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Intuition, tvivel, besinning 

Pamela Schultz Nybacka 

Del I.  
Ryktet säger att det råder oro bland studenterna.  

Det är andra kursveckan inom ledarskapsmomentet i ämnet 
företagsekonomi på avancerad nivå och en av mina två lärarkol-
legor ringer mig på mobilen där jag står på vändplanen utanför 
en helt annan arbetsplats. Hon berättar att studenterna på vår 
gemensamma kurs undrar hur de ska ta sig an nästnästa uppgift. 
Det undrar även jag, det är första gången jag är ansvarig för 
kursen. Lärosätet i fråga är nytt för mig och ligger en tågresa 
bort. Höstsolen lyser mig i ansiktet där jag står, och jag blundar. 
Jag försöker orientera mig, från ett lärosäte till ett annat, från en 
kurs till en annan. Några ögonblick senare har jag kursbilden 
och processen klarare framför mig. Jag öppnar ögonen igen och 
efter en tyst överläggning, med min kalender i sinnet, föreslår jag 
att vi kallar till en extrainsatt timme med informationsträff efter 
min undervisning nästa gång jag är på plats. Då anar jag ännu 
inte att denna träff kommer att väcka liv i min egen oro. 

Efter att jag avslutat mitt seminarium, hastar jag till en före-
läsningssal i den avlånga byggnaden. Korridoren går som en aorta 
genom huskroppen. Det är svårt att ta sig fram snabbt, många 
studenter strömmar förbi i klungor och jag skulle behöva rull-
skridskor för att komma fram i god tid. Lokalen är stor; den skulle 
rymma en hel konferens. Lärosätets vepor ramar in scenen. In-
trycket av scenen är alltför högtidligt för detta tillfälle, och jag 
känner mig plötsligt liten där jag tar min plats i amfiteatern. 
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En tredjedel av studenterna är redan på plats. Längst bak i 
salen sitter de unga männen med mössor och jackor på. Det ser 
ut som att de sjunkit ner i stolarna för några minuters långtråkig 
vila innan de måste vidare på sin mödosamma färd genom livet. 
De kommer att resa sig, sluta sina led och fortsätta att gå, som 
om inget särskilt möte hade ägt rum. 

I de främre raderna sitter de unga kvinnorna med raka ryggar 
och jag tycker de tittar hoppfullt på mig. Jag känner igen blickarna 
och jag tror de betyder att de önskar att jag som ny kursansvarig 
och kvinna ska kunna vara deras efterlängtade förebild. Med en 
gång anar jag att de unga kvinnorna kommer att bli besvikna på 
mig. De kommer att ha genomskådat mig när mötet är slut. Jag 
är inte någon stark och framstående ledargestalt. Jag är trots allt 
bara en snabbinkallad lärare med tidsbegränsat deltidsvikariat. 
En av mina förra kollegor hade just välkomnat mig till kretsen av 
det så kallade LAS-proletariet inom akademin. Min doktorstitel 
är bara några månader gammal och väger lätt där jag står fram-
för dem, redo att sätta igång mötet.  

Uppgiften jag ska presentera går ut på att söka upp en ledare 
inom en verksamhet för en intervju. Studenterna har aldrig tidi-
gare intervjuat någon. De har ännu inte skrivit sin kandidatupp-
sats. De gnager på pennorna och undrar över teorins roll. Jag 
svarar så gott jag kan och försöker förmedla att de ska behålla en 
kritisk distans till den intervjuade ledaren, och inte dras med i en 
lovsång. Ett kritiskt förhållningssätt är lösningen! Inspirerad av 
ögonblicket ger jag mig på en spontan metafor över deras grup-
parbete. Teorin förvandlas till en vagn som fylls på med deras 
insamlade data. För att vagnen ska röra sig måste de skjuta på 
med egen tankekraft och diskussion. De behöver ange riktningen 
och se upp för fallgropar. Jag ritar för fullt. Bilden på tavlan blir 
alldeles kluddig. Den ser inte alls professionell ut, snarare ama-
törmässig. Mina kinder är lätt röda och jag är full av något slags 
energi när jag avslutar informationsträffen. 

Framför mig samlas en liten kö med tre eller fyra studenter 
och deras gruppkamrater som vill stämma av sina planer med 
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mig. Då ser jag i ögonvrån en ung och storväxt man. Han sitter 
tungt i stolsraden och stirrar på mig. Jackan är slumpad över 
ryggstödet, sportbagen ligger stadigt på golvet. De andra unga 
männen har redan gått. Jag får känslan av att något är fel. Slås av 
intrycket att han alls inte väntar på mig, utan snarare väntar ut 
mig. Den första tanke jag får är bilden av ett rovdjur som är 
beredd att vänta länge på sitt byte. Mannen bidar sin tid och tar 
stöd mot en uppfälld arm. Hans huvud är rakt och ansikts-
uttrycket helt neutralt. Efter en stund har alla frågor besvarats, 
kön framför mig skingras och mannen är den ende som är kvar.  

Han talar till mig först när den sista studenten har lämnat lo-
kalen. Jag undrar vad som nu ska komma, eftersom han verkar 
vilja vara ensam med mig. Han har klivit fram där jag står och 
ber mig om tips på en biografi han kan välja inför den allra sista 
uppgiften på kursen. Han är stor som ett torn framför mig och 
säger att han vill läsa om en snäll person. Rösten rymmer inte 
någon vidare entusiasm. Tanken slår mig att han inte ber om 
detta av intresse, utan av nödtvång. Jag nickar med den entusi-
asm han inte delar och föreslår en biografi över Dalai Lama eller 
Martin Luther King och berättar om Stefan Einhorns bok Kon-
sten att vara snäll. Jag hoppas att jag ser ut som om jag tror att 
han verkligen är intresserad av etiska frågor. Han lyssnar noga, 
men utan att le.  

Någonstans i sammanhanget gör han en opåkallad och cynisk 
kommentar om att en av de kvinnliga gästföreläsarna hade svarat 
jakande på studenternas fråga om det är viktigt med etnisk 
mångfald på företagen. Inom den stora studentgruppen finns 
också en tydlig minoritet med påbrå från länder utanför Europa. 
Jag blir plötsligt medveten om hur blond och blåögd han är, och 
om hur mörkhårig och brunögd jag själv är. En gammal rädsla 
får grepp om mig nu. Med ens kommer minnena tillbaka från 
min tonårstid då skinheads och rörelsen Bevara Sverige Svenskt 
ständigt gjorde sig påminda överallt i Stockholm, och om hur jag 
alltid, vart jag än gick och vem jag än talade med, fick frågan om 
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var jag egentligen kom ifrån. För det kunde ju vem som helst se, 
att en sådan som jag inte hörde hemma i Sverige.  

