berättelser som de ville att jag skulle illustrera på 

tavlan. Dessa fungerade ofta som infarten till att kvinnorna själva började berätta om sig 

själva och sina egna erfarenheter, tankar och drömmar. Mina bilder utvecklades ofta av 

kvinnornas tankar och kunde utgöra starten till att arbeta med individuella bilder, eller stora 

bilder i grupp. 

     Vid ett tillfälle hade Nesar tagit med sig en videofilm från hembyn Halabja. Vi fick se hus 

belägna i ett grönt landskap omgärdade av ett lapptäcke av olikfärgade odlingsfält. Vi såg 

människor, betande får och snöklädda bergstoppar mot en ljusblå himmel. Vi tyckte alla att 

det var vackert. Nesar försökte förklara hur fint familjens hus hade varit och om alla 

underbara saker de hade ägt. Hon tog fram ett slitet fotografi som föreställde henne själv som 

16-åring. En underskön flicka blickade mot oss från fotografiet. ”- Vacker?” frågade Nesar. 

”- Ja du var mycket vacker, men du är mycket vacker nu också!” sade jag. Nesar skakade på 

huvudet och sade ” - Nej, mycket tjock! Doktor säger MYCKET tjock!” Nesar klappade sig 

själv på magen så det uppstod ett ihåligt ljud. De andra kvinnorna svarade med att klappa på 

sina magar och plötsligt hade det uppstått en trumorkester där samtliga kvinnor spände ut sina 

bukar och ljudligt framförde små rytmiska kompositioner. Alla skrattade högt. T.o.m. den 

alltid så allvarliga Ani fnissade hysteriskt. Jag skattade jag också, men vidhöll att jag inte alls 

tyckte att Nesar var för tjock utan att hon var en mycket vacker kvinna. Hon hade faktiskt 

burit och fött tio barn och kunde förväntas inte vara lika smal som när hon var 16 år!

     Efter filmens slut hade jag förberett för att vi skulle kunna måla. Alla verkade inspirerade 

av filmen, så vi började omedelbart måla tillsammans på ett stort papper som vi monterat på 

väggen. Åkrar och gröna ängar växte fram under snöklädda bergstoppar som sträckte sig mot 

en molnfri himmel. Blommor och träd sprang ur både jord och bergsskrevor och en vacker 

flicka i röd klänning vandrade i väg på en promenad på väg upp mot bergen. Getter och får 

betade här och där och en kanin skuttade fram ur en grästuva. Ett vattenfall forsade ned för en 

bergssida och rann ut i en sjö, där fiskare satte ut nät från sina båtar. Nesar lät blommor slå ut 

överallt, och målade fram stora soffor och fåtöljer på de högsta bergstopparna så att vi alla 

skulle få plats med våra familjer. När det inte fanns ett enda tomt fält kvar på pappret, 

fortsatte Nesar att måla blommor ett tag till. Vi andra hämtade stolar och satte oss och tittade 



19

på. Efter en stund gick hon bakåt för att kunna betrakta bilden på håll, och bestämde sig för att 

den var klar. Medan bilden torkade plockade vi undan färgerna, rengjorde penslar, rollers och 

svampar och diskade ur vattenskålar och färgtallrikar. Sedan satte vi oss framför bilden och 

tittade gemensamt på den. Vi diskuterade kring hur vi gjort, vad vi såg, och fantiserade kring 

var det kunde vara någonstans. Olika berättelser växte fram om var djuren kom ifrån, vem 

flickan var och vart hon var på väg. När det var Nesars tur att berätta förklarade hon att bilden 

föreställde Halabja. Flickan skulle ut på promenad till bergen. Hon hade med sig mat i en liten 

korg och hon var på väg upp till en av fåtöljerna för att få svalka och lugn och ro. Där satt hon 

och såg ut över landskapet och var lycklig. Nesar betraktade tyst bilden. Sedan sträckte hon ut 

handen mot mig och manade mig att komma. Jag reste mig och gick fram till henne. 

”- Farligt” sade hon och pekade åt ett håll som ledde ut ur bilden. ”- Halabja. Saddam 

kommer. Gaaaas!”  ”- Kom planen med gas när du var i Halabja?” frågade jag. Hon nickade 

snabbt och andades häftigt. ”- Jaa, fort fort hämta barnen!” Hon tog mig hårt i armen och vi 

sprang åt samma håll som hon pekat tidigare. ”- Skynda skynda, barnen, kom kom, farligt 

bomber Saddam Husseiiiiiiiin!” skrek hon. Vi sprang fram och tillbaka i rummet, hand i hand. 

Det var bråttom nu. ”- Min man borta. Barnen. Hääär!” Hon släppte min hand och famlade 

efter något i tomma luften medan hon talade högt på kurdiska. Jag såg på de andra kvinnorna 

som var helt inne i skeendet. ”– Skynda!” skrek de och viftade förmanande åt mig med 

händerna. De hade alla deltagit i dramatiska utlevelser och uppspel tidigare i veckan. Då hade 

haft vi bröllop på 8 olika vis, motsvarande varje land som vi representerade. Vi turades om att 

vara brudar, brudgummar, präster, tärnor, heliga män och vackra kvinnor. En annan dag 

rånade vi banker och slog ned gamla damer och stal deras handväskor för att dramatisera ett 

bankrån i Hässelby och en väskryckning i Bromsten. Att vi nu befann oss i Halabja med 

Nesar tycktes vara helt klart för dem allihop. ”- Vart är vi på väg?” frågade jag. ”- Här! säger 

Nesar strängt, och räcker över ett osynligt litet barn till mig i luften. Det verkar litet, så jag 

lägger det mot min vänstra axel medan jag försiktigt stryker det över ryggen och kom på mig 

själv att försöka känna hans doft. Jag vet inte varför jag trodde att det var en pojke, kanske var 

det för att jag själv fött en son? I nästa sekund fick jag ett barn till, men det verkade betydligt 

större för det kunde gå själv. Hon kopplade dess osynliga hand i ett fast grepp i min, och sade 

barskt ”- Kom!” Nesar verkade själv ha händerna fulla med barn, och det tycktes som om det 

var fler som sprang tillsammans med oss. Vi sprang fram och tillbaka framför bilden, och 

Nesar talade ömsom på kurdiska ömsom på svenska. ”- Luktar godis, inte bra, farligt!” Hon 

hostar. 
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”- Spring spring, inte stanna, farligt.” Hon talade med flera av sina barn och kallade dem vid 

namn. Plötsligt stannade vi till. Vi skulle sitta nu, och vila. Nesar smög fram en bit och kikade 

mot något som jag inte förstod var det var. Hon tog sig för huvudet och munnen. Hon smög 

snabbt tillbaka till ”oss” och viskade: ”- Farligt! Saddam! Soldater! Skjuta!” Hon satte sig ned 

vid väggen och började göra hetsiga, grävande rörelser. Jag tittade på henne men förstod inte. 

”- Gräv, gräv!” uppmanade hon. ”- Soldat kommer!” ”- Grääääv!” ropade de andra kvinnorna. 

”- Gömma barnen!” försökte en annan kvinna i gruppen förklara. Då förstod jag att vi tydligen 

skulle gräva ned oss för att gömma oss för soldaterna. Jag grävde och några av de andra 

kvinnorna hjälpte till att gräva ned oss med barnen. Det minsta låg på min vänstra arm och jag 

vände mig automatiskt ned mot honom för att försöka skydda honom med kroppen. 

Kvinnorna smög sedan tillbaka till sina platser och Nesar förmanade oss att vara tysta och 

stilla. Vi låg en stund och väntade. Med bultande hjärta undrade jag vad som skulle hända 

härnäst. Jag visste ju att hon förlorat flera av sina barn i Halabja men visste inte exakt på 

vilket sätt. Skulle detta ske nu inför våra ögon? Jag var i denna stund tacksam för att vi i 

projektet hade kontakt med Nesars läkare och terapeut. Nesar reste sig försiktigt några gånger, 

men lade sig sedan ned igen och väntade. Efter ytterligare en stund bestämde Nesar att det var 

tillräckligt säkert för oss att lämna vårt gömställe. Jag pustade ut när jag lyfte fram den lille så 

att han fick komma ut i luften igen. Men nu uppstod det nya problem. Barnen var trötta och vi 

måste fortsätta högre upp i bergen. När vi gått en bit blev det ordentligt kallt och barnen frös. 

Tydligen snöade det också. Kvinnorna i gruppen försökte hjälpa oss med att ge oss litet av 

sina egna kläder och Nesar tog tacksamt emot dem och klädde på ”oss” för att vi inte skulle 

frysa. Nesar var bekymrad för att barnen var trötta och frusna. Och tydligen gnällde de över 

att de var hungriga och törstiga. Nesar delade ut ”bröd” för oss att äta men något att dricka 

hade hon inte. När en av kvinnorna kom med vatten viftade Nesar bort det. Hon ville visa och 

berätta mer! 

