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The Not Yet Seen  – an Educational Example from Elderly Care 

Abstract 

With examples from a single classroom situation, several educational moments show what goes on between the 

teacher and the student. The teacher’s responsibility in the learning process is, with a gesture frozen in the air of 

the moment, to lead and follow the student in her tentative efforts at seeking knowledge. Initially, it is an attempt 

to shed light upon the ”not yet seen” with a certainty that the student herself  possesses the capacity and the 

aptitude to reach greater insight and clarity in her understanding. The Validation/Feil Method presented in this 

instructional situation illustrates how best to communicate with elderly people suffering from Alzheimer’s 

dementia. This essay examines thoughts, reflections and somewhat deeper studies concerning the importance of 

the moment, or rather the various moments that appear along our journey. From this wandering, the importance 

of being open-minded, spontaneous and perceptive come to light as well as new concepts such as improvisation 

and lingering along the way. The art of perceiving is enhanced by concepts such as reading and intuition with the 

help and support of earlier philosophical tradition, primarily Aristotle’s various forms of knowledge and Hans-

Georg Gadamer with his work within the hermeneutic tradition. The author also offers an example of knowledge 

and learning which, taken together, display the importance of being aware of the body of knowledge 

incorporated in the area of Practical Knowledge. This is one way of gaining understanding in harmony with 

others of existing reality and of life itself. 

Key words: Practical Knowledge, Adult Training, Validation Method, The Moment, Improvisation, Elderly 

Care. 

Det ännu icke sedda – ett undervisningsexempel från äldreomsorg 

Sammanfattning 

Med exempel från ett undervisningstillfälle belyses några pedagogiska ögonblick vad som sker med och mellan 

lärare och elev. Lärarens eget lärande, ansvaret att med en kvarhållande gest vara i stunden, leda in och följa 

elevens trevande kunskapssökande. Först mot ett försök för att uppmärksamma det ännu icke sedda med en 

visshet att eleven själv har förmåga och duglighet att nå större insikt och klarhet i sina kunskaper. Metoden som 

undervisas är Validation/Feilmetoden- hur man kommunicerar med gamla personer med demenssjukdom. 

Funderingar, reflektioner och delvisa fördjupningen sker kring ögonblicket, snarast de olika ögonblicken som 

visar sig under vägen. Ur denna vandring framträder vikten av att vara öppen, förnimmande och spontan och 

efter hand växer också nya begrepp såsom dröjande och improvisation fram. Förnimmandets konst får en 

belysning från begrepp som att läsa text och intuition. De belyses med hjälp och stöd från tidigare filosofisk 

tradition, främst via Aristoteles kunskapsformer till Hans-Georg Gadamer och hans arbete inom hermeneutisk 

tradition. Författaren ger också ett exempel av kunskap och lärande vilka tillsammans antar och framlägger 

vikten av att vara medveten om kunskapskroppen som inkorporerad i den praktiska kunskapens domän. Det är 

ett sätt att tillsammans lära av den existerande verkligheten och av livet självt.    

Sökord: praktisk kunskap, vuxenutbildning, Validationsmetoden, ögonblicket, improvisation, äldreomsorg.  
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Undervisningsdagen 

Introduktion 

Jag ser att dörren är öppen och hör röster. Jo, några är redan där och fyller rummet och luften 

med energi och värme. En intensitet, alla pratar, ivriga. Rösterna, tonhöjd som tempo, själva 

orden avslöjar även en viss osäkerhet och oro: ” Jag har inte gjort. Jag hann inte. Jag får inte 

riktigt till det här.” Gruppen består av tolv kvinnor mellan trettiofem till sextio år. De har 

olika yrkesbakgrund. De flesta är undersköterskor, några är sjuksköterskor och några 

arbetsterapeuteter. Flera har arbetat inom äldreomsorgen i många år. Numera arbetar samtliga 

också med gamla personer som uppvisar minnessvårigheter och/ eller någon form av demens. 

Jag befinner mig där som lärare i ”Validation/ Feilmetoden®”
1
 i hur man kommunicerar med 

mycket gamla personer som är desorienterade/ demenssjuka.
2
 

Essän lyfter fram inlärningssituationen, ett tillfälle. Det är det som är i fokus. Jag rör mig 

också i utkanten av Validationsmetoden som sådan, utan att här närmre presentera den. I 

texten är dessa båda kunskapsfält, den pedagogiska gärningen och metoden, delvis 

sammanlänkade. Detta är ett medvetet val då situationen av in-och utlärning bör spegla 

metodens humanistiska människosyn och nödvändigheten av spontanitet och öppenhet för 

ögonblickets kvalitet såväl i undervisning som i möten med den mycket gamla människan.  

Jag har själv varit delaktig i att föra in arbetssättet i Sverige från början av 1990-talet. Jag 

befann mig vid Forskning och Utvecklingsbyrån, Stockholms socialtjänst och arbetade med 

en rapport som behandlade förekomsten av dagverksamhet för äldre glömska, förvirrade och 

dementa då jag för första gången stötte på namnet ”Feil”. Det fanns således en metod, 

specifikt utvecklad för gamla personer med minnessvårigheter och demenssjukdom och som 

verkade förstå kommunikation och mänskliga behov. Under åren hade jag mött och tagit del 

av svårigheter som kunde infinna sig i möten med och mellan förvirrade och demenssjuka och 

personal, tillika anhöriga. Det var av den anledningen jag satt och skrev på rapporten.
3
  Vid 

Naomi Feils första besök i Sverige blev hon tillfrågad om hon kunde komma och utbilda oss. 

                                                           
1
 Naomi Feil, Validation- Feilmetoden- hur man hjälper desorienterade äldre-äldre, Stockholm, 1994. 

2
 Jag kommer i denna text fortlöpande att växelvis använda dessa begrepp. Naomi Feil introducerade metoden 

under begreppen desorientering och demens av Alzheimerstyp. Idag används företrädesvis i Sverige: 
demenssjukdom av Alzheimerstyp med sen debut. 
3
 Rita Schwarz, Dagverksam- en kartläggning av dagverksamhet för äldre glömska, förvirrade och dementa i 

Stockholm, FOU-rapport 1992:8, Stockholm. 
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Svaret blev ja och 1994 certifierades de första i individuell Validation® och 1997 blev en 

handfull certifierade gruppledare och lärare. 

Naomi Feil, socialarbetare uppvuxen i Ohio U S A utvecklade Validationsmetoden åren 1963- 

1980. Metoden som helhet innehåller primärt ett förhållningssätt som vi alla kan ta till oss 

genom att läsa och/ eller lyssna. Därtill innefattar den en metod för att kunna kommunicera 

och en för att klassificera de skiftande faserna i demensutvecklingen. Dessutom 

tillhandahåller metoden en uppsättning så kallade tekniker som används i kommunikationen 

med den gamla demenssjuka människan.
4

 Detta kan vi lära oss genom att genomgå 

grundutbildningen för Validation. Det är från en sådan grundutbildning mitt exempel i text 

försöker återskapa ett inlärningstillfälle. Ett unikt tillfälle, men snarlika tillfällen verkar 

återkomma i andra utbildningsgrupper. Fler elever står inför liknande utmaningar och jag  

följer dem på vägen. Vi lär oss acceptera att den gamla människan återvänder till sitt förflutna 

för att hon är i behov av att knyta ihop livets lösa trådar. De återvänder för att ”städa sina hus” 

och för att möta sina grundläggande behov av kärlek och identitet och för att undvika en 

alltför smärtsam verklighet. Vi lär oss att erkänna en persons känslor som sanna, att det är en 

personlig syn på världen. 

Undervisningen är upplagd så att jag under ett års tid, utspridda på tio hela dagar återkommer 

för att träna personalgruppen i konsten att kommunicera. Mellan utbildningstillfällena läser, 

skriver och träffar eleverna sina utvalda ”utbildningsärenden”. De ska göra daganteckningar, 

sammanställa livsberättelser och skapa utrymme för möten. Eleverna uppmuntras också till att 

träffa varandra mellan undervisningsdagarna med mig. Jag finns tillgänglig för frågor och 

handledning under hela utbildningsåret. En av de pedagogiska metoderna vi använder är att 

filma.
5
 Att filma är den väg vi har funnit som framkomlig i att kunna se, höra och reflektera 

över vad som faktiskt sker i själva mötet. Jag finns inte bredvid eleverna i deras vardagsarbete 

där möten och samtal sker. En film kan spelas upp, gång på gång. Eleven uppmuntras att själv 

titta på sina inspelningar, också ihop med sina kurskamrater. Jag tittar tillsammans med 

gruppdeltagarna varvid jag ger återkoppling innehållande råd och anvisningar hur var och en 

kan komma vidare i sitt lärande. Med filmens hjälp kan varje elev dessutom följa sin egen 

kunskapsinhämtning och utveckling över tid. Jag kommer strax ge ett exempel.   

                                                           
4
 Läs gärna Naomi Feils, Validation- Feilmetoden- hur man hjälper desorienterade äldre-äldre, och  The 

Validation Breakthrough- simple techniques for communicating with people with ”alzheimer´s –type demetia, 
Baltimore USA, 1993. Mer information kan erhållas från Feils hemsida: www.vfvalidation.org, 
5
 www.schwarz-vado.com, författarens hemsida där du kan läsa mer om utbildningen. 

http://www.vfvalidation.org/
http://www.schwarz-vado.com/
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Klarar de sig? 

Det finns tre elever som efter månader av träning framstår som något ”tveksamma” för mig. 

Den tveksamheten innebär att jag i dagsläget inte är klar över om de kommer vara fullt 

körfärdiga inför certifieringstillfället om en dryg månad. Detta är omgången då jag oftast får 

en indikation på var och ens kunskapsnivå. Dessa funderingar har engagerat min 

tankeverksamhet på vägen hit. Ja, redan hemma och på bussen. Film, har de tre visat någon 

film överhuvudtaget? Jag har frågat, bett och uppmanat, främst Evy och Sara, att filma. Jag 

har sagt att de gärna får kontakta mig och att de bör samråda med kurskamraterna i huset där 

de arbetar. Jag konstater nu, att de inte har tagit kontakt med någon, inte med mig, inte med 

varandra. Tycker de att de redan kan? I alla fall lika bra som de andra. Har de fortsatt inte tid? 

Mina funderingar förblir obesvarade. Dagen får veckla upp sig själv. 

Filmgenomgång 

Vi arbetar med filmer. Det är många filmer som ska ses, handledas på och resoneras kring. En 

känsla av oro, ett lätt stresspåslag trappas upp i mig: Hur mycket kommer vi att hinna? Lika 

snabbt inställer sig en annan inre röst som övertygande och lugnande säger: Det där brukar du 

få till. Det löser sig alltid. Håll bara tempo och fokus. Jag säger nu direkt till gruppdeltagarna 

att de måste hårdprioritera bland alla sina filmscener. Jag har hört och förstått att de har filmat 

mycket och allt kan vi omöjligen ta del av. ”Vi tar vad vi hinner – alla ska få sin plats och sin 

tid för feedback.”  Det är en medveten politik att alla ser varandras filmer för det brukar ge 

den bästa och den mesta inlärningen. Det har dessutom visat sig att nervositet och osäkerhet 

ger vika när kursdeltagarna inser att de sitter i samma båt.  

Flera filmer visas och deltagarna ”svettas” med sitt. De får och ger varandra feedback och 

från mig får de konkreta förslag, för att kunna finjustera och fördjupa sina möten. ”Är bra 

svårt det här”, säger någon.  ”Jag vet ju att jag måste vänta in mer. Måste sluta att lägga orden 

i mun på henne”, säger en annan. ”Men, jo, jag ser ju nu! Tänk, att nu fungerar det i alla fall, ” 

uttalar en tredje elev och fortsätter; ”Jag ser och hör, det jag varken såg eller hörde tidigare.”  

Glad och lättat blir jag då jag kan konstatera att kunskapen nu sitter mer i ryggmärgen. De 

färdigheter de har införlivat kan på ett plan jämföras med att lära sig cykla eller att köra bil. 