Nu står jag där i utkanten av en främmande stad och kan 
konstatera att jag inte har en aning om vad som pågår. Jag för-
står inte om han söker medhåll hos mig för sin cyniska kom-
mentar, eller om han försöker ge mig pikar för min eventuellt 
svårtolkade etnicitet. Ingenting i hans kroppshållning eller ut-
tryck röjer hans syfte. Efter en stund lyfter han upp sin väska och 
antyder att han har ett nödtvunget möte med en myndighetsper-
son. Jag ser plötsligt framför mig en övervakare av något slag. 
Innan vi skiljs åt säger han med eftertryck att han verkligen 
måste bli snäll. Jag svarar något allmänt uppmuntrande och 
oförargligt för att upprätthålla intrycket av att jag svarar som 
hans lärare, och inte som den vaksamma tonåring jag nyss känt 
mig som. Under tiden tänker jag att människor som redan är 
snälla inte behöver bli det. Min slutsats är att det här är en män-
niska som brottas med svåra känslomässiga problem och att han 
troligtvis är snar till våld. 

I seminarierummet någon vecka senare kan jag konstatera att 
studentgruppen är något lugnare. I stället har en odefinierad oro 
slagit rot i mig. Med viss ängslan noterar jag att den storväxte 
mannen går i min ena grupp. Jag sitter längst bak under arbets-
gruppernas redovisningar framme vid tavlan. Mannen sitter på 
en stol i raden framför mig och vrider på huvudet tills han ser 
mig. Jag vågar inte möta hans blick. Han tittar på mig länge. 

Snart är det sena eftermiddagsmötet klart. Gruppen gör sig 
redo att lämna rummet. Mannen gör ingen ansats till att resa på 
sig. Jag liksom fryser till i mitt inre. Jag ser på den unga kvinnan 
som ställt sig framför mig; hennes läppar rör sig. Hon ber mig 
om något slags råd och jag svarar som på autopilot, oklart vad. 
Hon har mycket på sitt hjärta. När hon blivit nöjd med mina 
svar börjar jag packa ihop mina saker. Jag vill inte höra vad 
mannen har att säga den här gången. Jag vill signalera till honom 
att jag den här gången inte ska stanna kvar. Till slut måste även 
mannen resa på sig och följa med mig och kvinnan ut i korri-



 
 

I N T U I T I O N ,  T V I V E L ,  B E S I N N I N G  

 75

doren. Där säger jag ett hastigt hej då mitt i småpratet, vinkar 
bestämt och backar in i rummet igen och stänger dörren efter 
mig. Låser. Släcker lyset. Jag står och skakar några sekunder. 
Efter en stund rotar jag i väskan efter min mobil. Jag ringer 
någon och växlar några ord, jag tror det är med min man, men 
jag minns inte helt säkert.  

Det dröjer en stund innan jag vågar gå ut ur rummet och 
skyndar mig över gården till den andra byggnaden. Nu, tidigt på 
kvällen är korridoren nästan folktom, men den är fortfarande 
alldeles för lång. Jag kommer fram till vaktmästeriet där jag ska 
lämna in en lånad dator. Lamporna lyser, men dörren är låst. En 
lapp ber besökaren stå kvar och vänta. Jag står där i korridoren 
med den klumpiga datorväskan över axeln och har ingenstans att 
gömma mig. Vid åsynen av varje person som skymtar längre bort 
rycker jag ofrivilligt till. Jag vet inte vad som händer med min 
kropp, har aldrig varit med om något liknande. Efter en stund 
kommer vaktmästaren och jag lämnar in datorn, går upp till andra 
våningen dit trappan nu är låst. Jag kommer upp i den övre korri-
doren som är fullständigt öde. Hastar in på mitt rum i en sidokor-
ridor, drar åt mig lite arbetsmaterial och halvspringer till bussen 
som ska ta mig till stationen och tåget hem. 

Nästa undervisningstillfälle är det som om jag har klätt på 
mig rustning. Seminarieserien går framåt, även om jag känner 
mig mer obekväm än vanligt i min roll. Jag litar inte längre på 
min förmåga att kommunicera. Studenterna i mina grupper 
tycks lägga märke till att något är på gång; de unga kvinnorna ser 
inte lika hoppfullt på mig som i början; de söker inte längre min 
bekräftelse. Inte för att jag är avslöjad som en katt bland her-
melinerna. Snarare är det för att jag dragit på mig pansar. Inte 
stark, men åtminstone oåtkomlig. 

Så här kan det inte fortsätta. Jag söker upp min andra lärar-
kollega, en kvinna som dessutom är min chef på avdelningen, för 
att ta upp min känsla av obehag inför en viss student och frågar 
om det kanske är något jag bör veta om honom? När jag frågar 
ser hon plötsligt allvarlig ut, och liksom lite på spänn. Två tankar 
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väcks hos mig; dels undrar jag om jag träffat rätt; dels undrar jag 
om hennes vaksamhet riktas mot mig – hon känner mig inte så 
väl, trots allt. Jag berättar att det inte alls tycks vara frågan om 
något sexuellt trakasseri från honom om hon skulle misstänka 
det. Det finns inte alls någon antydan om att det skulle vara en 
fråga om något slags uppvaktning; inte en tillstymmelse till flirt 
eller glimt i ögat. Tvärtom, jag har ingen aning om varför han 
verkar vänta på att vara ensam med mig och vad det är han vill. 
Jag kan inte alls läsa honom som andra människor och det är 
just det som skrämmer mig. Särskilt eftersom han antyder att 
han inte är snäll, vilket jag tolkar som att han till och med är 
aggressivt lagd, eller kanske har en historia av våld. Hon kanske 
vet ifall vi har någon student som blivit dömd och nu börjat 
studera. Tidigare har jag haft studenter som lever under skyddad 
identitet och andra som uteblivit från seminarier på grund av att 
de har suttit i häktet. Inget av detta har dock skrämt mig. Inte 
som nu.  

När jag lyckats förmedla till henne vem det är jag menar tycks 
hon slappna av lite grann, som för att meddela att det inte är 
någon större fara. Han har sökt upp henne också, berättar hon. 
Han har anförtrott henne sina personliga problem och sökt hen-
nes råd. Hon berättar i allmänna drag så att jag kan förstå situa-
tionen, utan att hon fördenskull behöver röja hans förtroende. 
Av hennes berättelse förstår jag att min intuition varit något på 
spåret, men att situationen såklart inte alls handlar om mig, utan 
om händelser i hans liv.  