     Vi hade nått fram till en plats där det tydligen fanns vatten, men det kunde kanske vara 

farligt att dricka. Hon visade oss att flera människor var där och drack men vi fick inte 

komma fram och dricka. Vi skulle absolut vänta. Hon vinkade åt mig med handen att följa 

med, och talade med sina barn. Vi gick undan en bit för att lägga oss på en skyddad plats för 

att sova. Barnen var ledsna och törstiga men Nesar övertalade dem stängt att ligga ned 

bredvid mig för att försöka sova medan Nesar själv skulle gå i väg och ”titta” som hon sade. 

Jag blev lämnad med de trötta gråtande barnen och försökte titta efter Nesar, men blev 

uppmanad av de andra kvinnorna att blunda. Det var bara att lyda. Där låg jag ensam med ett 

okänt antal barn, i bergen någonstans mellan Iran och Irak. Det var kallt och vi var på flykt 



21

undan bomber, gas och Saddam Husseins soldater. Vi var hungriga och törstiga, och jag hade 

ingen aning om vart vi var på väg. Det enda jag visste var att det lurade många faror på vår 

väg och att jag inte visste om jag och barnen skulle överleva tuppluren, eller om Nesar 

någonsin skulle komma tillbaka. Tänk om jag skulle behöva klara barnen själv, hur skulle jag 

bära mig åt då? Jag kunde ju inte ens tala med dem på deras språk. Rätt som det var så kom 

Nesar tillbaka. Hon var mycket upprörd. ”- Vattnet giftigt. Farligt! Inte dricka!” Hon satte sig 

ned, och började gunga med kroppen fram och tillbaka, och jämrade sig tyst på kurdiska. En 

annan kurdisk kvinna i gruppen började också utstöta rop och stön, tog sig för huvudet och 

riktade sig sedan uppåt taket och himlen. Flera talade om Allah, och andra suckade och 

skakade på huvudet. Jag tog i Nesars arm och reste mig upp. ”– Berätta för mig hur du fick 

vatten till dina barn.” sade jag och klev ur dramatiken. Nesar reste sig upp och berättade trött, 

med de ord hon kunde. ”-Vi gå långt. Mycket långt. Barnen trötta trötta, jag mycket trött. 

Sedan vatten.” Hon såg på mig länge. De andra kvinnorna var tysta och verkade helt 

slutkörda. Själv var jag litet förvirrad efter allt som hade hänt och tyckte att den förut mycket 

kortväxta kvinnan framför mig såg mycket större ut än tidigare. Hennes klara blick fixerade 

mig när hon tog tag i ansiktet på mig och höll fast det mellan sina händer. ”- Du! Min dotter. 

Samma!”, sade hon. Hon kysste mina kinder, vände sedan på klacken och sade: ”-Nu, kaffe!” 

och lämnade bestämt rummet. De andra kvinnorna tog sina handväskor och följde efter. Jag 

stod kvar med blanka ögon och någonstans förstod jag att jag varit med om något som skulle 

komma att förändra min syn på livet.
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Gränsöverskridande möten

När jag mötte Nesar var det första gången jag ställdes inför en grupp människor där jag inte 

på förhand visste hur vi skulle kommunicera och hur mycket vi skulle kunna förstå varandra. 

Jag var anställd i projektet för att med alla upptänkliga medel stimulera och inspirera 

kvinnorna till att lära sig mer svenska. Med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter skulle 

jag använda mig själv och det jag visste och kunde för att åstadkomma detta. Genom den 

förhandsinformation jag hade fått visste jag att flera talade mycket dålig svenska, andra kunde 

ingen svenska alls. Jag kände mig både nyfiken och osäker på samma gång. Skulle min 

nyfikenhet på kvinnorna kunna smitta av sig på dem? Vilka var de? Vad hade de varit med 

om? Vad var angeläget för dem i deras liv? Skulle jag kunna göra mig förstådd? Ville de 

kommunicera? Jag bestämde mig för att utgå ifrån min nyfikenhet i arbetet med att lära känna 

dem och att fundera på vad min osäkerhet egentligen bestod i. Ramirez (2001) menar att trots 

att vi fördömer all kulturell och etnisk diskriminering så är det ändå så att det som upplevs 

främmande gör oss osäkra och handfallna (s. 137). Det man inte känner igen är svårt att 

hantera. Ett sätt att handskas med det kan vara att vänja sig vid det främmande för att utröna 

att det inte är farligt. Genom detta ökas vårt förtroende trots att vi inte riktigt kan förstå eller 

känna igen den andre (ibid.). 

Nesars omedelbarhet i vårt första möte var olikt de inledande möten jag vanligtvis har med 

vuxna. Att bli hållen i, tittad på och få magen blottad. Och den fysiska närheten som gav en 

sådan sinnlig upplevelse av dofter, händernas mjukhet, kroppsvärmen och de fysiska 

rörelserna av Nesars andetag. Sådana spontana närkontakter första gången man presenterar sig 

för någon har jag bara varit med om när jag arbetade inom omsorgen och psykiatrin. Jag 

minns mötet med ”Pelle”, en ung man med Downs syndrom som kastade sig över mig i en 

välkomnande hälsning redan första dagen. Och mötet med den svårt psykotiska kvinnan 

”Eva” på psykiatrisjukhusets akutmottagning som lät en spontan omfamning övergå i en 

knuff. I vardagen har jag ofta haft fysiskt direkta första möten med barn, men då tagit det för 

något naturligt och självklart. Annat har det varit i möten med alkoholpåverkade personer som 

i sitt kontaktsökande kommit väldigt nära mig fysiskt, trots att vi inte träffats förut. Det som 

är gemensamt för de beskrivna situationerna med Nesar, Pelle och Eva är att jag haft en 

särskild ”beredskap” inför att jag skulle träffa dem. Det handlar antagligen om att jag 

betraktat dessa personer som ”främmande”. 
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Rädsla för det som upplevs främmande        

Julia Kristeva (1991) själv bulgarisk immigrant i Frankrike, skriver att främlingen, ”den 

andre”, alltid är annorstädes, den som inte tillhör den egna gruppen, kanske inte har samma 

religion som vi och/eller är född i en annan trakt (s. 104). Förr var främlingen ansedd som 

fiende. Främlingen står för sådant som vi inte känner igen. Vi blir på vår vakt, kanske känner 

rädsla. Blev jag rädd för Pelle? Nej, men kanske för hans häftighet. Det gjorde att jag alltid 

närmade mig honom med en beredskap att ”ta emot” honom med hela kroppen. Det var ett 

sätt för honom att säga ”Hej, här är jag”. Eva skrämde mig däremot eftersom jag inte såg när 

hon kom emot mig. Kanske var det min rädsla som fick henne att stöta bort mig så hastigt? 

       Kristeva som är psykoanalytiker, ser rädslan för främlingen som ett uttryck för rädslan för 

främlingen inom oss själva. Hon talar om det omedvetna inom oss som är okänt, och kan 

verka skrämmande. Om vi räds och flyr undan främlingen är det egentligen oss själva vi flyr 

från (ibid. s.199). 

      Granath (1996) menar att det finns inte bara en främling utan många (andra), och att deras 

identiteter varierar över tid och rum (s. 33). Det existerar inte heller ett statiskt vi (ibid.). Är 

det så att vi skapar främlingar för att slippa se mörka och svåra i oss själva? Och att vi inte 

törs se föränderligheten i oss själva? Det här betraktelsesättet för tillbaka ansvaret till oss 

själva att begrunda vår inre främling, och det kan vi enligt Kristeva göra genom att analysera 

oss själva. Om vi uppdagar vårt egna annorlundaskap och erkänner det främmande inom oss, 

så finns det inga främlingar (Kristeva 1991, s. 200).   