Det är lika i den meningen att den med övning över tid sätter sig. Man använder den utan att 

överväga, fundera. Den inkorporerade kunskapen i hur du kan kommunicera ligger där i dig 

och gör dig beredd att använda den när den i stunden behövs. Eleverna arbetar mer spontant 
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och avspänt. De verkar lita alltmer på sina egna förmågor. Fler accepterar sin egen takt och 

sin individuella inlärningsstil. Den stil som ger dem den personliga touchen i hur de 

kommunicerar. Jag känner mig riktigt lättnad. En lättnad som känns i hela kroppen. Jag andas 

helt enkelt djupare och friare igen, vilket i sin tur leder till att kropp och tankeförmåga förblir 

intakt. En förutsättning för att dagen ska bli bra för eleverna är tillgången till min egen 

spontanitet. Jag måste kunna följa dem, varje individ och hela gruppen.  

Vi har kommit till Evy. Hon har av någon anledning väntat till sist. Hon sätter in dvd:n, väljer 

en film och ger en kort introduktion. Den brukar bestå av delar från livsberättelsen och 

situationen i samband med filminspelningen. Alla tittar på filmen. Inom loppet av någon 

minut, tänker jag: Oj, oj, oj, ska det bli någon Validation här över huvud taget? Några minuter 

till passerar av filmen. Nej. Vad är det då jag ser? Scenen utspelas i vardagsrummet hos Lisa, 

åttiosex år. Evy sitter uppflugen på Lisas rullator. Lisa själv sitter i sin fåtölj. Stämningen är 

god. Deras röster är glada. Lisa tittar varmt och innerligt på Evy. Hela hon ser verkligen nöjd 

ut. Jag uppfattar en stämning av tillit, värme och närhet. Vi ser och hör att de två uppskattar 

varandra och de pratar.  De talar, det vill säga det är Evy som styr in samtalet mot vad Lisa 

har gjort under dagen. Det kan Lisa inte svara på. Fler minnesspårande frågor från Evy, som 

”Vad gjorde du förr då? Hörde att du jobbade i mjölkaffären nere i samhället.” Evy pratar 

vidare kring vad Lisa kan ha gjort och gör. Lisa är ännu verbal och svarar så gott hon kan. Här 

ska jag inflika en mer generell kommentar att, då en demens av Alzheimerstyp framskrider 

försvinner orden successivt och ersätts av rörelser och ljud. Det jag nu uppmärksammar är att 

det inte verkar vara helt bra för Lisa. Jag observerar hennes mimik som avslöjar ett visst 

obehag, samtidigt som hon är vänd mot Evy. Hon har Evys uppmärksamhet inbegripet hennes 

närhet och värme. Det finns ett inslag i filmen där jag kan se och ana att Lisa försöker svara, 

för att vara vänlig mot Evy. Lisa vill nog inte riskera, att Evy försvinner. Lisas blick börjar 

fladdra, innan den vandrar iväg längs väggarna. Evy byter samtalsämnen, prövar, vad som kan 

tänkas fånga Lisas intresse. Lisas intresse för situationen verkar glida bort och Evy kan inte 

åter fånga in de trådar som Lisa tidigare har kastat fram. Snart tittar Lisa helt bort, är tyst och 

verkar åter vara i sin egen värld. I alla fall möts de två inte i den värld som de nyss delade, 

den gemensamma. 

Vi tittar vidare på Evys film och jag inser, att jag måste hitta ett sätt att förmedla det jag ser, 

ett skonsamt sätt utan att kränka eller sänka. Samtidigt som jag ser och inser att filmsekvensen 

visar ett arbetssätt som inte håller, noterar jag de övrigas ansiktsuttryck och förstår att jag bör 

säga något. Efter en stund stoppar jag filmen vänd mot Evy och säger: ”Vilket fint ljus det är i 
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den här filmen. En bra vinkel också, som gör att vi kan se er båda riktigt bra. Fick du hjälp 

med filmningen?” Jag fortsätter med positiva uttalanden. ”Du ser bekväm och avspänd ut och 

du har en mycket värmande stämma. Hon är jätteglad över din närvaro, ser du.” Evy nickar 

och förtydligar för oss mellan mina kommentarer hur hon har gjort och jag föreslår att vi tittar 

vidare. Jag vill gärna se om hon fått med fler tekniker. Filmen rullar vidare, utan att jag kan 

avläsa, se eller höra det som är bekräftelsens och Validationsmetodens utmärkande 

kännetecken: att fånga känslan, att tona in där personen är och med intuitiv förmåga kunna 

använda de kommunikationstekniker som bäst lämpar sig i stunden. Min inre dialog fortsätter: 

Men, hon kan ju inte. Hon använder inga som helst tekniker. Lisa har kastat ut många krokar 

för Evy att nappa på. Nu överdriver jag. Hur många gånger har jag försökt att få en film från 

henne. Tankarna fladdrar runt. Hur ska det här bli? 

Jag märker att min ”fått-nog-känsla” med åtföljande inre dialog är i antågande. Den känslan 

återkommer av och till i mitt lärarvärv. Själv upplever jag mina pedagogiska grepp som 

uttjatade och urvattnade. Den inre dialogen fortlöper. Jag är less, trött på dem som inte 

lyssnar, som inte ser. De som inte tar sig tid. De som utgår från, att de redan kan. Min ilska 

tonar ned och de mer förstående rösterna tar plats: De går här för att lära sig. De har en 

pressad arbetssituation.  Men vad kommer hända nu? Vad jag ska lära mig av detta? 

Allt klarare framträder tanken: Om man ännu inte hör nyanser, inte ser skillnader, då 

formulerar man inte heller frågorna. Evy har inte kommit dit ännu säger jag till mig själv. I 

min inre värld uppbådar jag nu den energi som kommer behövas för att kunna uttala mig och 

ge en bild av det jag nyss har sett. Jag måste också vara beredd, att Evy kan bli ledsen, sur, 

kanske arg. Känslor brukar komma i omlopp och vilka får vi strax veta. Åter uppmärksammar 

jag att de andra ser frågande på mig. Några stirrar med olycklig min på Evy, på mig, på Evy 

och på mig igen. Det är tyst, knäpptyst, i rummet.  

Vi ser filmen till slut. Jag för protokoll och antecknar noga. Kanske finns det något lite som 

ändå visar att hon kan? Kanske kan jag notera någon teknik ändå, tänker jag och söker 

ihärdigt efter tecken för ett godkännande av filmen. Det vore skönt för Evy att redan idag få 

höra att hon ligger bra till, kanske rent utav har en film inför kommande certifiering. Det vore 

så mycket enklare för mig, att slippa ta itu med situationen som uppenbarligen är oundviklig. 

Det blir att tillsammans försiktigt lätta på slöjorna. Nu sitter jag bredvid Evy och tror att jag är 

fullt närvarande, beredd att följa med och lyssna. Nu frågar jag: ”Vad ser du den här gången? 

Vad tänker du när du ser filmsekvensen en gång till?” 
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Evy förstår och talar mycket bra svenska. Hon har vistats här i landet ungefär i femton år. Hon 

har en melodisk och varm röst. Min tidigare erfarenhet säger, att jag skall vara medveten om 

de eventuella svårigheter som kan framkomma efter hand, då vi lyssnar in olika nivåer och 

nyanser av de gamlas uttalade meningar och enstaka ord. Det tar lång tid att utveckla den typ 

av språköra, som hör språkets skiftande valörer. Det handlar om ordförståelse och en känsla 

för nyanser samt till vad ”ett ord” kan stå för, symbolisera. Kan man kanske tala till varandra 

som fåglar för att citera Gunnar Ekelöf:  

Nej, annorlunda än fåglar talar inte själarna till varann Och annorlunda än själar talar inte 

fåglarna Där vårt öra behöver en mångfald av ord av mödosamt hopfogade ljud för att det sagda 

ska nå fram  räcker för dem ett fåtal endast olika ivriga olika betonade.
6
 

Det är en extra ribba att ta sig över, att inte vara infödd med ett språk. Det ska tilläggas, att 

ibland har någon med svenska som andraspråk, utvecklat en alldeles speciell känslighet för 

ordens nyanser. En sensibilitet som vi infödda blivit tondöva inför. En del får aldrig tillgång 

till detta, ” inre öra”. 

Jag frågar och Evy beskriver vad hon ser. Hon säger att hon ser och hör så mycket mer nu. 

Hon tycker att hon har sig lärt mycket, blivit bättre, att hon kan. Jag väntar in, har beredskap, 

avvaktar min tur så att säga. Jag är helt fokuserad på Evy. Strax ska jag tala om vad jag nyss 

har sett. Försiktigt börjar jag med att upprepa allt positivt, omdömena från tidigare och att jag, 

har mer att tillägga: ” Du uppvisar bara två tekniker, de så kallade faktafrågorna och 

hågkomst. Du tar uteslutande upp och talar kring Lisas gamla göromål. Du vet detta med att 

”vara” inte bara att ”göra”. Du verkar inte komma under ytan, och jag uppfattar inte någon 

ansats till att du fångar upp och bekräftar de känslor som finns i situationen.” Nu stelnar Evy 

till. Hon uttalar, snarare utropar: ”Ja, men jag gör ju precis som de andra gör.” Jag är tyst.  Jag 

håller kvar min blick på Evy. Hon tittar först bort. Nu är hennes blick riktad rakt fram, ut i 

tomma intet och hon upprepar: ”Jag gör ju precis det du efterfrågar. Jag gör ju som de andra.” 

Hon tittar inte på mig. Jag är fortfarande tyst, nickar och är kvar. Hon ser sig omkring, 

växelvis ut i intet till korta blickar mot mig. Jag sitter tyst och försöker följa hennes minsta 

rörelse, hennes andning och blickens riktningar. I den stunden vet jag inte alls vad som kan 

röra sig i henne. Jag bara är där. Evy blir ledsen, gråter en stund. Tårarna rullar sakta nedför 

kinden. Jag är tyst. Äntligen tittar hon på mig. Hon andas lugnt och säger med stadig röst:” 

Jag blir inte arg, bara så ledsen.” Jag sitter bredvid och lyssnar. Säger några ord och försöker 

bekräfta hennes känsla: ”Ja, du blir ledsen. Klart är du ledsen.” Jag funderar över om hon 

                                                           
6
 Gunnar Ekelöf, ”Sagan om Fatumeh”, Dikter, Stockholm 1997, s.482. 
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upplever detta som ett nederlag.  Det riktigt svåra för mig är nu, hur jag ska förmedla det hon 

inte gör, det som saknas på filmen då hon tycker att hon gör likadant som de andra. Jag 

avvaktar när och om det kan bli en öppning för att kunna ta nästa steg.”Ja, det är så trist, så 

jobbigt att inte förstå”, säger jag. När man tror att man har förstått, tänker jag. Här har vi 

kommit fram till momentet där Evy får veta att det är något hon inte kan. Ännu ser hon inte, 

än mindre förstår hon vad det är hon inte kan. Hon ser inte skillnaderna i sina kurskamraters 

kommunikativa anslag och sitt eget. 

Platå och reflektion 

Efter en stund släpps de andra kursdeltagarna åter in i samtalet. De säger vad de har sett och 

de ger stöd, tröst och uppmuntran. De berättar om egna svårigheter. Någon berättar hur hon i 

perioder har stått o stampat, inte kommit någon vart. Flera kan bekräfta hur förtvivlan och 

ilska har sköljt över dem. Jag uppfattar värmen i rummet. Här framträder, allt klarare att vi 

kommit fram till en slags platå, Evys, min och hela gruppens platå. Den bildliga betydelsen av 

ordet är att något ligger på en konstant nivå eller håller på att stabiliseras.
7
  I stunden hittar jag 

ingen annan beskrivning av läget. Dessutom står vi där på kanten och skaver, med varandra 

och mot kanten. Kanske måste vi befinna oss här men bäst vore nog att kravla upp en bit mot 

mitten för att sitta säkert. Sitta där tillsammans och vänta in detta något ännu icke definierade. 

Jag sitter bredvid Evy. Vi fångar åter varandras blick och jag lägger min hand på hennes, 

nickar som jag hoppas, uppmuntrande.  