Trots sitt välvuxna yttre känner han sig hjälplös inför sitt 
problem och söker hjälp hos olika auktoritetsfigurer. Jag börjar 
skämmas för att min fantasi rusat i väg och kretsat kring mig. 
Som självaste kursansvarig för ett ledarskapsmoment borde jag 
ju veta bättre än att dra mig undan som en fegis från en student i 
eventuell nöd. Jag borde vara en mogen lärare i stället för en 
rädd kvinna. Skammen och skulden liksom river i mig. Och mitt 
i alltihop är jag rädd att mitt halvtidsvikariat inte ska bli förlängt 
till våren. 
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Kvinnan som sitter framför mig tackar mig för att jag berättat 
för henne. Hon föreslår samtidigt att jag ska få en vakteskort när 
jag lämnar byggnaden, särskilt när det är så sena seminarier som 
pågår fram till klockan 17 eller 18 på kvällarna. Jag börjar med 
att tacka nej till erbjudandet och säger att det alls inte behövs nu 
när jag vet lite mer. Jag skrattar lättat och berättar att jag är glad 
att jag åtminstone hade rätt i känslan av att något var fel. Det var 
ju skönt att kunna få hjälp med att identifiera var någonstans 
problemet låg. Hon insisterar ändå på att jag ska ha kontakt med 
vaktstyrkan. Jag går med på att ringa den när jag är klar med de 
sena seminarierna. Själv kommer hon att kontakta chefen för 
hela avdelningen så att vi tre kan ha ett gemensamt möte kring 
situationen som uppstått.  

Innan det är dags för mig att gå tackar jag för samtalet och 
berättar att jag känner mig tagen på allvar, och att detta säkert 
inte är något att oroa sig för. Chefen förklarar att de vet så 
mycket bättre nu, efter allt som har hänt. Jag lystrar till och tittar 
frågande på henne. Ja, svarar hon med stora ögon, har du inte 
hört? Om vadå? frågar jag och undrar vad jag nu har missat. Om 
morden, svarar hon. Jag stirrar på henne under tystnad. Hon 
berättar om en lärare som slog ihjäl sin kollega med vilken han 
haft en affär. Om en forskare som blivit mördad av en avlägsen 
släkting. Och om en utbytesstudent som mördat sin student-
kollega i ett utbrott av svartsjuka. Och på närmare håll, inte att 
förglömma, ett våldtäktsförsök på min företrädare. Hon hade 
blivit tvungen att fly in på toaletten som ligger vägg i vägg med 
mitt rum. Han hade försökt bryta sig in, men hon lyckades larma 
med sin mobiltelefon. När tidningarna flera månader senare 
rapporterade om att polisen tagit fast den brutala våldtäktsman 
som härjat i staden kunde min företrädare känna igen honom. 
Jag är milt sagt chockad. 

På kvällen sitter jag på tåget utan att kunna arbeta. Chefens 
redogörelse ringer i mina öron, likt utropen från braskande löp-
sedlar och snaskiga reportage. Sådana som jag brukar undvika 
om jag kan; det är inget jag vill förknippa med akademins arbets-
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liv och lärarvardag. Ändå har en av mina närmaste vänner tidi-
gare arbetat på en institution som blivit utsatt för flera sabotage. 
Till slut lyckades polisen fånga den skyldiga på en övervaknings-
kamera; en student som var bitter över att ha blivit nekad plats 
på forskarutbildningen och som hämnades genom att lägga gift i 
kaffeautomaten och förstöra gasledningarna. Lyckligtvis kom 
ingen människa till bestående skada den gången. 

Chocken klingar av under veckan som följer. Jag återfår san-
sen, tack vare samtalet med min chef och hennes beredskap. 
Kanske törstar den stackars mannen efter att omge sig med för-
stående människor. Nu ska jag vara en mogen lärare och gå en 
behövande student till mötes.   

Vid dagens sista seminarium ger jag arbetsgruppen med 
mannen deras betygssatta arbete. Jag säger något, ger troligen en 
rad omdömen och tips inför nästa skrivuppgift. Sedan fäster jag 
min blick någonstans mitt i mannens ansikte och ber att få växla 
några ord. De andra i gruppen skämtar menande. De verkar inte 
alls tro att jag har ett professionellt ärende eller uppsåt. De anty-
der med blickar och gester att nu är det något hett på gång. Jag 
låtsas inte alls om spelet som pågår framför mig. Mannen och jag 
går åt sidan några steg. Jag frågar om han ville tala med mig förra 
gången? Han stannade ju kvar efteråt och jag var tyvärr inte 
riktigt närvarande då. Han ser först oförstående ut. När vän-
nerna vänder ryggen till och riktar uppmärksamheten åt ett 
annat håll talar han lågt så att bara jag kan höra hans röst. Han 
säger att han hade tänkt fråga om jag ville ha skjuts till tåget.  

Än en gång blir jag helt ställd. Detta var inte vad jag förväntat 
mig. Min första undran är om jag haft fel och att det kanske är 
något slags uppvaktning i alla fall. Han verkar inte längre vara i 
behov av hjälp eller stöd. Fast det som talar emot en invit är att 
han inte ens verkar särskilt förtjust i mig. Det finns ingen ömse-
sidig och positiv laddning mellan oss. Han bara stirrar på mig 
med stumt ansikte. En annan tanke är att han vill vara hjälpsam 
mot mig, vilket skulle innebära ombytta roller. Det känns inte 
alls bra, men jag reagerar åtminstone inte med rädsla. Jag för-
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klarar att jag brukar åka bussen och det funkar jättebra, men tack 
i alla fall. Vi går åt varsitt håll. 

Senare samma kväll, när jag sitter vid busstationen, ringer 
mobiltelefonen. Det är lärosätets vakt som låter uppjagad. Han 
hade blivit underrättad om att jag skulle ha ringt till dem tjugo 
minuter tidigare, efter avslutad undervisning. Han hade inte mitt 
nummer då, så han kunde tyvärr inte ringa tidigare. Han frågar 
om jag befinner mig i säkerhet. Jag svarar fåraktigt att jag mår 
bra och att det inte är någon fara med mig. Jag tänkte bara att det 
var onödigt att ringa eftersom allt ändå var lugnt. Vakten delar 
självfallet inte min uppfattning, han har varit med om ett och 
annat. Likt en förälder till ett bortsprunget barn bannar han min 
försumlighet milt, men bestämt. Han försäkrar sig om var jag är 
och frågar om han ska komma dit. När jag tackar nej manar han 
mig att kontakta honom direkt om jag skulle börja nära minsta 
misstanke om något hot.  

Efter samtalet ser jag mig omkring, låter blicken svepa över 
parkeringsplatsen där skepnader rör sig i mörkret. 