     Hanna Arendt, judinna som överlevde förintelsen genom att lämna Tyskland, framhåller 

att rasism är ett försvar mot skrämmande möten med främlingar (Disch 1994, s. 133). Genom

att göra det som är annorlunda hos ”den andre”, till något som är att betrakta som omänskligt, 

legitimerar man rätten att behandla dem just ”omänskligt”. Arendt vill inte att vi skall förledas 

att tro att de som inte står emot rasismen skulle ha en särskilt underutvecklad empati och 

därför inte ha förmågan känna in hur det skulle vara att ”vara i den andres skor”. Däremot 

handlar det om att erkänna det vanemässiga i oss som gör att vi själva att förnekar det som 

skrämmer oss hos andra, i oss själva (ibid.). Kan det vara så att det istället finns en poäng i att 

erkänna rädslan för främlingskapet i sig själv som en begriplig reaktion i stället för att tro att 

det vore bättre att ”analysera bort” det? Om vi skuldbelägger människors rädsla för det som är 

okänt, gör vi oss inte själva skyldiga till att göra den rädde till ”den andre” vars rädsla väcker 

vår oro för att själva bli rädda? Jag tror att förnekad rädsla utgör en större fara än erkänd.     
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Inför mötet med Nesar och de andra kvinnorna hade jag ställt in mig på att göra allt jag 

förmådde för att inbjuda till kontakt och uppmuntra kommunikation av alla de slag. Jag tror 

att jag betraktade mig själv som ett slags instrument, beredd att användas i den ömsesidiga 

förståelsens tjänst. Var de gränserna skulle gå var inget jag bestämt på förhand. Jag såg det 

mer som en undersökning av var mina egna gränser gick. Gadamer (1997) förespråkar en 

slags grundläggande öppenhet i mötet med andra (s. 171). Det handlar om att vara tillgänglig 

för den man vill låta komma till tals men framförallt att verkligen låta sig tilltalas. Jag tror 

han menar att man skall vara närvarande i mötet med hela sig själv och vara beredd på att 

öppna sig för den andre för att ge plats för en större förståelse. Inte bara ensidigt se den man 

vill förstå som ett objekt för sin förståelse. Han påpekar också att det finns gränser för hur 

mycket man uppfyller någon annans önskningar, eftersom förståelsens mål inte är att 

överblicka den man vill förstå (ibid. s. 171-172). Han menar att det vore att underkasta sig. 

Jag tror att han vill visa på att intentionen aldrig kan vara att förstå någon annan bättre än den 

känner sig själv, varken genom en text eller i ett personligt möte. 

     I första mötet med Nesar lät jag henne komma väldigt nära. Närmare än vad jag skulle låta 

många andra göra som jag inte känner. Jag vet att jag reagerade på hennes ganska påflugna 

sätt, men trots det kände jag mig inte hotad, varken fysiskt eller psykiskt. Visserligen 

passerade hon gränserna för vad jag tyckte var vanligt förekommande men mötet bar en slags 

exklusivitet i just detta. När jag ställde mig till situationens förfogande mötte jag inte bara 

henne. Jag mötte de andra närvarande kvinnorna men lärde mig också något om mig själv. 

Både i situationen och efteråt. Genom att ta emot Nesars tilltal, fick jag genom hennes frågor 

till mig också ta del av hennes livs svåraste förlust, redan vid vårt första möte. Hennes livs 

berättelse hade börjat långt tidigare, men vår gemensamma berättelse startade just där i det 

mötet.

Att inta position   

Man kan se på hur jag valde att agera utifrån ett positionsperspektiv där vertikalitet och 

horisontalitet kan vara exempel på positioner (Andrén & Hane 2001, s. 103-104). Hur jag 

uppfattar min position i förhållande till andra märks i mitt sätt att tala och hur jag handlar. Om 

jag tar över t.ex. initiativ eller definitioner av någon annan skulle det kunna vara ett exempel 

på ett vertikalt sätt att agera. Att på så sätt ställa sig framför eller ovanför en annan person kan 

vara en vertikal position, likaså att ställa sig bakom och ”skjuta på” eller ”släppa fram” 

personen. Det är lättare att se ett auktoritärt ”ovanför” och ”framför” som vertikalt än den 

mera passiva försiktiga ”skjuta på” eller ”släppa fram”. Det som är gemensamt för den 
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vertikala positionen är att man gör personer till objekt för de metoder man använder eller de 

handlingar man utför. Det inkluderar också när man gör saker för att man bedömer att ”någon 

behöver det”, att man vet bättre vad någon annan behöver än vad denne själv vet 

(ibid. s. 90-91). I Disch (1994) tolkar jag det som att Hannah Arendt uttrycker något som 

skulle kunna härledas till vertikalitet hos de människor som ser det som ett uttryck för 

välutvecklad empati när de står emot rasism (s. 133). Genom detta kan de ges ett slags ädelt 

privilegium att ”tycka synd om” dem som är utsatta för rasismen, och på så sätt uppnå en 

position ”ovanför” samtidigt som man ”släpper fram” dem man ömkar. 

       Vad är då horisontellt? Att undersöka något tillsammans med andra för att man själv är 

intresserad av något, inte för att man tycker att någon annan ”behöver det” är horisontellt. 

Likaså att dela med sig. I denna position blir metoden enligt Andrén & Hane (2001) ett 

verktyg som man själv använder och erbjuder andra att dela (s. 104). Här kan gränsen vara 

hårfin när det gäller att bedöma sina egna motiv. Jag tror dessvärre inte att jag var helt befriad 

från ett vertikalt perspektiv när jag lät Nesar passera mina gränser vid det första mötet. Jag var 

inställd på att skapa goda förutsättningar för vår relation och visste inte att man kunde 

betrakta positioner ur det här perspektivet. Det fanns en då omedveten vertikal inställning till 

kvinnorna i språkprojektet som jag inte blev medveten om förrän vi diskuterade detta på 

kursen i skapande pedagogik på högskolan i Gävle. Jag reagerade först med att bli arg när jag 

insåg att min välvilja kunde betraktas som ett uttryck för paternalism. 

       Ramirez beskriver paternalisten som en människa som tror sig vara en god människa. En 

paternalist begår makthandlingar och har inget att göra med vad denne tror att handlingarna 

skall leda till eller vad denne tror om sina egna intentioner. Paternalism är en godartad 

handling som döljer det faktum att den handlandes intention är att vara överlägsen (Ramirez 

1995, s. 339-340). Ordet pater kommer från ordet fader, och paternalism kan därför härledas 

till faderns omhändertagande uppdrag i familjen som hade både fostrande och beskyddande 

inslag. I Hedenborg & Wikander (2003) beskrivs paternalismen som en del av en ”manlighet” 

som rådde runt sekelskiftet 1900, vilken innebar ett slags ansvarstagande för dem som 

arbetade i den firma eller fabrik som familjen ägde eller hade tagit initiativ till (s. 97-98). 

Fabriksägaren eller jordbrukaren skulle agera som en far för sina anställda och uppfostra dem 

så att de inte betedde sig omoraliskt. De anställda sågs som att de stod på en lägre 

”civilisationsnivå” (ibid.). Hur såg jag då på kvinnorna i språkprojektet?

    Min intention att ”släppa fram” Nesar var inte en ambition att vara överlägsen henne, 

snarare tvärt om. Men genom att ”ta över” en inställning att hon behövde det och att det var 

för hennes bästa, och därför uppmuntra henne att agera på ett sätt som de andra i rummet 
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betraktade som litet gränslöst kan det betraktas som att jag såg ned på henne. Kanske är det att 

hårdra det men det här sättet att tänka gav mig en ny erfarenhet. Vid en längre betraktelse 

över positionsperspektivet kom jag fram till att det kan vara svårt att låta bli att agera enbart 

horisontellt i en undervisningssituation i t.ex. språkprojektet där Nesar deltog. Men att försöka 

medvetandegöra för sig själv om när man gör det och i så fall varför kan vara fruktbart om 

man har demokratiska ideal. 

      I det offentliga livet innebär paternalism enligt Ramirez (1995) att man åtar sig rollen som 

beslutsfattare och specialiserar sig på att beröva andra människor på deras möjlighet att själva 

bestämma (s. 340). Man bestämmer också deras mening (ibid.). Om man vill handla för en 

jämlikare relation mellan människor är det viktigt att kunna identifiera handlingars uttryck för 

makt. Även om, eller kanske framförallt om avarten förekommer hos en själv.

Nesars berättelse

Om vi återvänder till ateljérummet och kvinnoprojektet och tillfället när Nesar tagit med sig 

filmen från sin hemby. Genom filmen kunde hon visa oss hur vackert hon hade bott och ge 

oss en tydligare bild var hon kom ifrån innan hon tvingades fly. Under hela filmen kände vi 

alla Nesars glädje över att kunna förmedla bilder över hur underbart hennes liv faktiskt hade 

varit. Hennes berättelse gav henne en tydligare identitet för oss där vi kunde koppla den Nesar 

vi träffade varje dag, till en kvinna som en gång levde i byn som vi såg på filmen. När filmen 

spelades in levde Nesars familj ett liv tillsammans. Vi följde med henne på den nostalgiska 

resan tillbaka i tiden, samtidigt som vi var smärtsamt medvetna om att det liv som Nesar 

berättade om inte existerade längre. Fotografiet på henne som ung 16-årig flicka hjälpte till att 

på ett konkret sätt förflytta hennes fokus från dåtid till nutid. Det spontant uppkomna 

magtrummandet leder uppmärksamheten bort från det tragiska och sorgliga och riktas i stället 

mot den gemensamma fysiska symfonin som ackompanjeras av kvinnornas glada skratt. 