Så reser jag mig upp och försöker knyta ihop det praktiska arbetet med teoretiska begrepp. Jag 

förmedlar också, att det tar tid att lära sig. Det tar extra mycket tid till att lära in tankesystem 

som leder till ett nytt slags seende och till ett annat bemötande. Flera gånger har jag i 

undervisningssammanhang tagit bilden och nu gör jag det igen, den om ”polletten som rasslar 

ned i mytlåset, som i de gamla telefonautomaterna”. Den där tiden det tog, innan man fick 

svarston. Man är uppkopplad men ännu hörs inget. Jag använder bilden för att inge hopp och 

som en försäkran, att ”det” kommer, ha tålamod, vänta. Viss förvirring brukar inträda men 

                                                           

7 plateau ['plætəu] subst. 1 högslätt, platå 2 bildl. stagnation, konstant nivå ; verb ligga kvar på samma nivå, 

stabiliseras , plateau. http://www.ne.se/engelsk-ordbok/plateau/514628, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-
05-19.  
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endera dagen har man förstått och man vet inte ens hur det gick till. Aristoteles säger några 

ord över tiden som behövs för att erfarenhet och klokhet ska kunna skapas:  

…… att unga män kan tillägna sig geometri, matematik och annan visdom, medan det förefaller 

som en klok yngling inte stod att finna. Orsaken härtill är att klokheten befattar sig med 

enskildheter, vilka blir bekanta genom en erfarenhet som ynglingen saknar. Erfarenheten skapas 

nämligen av en större tidsmängd.
8  

Gruppsamtalet går nu in i en mer reflekterande fas. Frågorna kan ställas av samtliga och är 

riktade till alla. ”Hur kommer det sig, att man inte följer lärares råd och inlärningstips?  Vad 

är det man inte hör? Varför?” Vi talar snart om hur vana vi är att klara allt själva. ”Kan andra 

så kan jag.” Delvis sporrar detta synsätt vidare prestationer men samtidigt medverkar det till 

att inte be om hjälp. Flera frågor rusar runt i luften: ”Är det skamligt, att verka dum, att känna 

sig mindre vetande?  Värst av allt är ju när andra verkar ha fattat. Alla andra men inte jag.” 

Här kopplas den nyvunna erfarenheten samman med tidigare tillfällen i livet, framför allt från 

tidigare skolgång. 

 

Syfte och metod 

I den här essän har jag getts möjligheter att stanna upp för att fördjupa och undersöka vad det 

är som sker mellan en elev och mig. Jag fixerar som exempel ett undervisningstillfälle i en 

utbildningsgrupp inom äldreomsorgen och riktar strålkastaren mot samspelet mellan en elev 

och mig. Jag vill lyfta fram och ytterligare belysa de slingriga stigar vi tillsammans beträder. 

Härvidlag blir jag påmind om tidigare erfarenheter: klientarbete, handledningsuppdrag, 

läsning av skönlitteratur till fackböcker och mitt eget bildskapande. Efterhand, då berättelsen 

vill vidga sig söker jag och läser mer filosofisk litteratur. Ögonblicket då jag ställs inför 

frågan hur jag kan förmedla något som inte kan ses, ännu inte finns blir en slags uppenbarelse 

av ”ett inte.” En paradox. Låter det sig göras? Hur kommer eleven kunna se det ännu icke 

sedda? Vad är det som sker - hur och på vilket sätt förs handlandet och processen framåt? Hur 

styr jag processen för att eleven ska få sitt utrymme och vilka, om några, handlingsalternativ 

framträder? Vad är det som leder mig? Hur påverkar det eleven och mig? Vilka förmågor och 

handlingar framträder i de ögonblick där jag försöker gripa, kvarhålla, frysa och därpå 

                                                           
8
Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Göteborg 2004, s. 170. 
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återberätta? Jag söker förklaringar och delvisa svar i litteraturen och i mig själv för att därpå i 

eftertanke och under skrivandets reflektion inkludera berättelsens nu med skrivandets nu med 

stöd i det redan tänkta. Min främsta utgångspunkt är initialt Aristoteles men snart intar Hans-

Georg Gadamer en allt större plats. Blir den praktiska kunskapen och klokheten – techne och 

fronesis synlig, och i så fall hur? 

Jag har tagit ett beslut till avgränsning vad rör min tidigare teoretiska kunskapsbas, främst av 

psykologisk och pedagogisk natur för att här försöka ge plats till den nyfunna terrängen av 

praktisk kunskap. Jag är gärna delaktig i att vidga förståelsen av vad det är som sker och hur 

det görs då människor är i dialog, verbalt och icke verbalt, i ett undervisningssammanhang 

som detta. 

 

Bildning, kunskapsformer och lärande 

Här önskar jag närmast relativt fritt skissa kring några begrepp om bildning, kunskap och 

lärande, vilka jag ser som viktiga för hur jag kommit att tänka och hur jag lär ut. Det blir en 

förtext då jag efter hand utvidgar begreppen. Jag lyfter fram Aristoteles kunskapsformer 

eftersom de uppmärksammar kunskap i handling, praxis. De kunskapsformerna är grundande 

och därmed bärande i berättelsen kring det undervisningstillfälle jag nyss har återgivit. 

Berättelsen rör sig, bildar mig förmodar jag under tiden jag skriver. Jag läser och skriver om, i 

en skrivning där Hans-Georg Gadamer intar en allt större plats. Han ägnade hela sitt liv och 

verk åt att från den grekiska filosofins rötter, skriva diskutera och föreläsa inom 

hermeneutiken. Hans utsaga om att ett samtal som är igång inte kan låsas fast och hans 

välformulerade, ständiga intryck från konst och litteratur slår an en sträng på mitt eget 

tänkande och mina intresseområden. 

Bildning 

Det svenska ordet - bildning översätter tyskans Bildung, som går tillbaka till verbet att bildas, 

att skapas och att formas.
9
  Vi kan även knyta an till substativet ”bild”. Begreppet bildning har 

en lång historia, kanske längre än till det antika Grekland. Att bildas, formas hör till ett äldre 

begrepp om”…..` naturlig bildning´ som syftar till yttre uppenbarelse ( lemmars bildande, den 

                                                           
9
   Bildning: Historia. http://www.ne.se/bildning/historia, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-20. 
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väl bildade kroppen) och överhuvud den av  naturen fostrade gestalten ( t.ex `bergets 

bildande´ blir till).”
10

 Bildning hör numera även intimt samman med kulturbegreppet 

”…….och betecknar närmast det som kännetecknar människans sätt att utbilda sina naturliga 

anlag…..”
11

 Enligt Hans-Georg Gadamer motsvarar själva bildningsförloppet ”……..bara en 

vanlig överföring av vardandet på Varat[…] om bildningens resultat inte framställs i något 

tekniskt syfte, utan växer fram ur formandets, bildandets inre förlopp och därför förblir i 

ständig fortbildning och vidareutbildning.”
12

 I sökandet efter begreppet bildning leds jag 

snabbt ut i oändliga världar. Det finns många undersökningar inom humaniora som fördjupar 

och diskuterar kring bildning och dess innehåll. Begreppet är centralt i alla 

utbildningssammanhang och kan tolkas på flera olika sätt. 

I Platons värld 

Om vi kort tittar tillbaka på bildningstanken i det antika Grekland utifrån Platons idé i termer 

av paideia
13

 innefattar den även en idé om fostran. Filosoferna ville i paideia gärna se en 

allsidig utveckling av människans fysiska, intellektuella och konstnärliga förmågor och i 

Athen inrättades flera olika skolor med skiftande mål och metoder. Målet var att frambringa 

den fria medborgaren, som kunde delta i det offentliga livet.
14 Denna idé om fostran är för 

Gadamer en sekundär bildning. Kultivering av anlag är att utveckla något som redan finns, 

något givet, övning av detta befintliga blir bara medel till att nå ett ändamål. Gadamer vill se 

på bildningsbegreppet att det som man bildas i och med- helt blir gjort till ens eget. Med den 

utgångspunkten har ingenting försvunnet i den bildning som man tillägnar sig utan allt 

bevaras.
15

  

Själv använder jag ordet bildning, för den som vet och minns samt kan föra ett resonemang 

kring allehanda kulturbundna ting. Till exempel årtal, namn, musikstycken, konstverk, och 

författare. Allmänbildad är den som har ett bredare spektrum och även följer aktuella 

händelser i världen. Begrepp som kunskap och att kunna innefattar det långsamma, idoga och 

disciplinerade arbetet som att lära sig ett yrke och själva livsarbetet. Att kunna är att göra och 

helst veta vad man gör. I min begreppsvärld skiljer jag mellan att veta och att kunna. Man kan 

                                                           
10

  Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod- i urval, Göteborg 1997, s. 24. 
 
11

  Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, s. 24. 
12

  Ibid., s. 25. 
13

  Marcia sa Cavalcante Schuback, ”Inledning”, Att läsa Platon, red. Carl Cederberg, Stockholm 2007, s. 10. 
14

  Bildning. http://www.ne.se/lang/bildning, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
15

  Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, s. 25. 



13 
 

veta utan att kunna. Men, man kan inte, utan att också veta. Skall man lära sig något skall 

handen och sinnena vara involverade.  

I Platons värld möter vi Sokrates dialoger. Där är dialogen en rationell, logisk disciplin och 

det gäller att definiera vilka ord man använder. De slutsatser man når fram till skall vara 

allmängiltiga och nödvändiga. Det är endast de som anses vara ”nyttiga” för själen. Att vårda 

sin själ och hjälpa andra att vårda sina är för Sokrates det högsta och därmed det etiska och 

pedagogiska målet. Sokrates kritiserar sina elevers idéer och deras påstådda vetande blir 

avslöjat som skenvetande och fördomar. Dialogerna slutar ofta med att bägge parter erkänner 

att de inget vet. Sokrates var övertygad att den som känner det goda också gör det goda. Hans 

elever skulle få en sådan insikt att de blev goda medborgare. Det tas för givet att avsikten med 

den moraliska fostran är att få de ovetande att anpassas till de vetandes värld. 

Sokrates dialogpedagogik är alltid en fråga om samtal mellan några få. Själv kallar han sin 

pedagogiska metod majevtik, vilket betyder förlossningskonst med det att han att tjänar som 

barnmorska för elevernas tankar. Den enskilde medborgaren blir befriad i undervisningen, i 

dialogerna. Sokrates förlöser de tankar som eleven redan har inom sig för att nå insikt.  

Ögonblicket 

Validationsubildningen handlar på djupet om hur man lär sig att momentant kunna släppa 

tänkandet och vara i hela sin kropp, dröja i ögonblicket och att förmås ”dansa med” personen 

som står framför dig. Här i utbildningsögonblicket gäller samma infallsvinkel, att dansa 

tillsammans, mellan mig och eleven som i mötet mellan den gamla demenssjuka människan 

och validationsarbetaren. Här prövar Evy och jag dansens virvlar. Följsamhet och någon som 

”för” kännetecknar pardans och jag för. Pedagogiskt leder jag och Evy följer stegen och 

rytmen. Hon lär sig känna in turerna via mig. I mötet mellan validationsarbetaren och den 

gamla är metoden den att det är den gamla som anger ”tonen”, rytmen och stegen och då 

följer den validationskunnige den rörelsen, den turen. Det betyder att man tonar in och att man 

svarar.  I samband med att Evy spelar upp filmen, framträder den nivå hon befinner sig i sitt 

lärande. Då först öppnar sig ”ögonblicket”, tillfället som får oss att se. I stunden av synlighet 

kan jag fånga, gå in och återta det ögonblick Evy förevisar på filmen. Vi fixerar ögonblicken 

kanske vi skulle kunna säga. Härmed förbereds och skapas ett nytt ögonblick för vårt möte. 

Ett möte med sikte på en ny möjlighet och öppning för Evy.  



14 
 

Jacob Levi Moreno, psykodramats grundare skiljer mellan nuet och ögonblicket. För Moreno 

är tiden ett tredimensionellt begrepp som samtidigt existerar i människan: förflutet, nutid och 

framtid. Tidsbegreppet, som det används i den psykodramatiska handlingen befriar personen 

från vardagslivets alla hänsynstaganden. Tiden är "ögonblicket", som återspeglar det förflutna 

och avgör framtiden. Nuet är enligt Moreno en universell, statisk, formell och passiv kategori. 