Nästa seminarium har jag samlat mig ännu en gång. Jag sitter 
åter på sista bänkraden under presentationerna. Gruppen består 
nästan helt av män. Bara två kvinnor är med och de är relativt 
tysta. En av de unga männen som gärna skämtar och har en 
grabbig jargong, sitter vid bänken bredvid mig. Han klottrar en 
stor penis på sitt arbetspapper. Det är alltför uppenbart, och jag 
kan inte låtsas att jag inte ser det. Jag måste reagera på något sätt. 
Jag frågar honom om jag ska tolka teckningen som ett uttryck 
för hans omdöme om uppgiften. Det var kanske dumt sagt, 
tänker jag efteråt. Han ber så hemskt mycket om ursäkt, allt-
medan han småskrattar fräckt och visar upp teckningen för sina 
kompisar. Berättar att jag kommit på honom med den här bil-
den; han pekar och de skrattar. Den store mannen sitter på 
bänkraden framför och vänder sig om. Han ser på teckningen 
och rör inte en min. Han fäster samma outgrundliga blick på 
mig, länge, länge. Jag undrar om han försöker förstå hur jag 
känner mig där jag sitter i bänken. Eller om hans blick bara ger 
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mig ytterligare skäl att känna mig obekväm. Mitt omdöme tycks 
mig avdomnat, jag kan inte längre avgöra vad som sker. Därför 
möter jag inte hans blick. Jag rätar på ryggen och meddelar att 
nu är det dags att fortsätta med presentationerna. 

När jag kommer hem är mina barn, fortfarande vakna. Jag 
lägger ifrån mig min tunga väska och undrar om de märker att 
jag känner mig konstig. Först när barnen somnat för natten för 
jag situationen på tal och berättar för min man om alla våld-
samma händelser inom universitetsvärlden. Han säger inte my-
cket till svar. Kanske är detta hans sätt att hantera det han ändå 
inte kan påverka. Att det var så han kunde uthärda att leva vid 
min sida under åren då jag slet med doktorsavhandlingen paral-
lellt med undervisningen. De många och långa arbetsdagarna, 
och den lilla, lilla lönen. Som fru betraktad är jag nog inget di-
rekt kap. Min man tittar på mig med ett neutralt uttryck. Till och 
med den unge mannen ser på mig med större intresse. Det här 
kanske inte var så viktigt trots allt. 

Det börjar smyga sig in en ny osäkerhet i mina funderingar. 
Jag borde ju övervinna situationen och bli starkare och starkare. 
I stället är det som att jag är urholkad. Jag har visserligen inte 
varit rädd någonsin tidigare i mitt arbetsliv. Är jag kanske lätt-
påverkad och onödigt ängslig när det kommer till kritan? Det är 
kanske i en situation som denna som jag sätts på prov och mitt 
verkliga värde avgörs? Tänk om jag i grund och botten är en 
hopplös och trasig människa som inte går att laga? Och att detta 
står utom tvivel för alla runtomkring. Det är bara jag som har 
svårt att fatta. Jag börjar undvika ämnet. Till slut tystnar jag helt 
om saken. 

Inför nästa kurs överväger jag att inte uppge vilka lärare som 
ska ha vilka seminariegrupper. Kanske slipper jag då få mannen i 
min grupp. Det skulle kännas enklare, då skulle jag slippa oroa 
mig för att kanske reta upp honom och gruva mig inför den 
individuella betygssättningen. Men då skulle jag behöva förklara 
mig inför min kursansvariga kollega som jag önskar ska respek-
tera mig. Det är han som rekommenderat mig till vikariatet och 
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jag vill inte att han ska få skäl att ångra sig. Även om det inte 
finns några uttalade förväntningar från hans sida, känner jag 
oket av det allt tydligare framgångsidealet om den perfekta 
läraren och forskaren. Akademikern som susar fram i korri-
dorerna och omsvärmas av uppskattande kollegor med axel-
dunkningar för den senaste publikationen/utmärkelsen/anställ-
ningen, et cetera. En karriärakademiker utan familj och utan 
fritid, men med en lysande och bekymmerslös Framtid, som 
sprider strålglans och bländar alla runtomkring. 

I stället ser jag framför mig hur min kollega snarast får före-
bråelser för att han dragit dit en så obalanserad människa, en 
kvinna som inte förmår hålla huvudet kallt när det gäller, och 
som dragit skam över hela universitetet genom opåkallade vakt-
eskorter och annat krångel. Så ser tankarna ut i mina mörkare 
stunder. De ljusare stunderna lyser allt mer med sin frånvaro.  

Under planeringsmötet med min manliga kollega nämner jag 
något i förbifarten om den manlige studenten. Min kollega tittar 
på mig och ser både uppmärksam och förvirrad ut i ett par se-
kunder. Jag kan inte avgöra vad han tänker, men från mitt håll 
känns det som om jag förvandlades från en uppskattad och pro-
fessionell kollega till en jagad och utsatt kvinna. Jag skulle vilja att 
hans intryck av mig där jag sitter i besöksstolen på hans tjänste-
rum var av en samlad människa, en mogen lärare och forskare, 
om än i början på sin bana. Det lilla deltidsvikariatet bör vara det 
första steget, och inte det sista. Kollegan hinner inte ens säga 
något innan jag redan förminskat situationen. Jag hoppas där-
med att jag lyckas avvärja hans eventuella associationer till ett 
offer, åtminstone att de inte häftar vid mig alltför hårt. 

När jag ser att den manlige studenten anmält sig till min 
grupp intalar jag mig att det inte är något att oroa sig för. Inför 
den enskilda handledningen på terminens sista kurs frågar han 
om vi kan ses i staden där vi båda bor. Det verkar rimligt att låta 
honom slippa åka så långt och jag bedömer att det borde 
fungera. Mannen har verkat allt lättsammare under kursens 
gång. Han frontar inte längre ett stenansikte och har börjat delta 
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aktivt på seminarierna med allt större självförtroende. Grup-
perna är mindre och upplägget är mer inriktat på gemensamma 
diskussioner. Jag har släppt garden i samband med undervisnin-
gen och rentav börjat tycka att han verkar sympatisk. 

Då föreslår han plötsligt att jag i samband med den enskilda 
handledningen ska komma till hans hus. Denna gång har han 
inte väntat med sitt förslag tills vi är ensamma utan säger detta 
helt öppet inför sin en annan student som tappar hakan och 
börjar skratta. Mannen fortsätter tala närmast uppspelt och 
lockar med att det finns en privat sportanläggning i bottenvån-
ingen. Han säger att vi skulle kunna spela något bollspel till-
sammans. Kamraten tror inte sina öron, skakar på huvudet och 
skrattar hela vägen från seminarierummet och över gården till 
samlingshallen i huvudbyggnaden. Som lärare kan jag inte ta 
detta som ett allvarligt förslag, utan gör en ansats till att byta 
ämne och tala seriöst om helt andra alternativ. Mannen ger sig 
inte så lätt. Han säger att han är nyinflyttad i staden och han har 
ingen annan att spela med. Jag skulle göra honom en tjänst, 
menar han. Flickvännen är på jobbet hela dagarna. Och jag 
skulle inte behöva oroa mig för omklädningen. Jag skulle få en 
hel avdelning för mig själv, om det är det där med nakenhet som 
stoppar mig.  