Situationen blev plötsligt ”stämd” i en känsla av humor, värme och gemenskap och det kändes 

som en naturlig övergång att fråga om vi kunde måla tillsammans. 

     Kvinnorna var för tiden för berättelsen vana att skapa, både enskilt och i grupp. Men det 

var olika hur de betraktade det här med hänsynstagande till andra. De brukade oftast klara ut 

det hela själva, men om jag märkte att någon tenderade att måla över det som någon annan 

hade gjort så brukade jag påpeka det. Det brukade räcka. Ofta gjorde kvinnorna upp 

överenskommelser under målandets gång. Det kunde handla om något gemensamt tema i 

bilden eller om det var okej för någon att måla på en viss plats på pappret. 
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    Vid det här tillfället verkade alla inspirerade av Nesars film. När bilden slutligen var klar 

och Nesars alla blommor hade slagit ut började en rad berättelser ta form. För mig var det 

angeläget att hitta teman som inspirerade kvinnorna att berätta om sådant de fann viktigt, 

intressant eller bara värdefullt att tala om i största allmänhet. Att stimulera dem att använda de 

olika språk de kände till medverkade förhoppningsvis till att de kunde och ville berätta sin 

egen berättelse, berättelsen om dem själva. 

      Håkan Jenner menar att berättande är grunden för våra liv. Han menar att alla händelser 

tankar, upplevelser och möten vävs in i det som blir vår livshistoria. Vi skapar vår verklighet 

genom berättande, och vår berättelse visar också hur vi ser på det som har hänt. Den är också 

en hjälp för oss att föreställa oss hur framtida projekt kan avlöpa (Jenner 2000, s. 7). 

      I berättelserna fanns den personliga angelägenhet jag sökt som möjligt incitament för 

kvinnorna att vilja tala svenska. Ju mer de berättade om sig själva, ju mer framträdde de som 

personer. Berättelserna genererade frågor hos de andra kvinnorna angående sådant som de 

kände igen sig i eller sådant som de inte kunde identifiera sig med. Vi som arbetade som 

språkpedagoger fungerade som en slags referenser för det som var ”svenskt”, men 

allteftersom tiden gick märkte vi att det inte alltid var nationaliteten som bestämde likheter 

oss emellan utan att det oftare låg på det rent personliga planet. 

      Hanna Arendt har sagt att berättande är en mänsklig handling som konstituerar vår 

identitet och att vi berättar om vilka vi är genom vårt tal och våra handlingar (Benhabib 2000, 

s. 92). Vad som ligger bakom en handling kan bara identifieras och göras synliga genom 

berättelsen (ibid. s.112). Clarence Crafoord (2005) skriver att människors möten alltid 

innehåller berättelser och att vi människor berättar berättelsen om oss själva och att vi gör det 

om och om igen (s. 20, 22). Vi börjar med det redan som små barn och gör det för att dessa 

upprepningar ger en struktur åt vår tillvaro. Men berättelsen behöver bli hörd av någon annan 

och få ett gensvar. Den behöver bli bekräftad genom någon annan för att man själv skall ta 

den till sig. Responsen är viktig för upplevelsen av sig själv och behövs för att man skall 

kunna fortsätta med sin berättelse (ibid.).

När Nesar tog min hand anade jag att jag på något sätt skulle ta en aktiv roll i hennes fortsatta 

berättelse, men föga anade jag att jag skulle få delta i själva flykten. Att kroppsligt bli 

inbjuden i hennes berättelse var omskakande och fantastiskt på samma gång. Jag tvekade inte 

att ta plats i den då det var så uppenbart att tiden var mogen för den att framträda. Nesar var 

säker och bestämd. Vi skulle få ta del av det hon ville dela med sig av. Tillsammans med de 

andra kvinnorna upplevde jag hur vi förlöste Nesars berättelse genom vår medverkan. 
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Berättelsen manifesterades i rummet genom oss, med Nesar som enväldig regissör, och när 

den nådde den kritiska punkten blev det tydligt för oss allihop att den behövde ett avbrott. Att 

dricka kaffe var för övrigt det som låg härnäst på dagens program. Allt har sin tid.

 Kairós – det rätta ögonblicket 

Ramirez (1995) skriver att Aristoteles definierade tiden dels som: chrónos som en slags 

dateringstid, en analytisk tid som innehåller intervall (s. 168). Klockan menar han vara 

Västerlandets instrument för chrónos. Den andra delen av tid definierades som kairós: en tid 

som har en värdeaspekt. Det anger när tiden är mogen för något (gott11) att hända. Frónêsis 

hör samman med begreppet kairós. Frónêsis innebär förmågan att uppfatta när ”tiden är inne” 

dvs. att se kairós = rätt ögonblick. Frónêsis innebär även att veta vilken plats som är rätt och 

att utföra rätt handling (ibid. s. 169), eller att känna igen att något (dåligt12) är i görningen och 

aktivera sitt ”målmedvetna motstånd” (ibid. s. 177). 

Kairós föregås ofta av en längre process, men måste själv kännas igen och fångas i ett 

begränsat ögonblick. Frónêsis försöker genom en enda blick att uppfatta samtliga tänkbara 

(goda) alternativ i varje situation. Därför innebär frónêsis också kairós (ibid. s. 216). Kanske 

var det just detta vi upplevde i rummet den där förmiddagen tillsammans med Nesar. Att tiden 

och platsen var rätt för Nesars berättelse att ta form. Dels att Nesar själv var mogen, men lika 

mycket att vi var mottagliga för det hon ville delge oss. Jag funderar på hur mycket av den 

beskrivna receptiviteten som möjliggjordes av den stämning som rådde i rummet för det 

aktuella tillfället. Svenaeus (2003) frågar sig om frónêsis kan vara en ansvarstagande, 

inlyssnande och öppen stämning (s. 64) och menar att känslorna fungerar som en slags 

världsöppnande attityder. Om jag överför det resonemanget till tillfället för Nesars berättelse 

så tänker jag mig att stämningen antagligen behövde delas av alla i gruppen för att samtliga 

skulle omfattas av den av Svenaeus beskrivna öppnande atmosfären. Jag tänker mig att Nesar 

”tolkade in” det rätta ögonblicket, och jag uppmuntrade henne i den känslan genom att 

överlämna mig som verktyg åt hennes berättelse. De övriga kvinnorna förstärkte Nesars 

berättande genom att driva på händelseförloppet genom sina rop och hjälpande händer. De 

fungerade också som förmedlare mellan mig och Nesar genom att förtydliga vissa moment 

när jag inte förstod, vilket gjorde att jag begrep att berättelsens fortgående, förutsattes både av 

min medverkan och av min förståelse. Mitt deltagande i dramat, där mitt agerande visserligen 

                                                
11 Mitt förtydligande då färdigheten eller kunskapsformen frónêsis alltid eftersträvar det goda för mänskligheten.  
12 Min tolkning, då det borde gå att finna fler anledningar i ett ”frónêsiskt” grundat motstånd, t.ex. att något som 
är ogynnsamt för det ”mänskliga goda” riskerar att utföras/ hända eller att något helt enkelt ligger fel i tiden och 
därför riskerar ett negativt/destruktivt utfall.     
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regisserades av Nesar kan ses som ett uttryck för en handling som utgick ifrån en intention att 

ta del av vad Nesar ville berätta och närma mig en förståelse av vem hon var och vad hon 

varit med om. Och att hon skulle få möjlighet att utrycka detta på sina egna villkor, i den 

omfattning hon själv ville och på de ”språk” hon valde.   

      Crafoord (2005) skriver att många människor behöver mötas på ett slags förspråkligt plan 

innan de kan delta i ett fungerande umgänge med ett fungerande språk (s. 30). En del kan 

behöva lockas ut till ett förspråkligt territorium för att kunna etablera kontakt och förtroende 

som kan preparera för ett senare fungerande språk. Många vårdande verksamheter kan erbjuda 

ett sådant område där man kan finna platser för samspråk t.ex. inom kursverksamhet, 

föreningar och inom olika sammankomster (ibid.). Kan man betrakta Levande verkstad som 

en sådan möjlig verksamhet? Det blir litet motsägelsefullt att svara ja på den frågan då 

Crafoord avslutar det här resonemanget med att skriva att varje människa är en berättelse och 

att språken är otaliga. Då beror det i så fall på vem som definierar vad det fungerande språket

skall bestå av och hur mycket av detta språk som skall ha tillägnats innan en berättelse kan 

berättas. Detta skulle kunna betraktas som en vertikal hållning. 

Intentioner och intressen i språkprojektet

I inledningen av ”Den nikomachiska etiken” skiljer Aristoteles (1988) mellan verksamheter 

som i sig själva är ett mål, och verksamheter som syftar till att resultera i produkter som är 

någonting annat än själva verksamheten (s. 20). Där målen är något annat än själva 

handlingarna värderas resultatet mer än verksamheten i sig (ibid.). 