Ögonblicket är den dynamiska och skapande kategorin. Tiden är en ständig rörelse, fram och 

tillbaka i framtid och förflutet med ögonblicket som skärningspunkt. Moreno uppmuntrar 

människan att släppa tiden för att kunna gå in i skapandets villkor och möjligheter (översatt av 

författaren).
16

  

Det rätta ögonblick, kairos, från grekiskan och initialt ett ord från retoriken som handlar om 

att säga rätt ord vid rätt tillfälle. Begreppet inbegriper även de möjligheter vi får för att 

förmedla ett budskap.  Kairos är allt från det stora livsavgörande ögonblicket till de mer 

vardagliga. I ögonblicket övervägs och avvägs handlingens potential. Handlingen, praxis 

utmynnar i det faktiska, det aktuella (latinets actualis). Det vill säga det som verkligen händer. 

Det faktiska är ständigt i följe med det potentiella. Man kan säga att det faktiska är en fullföljd 

möjlighet. Kanske borde vi i detta sammanhang säga en av flera möjliga vägar? Aristoteles 

säger att materia finns potentiellt, eftersom den kan ta form. Då den redan finns är formen 

själv fortsatt dold. Formen är ännu inte framträdande.
17

 

Detta är ögonblicket som i sig bär på en potentialitet och enligt mig gör stunden lämpligt och 

möjlig att få till stånd en öppning mot en dialog. Det blir ögonblicket som skapar öppningen, 

där jag kan ställa frågor vad som sker i mötet mellan Evy och Lisa. Det jag försöker 

tydliggöra är att det är först då det konkreta föreligger, här i utbildningssammanhanget den 

aktuella filmen, blir den verkligheten vi kan utgå ifrån. Filmen visar, vi ser och vi hör och vi 

kan tänka och tala kring den. Då först tillåter jag mig att beröra och förhoppningsvis komma 

genom den yta som täcker elevens perception. Detta beskriver jag gärna i termer, som att det 

är något som döljer hennes seende. Är det denna ”slöja” som är i vägen för hennes seende och 

hörande av vad personen på filmen förmedlar? För i stunden, för en kort stund, förmedlas inga 

ord från mig. Jag är närvarande och stilla, samtidigt som allt kan sägas, flyta.  

 

                                                           
16

  Jabob Levi  Moreno, Psychodrama Third Volume - Action Therapy & Principles of Practice, New York 1975, s. 
268. 
17

 aktualitet. http://www.ne.se/lang/aktualitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. potentialitet. 
http://www.ne.se/potentialitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-23. 
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Kunskapsformer enligt Aristoteles 

I Den Nikomachiska etiken, främst i den sjätte boken framlägger Aristoteles en rad olika 

begrepp vilka är kopplade till olika former av kunskap. Episteme benämner Aristoteles den 

kunskapsform som kan betecknas som säker och bestående. Teoretisk – vetenskaplig - teknisk 

kunskap skulle vi nog säga idag. Begreppen techne och fronesis är kopplade till två perspektiv 

av mänskligt handlande. Aristoteles betraktar båda som praktiska kunskaper där techne 

möjliggör framställandet av något medan fronesis rör förmågan att överväga och således 

beräkna konsekvenserna av handlanden.  Techne kan enklast beskrivas som ett praktiskt, 

teknisk handlande, en produktiv kunskap, hur man gör någonting. Fronesis kännetecknas av 

att det inte går att ha några generella svar som går använda i alla sammanhang som 

förekommer i vår vardag men man lär sig att se, ringa in och att reflektera i de sammanhang 

olika fenomen uppkommer. Aristoteles anser att fronesis står högre än techne, kanske då 

fronesis förutsätter en viss karaktärshållning
18

. Omdömet knyts således till begreppet fronesis. 

Det praktiska övervägandet är ett beslut. Fronesis beskrivs i termer som praktisk klokhet.
19

 

Om fronesis påpekar också Christian Nilsson dess bundenhet i tid ”…..om fronesis säregna 

tidslighet. Fronesis avtäcker världen på ett sätt som sammanför det förflutna och framtiden i 

nuet: min här-och-nu situation, i detta ögonblick, kan vara annorlunda, den låter sig ses från 

olika perspektiv, den förmår vara annorlunda……..”
20

 

 

Att UnderVisa 

Det är vuxenundervisning inom äldreomsorgen som jag bedriver, en fortbildning för att göra 

yrkespraktiken bättre och mer inspirerande ur kursdeltagarnas perspektiv. Utbildningen går ut 

på att personalen ska göra sig mer lyhörd och kommunikativ, för att kunna kommunicera och 

kommuniceras med och av de gamla människorna som uppvisar desorientering eller  

demenssjukdom. Vi lämnar diagnostikens, det medicinska paradigmets ram och träder in i en 

humanistisk tradition, där människans yttringar och vara försöker förstås och kommuniceras. 

Under utbildningens gång arbetar jag med att försöka ”vrida” det vedertagna 

verklighetsbegreppet några grader. Det finns flera nivåer av verklighet att förhålla sig till och 

                                                           
18

  Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Göteborg 2004, s. 15 - 18.  
19

  Ibid., s. 168. 
20

  Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, Vad är praktisk kunskap Stockholm 2009, s. 53. 
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det framträder med tydlighet i arbetet med personer som har minnesproblematik och 

demenssjukdom. Dessa gamla personer kan ses som en slags tidsresenärer då de i bråkdelen 

av en sekund förflyttar sig till tidigare epoker och specifika händelser i livet. Vi inbjuds att 

sitta med i skolbänken, besöka en saknad arbetsplats, träffa en lillasyster eller till en dans en 

sommarlördag med den första förälskelsen. Som professionell kan och bör man försöka arbeta 

med sin egen attityd, sättet att se på verkligheten. Försöka anstränga sig för att nå en 

förståelse och insyn i människors begreppsvärldar och liv. Vi kan ställa oss till förfogande, så 

att den gamle ges möjligheter att för en stund få uttrycka det som uttryckas skall. 

Från attityd till dygd 

Då vi har olika bakgrund och erfarenheter formas våra upplevelser och tyckanden vilka 

avspeglas i våra attityder och i vårt sätt att handla. Inom omsorgerna, talar vi om 

förhållningssätt och bemötande. Det viktigaste inom det som kallas dygdeetik är moralisk 

klokhet, alltså förmågan tänka och att föra ett välgrundat resonemang som kan utlösa det bästa 

ur situationen.
21

 Numera använder vi andra ord som kan liknas vid det äldre ordet dygd. Vi 

kan tala om förmågor och handlingsdispositioner, som till exempel: uppmärksamhet, 

urskiljningsförmåga, samarbetsförmåga, inlevelse, respekt och kunskap.
22

 I människomöten 

utmanas vi stundligen att visa praktiskt klokhet. Aristoteles och andra menar att det goda livet 

består i en välavvägd helhet av många olika slag. Henriksen & Vetlesen säger att de goda 

tingen främjas genom dygderna och att de är socialt definierade. Dygderna skall således 

knytas till den funktion individen har inom kulturgemenskapen. De hänvisar vidare till Ivar 

Asheim som tänker att dygderna ska utvecklas i hur man förhåller sig till andra. Denna tanke 

utvecklade redan Aristoteles, att självförverkligandet med hjälp av en dygd inte gjordes i 

isolat, utan något som sker med det bästa för en hel gemenskap för ögonen. Attityd, handling 

och det goda livet hänger oupplösligt ihop. Du utövar en dygd inom en praktik. Aristoteles 

betonar den konkreta etiska situationen och att den kräver klokhet som vi inte uppnår genom 

att förhålla oss till allmänna principer.”Samtidigt är individens förhållande till situationen inte 

helt särpräglat utan också styrt av situationsöverskridande element, nämligen dygderna.”
23

 

 

 

                                                           
21

  Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med människor, Lund 2009, s. 193-4. 
22

  Ulla Ekström von Essen, föreläsning 2010-09-09. 
23

  Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, s. 203. 
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Kvardröjande, tystnad och mellanrum 

Jag känner igen mig, varje utbildningsgrupp har liknande scenarier. Några eller någon måste 

vid olika tillfällen stanna upp, då något i lärandets svårigheter måste synliggöras för att kunna 

integreras och fördjupas. Jag är den som ska stanna upp, frysa händelsen och backa. Här 

infinner sig en slags korsväg, där mitt ansvar för Evy och hela utbildningen kommer i dagen. 

Om jag skulle smita, skulle Evy inte lära sig hur arbetet kan göras och verkar. Vikten av 

själva kvardröjandet framträder allt tydligare för mig. Ja, att vara fast förankrad i jorden i en 

stund som denna, är den egenskap som nu är den mest avgörande. Några rader ur Werner 

Aspenströms dikt Ikaros och gossen Gråsten gör sig påminda och hjälper mig i stunden: ”…..  

min hyllning till fotsulan, den nedåtvända själen, konsten att stanna och att äga tyngd – såsom 

gossen Gråsten eller hans syster hemmadottern fröken Granbuske som glanslöst men evigt 

grönskar.”
24

 Tyngden att stå kvar, dröja tills något indikerar rörelse. 

De mänskliga uttrycken formas i tomhet, paus, tystnad - det som finns emellan skeenden, 

mellan människor och som samtidigt är i ständig rörelse. En ständig väntan. Inom teaterns 

värld framträder för mig framför alla två mästare inom pausens och tystnades domän: Samuel 

Becket och Jon Fosse. Om Fosses dramatik skriver Leif Zern så betecknande: ”Och livet är ju 

väntan. Inte så mycket väntan på något konkret som det existentiella fenomenet väntan. Att 

leva är i grunden inget annat än att vänta, att sväva mellan det förflutna och framtiden, i ett nu 

som inte går att fixera.”
25

 Inom konstvetenskapens område anser Ernst Gombrich att ingen 

annan konstteori har en djupare förståelse för förmågan, att uttrycka sig genom "frånvaron" av 

penseln, än den från Fjärran Östern. Att figurerna ändå måste se ut som de såg, även om de 

målats utan ögon. De måste se ut att lyssna även utan öron. "I tao pi pu tao" betyder: "om 

tanken är närvarande kan penseln slippa arbeta."
26

 Den japanske konstnären måste för att 

utveckla sin konstart, centrera sina ansträngningar mot självkännedom och allra främst mot 

upplysning. Upplysning är belöning i sig.
27

 Edward Hall säger att tanken hos Zen anses 

naturlig och icke medveten, medan tanken i västvärlden är medveten och analytisk.
28

  

 

 

                                                           
24

  Werner Aspenström, sista strofen ur” Ikaros och gossen Gråsten”, Samlade dikter, Stockholm 2000, s. 164. 
25

  Leif Zern, Det lysande mörkret, Stockholm 2006, s. 34. 
26

  Ernst Gombrich, Konst och illusion, Stockholm 1968, s. 198-99. 
27

  Edward Hall, The Dance of Life, Doubleday USA 1989, s. 99. 
28
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Att handla gott 

Då min uppmärksamhet är inriktad på att ge eleverna bästa möjliga undervisningssituation 

eftersträvar jag att vi skall komma i samklang med varandra. Ledstjärnan i arbetet är att jag 

försöker inrikta min förmåga kring hur jag skall kunna handla med omdöme i de skiftande 

situationerna. Helst bör detta omdöme även vara ett gott omdöme. Ett citat från Aristoteles 

första rader i Den Nikomachiska etiken får leda mig: ”Varje form av kunnighet och 

undersökning anses liksom allt handlande och väljande sträva till någonting gott. Därför har 

man också med rätta deklarerat att det goda är det som allt och alla eftersträvar.”
29

Som ram 

för mitt eget handlingsutrymme om hur långt jag kan ”driva” eleven i stunden med slutmålet i 

sikte säger Aristoteles: ” I varje enskilt fall får man nöja sig med vad det underliggande 

materialet medger och utreda frågorna så långt som det är lämpligt för själva 

undersökningen.”
30

Jag ser situationen i backspegeln och tror mig kunna jämföra mitt 

handlande med det Aristoteles beskriver i de ovan angivna citaten. Min strävan är att handla 

gott, att jag för eleverna lär ut det jag har förespråkat att lära dem. Det bör i sin tur leda till, att 

eleverna kan handla gott inför den gamla personen. Där borde det goda således vara, att 

eleverna har en sådan förståelsebakgrund och utför en praktik som skapar möjligheter för den 

gamle att komma till uttryck. Från det individuella till det samhälleligt goda. Det goda som 

lärare blir då att dröja och att följa gruppdeltagarnas inlärningsnivå och här specifikt Evys. Att 

vara där eleverna befinner sig. Men, det är inte lätt att ens veta om man handlar klokt i 

stunden än mindre om det leder till något gott. 