Som jag minns det fortsätter kamraten att skratta när mannen 
erbjuder sig att skjutsa mig hela vägen till hemstaden. Jag svarar 
allvarligt, tack, men jag har redan en tågbiljett. Detta var en vit 
lögn, eftersom jag hade ett kort med reskassa. Med tanke på 
familjens ansträngda ekonomi kanske jag borde tagit chansen att 
resa gratis. Men jag svarar att jag brukar passa på att jobba på 
hemresan. Detta är helt sant. Tågresorna inger mig en särskild 
sorts njutbar koncentration och återhämtning. Kamraten skakar 
på huvudet åt hela situationen och vinkar när han går iväg. 

Det här är bara för mycket. På tåget hem öppnar jag datorn 
och ett tomt dokument. Jag börjar skriva ner vad som hänt. Fast 
inte i form av en dagbok eller en minnesanteckning, utan i form 
av en berättelse i jagform. Lärosätet förvandlas till en grå fabrik i 
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en obestämd tid. Kvinnan är arbetsledare för ett gäng arbetare i 
uniform. Hon sitter i en glasbur och upptäcker snuskiga teck-
ningar på anslagstavlan. I berättelsen är ingen av karaktärerna 
helgjutet god eller ond. Jag har ingen aning om vad de ska hitta 
på, inte minst kvinnan verkar vara fullkomligt instabil och kapa-
bel till vad som helst. Hennes handlingar tyder på en galopper-
ande galenskap. Med största sannolikhet kommer berättelsen att 
sluta i katastrof. Ute är det mörkt, och jag märker inte ens att 
tåget stannar vid stationerna.  

Några dagar senare får jag ett mejl från mannen med frågan 
om jag har tänkt över hans erbjudande. Jag svarar och föreslår 
handledningsmöte på annan plats. Tänker för mig själv att det 
borde vara en offentlig plats, känner mig fortfarande inte bek-
väm med tanken att träffas på tu man hand. Det är sista arbets-
dagen före julhelgerna och eftersom jag på grund av LAS redan 
avslutat mina kurser på lärosätet i hemstaden har jag inget pro-
fessionellt ställe att föreslå. Ber om lite betänketid. Gruvar mig 
länge innan jag bestämmer mig för ett kafé i min stadsdel. 
Förslaget om ställe skickar jag per mejl utan att nämna något om 
hans planer om bollspel. När studenternas texter efter några 
dagar laddas upp på kurswebben studsar jag till inför mannens 
text. Hans valda ämne skiljer sig från mängden. Texten handlar 
om hur säkerhetsbranschen växer fram och hämtar näring ur 
människors rädsla för kriminalitet och våld. Det finns en tve-
tydighet i textens avsikter som gör mig osäker. 

Jag bestämmer mig för att komma tidigt till kaféet för att be-
hålla överblicken över rummet och kontrollen över situationen. 
Jag är där närmare trekvart i förväg. Tar upp mappen med hans 
text och lägger den på bordet för att markera att träffen rör sig 
om arbete. Bara några minuter efter att jag satt mig ner med min 
lunchbricka kommer han in på kaféet. Han ser mig inte och han 
ser sig inte om. Jag ropar hans namn och han ser förvånad ut när 
han upptäcker mig. Min misstanke är att han också velat komma 
dit tidigt, för kontrollens skull. Han frågar vänligt om han kan få 
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bjuda på något till kaffet. Jag svarar att jag sitter nöjd med min 
lunch. 

Jag har laddat inför samtalet som följer. Våndats är ett annat 
ord. Det första jag tar upp är frågan om hans märkliga förslag. 
Han medger att han förstått att jag troligtvis inte skulle nappa på 
hans erbjudande. Han förklarar att han tycker att det är roligt 
och lite spännande att tänja på gränser. Han tycker att det sociala 
livet är lite för stelt och begränsat och vill gärna vara den som 
öppnar för andra beteenden och sätt att umgås. Jag lyssnar på 
honom noggrant och allvarligt. Svarar till sist att jag tror mig 
förstå vad slags överskridande han vill bidra med i umgänges-
kretsen, men att jag ändå vill uppmärksamma honom på att det 
finns något viktigt och bra med gränser. Jag uppmärksammar 
honom på att en situation som ett handledningsmöte inte riktigt 
är en social situation bland andra, utan att det pågår inom en 
särskild kontext. Min handledning är heller inte bara ett profes-
sionellt ärende, utan också en form av myndighetsutövande. 
Därför är det särskilt viktigt att upprätthålla gränserna. Ett skäl 
är att inte öppna för korruption av något slag, till exempel att 
den examinerande läraren inte låter sig bjudas på fika på stan i 
utbyte mot att ge godkänt eller väl godkänt betyg. Han tittar 
klurigt på mig och frågar om det var därför han inte fika bjuda 
mig på fika. Jag svarar: ”Bland annat, ja”. 

Ett annat skäl till försiktighet, som jag menar är långt mycket 
viktigare för honom i långa loppet, är det att han i sin önskan om 
gränsöverskridande inte kan vara säker på vilka krafter han sät-
ter i gungning. Exempelvis känner han inte mig och mina reak-
tioner. Vad är det som säger att jag är en normalt fungerande 
lärare och en mogen människa? Särskilt inför ett erbjudande att 
umgås i samband med bollspel och omklädningsrum. Likväl som 
alla andra behöver han vara en ansvarsfull vuxen som inte försät-
ter sig själv i svåra situationer där han kan råka illa ut. Inte minst 
när det gäller relationer till auktoriteter av olika slag. Han risk-
erar annars att hamna i beroendeförhållanden där han i utbyte 
mot olika förmåner blir utnyttjad på sätt han inte kan föreställa 
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sig. Han vet inte om han kanske hamnar i klorna på någon 
psykiskt instabil person som är benägen för våld och sexuella 
trakasserier.  

Mannen lyssnar på vad jag har att säga. Han tycks aldrig ha 
tänkt på det här viset och verkar inte helt övertygad. Stor och 
stark som han är låter han sig inte knuffas i en oväntad riktning 
så lätt. Då säger jag till honom att det handlar om makt och 
trovärdighet. Det är inte lätt att hävda sin oskuld gentemot auk-
toritetsfigurer, de har ofta tolkningsföreträde. Tillspetsat handlar 
det i ett kritiskt läge om vem som omgivningen tror talar san-
ning: den överordnade med fast mark under fötterna, eller man-
nen som gjort sig känd för att vilja utmana gränser? I andras 
ögon kan överskridande snabbt och enkelt översättas till över-
trädelse. Det är därför det är viktigt att han är rädd om sig och 
inte utsätter sig för sådana risker.  