       Språkprojektet där jag arbetade med språksvaga invandrarkvinnor var ett 

arbetsmarknadsprojekt där det långsiktiga syftet var att verka för att ge kvinnorna ökade 

möjligheter till att försörja sig själva. Projektet motiverades av en uppfattning att kunskaper i 

svenska språket ökade kvinnornas möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 

Det överordnade målet var att ge kvinnorna möjlighet till självförsörjning vilket i sin tur 

skulle möjliggöras genom oss som arbetade i projektet som skulle lära dem svenska. 

Om jag utgår ifrån detta faktum måste jag skilja på när jag arbetar med skapande enligt 

Levande verkstad ”för sin egen skull” och när jag arbetar med skapande enligt Levande 

verkstad ”för att” någonting annat än skapandet i sig själv. Här hjälper ovanstående 

resonemang av Aristoteles mig att upptäcka något som har betydelse för hur jag kom att agera 

i mötet med Nesar. Låt mig förklara: Språkprojektet illustrerar ett tydligt exempel på en 

verksamhet där jag arbetade med skapande ”för att” lära kvinnorna svenska. Jag använde 

skapandet som en genväg till kommunikation. Genom gemensamma skapandeövningar 
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försökte jag tillsammans med kvinnorna hitta ämnen som var angelägna för dem att tala om 

och som lockade dem att vilja berätta om vad de tänkte, tyckte, kände, och ville. Vartefter de 

lärde känna ord och uttryck och behärskade att tala gick det successivt att göra dem 

intresserade för att börja läsa och skriva. I det här fallet var målen (språkkunskaper som skall 

leda till jobb) något annat än själva handlingarna (skapandet i sig och samtalen om 

angelägenheter i livet). Som Aristoteles också påpekar kommer resultatet värderas mer än 

verksamheten i sig. Det innebär att de som finansierade projektet dvs. i det här fallet 

kommunen, kom att värdera verksamheten efter vilka mätbara kunskaper kvinnorna hade i 

Svenska och hur många som gått vidare till arbete eller studier. 

      Vad ville då kvinnorna själva? Vad såg de för ”mening” i språkprojektet och vad hade de 

för intentioner med att delta? Jag uppfattade det som väldigt olika. Många av kvinnorna var 

mer eller mindre tvungna att delta om de ville behålla sitt socialbidrag. Flera hade bott i 

Sverige i över tio år och varit hemma med barnen medan maken läst svenska och sedan 

arbetat. Andra hade varit ensamstående mödrar, ibland änkor och p.g.a. detta inte kunnat ta 

del av någon svenskundervisning när barnen varit små, då de behövt all sin tid och kraft till att 

ta hand om hem och barn. Några var gifta med män som var betydligt äldre än dem själva och 

som p.g.a. ålderdom och sjukdom behövde vårdas i hemmet av sina fruar. Många av 

kvinnorna hade begränsad utbildning i det tidigare hemlandet och flera var analfabeter. 

Samtliga hade problem med sin hälsa, dels normala åldersförändringar med vidhängande 

obehag och krämpor, andra besvär verkade mer relaterade till deras nuvarande isolerade 

situation och ytterligare andra hade ångest och olika symtom efter traumatiska krigs- och 

flyktupplevelser. Några av de äldsta kvinnorna kom enbart av sociala skäl för att de själva 

tyckte att de ville komma ut bland folk och umgås, och samtidigt få chansen att lära sig 

språket. Ett par kvinnor hade ambitioner att skaffa egen försörjning genom vidare utbildning 

och eller/praktik som kunde leda till arbete. Hos samtliga fanns en vilja att lära sig mer 

svenska men också ett stort intresse att förstå det svenska samhället och oss ”svenskar”. De 

hade också ett behov att få tala om de problem som uppstod som följd av att de hade 

bristfälliga kunskaper i svenska. Det kunde gälla allt ifrån barnuppfostran, läxläsning och 

läkarbesök till det svenska rättssystemet och hur man överklagade ett kommunalt beslut.  

Många hade en oförstående inställning till den skapande verksamheten när de kom till 

projektet. De hade ingen erfarenhet av sådant tidigare och kunde inte förstå vad det skulle 

vara bra för. I den mån man målat, sytt, stickat eller arbetat med lera hade man gjort det i ett 

producerande syfte. Det hade funnits en tydlig nytta med det man tillverkat, även om 

utsmyckningen av dessa föremål ibland givit utrymme för den egna lusten och kreativiteten. 
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Efter en tid i projektet medverkade alla kvinnorna villigt i den skapande verksamheten och 

flera tog hem material och fortsatte skapa hemma. Jag upplevde att flera upptäckte skapandets 

värden i sig och därför fortsatte även efter ”skoltid”.    

Men varför engagerade man då två Levande verkstadpedagoger i ett språkprojekt?  

Ovan nämnda språkprojekt tog emot kvinnor som av olika anledningar inte kunnat 

tillgodogöra sig undervisning på den vanliga SFI-utbildningen (SFI - Svenska För 

Invandrare). Av den anledningen kan vi anta att de som organiserade projektet trodde att 

skapande på något sätt kunde hjälpa till att uppfylla de uppsatta målen. Men det innebär inte 

automatiskt att de, eller folk i anslutning till verksamheten vet eller förstår vad och varför vi 

gör som vi gör. Vanligast var att vi mötte reaktioner på det vi och kvinnorna ”producerat” 

under skapandet. Kvinnoprojektet var en liten del i ett större arbetsmarknadsprojekt där vi 

delade lokaler med deltagare och personal i olika delprojekt. Den gruppbild som beskrivs i 

berättelsen om Nesar kommenterades t.ex. av personal i ett av delprojekten som undrade 

varför inte kvinnorna fick lära sig att sy eller måla vackra saker i stället. ”De skulle ju 

åtminstone gå att sälja! Lärde man dem att göra vackra saker kunde ju det kanske leda till 

jobb.” Sådana här reaktioner är vanliga. När vuxna människor skapar bedöms ofta de tekniska 

färdigheterna eller ”skönheten” i verket/alstret. Man utgår ifrån att det är det synbara 

resultatet som är meningen med skapandet. 

        Om vi återgår till Ramirez schema över Aristoteles livsaktiviteter skulle vi kunna 

förklara det så här: Om jag skulle skapa med kvinnorna för att tillverka något blir 

livsaktiviteten = poìêsis dvs. produktion av ”saker” som är målet för skapandet. Genom att 

tillverka föremål skulle vi kanske kunna öva upp kvinnornas färdigheter i att producera något, 

och samtidigt ta till vara deras eventuella erfarenheter av närliggande aktiviteter/göromål. 

Risken är dock att kvinnornas koncentration i huvudsak skulle riktas mot produktionen i sig i 

stället för att lära sig svenska. Då blir resultatet av det som produceras objektet för 

uppmärksamheten och det som utgör grunden för hur man värderar sig själv. Det blir kanske 

också produktionen som blir anledningen till att man går till projektet. Den språkliga 

användningen kommer troligen att i stor utsträckning beröra produktionen och riskerar därför 

att begränsas till det produktionsområde man valt att arbeta inom. Med detta menar jag inte att 

man inte kan finna mening i skapande genom att producera, men i det här fallet tror jag inte 

att vi hade gjort kvinnorna någon tjänst. Risken finns att man skapar en skyddad verkstad där 

människor lär sig producera något som det inte finns någon verklig avsättning för, utan blir ett 

tillfälligt projekt som så småningom leder till nedläggning och en sårad självkänsla som följd.



32

Det lär inte heller leda till att ge kvinnorna ökade möjligheter till egen försörjning.

Skapande som kommunikation

Hur ser då en verksamhet ut där jag inte arbetar med skapande enligt Levande verkstad ”för 

att” någonting annat, utan där skapandet enligt Levande verkstad är målet ”i sig”? När jag 

började fundera kring det problemet upptäckte jag att många av de formuleringar som jag 

vanligen motiverar vårt slags skapande med innehåller just ”för att”-aspekter. T.o.m. vår 

presentationsbroschyr13 är full av ”för att”-formuleringar. En annan förklaring som jag 

brukade använda är att skapandet är en genväg till kommunikation. Att skapandet hjälper till 

att underlätta för kommunikation människor emellan, att det också kan ses som ett språk ”i 

sig”. Om jag betraktar detta genom samma glasögon när jag nyss betraktade skapandet där det

överordnade syftet är produktion, så blir skapande för att leda till verbal kommunikation 

ytterligare ett exempel där målet är något annat än handlingarna. Detta kan innebära vissa 

problem och det förutsåg Aristoteles. Han menar att målen för de ledande formerna av 

kunnighet måste vara mer värdefulla än de underordnade handlingarna som ju används som 

medel för något annat. Med detta sätt att se borde det innebära att den ledande formen av 

kunnighet som vore relevant för det mål som jag tycker att skapande verksamhet enligt 

Levande verkstad borde eftersträva skulle vara olika färdigheter i att skapa möjligheter för 

verbal kommunikation att komma till stånd! Annars är risken överhängande att jag, som 

Aristoteles (1988) varnar för, kommer att fastna i en oändlig process där jag förfäktar 

kunskap, som inte är förenlig med det egentliga målet (s. 21). Han menar att det därför är 

viktigt att vara klar över vad målet är och vad det är för förmågor och vetande som har 

relevans för det. Här tror jag att färdigheten i vara skicklig på att möjliggöra skapande enligt 

Levande verkstad kan vara en av flera värdefulla färdigheter för att uppnå det målet. 