Gadamer  -  tolkning, förståelse och bildning 

Gadamer (1900-2002), är känd som pedagogisk filosof och för sin lysande föreläsningskonst 

inom främst hermeneutiken.  Han har arbetat mycket med att se de gemensamma dragen från 

Platon till Aristoteles. Efter flera läsningar av min text och till några av Gadamers texter 

framträder en av hans grundtankar som allt viktigare för mig: att den sanning som filosofin 

söker är rörlig, utvecklingsbar och aldrig slutgiltig. Ett samtal som är igång låter sig inte låsas 

fast. Därefter finner och reflekterar jag mer över hans resonemang kring konstupplevelser. 

Gadamer skriver att väl befriad från den subjektivistiska förbannelsen vilket han anser att 

estetiken befunnit sig i sedan Kants dagar tycker han att konsten kan visa 

humanvetenskaperna vägen, att erfarenheterna av konst i själva verket är modell för all 
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erfarenhet. 
31

 För att i ytterligare ett steg förtydliga Gadamers tankegångar för mig själv och 

min förståelse blir det viktigt att lyfta fram översättaren av Gadamers ”Sanning och metod”, 

Arne Melbergs påpekande att Gadamer tycks betrakta all konst som text och allt 

meningssökande inför konsten som läsning. ”Läsningen” är då den struktur som utmärker alla 

meningsbildande processer.  Läsningens process gör att läsaren kan gå in i, lämna den privata 

subjektiviteten för det samförstånd processen syftar till. Läsning, översättning, 

sammansmältning, samförstånd: sådana är dialogens fenomenologiska komponenter och det 

är dialogen som är ” den mänskliga förståelsens kärnfenomen.”
32

 Tolkaren syftar alltid till 

begriplighet enlig Gadamer som här använder uttrycket horisontsammansmältning.  

Konstverket kan aldrig tömmas på mening och utmärks av att aldrig bli helt förstått. Då själva 

dröjandet är det som egentligen utmärker konsterfarenheten borde detta dröjande generellt 

vara den rätta attityden inför mötet med det främmande såväl som med traditionen.
33

  

Om vi följer och fördjupar oss vidare i några av Gadamers tankegångar runt bildning som 

höjning till det allmänna, är detta en mänsklig uppgift som kräver uppoffring, ansträngning 

och återhållsamhet. Gadamer går via Hegels begrepp om en höjning till det allmänna, vilket 

betecknar en täckande väsensbenämning av det mänskliga förnuftet i dess helhet. Bildning 

som höjning till det allmänna är en mänsklig uppgift. Den kräver uppoffring från det särskilda 

till förmån för det allmänna.
34

 Det är den mänskliga bildningens allmänna väsen. Vidare säger 

Gadamer att ”arbetet är hämmat begär i och med att arbetet formar föremålet är det verksamt 

utanför sig självt och sörjer för något allmänt.”
35

  Gadamer ställer oss inför arbetets väsen. 

Det som vid första påseendet, säger Gadamer, kan ses som ett avstående blir till en del av 

henne själv såtillvida att hon underkastar sig detta främmande.  Han skriver vidare att varje 

yrke har något som kräver att man ägnar sig åt sina uppgifter. Praktisk bildning bevisar att 

man uppfyller yrket från alla dess sidor. Man övervinner det som verkar främmande och gör 

det till sitt. ”Att hänge sig åt det allmänna i yrket är således tillika att veta att begränsa sig, att 

helt göra yrket till sin sak. Så är det inte längre begränsande”.
36

  

Att förhålla sig teoretiskt är som sådant redan det ett främlingskap för Gadamer. Åter går han 

via Hegel och antiken där Gadamer anser att grundtanken ändå förblir den riktiga. Nämligen 
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den att andens grundläggande rörelse är att lära känna det egna främmande i det främmande. 

Ja, att göra sig hemmastadd där. Anden är inget annat än återvändande till sig själv efter att ha 

varit det andra.  Såtillvida är all teoretisk bildning man arbetar sig fram till fortsättningen på 

ett bildningsförlopp som börjar långt tidigare. Varje individ som reser sig från sitt naturväsen 

till det andliga finner redan given materia, som hon får göra till sin egen. Det blir tydligt att 

det är hemkomsten till sig, inte främlingskapet, som utgör bildningens väsen.  Denna 

hemkomst förutsätter ett främlingskap.
37

 Således är bildningens kännetecken att hålla sig 

öppen för annat, för andra och mer allmänna synpunkter.
38

 

Åter till undervisningsdagen, gruppen, Evy och situationen som nu är bekant.  Jag vet att jag 

måste bemöda mig om att lägga fram kritiken till eleven så konstruktivt jag förmår. Jag 

upprepar för mig själv: att inte kränka, att inte sänka. Tidsmarginalen är knapp. Evy måste få 

utrymme för att säga sitt och visa vad hon känner. Jag fångar den känslomässiga processen 

med Evy och parallellt finns hos mig, om även något i bakgrunden, en medvetenhet att jag har 

ansvaret för de andra och för utbildningsprocessen som helhet. Vi skall stanna till, gå från 

nivå till nivå. Vad tänker och upplever Evy nu? Vad vill hon? Jag själv verkar inte tänka. 

Fokus är på Evys vidare väg. Jag bär med mig att jag inte stoppar någons känslor och 

reaktioner, en acceptans av människans yttringar. Det är en handlingens kunskap, en 

praxiskunskap som vilar på erfarenhet för att återgå till den aristoteliska begreppsapparaten. 

Här uppfattar jag att techne och fronesis går hand i hand. Här befinner vi oss, jag med mitt 

kunnande som även innehåller förmågan att spegla bristande kunskap. Evy med sina 

kunskaper men med en avsaknad av vissa färdigheter som visar sig i mötet med Lisa. Detta 

sker samtidigt som jag befinner mig ute i en terräng som bara delvis är bekant. Staketet eller 

ramen är bekant men några stigar ser jag ännu inte. De och utgången ligger förmodligen dolda 

under det höga gräset. ”Någonstans måste en utgång finnas, den saken är säker. Men det är 

inte du som söker den, det är den som söker dig.” 
39

Tidigare erfarenheter säger mig, att jag 

förmodligen kommer följa eleven genom det höga gräset, genom labyrinter av stigar och att 

hon finner sin. Hon är en duglig person. I ett ögonblick som detta måste jag vara uppmärksam 

på min maktposition och sträva efter att handla med omdöme. Jag har makten i min hand att 

förkrossa eller att förlösa. Jag undrar om Evy kommer att lyssna till mina ord och 

förhoppningsvis ta dem till sig. Jag måste med känsla för hennes personlighet och för hennes 

egen kraft framsäga det jag har sett. Här gäller det att balansera mitt omdöme, att handla 
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rättrådigt och helst att handla gott. Bevekelsegrunderna för mitt handlande, är att stå fast vid 

att det jag förmedlar och hur jag förmedlar det – och hoppas att det är gott för Evy, för hennes 

fortsatta kunskapsutveckling, klokskap samt för själens fortbestånd. För själens fortbestånd 

hos mig, hos henne och hos de gamla desorienterade personer hon möter i sitt dagliga värv.  

Den rätta handlingen – vad för mig dit? 

Vad sker i mig i samband med Evys´ uppvisande av sin film och dialogen som följer? Vad 

sker innan jag gör det jag gör? Innan jag fattar beslut hur jag lämpligen handlar i stunden, 

befinner jag mig i ett slags mellanrum, ett mellanläge där mitt inre pendlar mellan 

ytterligheter. Det går snabbt och jag tänker inte alls. Egentligen utan någon medvetenhet.  Jag 

bara är - närvarande och förnimmande. Ur min förståelsesfär i denna skrivande stund kan 

detta liknas vid det tillstånd Aristoteles benämner det intermediära.
40

 Där finns fler 

möjligheter att gripa vid handen. Då befinner jag mig i det momentet, som Aristoteles menar 

är att dra ut alternativen till de yttersta polerna, för att sedan, via ”det goda omdömet”, kunna 

balansera in mot ett mellanläge, det intermediära och handla enligt detta mellanläge.  

Min bakomliggande intention är vara ledsagande, in mot den ”nya” kunskapssfären. Min 

lärarroll och kursens målsättning medverkar till att jag handlar med elevens 

kunskapsutveckling framför ögonen. Där lutar jag mig nämast mot kunskapsformen techne, 

det vill säga kursens mål (den färdiga ”produkten”) och kriterier (en certifierad 

validationsarbetare kan och vet). Under hela utbildningen måste jag förlita mig på min 

praxiskunskap som helhet. Dessutom måste jag vara öppen och rörlig tillsammans med 

eleverna, utifrån deras kunskaper, personligheter och inlärningstakt. Det kräver lyhördhet, 

improvisation och utveckling av dialogen, vilket omfattar kunskapsformen fronesis. Val av 

övningar för att tydliggöra tekniker och påståenden, där övningen i sig är en form av techne, 

och själva valet av densamma skulle jag vilja härleda till förmågan och viljan att handla klokt 

och med visst omdöme, fronesis. Jag låter via en gestaltande övning de sagda begreppen 

ledsagas av elevens egna upplevelser. En övning som görs och upplevs i kropp, via sinnena, 

kan uppmärksammas och bli medveten.  

Mitt val av olika handlingsmöjligheter under och efter Evys´ förevisande av sin film, skulle 

kunna hänvisas till det Aristoteles benämner prohairesis/ handlingsavsikten.
41

 Jag har ett syfte 

med dialogen och hur jag processar inlärningssituationen. Jag önskar fånga Evys´potential 

                                                           
40

  Aristoteles, ”Inledning”, Den Nikomachiska etiken, s. 18. 
41

  Ibid. 



22 
 

och motivation med tanke på att hon vill komma vidare i sina färdigheter. Detta val säger 

Aristoteles, träffar man, egentligen redan innan, under den föregående överläggningen och det 

benämns bouleusis.
42

 

Jag är modell i den bemärkelsen att handlandet oss emellan direkt är kopplat till det handlande 

jag förväntar mig att eleverna uppvisar gentemot de gamla. Man tonar in, går med i känslan. 

Är detta så nära vi kan komma Aristoteles syn på de olika kunskapsformerna och att techne 

och fronesis är sammanflätade? Jag frågar mig vad det kan vara i vår kommunikation som inte 

har nått fram. Jag ställer mig fler frågor. Vad kunde jag gjort mer och annorlunda? Vad kunde 

Evy sagt, tidigare?  En atmosfär att tillit måste finnas i botten och den finns. Jag avvaktar, allt 

har sin tid. Jag påvisar något först när Evy verkar behöva detta något. Kanske kan jag här 

använda ett ord som ”takt”? Gadamer igen, som säger att ordet innefattar en ”….viss 

känslighet och förmåga till förnimmelse för situationer och hur man förhåller sig i dessa, en 

kunskap som vi inte kan härleda ur allmänna principer”
43

. Man kan i dessa situationer taktfullt 

överse med att låta något förbli osagt. Vidare är det då enligt Gadamer, taktlöst att säga ut det 

som kan överses. ”Överse betyder emellertid inte att bortse från något utan att hålla det under 

sådan uppsikt att man inte stöter emot men ändå kommer förbi.”
44

 Jag avvaktar under tystnad 

och jag är beredd. Evy kan bli nedstämd, kanske arg. Denna avvaktande under tystnad vill jag 

likställa med ”takt” emligt Gadamers definition. 