Det tycks som att han börjar förstå vad jag menar. Hans blick 
är inte lika fäst vid mig, utan uppmärksamheten riktas mer inåt, 
till en plats dit samtalet inte når. Spänningen vid bordet avtar. Ur 
mitt perspektiv verkar det som att jag genom att använda min 
egen rädsla förmått att belysa problematiken och riskerna som 
han kan utsättas för. Som lärare känner jag en omsorg om stu-
denten och hans framtid. Med denna hemvana känsla i kroppen 
tar jag fram hans textutkast ur mappen på bordet. Ämnet väcker 
inte längre samma känsla av osäkerhet. Jag tycker om att 
diskutera skrivprocessen med studenter, och det fortsatta sam-
talet faller väl ut.  

Efter handledningen har min anspänning släppt något. Vi 
småpratar en liten stund medan vi dricker upp kaffet. Jag minns 
att vi talade om planerna inför ledigheten och han berättar om 
nyårsfesten med nya flickvännen. Han ställer frågor om mitt 
familjeliv. Jag säger några ord om min man och våra barn. Kan-
ske är det också då jag glatt berättar att jag ska börja på ett nytt 
lärosäte efter nyår. Att livet som lärare äntligen börjar ta fastare 
form. När vi skiljs åt är jag inte längre rädd. 
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Himlen är ljus utanför fönstret och utsikten vacker. Det är 
andra veckan på mitt nya arbete: ett vikariat på dryga åttio pro-
cent i min hemstad. Håller fortfarande på att komma i ordning 
på rummet. Jag stortrivs. Ja, det känns som att jag äntligen har 
landat.  

Mobilen ringer. Innan jag svarar lägger jag märke till att det 
är ett nummer jag inte känner igen. Rösten i luren är dock 
bekant. Det är mannen från höstens kurser. Jag kan inte minnas 
att jag gett studenterna mitt telefonnummer. Han frågar mig om 
jag börjat på mitt nya arbete och om jag hunnit installera mig 
ännu. En tanke far igenom mig: tänk om han kommer efter mig. 
Tänk om han redan är här. Jag känner hjärtat i halsgropen slå 
allt fortare. Stressen i kroppen bryter ut som en frossa.  

Del II. Återblick  
När jag ser tillbaka på denna tid i mitt liv är det mycket jag 
skräms av och förundras över. Jag upplevde att både min biolo-
giska och professionella överlevnad stod på spel. Flera teman 
pockar på min uppmärksamhet och behöver plockas upp för att 
kunna låta sig talas om och kanske förstås.  

För mig handlar berättelsen inte bara om oro och rädsla inför 
en svår situation. För mig kretsar berättelsen tills stor del kring 
tvivel. Å ena sidan upplevde jag något slags intuition, som i stora 
drag fiskade upp olika underströmmar under de korta mötena och 
diskussionerna med studenten. Å andra sidan, en återkommande 
besinning som fick mig att återta kontrollen över situationen. Vid 
varje incident tvivlade jag på mina sinnens fulla bruk.  

Enligt ordboken kommer ordet ”tvivel” från bildningen tve- 
som i räkneordet två (Wessén 1985, s.485). Möjligen kan man 
här se tvivel som besläktade med tvehågsen och tvekan. I jakten 
på innebörden följer jag en mer spekulativ tråd i uppslagsordet 
velig. Kanske är detta ord besläktat med, ”vel”, det andra ledet i 
tvivel. Ordboken berättar att ”velig” tecknar bilden av en person 
som är ’mindre vetande, enfaldig, fjantig’ (Ibid. 504). Norskans 
veil ger betydelserna ’svag; skadad; sprucken’. Wessén för fram 
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förklaringen att ordet är bildat av ett nekande prefix, ve- och 
heill, som betyder hel. Ett tvivlande och veligt sinne är alltså ett 
sinne i delar; kluvet och utan helhetsgrepp. Det tycks mig alltså 
som att ordet tvivel ganska väl beskriver min upplevelse av 
händelserna i denna berättelse.  

Intuitionen är en sällsam följeslagare. Av tiotals ansikten i en 
föreläsningssal, och kanske hundratals fler ute i korridoren, var 
det åsynen av ett enda ansikte som genast gav mig känslan att 
något inte stod rätt till. Våld var inte ett ord som någonsin före-
kom uttryckligen i våra samtal; ändå kunde både min chef och 
studentens egen text bekräfta att våld fanns i hans tankar och 
livsvärld. Min misstolkning av berättelsen gällde alltså inte vålds-
temat som sådant, utan min roll i sammanhanget. Intuitionen 
var i detta fall en sanningsenlig, men oprecis, budbärare. 

En annan vinkel är att mitt sinne kanske inte var tillräckligt 
tränat i intuitionens ädla konst. Filosofen och diktaren Hans 
Larsson noterade redan förrförra seklet att intuitionen var för-
fördelad som kunskapsform:  

Vår tid är en af de perioder, då den intuitiva förmågan under-
skattas och dess hjälp inte anlitas. Metodiskt arbete är vår tids 
lösen, och under detta kollektiva arbete i slutna leder kan det 
hända, att de enskilda glömma af att använda sina finaste och 
individuella gåfvor, och att tanken för en tid så upptages af det 
som ligger närmast till och är lättast åtkomligt för ett planmäs-
sigt förfarande, att den kommer bort ifrån och förlorar käns-
ligheten för sådant, som är mindre påtagligt och endast med 
svårighet skönjbart, och så för vissa frågor icke längre har erfor-
derlig finhet. (Larsson 1892, s. 7) 

Intuitionen förklenas alltså under alltför rationella villkor. Vi-
dare menar Larsson att i både vetenskap och diktning har för-
mågan till den intuitiva ingivelsen fått stå tillbaka för den väster-
ländska hyllningen av det abstrakta tänkandet framför konkreta 
och konstnärliga kunskapsstoff. Den utbredda misstron mot 
intuitionen är ytterst grundad i den djupgående misstänksam-
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heten mot känslorna (Larsson 1892, s. 9). Men enligt Larsson är 
känsla och tanke sammanbundna på alla plan och går inte enkelt 
att särskilja. Detta innebär också att intuitionen har en sär-
ställning i fråga om insikter, även inom vetenskaperna och kun-
skapsfilosofin: ”vår teoretiska verksamhet i sin högsta form är af 
intuitiv art, och att det endast är skenbart som vetandet vid 
öfvergången till detta sitt högsta stadium synes förlora sitt lo-
giska sammanhang” (ibid, s. 8). Det är ju snarare intuitionen 
som ger oss människor insikt i helheten. 