Den gemenskapande handlingen   

 Vad får denna insikt för konsekvenser i min yrkesutövning? I språkprojektet sammanföll mitt 

”för att”- mål turligen med projektets och innebar därför inte någon konflikt. Jag var anställd 

som språkpedagog med uppdrag att använda mig av alla mina kunskaper och färdigheter för 

att inbjuda till kommunikation. För att förtydliga att en skapande handling faktiskt kan vara 

ett mål ”i sig” lånar jag uttrycket ”gemenskapande” ur Andrén & Hane (2001). Den 

gemenskapande handlingen kan t.ex. uppstå i ett bildarbete där vi målar tillsammans, där var 

                                                
13 Se bilaga 1.
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och en målar något som svarar på det som personen innan målade på det gemensamma 

pappret. Det blir som ett ”samtal i bild” där det hela tiden finns öppningar för något nytt att 

hända. Alla bidrar till något i bilden, där inget på förhand är bestämt, utan bilden växer fram i 

ett prövande och experimenterande gruppskapande. En ny ansats kan ge bilden en helt annan 

karaktär och öppna upp för nya uttryck. Uppmärksamheten är helt inriktad på att skapa 

tillsammans. Det är den starka känsla av samhörighet och kontakt och gränsöverskridande 

som kännetecknar den gemenskapande handlingen och som kan vara ett mål i sig. Ett 

kriterium för ”gemenskapande” är att de som deltar gör det frivilligt. Det går alltså inte att ”få 

någon” att gemenskapa med någon metod, men som pedagog kan jag vara inställd på att 

arbeta gemenskapande (ibid. s.114-115). Att som pedagog stå bredvid och se sig som 

medverkande kan vara ett sätt att beskriva pedagogens roll i en gemenskapande handling. 

Ofta uttrycks en uppfattning om att ett demokratiskt ledarskap innebär att man som ledare inte 

får vara för aktiv, utan i stället skall vara ett stöd för deltagarna i deras utveckling. En sådan 

beskrivning är ett exempel på ett vertikalt tänkande som menar att ledaren står utanför 

gruppen och i stället för att dela med sig ”släpper fram” de andra (ibid. s. 118). Ett horisontellt 

ledarskap skulle istället innebära att medverka så gott man kan och bidra med det man har. 

       Under skapandet i språkprojektet arbetade vi ofta utifrån en gemenskapande grund, även 

om vi inte kände till det begreppet just då. Och vi ville också tro att vi arbetade för kvinnornas 

bästa. Det jag nu i efterhand kan identifiera som ett gemensamt intresse hos oss 

språkpedagoger och de kvinnliga deltagarna var nyfikenheten på varandra och viljan att lära 

känna varandra och att detta lade grunden för vår kommunikation.  

Mina egentliga intentioner

Men hur ser jag då på kommunikation och vilka intentioner kopplade till detta kan jag spåra i 

berättelsen om mötet med Nesar och i resonemangen kring hur jag ser på mitt handlande? Den 

kommunikation jag tycker mig eftersträva bygger på en frivillig medverkan där personerna 

som deltar själva väljer i vilken grad de själva vill komma till tals. En förutsättning är då att 

man kan välja att ibland vara ”tyst” om man vill, men att man är inställd på att låta dem som 

vill uttrycka något få göra det. Det skapande arbetet erbjuder andra former av ”samtal” som 

uppstår i det gestaltande arbetet. Min erfarenhet är att skapandet stimulerar människors 

angelägenhet att tala med varandra om sådant de har behov av att berätta om eller vill förstå. 

Alla har också ett behov av att bli sedda och lyssnade på. När olika former av kommunikation 

kommer till uttryck skärper det också ens förmåga att vara uppmärksam och öppen för att 

tolka det som andra försöker förmedla. 
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Med hjälp av de i litteraturen funna teoretiska resonemangen kring den personliga berättelsens 

betydelse för att skapa mening och struktur i en människas liv tycker jag att jag funnit 

möjlighet att sätta ord på något jag egentligen redan visste men inte tidigare kunnat uttrycka. 

Eftersom berättelserna hjälper oss människor att utforma vår verklighet och upplevelsen av 

oss själva, kan den sociala inriktning som skapande enligt Levande verkstad erbjuder, vara en

möjlighet för människor att komma till tals. Det är dock viktigt att framhålla att det är de 

medverkande själva som bestämmer ifall, när och om vad de vill berätta, hur de gör det och 

varför. 

        Innan skriftspråket etablerades var människor hänvisade till att förmedla information 

muntligt. Musik, sång, dramatisk gestaltning och bildskapande hjälpte människorna att 

förmedla erfarenheter och kunskaper från person till person, och från en generation till en 

annan. Andrén & Hane (2001) menar att man utifrån detta kan betrakta skapande som en 

möjlighet både få tillgång till, och att utveckla ett tidigare ”naturligt” uttryckssätt som man 

kan ha användning för när orden inte räcker till eller för att förstärka något man vill ha sagt 

(s. 54). Det borde innebära en möjlighet att se mina intentioner att vilja ge folk möjligheter att 

komma till tals som en meningsskapande handling i sig. Det torde t.o.m. kunna betraktas som 

den inneboende meningen i vad jag avser att uppnå i mitt arbete som Levande 

verkstadpedagog, då skapandet enligt mitt sätt att se är förbundet med ett ”meningsskapande”. 

I den mån det ”meningsskapande” är det överordnade målet i sig, borde inslag av produktion 

och färdighetsträning i skapande tekniker kunna förekomma så till vida det inte tillåts att ta 

över målsättningen med skapandet. Att formulera målsättningen för ett språkprojekt utifrån ett 

meningsskapande perspektiv borde inte heller vara omöjligt om man kan visa att sambandet 

mellan tal, skrift och skapande uttrycksformer ökar förutsättningarna för människor att göra 

sig förstådda och att förstå andra. När Svenaeus (2003) sammanfattar sin huvudtes om 

frónêsis som en tolkande förmåga (s. 65) så framträder den sociala aspekten av den praktiska 

klokheten på ett tydligt sätt. Eftersom frónêsis alltid syftar till att gagna ”det mänskliga goda” 

så borde handlandet förutsätta ett socialt sammanhang att verka i eller för. Men hur pass 

beroende är den ”frónêsiska” färdigheten av en existerande gemenskap och dess rådande 

stämning för att alls kunna uppenbaras eller alls komma till stånd? 
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Slutliga reflektioner

Den här uppsatsen har vuxit fram ur ett behov av att undersöka och förstå vad som är 

bevekelsegrunderna för min egen praxis. Uppfinningen av ordet ”pysselhora” i samband med 

några enstaka uppdrag som Levande verkstadpedagog hjälpte mig att identifiera en del av vad 

som var viktigt och meningsbärande för mig i mitt arbete. Genom berättelsen om mötet med 

Nesar har jag sökt formulera mig kring hur jag ser på det som hände och varför jag handlade 

som jag handlade. Jag har funnit att min grundläggande intention varit att låta folk komma till 

tals på sina egna villkor. Efter att ha analyserat min egna berättelse om mötet med Nesar fann 

jag motsägelsefullt nog att jag i andra sammanhang tenderat att värdera skapande och 

gestaltande uttryck som framkommer under skapandet mer utifrån sin egenskap att vara 

konstnärliga uttryck, än som en viktig del i en människas berättande. Kanske finns det samma 

risk om man låter berättelsen i sig bli viktigare än det som personen vill uttrycka, d.v.s. att det 

blir formen som uppmärksammas på bekostnad av personens mening.  

       Ramirez (1995) menar att våra intentioner ofta är omedvetna och att vi döljer dem för oss 

själva (s. 362). Innebär det då att jag valt just denna berättelse för att den visar på de 

intentioner som jag själv vill föra fram i ljuset? Att jag lurar mig själv eller t.o.m. ljuger? 