Martha Nussbaum nämner begreppet prosfaton, ett begrepp som stoikerna använde och som 

Nussbaum emellanåt till viss del också ifrågasätter. Prosfaton innebär att ett omdöme måste 

vara färskt för att vara likvärdigt med en emotion.
45

 Enligt sökning av grundbetydelsen av 

prosfaton kan följande betydelse också tas i betraktandet: nyslaktad och nytillverkad. Poängen 

i Martha Nussbaums användning av delar av begreppet är att en känslomässig avmattning och 

distansering äger rum efter hand. Jag gör här bruk av hela begreppet, det vill säga – känslan 

måste fångas upp i stunden för att klarhet ska erhållas. För att kunna påkalla skärpan i det 

faktiska, det som i stunden framträder. Till vardags använder vi något förenklat ordet 

`timing´. Därefter inträder distanseringen och en behövlig känslomässig distansering skulle 

jag vilja tillägga. Det gäller att fokusera på hur jag på bästa sätt kan förmedla, vilket också 

kan betyda att tiga, vad jag ser och samtidigt vara beredd på hennes reaktioner. Jag är 
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avvaktande, jag väntar tveksam och något villrådig. I detta tillstånd vet jag inte alls vad som 

komma skall. Jag kan bara lita på tidigare erfarenheter. Det första är att inse sin egen 

okunnighet och den känslan möter jag ständigt i min praktik. Enligt Platon, i Sokrates dialog 

med Menon, är Sokrates själv villrådig.  Man kan drabbas av darrockan, bli som förlamad, 

domnad, då man blir villrådig, men att Sokrates liknelse endast stämmer med mitt fall, om 

darrockan själv också är domnad. När han själv är domnad får andra att domna.
46

 För att 

citera Menon:  

Alla som kommer nära den fisken och rör vid den får domningar, och nu tycker jag att du har 

försatt mig i ett sådant tillstånd. Jag är verkligen alldeles domnad både i själen och i munnen och 

jag kan inte svara dig.
47

  

Detta är en talande och dramatisk bild på hur båda parter, lärare som elev blir ställda och 

frågande inför nästa steg. Denna gång blir jag själv partiellt drabbat, eleven tydligen helt. Man 

måste kunna visa sin osäkerhet, sin okunskap och bli drabbat av nya insikter.  Jag finner mig 

något snabbare än eleven i situationen som uppstod. Troligen främst på grund av tidigare 

erfarenheter. Detta öppna, inkännande och improviserade utbildningssätt bottnar i en vilja att 

försöka möta det som blir.”Livet är levande och vi inte kan veta vad som är bäst och riktigast 

förrän vi är mitt i handlingen.”
48

 

Att vila i det redan tänkta och att släppa 

Ett viktigt pedagogiskt grepp i undervisningen är att försöka åstadkomma ett sinnestillstånd 

av det slag att, den som deltar i läroprocessen inte mekaniskt övertar vad andra talar om som 

den enda sanningen. Man lär sig att lita på sina sinnen och sin tanke i kombination och att 

även kritiskt möta gängse uttalanden kring gamla personer med minnessvårigheter och 

demensproblematik. Här hamnar jag i det platonska begreppet doxa om det redan tänkta och i 

Gadamers kultiveringsbegrepp, som kännetecknar människans sätt att utbilda sina naturliga 

anlag. Vi är där – Evy elev och jag som lär ut. Vi står i rummet med våra tidigare kunskaper 

och färdigheter som är kopplade till den dagliga praktiken. Platon anser att vi bör begrunda 

gamla kunskaper, gamla sanningar, gamla, befintliga värderingar, doxai. Vi bör anstränga oss 

att uppfatta och också att uppskatta den mångfacetterade dynamiken i själva 

bildningsprocessen
49

. Platon ställer frågan att tänka det otänkta ur det redan tänka, enligt 
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Marcia Cavalcante-Schuback.
50

 Melberg, betecknar Gadamer mer eller mindre som en 

vetenskapsteoretisk anarkist och ska enligt ett citat hämtat ur Frankfurter Allgemeine Zeitung 

ha uttalat sig om studier och forskning:” Det finns inga regler och om de funnes, skulle jag 

tillråda att inte följa dem.”
51

Gadamer är skeptisk till metodik och anser att 

humanvetenskaperna lider av en övertro att metodiken skulle göra dem objektiva och befria 

forskaren från att ta personlig ställning.
52

  

Lusten, hjärtat och själen 

För en stund åter till grekerna och Gadamer. Tanken är den att en ”ny” slags kunskap skall 

träda in i eleven på så sätt, att den successivt blir en del av hennes vara, hennes subjekt. Enligt 

Platon kretsar bildningsfrågan, som tidigare nämnts kring begreppet paideia och framställs i 

hans filosofi även som, formens, paradigmets eller förbindelsens ursprung.
53

 Eftersom 

omvändning angår människan i hennes vara och äger rum i grunden av hennes väsen, måste 

tillvänjningen i respektive område vara oavbruten och långsam. Paideia innebär alltid en 

övergång enligt Martin Heidegger, men begreppet kan inte riktigt låta sig översättas
54

.  Jag 

knyter åter an till Gadamers kunskapssyn vad han anser vara den primära och riktiga 

bildningen: Det som vid första påseendet, säger Gadamer kan ses som ett avstående blir till en 

del av henne själv så tillvida att hon underkastar sig detta främmande. Enligt Gadamer 

innehåller det arbetande medvetandets självkänsla alla beståndsdelar som kännetecknar den 

praktiska bildningen: främst ett avståndstagande från de direkta begären.
55

  Jag ser det som att 

vänta in förändringen, vara i ett slags limbo. Helt enkelt, den tid det tar att vara i 

övergångsskedet. Man dröjer för att vänta in sig själv, själen. Själen, psyke beskriver jag i 

detta sammanhang efter aristotelisk tradition. Själen som då ska ses som en ren kroppslig 

komponent. Helt enkelt att upprätthålla livet. Själen inbegriper enligt detta koncept alla de 

funktioner som utmärker en levande varelse.
56

  

Jag lägger mig vinn om att inlärningen ska innehålla lustfyllda moment. Det är ”spännande” 

att upptäcka, se, höra och förstå. Att, på nytt få uppfatta utifrån alla sina sinnen. 
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Lustupplevelsen hänförs av Aristoteles till det själsliga: ”För de personer som är vänner av det 

ädla, är de saker lustbetonade som av naturen är angenäm det vill säga, de handlingar som står 

i samklang med den personliga förtjänstfullheten.”
57

 Man kan inte vara god om man inte 

finner behag i sina handlingar. För mig motsvarar dessa Aristoteliska rader i dagligt tal, att 

man bör vara road, bli inspirerad av det man sysslar med och de handlingar man utför, för då 

är din person i samklang med din själs glädje. Dessa handlingar som görs med hela din själs 

glädje är kopplat till att göra gott, verka i det samhälleliga. Lyckan är en form av 

verksamhet.
58

  Allt efter som utbildningen fortgår, blir min undervisning och handledning 

alltmer personinriktad. Det innebär följsamhet till individen och till den nivå som hon/ han 

befinner sig. Sokrates majevtik, förlossningskonst, det att föda fram det som redan finns i 

eleven, jämför jag gärna med våra undervisningstillfällen. Jag återkommer här till ett citat av 

Aristoteles, som enligt min tolkning omnämner vikten av att uppmärksamma var varje elev 

har med sig, befinner sig och utgå från det. Jag citerar:” I varje enskilt fall, får man nöja sig 

med vad det underliggande materialet medger och utreda frågorna så långt det är lämpligt för 

själva undersökningen.”Aristoteles säger, några rader längre fram i texten: ”Faktum är 

nämligen det primära och det man utgår från.”
59

 I detta exempel har vi en film, som är det 

primära och konkreta vi tar avstamp ifrån (ögonblicket). Ursprungshändelsen (ögonblicket 

före) som Evy själv tog avstamp ifrån, var det konkreta mötet med Lisa.  

Evy har inte ännu kommit till `nivån´, där hon har blicken, den blick som blir vattendelaren 

mellan gammal och ny kunskap. Hon ser inte och kan då ännu inte förstå. Eftersom Evy inte 

har tillgång till, ser hela skalan kan hon inte urskilja det som inte finns. Det som händer 

mellan Evy och mig när jag frågar henne och hur hon svarar, blir för mig det moment där 

färdighetsbristen framträder även uttalad i ord. Här har vi kommit till vad jag kallar ”platån” i 

inlärningsskeendet. Förmodligen måste hon befinna sig där en period för att senare komma 

vidare. Med den surrealistiska erfarenheten i ryggsäcken tänker jag på passionen för det 

okända och att vänta. Enligt Jan-Gunnar Sjölin ligger tyngdpunkten på förändringens roll, 

själva övergången från ett tillstånd till ett annat.
60

 Väntan ses på som ett nödvändigt tillstånd 

för upptäckter och avslöjanden. Det aldrig sedda och det okända intar en central position i det 
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surrealistiska tänkandet.
61

 Surrealismen är, enligt Sjölin en erfarenhet och ett tidlöst fenomen, 

ett sinnestillstånd av känsla och liv. Enligt det synsättet blir surrealismen inte bunden till en 

viss epok utan har funnits i alla skeenden i människans historia.
62

  

Vid undervisningsdagens slut samtalar Evy och ytterligare en elev med mig. De, som ännu 

inte riktigt har sett, inte kan praktisera Validationsmetoden full ut. De som kanske riskerar att 

inte bli ”godkända”. De andra har gått hem. Vi går igenom vad de bör tänka och göra. Det 

primära är att träna, träna mer. Det vill säga att praktisera och därpå att titta på och reflektera 

över filmsekvenserna. För under tiden man tränar kommer det. Erfarenheten skapar 

färdigheter och så småningom skicklighet. De påminns om att de är välkomna att höra av sig 

till mig och att de ska fråga sina kollegor. 

Om detta, nuets praktik talar och skriver Gadamer med hänvisning till Aristoteles som var den 

som insåg det ”avgörande”: ”Ett väsen som äger ett språk, kännetecknas av sitt avstånd till det 

som är samtida. Ty språket gör allt samtida. Genom att avlägsna mål görs samtida sker valet 

av handlingsalternativ…...”
63

 Genom att frigöra seende skapas en möjlighet till en annan 

förståelse. En förståelse, som måste gå via dig själv och dina egna upplevelser till förståelsen 

av andra människor, till den andre som en person. Först måste vi på något sätt göras 

mottagliga för detta andra. Det annorlunda. Den andre. Under hela utbildningen är tilliten ett 

kitt och med ord som tillit förstår vi kanske att relaterandet till den andre är en förutsättning. 

Jo, att tilliten och relationen i kunskapsöverförande sammanhang är önskvärd och i det jag lär 

ut nödvändig. En ny grund som bygger på din egen känslighet, din förmåga att se den andre, 

att kunna bekräfta behov och känslor i det ögonblick som mötet sker. Nu ska jag som lärare 

bekräfta eleven såsom validationsarbetaren senare ska möta och bekräfta den gamle.  