I brist på bättre förstånd har intuitionen i min berättelse gång 
på gång underkastats tvivlets splittrande kraft. I stället för att 
öppna för en mer holistisk syn på situationen, lösgjordes ett 
antal underliggande teman som jag här kommer att presentera: 
kroppen och överlevnaden; könet och ekonomin; skrivandet och 
yrkesrollen. Dessa teman har fortsatt att förundra mig genom 
den tvetydighet som jag känt inför dem. 

Kroppen och överlevnaden 
Överlevnad är det sista en professionell expert behöver grubbla 
på. En riktig expert behöver nämligen inte oroa sig över fram-
tiden, skriver Dreyfus & Dreyfus (1986, s. 30). De menar att 
expertisen har blivit en så integrerad del av expertens natur att 
han inte behöver överlägga och planera framåt; ”An expert’s skill 
has become so much a part of him that he need be no more 
aware of it than he is of his own body.” (ibid. 1986, s. 30). Med 
andra ord, att dagarna kommer och går tas för givet, liksom att 
hjärtat slår, slag för slag, i samma rytm, i dag som i morgon. Som 
John Dewey skriver är det självklart för oss människor att gå 
direkt till handling. Om impulsen hejdas på något sätt, yttrar den 
sig i form av en idé eller förslag. ”Tänkandet är så att säga ett 
handlande som riktas mot sig självt och som granskar sina syften 
och villkor, resurser, hjälpmedel, svårigheter och hinder.” (ibid. 
s. 18). Det låter förtjusande enkelt.  

Detta slags tankestoff är en anledning som får min profes-
sionella identitet att rista sönder i situationen med den unga 
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mannen. Det spelar ingen roll vad som egentligen händer så 
länge som jag känner rädsla för våld och oro inför min framtida 
överlevnad. I samma stund som skräcken bryter ut i kroppen 
kan jag inte längre fungera som, eller låtsas vara, en lärare med 
expertis. Jag är och förblir en kropp, och som sådan är jag dödlig. 

Yttre omständigheter har enligt Hammarén också inverkan 
på det inre livet. Vad hon kallar den ”inre dialogen” med sig själv 
om arbetets innehåll och värde kan tystna under trycket från 
omständigheterna. ”Ständig oro för anställningstryggheten gör 
att den inre dialogen i stället kretsar kring ekonomi och 
trygghet” (Hammarén 2005, 28). Ett tidsbegränsat deltidsvikariat 
på en ny arbetsplats i en främmande stad är kanske inte den mest 
stabila förutsättningen för en mogen dialog kring ovanliga 
händelser, vare sig på ett inre eller yttre plan.  

Även verkliga experter kan kastas ut ur sin omloppsbana i 
mötet med händelser som de inte kunnat förutse, tillstår Dreyfus 
& Dreyfus (ibid. s. 32). Men därmed är det inte sagt att de reage-
rar irrationellt. Grunden för expertens beteende är snarare det 
arationella (arational); det vill säga i det vidsträckta området 
mellan det irrationella och det rationella, och som till skillnad 
från det senare inte alls bygger på analys och beräkningar utan 
på en intuitiv helhetsbedömning (ibid, s. 36).  

En annan bild av kunskapens subjekt förs fram av Fredrik 
Svenaeus (2009, s. 87), vars tankegångar ger viss genklang åt 
Larssons kunskapsfilosofi. Våra tankar och känslor inryms i våra 
förnimmande kroppar; vi är människor av kött och blod. Vi 
upplever världen i och genom våra känslor och emotioner. De 
sätter oss i rörelse och driver oss till vissa handlingar. På så vis är 
inte känslan bara ett uttryck för särskilda erfarenheter utan själva 
världen och livsvillkoren framträder och konstitueras utifrån 
känslorna. Via känslorna inträder man så att säga i en särskilt 
känslofärgad värld, exempelvis en rädslovärld i mitt fall.  

Detta fenomenologiska synsätt skiljer sig radikalt från tanken 
att känslor kan kontrolleras med hjälp av så kallad emotionell 
intelligens, som förknippats med amerikansk framgångsideologi. 
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Denna ideologi svävar någonstans i bakgrunden av mitt hjärn-
kontor när jag sitter och pratar med mina kollegor. En god lärare 
och forskare blir såklart inte offer för sina känslor, hon be-
mästrar dem och förfinar sin beslutsförmåga på sin karriärväg, 
som är så tydligt utstakad att den inte ens behöver nämnas eller 
förklaras. Tankar hör dock samman med känslorna, menar Sve-
naeus (s. 96 f), och de är grundade i hjärnans avläsning av de 
kroppsliga reaktionerna (hjärtslag, andning, etc.). Sammankopp-
lingen är så stark att den präglar hela vår existens: 

Om vi mister förmågan att ladda ner tankar och perceptioner på 
det här känslomässiga sättet är vi helt hjälplösa i våra försök att 
orientera oss i världen. Vi kan inte längre välja vad vi ska göra, 
och vi förstår inte varför vi ska göra något överhuvudtaget. Vi 
kan till och med förlora eller åtminstone skakas i vår känsla av 
att vara ett själv, en integrerad, sammanhållen personlighet, 
eftersom självet bärs upp av en slags ständigt närvarande grund-
stämning som är kopplad till vår läggning. Utan känsla inget 
själv.  

Citatet fångar här på ett närmast kusligt vis varför jag under 
terminens gång tappade känslan av helhet och upplevde mig 
själv som bristfällig och trasig. Genom att undertrycka eller 
misstro mina känslor inför situationen, förlorade jag hela mig. 
Splittrad och svag som jag var hade jag svårt att samla mig igen. I 
mötet med mannen upplevde jag att inga rimliga idéer tog form. 
Jag blev ställd, eller ännu hellre, avställd. Jag visste inte hur jag 
skulle agera. Omdömet var satt ur spel. Allt medan kroppens 
stress bröt fram, gång på gång, och påminde om min oerhörda 
sårbarhet, både som lärare och människa. 