Crafoord (2005) skriver att berättelsen om oss själva exponerar oss och framställer oss i vår 

nakna sårbarhet men också behöver tjäna att skydda oss (s. 26). Vi kanske känner behov av att 

dölja oss samtidigt som vi så gärna vill berätta vår historia om och om igen. Jag känner att jag 

i det här arbetet gjort vad jag kan för att avtäcka sådant som kan dölja mina intentioner, och i 

den mån jag undanhåller något för mig själv och andra är det osynligt för mig. Det förtydligar 

behovet av att den egna berättelsen, i det här fallet min, behöver ”möta” andra människor och 

tolkas av dem. Genom att få ett gensvar kan jag förhoppningsvis avtäcka ”mer” och förstå 

mig själv utifrån en annan människas förståelse. I mötet med andra blir vi alla till.
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                                                                                                                 Bilaga 1                                                                                                                                                    

Reklamblad

Text ur reklamblad för levande verkstadpedagoger 1998:

”Vem som helst kan måla. 
Alla har något att säga!
Det är inte ett privilegium för några få utan en nödvändighet för oss alla.

Rädsla, mindervärdeskänslor, brist på tillfällen, tid och uppmuntran är de största 
hindren för att uttrycka sig själv- antingen det gäller att sjunga, dansa, måla eller helt 
enkelt hur man talar…..

                                                Adelyne Cross-Eriksson, grundaren av Levande verkstad

Levande verkstad är en bildpedagogisk utbildning som använts och utvecklats i 
Sverige sedan 1960-talet.

Levande verkstadpedagoger har mångårig erfarenhet av att arbeta med grupper i olika 
åldrar. Vi lägger upp skräddarsydda temadagar och kurser för alla slags grupper och 
arbetslag.

Levande verkstadmetoden bygger på att alla människor är skapande. Den ger även 
dig som tror att du inte kan, möjligheter att uttrycka dig i bild och form.

I Levande verkstad kan du:

-hitta nya sätt att uttrycka dig
-utveckla ditt eget skapande
-hitta nya resurser inom dig
-öka tilltron till din egna förmåga
-vidga ditt perspektiv
-utveckla samspelet i en grupp
-ha roligt tillsammans med andra

Vi arbetar

-både individuellt och i grupp
-experimenterar med olika material och uttryck
-inspireras av varandra
-kommuniserar med bilder som utgångspunkt
-uppmuntrar olika uttryck - det finns inte rätt eller fel



37

                                                                                                        Bilaga 2

Levande Verkstad – utbildning och historik.

För att få kalla sig Levande verkstadpedagog skall man ha gått Levande verkstads 
metodutbildning som numera är tvåårig och ges på Långbro Folkhögskola. Nedanstående är 
en kort presentation av utbildningen som hämtats på Långbro folkhögskolas hemsida: 
www.langbro.fhsk.se (2006-08-26)

För en mer fördjupad förklaring om vad som karaktäriserar Levande verkstadpedagogers sätt 
att arbeta, läs även bilaga 1 reklamblad för Levande verkstadpedagoger och bilaga 3 om 
Skapande pedagogik.

Levande Verkstad en 2-årig skapandepedagogisk utbildning

Levande Verkstads metodkurs är en 2-årig utbildning som vänder sig till dig som vill använda 
Levande Verkstads arbetssätt i ditt arbete med människor i olika åldersgrupper och 
sammanhang. 

Grunden i Levande Verkstad är en helhetssyn på människan en tilltro till hennes behov och 
möjlighet att utveckla sin kreativitet, sin förmåga att uttrycka sig skapande. Vi arbetar 
processinriktat med bildspråkets möjligheter och uttrycksformer inom olika ämnesområden 
(ex natur, fantasi, kultur, samhälle, pedagogik/metodik) och med olika material (ex färg, 
lera, textil, gips, trä). Förutom färg och form arbetar vi med exempelvis drama och ord. Vi 
undersöker aspekter av vardagstillvaron för att hitta en kulturell förankring och för att sätta in 
människans skapande i både historie-, nutids- och framtidsperspektiv. Vi arbetar alltid utifrån 
ett gemensamt tema. Bildarbetet sker individuellt eller i mindre grupper. Det man gestaltar i 
bild förmedlas på olika sätt till övriga i gruppen. Arbetsprocess och ”resultat” (av arbetet i 
bild, i vid mening) som gruppen skapar ger utgångspunkt för analys och teori kring material, 
bildkunskap, pedagogik, metodik, grupp och ledarskap samt kultur och samhällsfrågor. Under 
kursen byggs även olika utställningar.

Praktik ingår i kursen vid flera tillfällen med olika slags grupper både i och utanför skolan. 
Dokumentation sker i form av gemensamma metodböcker, egna dagböcker och foto/video.

Inträdeskrav
Du ska ha fyllt 20 år och ha erfarenhet av pedagogiskt, socialt eller konstnärligt eller annat 
arbete med människor i grupp.
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Levande verkstads historik - en översikt

”Barn målar bilder som både vi och de uppskattar enormt. Vuxna är rädda, därför att de 
felaktigt tror att skapande innebär noggrant hantverk. Rädsla, mindervärdeskänslor, brist på 
tillfällen, tid och uppmuntran är de största hindren för att uttrycka sig själv – antingen det 
gäller att tala, sjunga, dansa, måla eller helt enkelt att klä sig.
Vem som helst kan måla! Alla har något att säga!
Var och en har ett särskilt sätt att uttrycka sig på. När man arbetar skapande utvecklas man 
och blir skicklig, får självförtroende och uttrycker mer av sig själv.
En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte 
är ett privilegium för få – utan en nödvändighet för alla.”                                                      

                    Adelyne Cross Eriksson: Levande Verkstads grundare (Hallström 1996, s. 52)  

Inledningscitatet beskrivs ofta vara en slags ”programförklaring” av Levande verkstad som 
grundades i Sverige 1967. Konstnärinnan och bildpedagogen Adelyne Cross Eriksson kom till 
Sverige med sin svenska man 1950. Som konstnär i USA på 30-talet var hon en välkänd 
medlem i en grupp socialt engagerade målare. Redan som barn reagerade hon starkt mot 
diskriminering av svarta och indianer, och hon initierade en fredsdemonstration i sin hemby 
när hon var 12 år (Utställningskatalog: Skapa för fred, 1982). Hon hade ett stort engagemang 
för de svaga i samhället. 

När Roosevelt tillträdde som USA:s president 1932 blev många konstnärer engagerade i ett 
särskilt arbetsmarknadsprojekt: WPA = Works Projekt Administration. Adelyne var en av 
flera fackföreningsarbetare som blev ledare i projektet, och delade tillsammans med en 
kollega ansvaret för att skaffa fram arbetsuppgifter och ansvara för ca 800 konstnärer, 
konsthantverkare och designers i fem delstater (Hallström 1996, s. 29-30).  Genom sina 
studier på Institute of Design i Chicago (även kallad ”New Bauhaus”) kom hon i kontakt med 
idéer från Bauhausskolan i Tyskland. Skolan hade lagts ned av nazisterna 1933, men 
”återuppstått” i Chicago 1937 med hjälp av flera av lärarna som utvandrat till USA (ibid. s. 
41-42). Adelyne tilltalades av den välkomnande atmosfären på skolan och hur varje elev 
uppmärksammades och fick känna sig delaktig i något angeläget och viktigt. Hon fascinerades 
av att arbetet utgick ifrån elevernas experimenterande med många olika material och upptäcka 
dess egenskaper genom att undersöka dem på alla upptänkliga sätt. Genom att pröva sig fram 
på ett så förutsättningslöst sätt ville man öppna sinnena för nya möjligheter och tekniker att 
använda materialen på. 
Adelyne berättade om hur de första dagen fick börja arbeta med ett hårt pressat papper. 
Genom att vika det på olika sätt, knyckla ihop det, klippa i det osv. övade de sig i olika former 
av sammansättningar genom att bara använda papper. Pappret kunde knycklas, vikas, klippas 
och bearbetas i sin struktur på olika sätt för att lära känna dess grundläggande egenskaper. 
Senare hade de fått använda tunn metallplåt i stället och därefter fått lära sig löda, svetsa osv. 
     
New Bauhaus i Chicago beskrivs som mer experimenterande i sitt sätt att arbeta än originalet i 
Weimar (ibid. s. 41-45). De ursprungliga Bauhausidealen som ville förena hantverk med 
konst, fick redan i Tyskland ge vika för en tydligare inriktning mot industriell design, där man 
ville fungera som ett slags idécentrum för industrin och på så sätt också finansiera 
verksamheten utan att vara beroende av statliga anslag (ibid. s. 40). Egenskaper som 
flexibilitet, mångsidighet och det tekniska kunnandet framhölls som lika viktiga som det 
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estetiska sinnet. Den blivande formgivaren skulle också se sitt arbete i ett socialt perspektiv 
(s. 41) och förstå att det ingick i ett större sammanhang. 
     