Livet som levs är i varje stund rörligt. I de oändliga mängderna av möjliga ögonblick, stannar 

vi då och då upp och fångar nuet, det nu som vi kan benämna ögonblicket. Ögonblicket är 

punkten där den möjliga framtiden ligger öppen och naken och - samtidigt punkten där 

individens historia är med som bakgrundsbrus. Det viktiga är att förnimma den andres 

ögonblick och vad som förmedlas däri. Situationen blir gripbar. Det är i detta fält – det öppna 

fältet – som eleverna kan lära sig att gå omkring i, att skutta i, för att därpå korsa tillsammans 

med mig och andra, att bli lite mindre rädd för det ovissa. 
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…….  Var inte rädd för suset i den inre skogen, för halvtonerna, för kvartstonerna, bortdöendet, 

som kan vara en begynnelse….. Den inre skenbilden är inte lögnaktigare än den yttre 

vrångbilden. Inblick hjälper inte mot allt. Grisen blir inte renare, gåsen inte klokare, åsnan inte 

fogligare, men haren blir lite mindre harig när den korsar det öppna fältet. Försök! Var inte 

rädd.
64  

Under utbildningsdagarna lär eleverna att uppehålla sig där på fältet med mig. De bör söka 

redan befintliga stigar och de måste trampa upp nya, egna. Liknande processer bör ingå i 

grundattityden och förs vidare i det som tangerar ”modellinlärning”, ibland även kallat social 

inlärning.
65

 Albert Bandura, kanadensisk socialpsykolog säger att vi lär oss via observation 

och imitation och att vi tar efter sociala beteenden, attityder och känslor. Hans teorier omfattar 

bland annat: uppmärksamhet, minne och motivation. Förmågan att översätta, alltså kunna 

upprepa beteende som du kommer ihåg förbättras med erfarenhet. Bara genom att föreställa 

oss något förbättrar vi våra förmågor. Du måste vara motiverad för att upprepa och imitera ett 

beteende och Bandura nämner att bland annat att tidigare betingning och förstärkning 

påverkar inlärningen.
66

 I inlärningssituationen innebär detta att det ska finnas likheter mellan i 

hur jag är, talar och rör mig tillsammans med eleverna med hur eleverna i sin tur, talar, rör sig 

och är tillsammans med de gamla. Praktiska övningar, som belyser och fördjupar det vi talar 

om genomsyrar hela upplägget. Här, kan jag återknyta till en logik av sammanhang och om 

handling som inte begränsas av ord.
67

”Man måste förvandla tekniken så att konsten blir en 

konstlös konst, som växer ut från det omedvetna” enligt Eugene Herrigel.”
68

  Vår tillvaro 

tenderar att lätt påvisas i kategorier. Dualism förblindar vår utblick, enligt mitt sätt att se. Att 

kunna medge att livet är mer mångfacetterat och komplext än vid första anblicken är inte 

något som vi utan vidare anammar. Konstfärdigheten ligger i att se även hela gråskalan. 

Förnimmandets gemak 

I varje möte, från vardagsmöten till de mer professionella finns en form av ovisshet i vad som 

kan ske och vad som sker. I undervisningssituationen försöker jag överföra den hållningen till 

eleverna. Vid äldreboenden som i hemmen ska de validationskunniga, de som nu är elever, 

kunna stå ut med denna form av ovisshet. En hållning som gör oss öppna för stundens 
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möjligheter. Det fodrar, att vi lär oss att ”vila på hanen”, vänta in och lyssna in vad som 

verkligen uttrycks. Mötet och kommunikationen går av stapeln i detta nu, i ögonblicket i 

kairos. Det nuvarande ögonblicket är en subjektiv psykologisk processenhet – helt plötsligt 

finns en minnesbild eller en ny tanke, en varseblivning. Detta formar vi omedvetet och 

intuitivt. Fenomenologiskt sett finns det ingen flyktmöjlighet, säger Daniel Stern.
69

Han 

använder i likhet med Moreno begreppet ögonblick som ett möjligheternas ögonblick, en 

öppning till förändring. Stern resonerar även kring ögonblicket som en temporal 

grundläggande enhet. Det tidsintervallet (i genomsnitt tre till fyra sekunder) motsvarar den tid 

som krävs för att göra meningsfulla grupperingar av stimuli.
70

 Även begreppet implicit 

vetande är en viktig utgångspunkt för Sterns resonemang. Implicit relationellt vetande är 

enligt Stern en icke medveten, en icke-verbal en icke-berättad, kunskaps - och 

representationsdomän.
71

 Vad kan då detta begrepp sammanliknas med? Hela livet, i varje 

möte via kroppen, gesten, rösten och språket kommunicerar vi, berättar vi om oss själva. 

Mötet möjliggör samtal men det efterlängtade gensvaret är ofta ordlöst. Samtal och berättande 

kan ske var som helst. Att värma upp till dynamiken i nuet, och ögonblicket - Här och Nu - 

gör man i själva mötet.  

Jag har ofta funderat kring begreppet intuition och nu närmar jag mig åter frågan kring 

intuitionens väsen. Intuition i betydelsen hur vi förnimmer och uppfattar många samtida 

sinnesstimuli och anar och ser en enhet, en form. Outtalat om inre essens eller som yttre form. 

Något framträder i ditt inre. För mig är det något som ligger bortom, utanför den gängse 

definitionen av verklighet och helt kopplad till konstens domäner. Till seende, sinnen och 

förnimmelse och därmed till känsla. Hans Larsson har författat en skrift i ämnet där han bland 

annat säger, att han initialt utgår från instinkten, att han får en fingervisning av instinkten. 

Vidare undrar han vad det är som sker när vi i en sådan stund får klarhet och ser. Han jämför 

med den medvetna reflektionen som bara kan operera med att ringa in ett fåtal förhållanden 

emedan det intuitiva arbetar med att kunna hålla många intryck och associationer samtidigt. 
72

 

Han fortsätter:” Och om nu i en stund jag lyckas hålla tag allt på en gång- då är det just hvad 

jag kallat intuition som äger rum, den comprehensio aestethica som i en blick sammanfattar 

en åskådning……”
73

Gestaltpsykologin går via den konstnärliga erfarenheten för att närma sig 
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intuitionens väsen.”Intuitionen antyder den slutliga produkten. Från början projiceras bilden 

som en hallucination; emedan konstnären inte förstår drömmen; han vet inte vad han tänker 

sig; det är hur man arbetar med själva mediet(materialet) som praktiskt taget avslöjar hans 

intentioner och tvingar honom att realisera den (översatt av författaren).”
74

 Detta ordlösa 

överförbara mellan människa till människa, från miljö till människa. Denna infärgning av 

varandra. Detta bortom orden. Förmågan att raskt uppfatta en form, en bild, en stämning. Vi 

befinner oss helt i förnimmandets gemak. I ett rum utan ord. Jag kallar detta förrummet till 

känsla och omdöme. Åter en blick mot Aristoteles som i sin avhandling ”om Själen” 

applicerar sin syn på psykiska processer till begrepp som förnimmelse, fantasi, begär, minne 

med flera. Jag ställer nu en fråga rörande Aristoteles resonemang kring klokhet och vetande 

om det kan ha en samhörighet med detta hela seende?  Med en helhet, en form som uppfattas 

och uppskattas i hela sin kvalitet. Aristoteles säger: 

…… medan klokheten befattar sig med det yttersta, om vilken det inte ges vetande utan 

förnimmelse, ehuru inte i samma bemärkelse som vi förnimmer de olika sinneskvaliteterna, utan 

på samma sätt, som vi i matematiken uppfattar att en särskild figur är en triangel.75 

Möten som konst – Konst som möten 

Möten mellan människor specifikt med det exempel vi har följt i texten ovan kan enligt mitt 

förmenande jämföras med konstuttryck. Du måste behärska ditt instrument, förstå och känna 

nyanser, skiftande yttringar i såväl kropp som i tanke. Du är, du är öppen och mottaglig 

samtidig som du är och gör. Därpå kan du i ögonblicket ge känslan ett uttryck som 

människoarbetare, här som lärare – i mötet och som konstnär. Under undersökningens faser 

har jag alltmer upptäck, att de ord jag använder i beskrivning av Evys och mitt möte kan likna 

det förfarande jag har i mitt eget bildarbete. Tomheten, dröjandet, en impuls och så blir det 

något, en bild träder fram.  Under tiden jag arbetar formas och växer bilden successivt inför 

mina ögon. Vi målande personer använder uttrycket ”att proppen är ur.” Det betyder att du har 

fritt flöde i skapelseakten, inga tankar får stå i vägen. Rent allmänt eftersträvar musikern att 

behärska och finslipa hanterandet av sitt instrument; dina penslar, färger och ark som målare, 

din kropps rörelser, andning och rummet som dansare. Den kreativa impulsen uttrycks då i att 

skriva ett musikverk eller framföra det; att författa en bok; måla en tavla eller utföra en dans. 

Att själv skapa kräver vissa förberedelser, i ensamhet och avskildhet. Om vi nu fortsatt håller 
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oss vid rent konstnärliga uttryck i traditionell mening är att skapa med andra, att samspela i 

grupp och att spela i en orkester eller att vara del i en ensemble dans som scenkonst. I 

människoarbetet, nu specifikt Evys och mitt arbete, där är möten och samspel i mötet själva 

konsten och uttrycket. Då ett flyktigt konstverk i den meningen att inget färdigskrivet koncept 

föreligger. Situationen kan aldrig upprepas. 

J L Moreno definierar färdiga konstprodukter som kulturkonserver. De är den slutgiltiga 

produkten av en kreativ ansträngning. Som exempel nämner han att detta kan formuleras i en 

pjäs, en bok eller en tavla. Det är det ”institutionella” bevarandet (översatt av författaren).
76 

Med kulturkonserven i åtanke är även de koreograferade, de notsatta, de skrivna konstverken 

som uppförs gång på gång en slags konserver som ständigt blir till nya konstverk i utförarnas 

händer, sinnen och fötter. Bilden, skulpturen och installationen är i ett hänseende beständiga, 

är faktiska objekt, som vi ser, upplever och eventuellt får ta i. Samtidigt är de outforskade och 

nya för varje annans blick och i de sammanhangen framträder mötet mellan beskådaren och 

konstverket kanske med större tydlighet. Gång på gång är konstverket öppnat för den som står 

framför det. Men i all konst som någon ser, lyssnar till eller i samband med att de rörliga 

konstarterna uppförs då verkställs den så kallade ”konserven” gång på gång. I ett nytt kok, så 

att säga. Vi kan göra en förenklad jämförelse med anrättandet av en måltid. Ett recept finns, 

sedan gör råvarorna,(inklusive kryddor) och främst kocken sitt. Råvaran är det redan skrivna: 

partituret, replikerna och liknande. Kocken är dansaren, musikern eller skådespelaren. Tråden 

med fördjupning kring dirigenter, regissörer till scenografer och belysningsmästare lämnas till 

en annan berättelse(om den inte redan finns). Anrättningen är färdig och gästerna får smaka, 

publiken får ”smaka” på det uppförda verket. Ett verk som blir något olika i form och i smak 

var gång det görs och serveras. 

Hans-Georg Gadamer anger dessa konstuttryck som den reproducerande konsten och anser att 

konstnären här tar sig an verket i ett förhållande till en förebild men på intet vis handlar det 

om en efterbildning: ” De lämnas fria för efterföljande gestaltning och därmed håller 

konstverkets identitet och kontinuitet öppna mot dess framtid.” 
77

 Konsten eller kanske det 

blir något klarare om vi säger att själva konstuttrycket är konsten.  Konsten att mötas. Konsten 

att läsa varandra för att appellera till Gadamers reflektion rörande läsningen som den struktur 

som utmärker alla meningsbildande processer.  Läsningens process gör att läsaren kan gå in i, 
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lämna den privata subjektiviteten för det samförstånd processen syftar till.
78

 Det är det som 

kan uppstå, kreeras i det ögonblick individer möter varandra. Detta motsvarar Morenos 

uppfattning om det skapande ögonblicket, som också är förmågan att se var dag, varje 

situation med nya ögon. Häri får livet mening. 

Åter till tråden där i undervisningsögonblicket där mitt handlande åsyftar en möjlig och annan 

framtida beredskap för Evy. Att hon ska kunna se det hon denna dag ännu inte ser. Således ett 

möte med sikte på en ny öppning och nya möjligheter. Undervisningsögonblicket innehåller 

således en intention. Handlingen utgår, gång på gång som om det vore för första gången. I ett 

nödgat behov att sätta punkt i mina upptäckter vill jag nämna vikten av improvisation. 

Musiker vet vad det vill säga att improvisera. Jag hittar en spännande beskrivning av en 

åtskillnad av improvisationen och ögonblicket i en text om improvisationsfilosofi. Att genom 

urskiljande i själva lyssnandet, att vi lyssnar efter och upptäcker ett visst anrop (Heideggers 

”there” enligt Peters) kan ge större dynamik och bli mer produktivt genom att även knyta 

samman det med Nietzsches sammanlänkning till den eviga förnyelsen, och vilja-till-makt. 