Könet och företagsekonomin 
Samma år som ovanstående skett var andelen kvinnor bland 
lektorerna i ämnet företagsekonomi lägre än inom akademin i 
genomsnitt, nästan 35 procent mot 44 procent; likaså bland 
professorerna i företagsekonomi är andelen lägre än siffran för 



 
 

I N T U I T I O N ,  T V I V E L ,  B E S I N N I N G  

 91

samhällsvetenskaperna i stort och riksgenomsnittet (Eriksson-
Zetterquist & Sundin 2012, s. 18). Det är med andra ord inte 
konstigt om studenterna inom utbildningen reagerar ovant på en 
ny kvinna som lärare, vare sig de bänkar sig i föreläsningssalen 
med förhoppningar om en ny förebild, eller börjar rita penis-
bilder i hennes närhet. Ett beteende som att erbjuda skjuts och 
bollsport hade möjligen kunnat verka medmänskligt och juste i 
största allmänhet, om det varit fråga om två heterosexuella män. 
Arbetslivet präglas ofta av ett slags homosocialitet, där män 
orienterar sig mot andra män (Holgersson, 2003). Men när det 
handlar om en ung man som student och en kvinna som lärare är 
situationen ovanlig för båda. Å ena sidan betyder det att ingenting 
särskilt alls händer. Å andra sidan betyder det att vad som helst 
kan hända. 

Samtidigt var det fråga om något annat än sexuella trakasse-
rier, något svårfångat som också inbegriper mitt ansvar i rollen 
som ansvarig lärare. Två organisationsforskare, Marta B. Calás 
och Linda Smircich (1991), har uppmärksammat att ledarskap i 
sig är ett oerhört laddat område: ”Att leda rätt är ledarskap, att 
leda fel är förförelse”; båda innehåller dessutom starka inslag av 
varandra (Eriksson-Zetterquist & Sundin 2012, s. 25). Möjligen 
kan sägas att utifrån detta perspektiv fanns inget annat rimligt 
alternativ än att inte bara vara den utnämnde kursansvarige 
ledaren, utan också agera så på rättmätigt vis. Allt annat skulle 
vara ett slags förförelse – även en missriktad och misslyckad 
sådan. Det tycks mig som att den tvetydiga situationen kring den 
unge studenten satte mitt ledarskap som lärare på yttersta prov. 
Även om jag personligen inte var frestad att missbruka situa-
tionen, kunde jag med berättelsens och suggestionens kraft 
vända den på rätt köl igen.  

Skrivandet och yrkesrollen 
En berättelse är enligt Hammarén (2005) det enda som förmår 
skänka liv och uttryck åt den praktiska erfarenheten och dess 
mångtydighet. Skrivande är ett sätt att bemöta den påståendesfär 
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vi lever i med erfarenheter ur livsvärlden, genom en enskild 
människas berättelse. Hammarén skriver att nedtecknandet av 
sina egna, verkliga berättelser skapar ett koncentrerat möte med 
sig själv (ibid., s. 24). 

Vad som förundrar mig särskilt är skrivandets roll i relation 
till min yrkesroll. Att skrivandet är viktigt för mig och mitt 
yrkesval visste jag redan, men att det skulle erbjuda mig en lös-
ning på ett yrkesmässigt problem i vardagen var en ny insikt. För 
mig kom skrivandet att bli en flyktväg som till slut ledde mig 
tillbaka och gav mig en ny ingång till situationen. Mitt sätt att 
hantera situationen med mannen var att helt släppa taget om 
mina föreställningar kring yrkesrollen och lägga dem åt sidan ett 
slag. Efter att jag hade börjat skriva den fiktiva berättelsen, där 
kvinnan kom att bli den galna och mest gränsöverskridande 
gestalten, kunde jag som lärare i verkliga livet omvandla förförel-
sens fara till ett ledarskap i praktiken. Genom att öppna för en 
uppdiktad gestaltning av beteenden som för mig personligen 
skulle vara fullkomligt otänkbara och skrämmande, lyckades jag 
i berättelsen få fatt på de verkliga riskerna. Och de handlade inte 
om att kvinnan skulle vara offret, utan snarare förövaren. Ge-
nom att i berättelsen sätta en fiktiv och oberäknelig kvinna i 
centrum, kunde jag ta mig ur situationen och återta min roll som 
professionell lärare i verkliga livet. Detta kom att bli paradoxen i 
händelserna: genom att synliggöra för studenten de faror han 
utsatte sig för ifall jag eller någon annan förlorade fattningen, 
kunde jag därigenom återupprätta mitt eget professionella ledar-
skap. 

Slutord 
Besinning – ett ord som följt mig sedan allt detta skedde. Besin-
ning är en erfarenhet som lyckades stå emot det söndrande tviv-
let. Om lärande ska kunna ske behöver någon del av sinnet be-
finna sig lite vid sidan av, enligt Dreyfus & Dreyfus (1986, s. 40). 
Enligt ordboken är det första ledet av ordet besinning släkt med 
bi- (Wessén 1985: 35), vilket kan jämföras med tyskans bei och 
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engelskans by och betyder bredvid (Ibid. 41). Att besinna sig är 
alltså att ställa sig vid sidan av sitt sinne. När man är ”utom sig” 
behöver man besinna sig.  

Något jag ångrar när jag ser tillbaka på händelserna är att jag 
så snabbt iklädde mig rustning och pansar. Rustningen hjälpte 
mig visserligen att stå upprätt när jag behövde och skydda mig 
från ovälkomna blickar. Men man blir inte starkare eller mer hel 
inuti för att man iklär sig ett skyddande skal. Tvivlets kluvenhet 
fanns kvar där inne. Bitarna föll inte på plats förrän jag släppte 
taget om mina idéer om vem jag borde eller inte borde vara och 
gick lite vid sidan av mig själv och min yrkesroll. I stället för att 
bemöda mig om att bli oåtkomlig önskar jag att jag hade haft 
modet att ännu tidigare släppa fram människorna runt omkring 
och låta dem stå mig bi. Isolering skapar ”torkår för själen”, 
skriver Larsson (1997, s. 15), eftersom själva livskänslan går för-
lorad. Vägen ut är att sträcka ut sig mot omvärlden: 

För hvarje nytt band som knytes till mellan omvärlden och mig 
själf, är det en punkt i min själ som får lif; detta återknytande af 
banden – denna religio och återförening med det hela – är som 
regn på förtorkade rötter och är själens rätta fröjd. Och detta 
återknytande är diktning. (Ibid.) 

Läkningen sker med andra ord genom att skapa nya anknytning-
ar. Och att skriva berättelser förbinder människan med livet och 
livskänslan. 

Det fiktiva skapandet innehar en särställning i att skapa en 
fullödig enhet och intuitiv helhetsförståelse, det Larsson kallar 
comprehensio aesthetica (s. 52). När jag ser tillbaka på upplevel-
serna i denna berättelse tänker jag att skrivandet gav mig 
möjligheten att på egen hand utforska det otänkbara och 
skrämmande vilket gav ett annat sammanhang och perspektiv på 
situationen. Jag upplevde att jag kunde samla mig igen, som 
lärare, forskare, maka och mor. Skrivandet blev ett sätt att kunna 
ställa sig vid sidan av mitt sinne, utan att fördenskull ge avkall på 
intuitionen och helheten.  
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