Adelyne använder sig av dessa intryck och erfarenheter när hon 1942 blir rektor för 
konstlinjen på California Labor School (en ABF-liknande skola). Det är där hon 1947 
formulerar inledningscitatet (se ovan) på ett reklamblad för sina kurser, vilket 20 år senare blir 
programförklaring för Levande Verkstad i Sverige. Labor School tog emot soldater med 
psykiska skador och gästarbetare inom krigsindustrin som flyttats dit från sydstaterna. 
Studierna hos Adelyne handlade om att finna olika medel att förhöja eller intensifiera 
verkligheten, inte imitera den. Och för att klara detta menade hon att man måste använda all 
den kunskap och skicklighet som man har förvärvat genom studier och experiment. Åren vid 
California Labor School innebar en demokratisering av Adelynes konstundervisning där 
hennes erfarenheter från 30-talet, den kollektivistiska tidsandan och inte minst mötet med 
vanliga människor spelade en stor roll (ibid. s. 52). Adelyne beskriver engagerat hur hon sett 
hur hämmade och okunniga elever uppmuntrades genom skolans utforskande och 
experimenterande arbetssätt. De utvecklades till att bli allt skickligare, medvetnare, tekniskt 
kunniga och mer uttrycksfulla människor. 

De är bl.a. dessa erfarenheter hon tar med sig till Sverige, där hon efter att ha arbetat många år 
inom kursverksamheten på Stockholms högskola får möjlighet att starta Levande verkstad på 
Birkagården i Stockholm 1967 (ibid. s. 42-43). Det alltmer hårdnande klimatet och 
kommunistskräcken i USA fick följder för både Adelyne och Per som båda var fackligt 
aktiva. Per arresterades och belades med reseförbud för att han tidigare varit medlem i det 
kommunistiska partiet i Sverige. När reseförbudet upphävdes efter en rättegång, flyttade paret 
till Sverige i januari 1950. Här fortsätter Adelyne att engagera sig i samhällsproblem och 
fredsfrågor och arbetar aktivt i Svenska Fredskommittén. Hon arbetar med namninsamlingar, 
grafiska blad och artiklar i ett Sverige där man i början på 50-talet hade svårt att erkänna att 
konst kunde vara politisk (ibid. s. 58). Hon studerade också som hospitant på Konsthögskolan 
men hennes demokratiska konstsyn utmanade den elitistiska konstnärsbilden (s. 65). Hon 
börjar leda kurser vid Stockholms Högskola och träffar så småningom andra lärare där som 
inspirerats av Bauhaus. 

Med 60-talet kommer ett kulturklimat som i bl.a. låginkomstutredningen och 
barnstugeutredningen ställer ökade krav för människor att påverka sina egna villkor och 
förverkliga sig själva. Detta klimat är gynnsamt för Adelyne vars pedagogik redan är känd 
inom vissa kretsar. När Svenska slöjdföreningen ville förändra sin verksamhet tog man 
kontakt med Adelyne vilket sägs vara avgörande för Levande verkstads tillkomst. Svenska 
Slöjdföreningens Brita Åkermark gav Adelyne möjlighet att starta sommarkurser i 
Slöjdföreningens regi, och den första som gick i Leksand rådde stor framgång. Via de 
populära kurserna kom Adelyne i kontakt med konstnärer, designers, lärare och folkbildare 
som fångades av tanken att Bauhaus borde föras in i fortbildningsarbetet och den svenska 
skolan (Boström, Lagercrantz 1975, s. 20). Bauhaus spreds som ett viktigt begrepp i debatten 
om demokrati och folkbildning, inte minst i pressen (Hallström 1996, s. 67). 

I april 1967 tog slöjdföreningen initiativ till en temavecka om Bauhausrörelsen. På 
Nationalmuseum visades film och pedagoger, folkbildare, journalister och andra inbjudna 
deltog i skapandeövningar. Föreläsningar anordnades och Adelyne berättade om sina 
erfarenheter från det amerikanska Bauhaus (ibid. s. 69). Temaveckan avslutades med en 
överenskommelse att en försöksverksamhet skulle startas på Birkagårdens folkhögskola i 
Stockholm. Där började man utbilda ledare till kursen som döptes till Levande verkstad efter 
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den amerikanska teatergruppen The living workshop som råkade befinna sig i Stockholm just 
när försöksprojektet planerades (Boström, Lagercrantz 1975, s.19). 

Året efter, hösten 1968 öppnades dagskolan Levande verkstad, och man tog in 30 elever som 
arbetade med skapande dramatik, skapa med ord och ljud, uttrycka med rörelse, 
avspänningsteknik, praktisk pedagogik och undervisningsmetodik. Man startade också 
kvällskurser och lördagsgrupper för barn och föräldrar. Under det första året befann man sig i 
ett kraftfält av politisk debatt och vilja att agera samhällsförändrande. Redan efter det första 
året genomgick utbildningen stora förändringar. Eleverna försökte själva förändra 
utbildningen för att kunna agera mer direkt och påverka framförallt utslagnas situation. Man 
organiserade uppsökande verksamhet inom bl.a. institutioner och vård (ibid. s. 70). 
Pedagogiken spreds över landet av flyttande elever, och prövades i samhällsarbete, på 
daghem, inom vård och skola. Adelyne insjuknade i cancer som inte gick att operera och 
trappade ned sin medverkan i dagkursen från år 1969. Hon led svårt av sin sjukdom, och 
inskränkte sig till att stödja och inspirera sina kollegor från sjuksängen de sista åren innan hon 
gick bort 1979 (ibid. s. 71). Dåvarande kollegor berättar om hur hon trots sin svåra sjukdom 
alltid lyckades förmedla sin uppfordrande och positiva livssyn, och få besökarna att uppleva 
att de varje gång gick stärkta från sjukhuset (Utställningskatalog: Skapa för fred, 1982).

Levande verkstadutbildningen som inledningsvis gavs inom ramen för vad man kallade 
dagskolan, har genom åren bytt både huvudman och lokaler många gånger. Numera är den en 
2-årig metodutbildning på i Långbro folkhögskola, där man också arbetar med skapande 
enligt Levande verkstad på de allmänna utbildningarna. Den förut så populära 
metodutbildningen har de senaste åren haft svårt att få tillräckligt antal elever till alla 
utbildningsplatser. Varför utbildningen har minskat i popularitet vet man inte, men enligt 
kursledarna är en tänkbar anledning att det är svårt för de studerande att finansiera 
utbildningen med studiebidrag då den är på gymnasienivå. Då det svenska 
studiemedelssystemet endast medger studiemedel för 2 års gymnasiestudier måste de 
studerande finansiera studierna på annat sätt om de har tidigare lån på gymnasienivå. Detta 
hindrar många studerande på de allmänna kurserna på Långbro som blir intresserade av 
Levande verkstad att söka vidare till metodkursen. Med anledning av detta har man försökt se 
över utbildningen och den är för närvarande inne i ett förändringsskede. Fr.o.m. höstterminen 
2006 är utbildningen klassad som en eftergymnasial utbildning i stället för gymnasial som 
tidigare. Man har planer på att öka på utbildningen med ett tredje år och har i samband med 
detta inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle.
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                                                                            Bilaga 3

Skapande pedagogik

Skapande pedagogik är en benämning på olika inriktningar som använder estetiska 
uttrycksmedel med en stark inriktning på det som kallas för processen. Man arbetar i grupp 
och utgår ifrån att ”alla kan”. Musik, bild och drama brukar vara de uttryck man använder 
inom skapande pedagogik. I ”bild” kan allt som har med det visuella ingå, även slöjd och 
konsthantverk. Inom drama arbetar man ofta med rörelse och musik och inom musik kan 
också dans förekomma. Gemensamt är att man gärna och ofta blandar och kombinerar olika 
uttryckssätt. Det är inte ett bestämt resultat som är målet för skapandet utan värdet ligger i 
skapandet i sig, medan det pågår. Skapande pedagogik har inte som mål att lära ut estetiska 
färdigheter i första hand. De estetiska uttrycksmedlen används istället för att kommunicera 
med människor man möter. Många skapande pedagoger ser de konstnärliga uttryckssätten 
som något som hänger ihop med människans behov och därför ser man skapandet som något 
viktigt i sig. 
Många skapande pedagoger är utbildade på folkhögskola och har arbetat inom folkbildningen. 
De yrkesgrupper som brukar nämnas är dramapedagoger, levande verkstadpedagoger och 
musikhandledare som alla utvecklades under det sena 60-talet eller början på 70-talet inom 
folkhögskolan. Flera av dessa utbildningar har på senare år etablerat anknytning till 
högskolan.

Ovanstående beskrivningar av benämningen skapande pedagogik är hämtade ur Andrén 
och Hane (2001) och broschyren: Skapande pedagogik - vad hur och varför? (Årtal 
saknas) 
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