Genom att göra så, säger Gary Peters, innebär det att ge vad som finns och kan ses som en 

villighet till framtid. En framtid som då har värdet av att kunna bli ett förflutet som återvänder 

till det eviga. Peters fortsätter, ”en av konsekvenserna med hänseende till improvisationen är 

att istället för att vara i ögonblicket tänks den kreativa handlingen här i termer av en vilja-

framtid-förflutet – flygandes baklänges in i framtiden” (författarens översättning).
79

Ett 

svårsmält stycke, men jag kan inte hålla mig då denna läsning öppnar ytterligare en dimension 

i förståelsen av kvarhållandet som ett vakuumläge och för improvisationen. Enligt min 

uppfattning tar situationen med Evy inte bort mig från ögonblicket som sådant men Evy och 

jag arbetar gemensamt mot en ny öppning, en annan lösning och vilja till en ny framtid. 

Genom att dröja, sedan fixera ögonblicket öppnar vi för improvisation. Den öppningen 

förutsätter i sin tur att vi kan vara spontana i bemärkelsen öppna för vad som komma skall. 

Detta är ögonblicket som gör det möjligt att få till stånd en dialog. Det praktiska kunnande, 

fronesis måste riktas mot den konkreta situationen och där måste man gripa omständigheterna 

i alla dess variationer. Det betyder att under en sådan tillämpning utvecklas klokskapen under 

tiden du handlar och arbetar. 
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Några avslutande ord 

I skrivandets vindlingar ska jag så sätta punkt. Jag har följt människor med 

demensproblematik i många år, mött dem vid olika institutioner och i hemmen. Fortsatt 

noterar jag att dessa människors försök att nå oss, deras behov av att kommunicera, ofta 

beskrivs som symptom på sjukdom och definieras i diagnostiska termer. Uttryck av mänskligt 

vara och lidande sjukförklaras lätt inom medicin, specifikt inom psykiatrin. Det har enligt mitt 

förmenande återverkningar inom hela äldreomsorgen och på sikt en påverkan av hela 

samhällets utveckling i hur vi ser, tänker och talar kring hälsa och sjukdom. När 

problemformuleringar överskuggar det skönjbara blir det svårt att se möjligheterna. Jag 

återkommer gärna till Jurgen Reeder och hans resonemang om vårt oreflekterade beroende av 

det medicinska paradigmet. 

Men om kunskapen väljer ett språk och ett tänkande som formats av det medicinska paradigmet 

som förebild blir den lätt så upptagen av att skilja det sjuka från det friska, att den många gånger 

enbart tycks förmå registrera patologi och destruktivitet varhelst den vänder blicken.
80

 

I enlighet med Fredrik Sveneaus instämmer jag till fullo att vi bör beakta vem och vilka som 

har tolkningsföreträde i sjukdomens väsen och yttringar och vill därmed citera: ”…… man 

bör fråga sig vem som har makten att bestämma sjukdomens mening, vem som definierar vad 

som är sjukt och friskt och med vilken form av kunskap och vilka värderingar.”
81

. 

Åter till mina frågeställningar: blir de besvarade? Ja, delvis får jag syn på arbetsprocessen och 

kan efter hand sätta ord på den. Nog tycker jag mig kunna utläsa den praktiska kunskapens 

faktiska närvaro i texten. Ögonblicken visar sig vara mångfaldiga och förundrad blir jag över 

den praktiska kunskapens otaliga och djupa vindlingar. Jag uppfattar mig ha nått en djupare 

kunskap via den undersökning som arbetet med essän har möjliggjort. Evys och mitt möte, 

mina förmågor och handlanden kan spåras till Aristoteles och förankras i Gadamers tänkande 

kring människans väsen och bildning. Det förtydligas hur mitt konstnärliga arbete och blick 

har gett mig ett arbetsredskap, ett förhållningssätt i undervisningssammanhang och som 

hjälper mig i mötet med Evy och det ännu icke sedda.  

Ord och begrepp som tidigare var bekanta: ögonblicket, öppenhet, spontanitet och inlevelse 

stiger relativt snabbt fram ur händelseförloppet. Snart visar sig ett mer mångfacetterat innehåll 
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och nya ord framträder: dröjandet, intet, intuition och improvisation, vilka visar sig vara av 

allra största betydelse för händelseförloppet. Avvägningen, det ständiga pedagogiska 

dilemmat, mellan att styra och att dröja, tycker jag framträder med tydlighet. Intentionen är att 

föra eleven mot målet att bli ”godkänd” och jag måste lita på min förmåga att kunna leda 

henne dit. Det som leder mig är tidigare erfarenheter som jag bär med mig, personliga som 

professionella från möten med människor. Jag har även med mig en visshet från tidigare 

utbildningstillfällen, där liknande situationer uppstått, att det kommer bli bra. Här bärs jag av 

övertygelsen att Evy kommer att nå sitt mål, tillika det gemensamma målet: att kunna 

praktisera Validation, att bli certifierad.  Tid och träning. Praktisera så ”kommer det”. Vi 

väntar. Med detta är handlingsalternativen egentligen begränsade. Det framstår inte som 

seriöst att blunda, ignorera eller släta över situationen och hoppas att det löser sig.  

I modern språkdräkt använder vi oftast inte ordet dygd. Vi talar hellre om förmågor och 

handlingsdispositioner, till exempel: uppmärksamhet, lyhördhet, samarbetsförmåga, 

urskiljningsförmåga, improvisationsförmåga, respekt och kunskap. I texten utläser jag 

exempel på dessa förmågor, hos Evy och hos mig. Jag är övertygad att dygderna utvecklas i 

hur man förhåller sig till andra. Denna tanke utvecklade redan Aristoteles, att en dygd inte 

gjordes i isolat, utan något som sker med det bästa för en hel gemenskap för ögonen. 

Från berättelsen tycker jag mig kunna utläsa att och hur vi dröjer och avvaktar och att jag 

fångar ögonblicket då det ”blir” lämpligt. Processen innehåller en försiktighet ledsagad via 

röst, gest, blick och närvaro. Jag utsätter Evy för ovisshet, obehag och tomhet i situationen, i 

det infångande ögonblicket. Dialogförsöket är trevande men i bådas intresse. I mötet och i 

dialogen, som enligt Gadamer är ”den mänskliga förståelsens kärnfenomen” framträder bådas 

vår önskan till en förståelse av situationen som av varandra. Gadamer säger att den strukturen 

utmärker alla meningsbildande processer.  Vi ”läser” situationen och varandra och denna 

process gör att läsaren kan gå in i, lämna den privata subjektiviteten för det samförstånd 

processen syftar till. I vår gemensamma ansträngning, Evys och min, finns också en inbäddad 

intention, ett hopp om hennes framtida kunnande och förmågor. Stunden kräver ansträngning 

av mig och uthållighet från oss båda. Av Evy krävs ett fortsatt arbete av uppoffring och 

ansträngning.  Jag tror mig förstå att det är detta som gör ett arbete möjligt att också bli till en 

höjning till ”det allmänna”. Att arbetets väsen blir mer och för det allmännas goda. Detta 

arbete blir verksamt utanför oss själva och därmed också meningsfullt. Gadamer framhåller 

att konsterfarenheten kännetecknas av dröjande och i min förståelse av dröjandet i 

undervisningsexemplet, ges ”läsandet” ett utrymme och därmed kan handlandets väsen 
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framträda i själva ögonblicket. Ögonblicket som bär på potentialitet och som för Moreno är 

det skapande ögonblicket. Som jag nämnt tidigare är människoarbete för mig ett konstuttryck.  

När det är som bäst kanske jag borde tillägga. Tillåts tomhet och dröjande infinner sig en 

impuls och kan bli till något som träder fram. Du är öppen och mottaglig samtidig som du är 

och gör. Man kan övervinna det som verkar främmande och göra det till sitt för att fortsätta på 

Gadamers resonemang kring den verkliga bildningens väsen. Eleverna arbetar med det i 

utbildningsgrupperna, och Evy uthärdar sitt icke seende. Hon står fast för att gång på gång 

dröja och reflektera. Hon bemästrar så småningom det tidigare icke sedda och det främmande 

kan nog därmed anses blivit erövrat. Hon övervinner det som främmande och gör det till sitt. 

Hon har hittat hem enligt Gadamer. 

Vi dröjer men kan inte bli kvar i ögonblicket. Det är i den stunden improvisationsmöjligheten 

kan få utrymme, kan infinna sig. Det vill säga, om du griper den. Där blir improvisationen det 

skapande ögonblicket också den handling som bär på en vilja till framtid. Enligt min 

förståelse sammanlöper det med Morenos beskrivning av tiden. Framtid, nutid och förflutet 

möts ständigt i ögonblicket. Detta sätt att applicera tidens dimensioner, samtidigt verkande i 

människan framstår för mig som fronesis hela väsen. Det moment där vi står och ”väger”, där 

vårt omdöme, vår takt och klokskap framträder i en handling. Fronesis tidsbundenhet: i nuet 

möter vi framtiden med ett förflutet och där ögonblicket är skärningspunkten. Moreno går ett 

steg längre i sin förståelse av ögonblicket då han för in det tudelade nuet. Nuet är för Moreno 

en universell, statisk, formell och passiv kategori. Ögonblicket är den dynamiska och 

skapande kategorin. Tiden är en ständig rörelse. Där i ögonblicket möjliggörs mötet och blir 

det skapande ögonblicket. Här kommer konstfärdigheten i öppen dager, blir synlig enligt mig. 

Evy ges utrymme, tar plats och kan därmed erhålla en ny erfarenhet. Situationen påverkar 

henne så att hon först förnekar någon som helst skillnad, blir sedan stum och bortvänd innan 

hon gråter. Jag ser det som stunden då hon tillåter sig själv att släppa. Just här öppnas en 

möjlighet för andra perspektiv. Hur situationen påverkar mig har beskrivets i texten som 

helhet men jag vill tillägga att jag existerar i parallella världar: en som flyter och en som 

håller ihop.  Ramverket (techne) för hela utbildningen och för varje utbildningstillfälle finns 

uppenbarligen inkorporerad i mig och möjliggör, får mig att under processens gång kunna 

praktisera min kunskap och säga eller/ och göra vad som är lämpligt i stunden. Här framstår 

handlandet, som ren fronesis, en praktisk klokhet. Ramverket innebär att jag håller i tyglarna 

och vid ett tillfälle som detta betyder det att jag i stunden erfar när det är läge att släppa efter 

för att senare åter hålla stramare i dem. Jag och eleven måste momentant uthärda ovissheten. 
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Kanske vågar jag hoppas att denna essä kan vidga förståelsen i hur vi lär oss och att den 

praktiska kunskapen synliggörs; att den springande punkten i alla möten människor emellan 

innehåller kunskapsformen fronesis och är därmed tätt sammanbunden, (som en knypplad 

spets) av till de mänskliga förmågorna: inlevelseförmåga, samarbetsförmåga, respekt, 

intuition och helhetssyn. 

Tidigare erfarenheter och nya leder mig till outforskade områden. Utsiktspunkten är, väl 

utkommen från skogspartiet vid kanten till en okänd terräng, marken där mina fötter står.  

Fältet breder ut sig jag siktar in mig på att korsa det. Vad finns där? ”Kunskapen har varken 

gräns eller slut.”82
 Att återvända är inget alternativ. Livet har en rikting. Jag lyssnar till Werner 

Aspenströms ord och blir nog lite modigare om jag korsar det öppna fältet tillsammans med 

de andra. Jag har övervintrat som fröken Granbuske tillsammans med mina elever och nu tar 

vi oss, den ena efter den andra, över fältet och jag tror allt att vi blir lite mindre rädda längs 

vägen. 

Evy tog sitt certifikat med glans drygt ett halvt år senare tillsammans med två andra, som 

också behövde mer tid. Då hade Evy sett det som inte var synlig den där undervisningsdagen. 

Själv har jag gjort en utvidgning i min egen kunskapsinhämtning, i praktisk kunskap. Jag har 

roats, själen är med och jag fortsätter vandringen.  
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