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Gränser 

En studie av den estetisk-praktiska miljöns pedagogisk-terapeutiska grundkvalitéer utgående 
från en kartläggning av två verksamheter: Hagastiftelsens verkstäder och Kristofferskolans 
bokbinderi 

Ruhi Tyson 

Abstract 

Borderlands. A study of the aesthetic-practical environment, its pedagogical and therapeutical 
properties based on the outline of two practices/institutions: the workshops at Hagastiftelsen and 
the bookbindery at the Kristofferschool. The perspective on education, pedagogy and therapy taken 
is an existential one where the main aims of an educational-therapeutic intervention is to support 
biographical development and integrity. In the process action research in my own bookbinding 
workshop as well as hermeneutic research at the workshops at Hagastiftelsen where adults with 
autism and other neuropsychological disorders work have been the sources of primary empirical 
data. Secondary sources are patient-histories written by Oliver Sacks as well as autobiographical 
narratives of some adults with autism. The phenomenology of Merleau-Ponty, aesthetic philosophy 
of Schiller, narrative studies and Antonovskys concept of sense of coherence (SOC) have been used 
as interpretive theories to understand the research data. After outlining the two 
practices/institutions the paper is concerned with analysing a number of basic properties concerning 
the pedagogically and therapeutically oriented workshop as a space for aesthetic-practical activity: 
instrument/tool, beauty, rhythm and work. By incorporating the standpoint epistemology of autism 
the issues of identity-formation and biography have also been given a more inclusive treatment. A 
discussion regarding aesthetic-practical environments, their development, comparisons between 
them and their evaluation follows. In the final part of the study an outline for further research and 
development is presented.  
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1 Förord 

Den här studien riktar sig framför allt till forskare och praktiker som arbetar stödpedagogiskt eller 
med konst och kroppsorienterade terapier. Framför allt är det meningen att den ska bidra till att 
reflektera kring Hagastiftelsens och Kristofferskolans verksamheter. Min förhoppning är att de 
tolkningsperspektiv som jag arbetat med tillsammans med beskrivningen av de egenskaper jag 
kunnat finna i estetisk-praktiska miljöer också kan vara värdefulla generellt. Jag hoppas även att 
avsnittet om utvärdering, dokumentering och utveckling av sådana miljöer är allmänt relevant. 
Förhoppningsvis är den skriven så att även andra kan ha ett intresse av att läsa den inte minst 
eftersom det är så sällan som hantverksmiljöer skildras i pedagogisk forskning. Jag har alltså haft den 
mer allmänna avsikten att bidra till en bättre förståelse av vad verkstäder (estetisk-praktiska miljöer) 
kan betyda pedagogiskt.  
 
Under arbetets gång har jag fått mycket hjälp av min handledare Agnieszka Bron. Eva Bojner 
Horwitz, Per Apelmo och Hansjörg Hohr har också mot slutet granskat uppsatsen som sakkunniga 
och kommit med många viktiga synpunkter utan vilka arbetet vore betydligt mer ofullkomligt. Med 
Dr. Walter Osika är den som satte mig i förbindelse med Hagastiftelsen och som även därefter med 
oavbruten entusiasm läst utkast efter utkast och kommit med sina synpunkter. Alla dessa är jag 
skyldig ett stort stort tack för hjälpen. Jag är också innerligt tacksam för de generösa bidrag som 
kommit från Klinisk Medisinsk Forskningsfond i Norge samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
och med vars hjälp jag kunnat finansiera arbetet. 
 
Slutligen hade studien inte blivit av om inte medarbetarna och vårdtagarna på Hagastiftelsen 
bidragit med sina erfarenheter, sin vardag och sin tid. Så om någon ska tillägnas arbetet är det 
människorna i Hagastiftelsens verkstäder, tusen tack.  
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2 Uppsatsens struktur 

Studien är upplagd så att efter en inledande inblick i tematiken så har jag skildrat bakgrunden till 
arbetet och de utgångspunkter jag haft. På dessa stycken vilar sedan syfte och frågeställningar. 
Därefter följer forskningsperspektiv, metod-, data- och etikdelarna men också en viktig del om de 
tolkningsperspektiv som jag sedan använder för att förstå de praktiker jag beskrivit. 
Tolkningsperspektiven är, som jag framhållit redan i förordet, en väsentlig del av studien utan vilka 
uppsatsens syfte med stor sannolikhet skulle besvarats annorlunda. Därför har jag lagt förhållandevis 
stor vikt vid att bearbeta tolkningsperspektiven genom autism som marginalperspektiv. Det utgör 
avsnittet efter etikdiskussionen. Därpå följer presentationen av de två estetisk-praktiska miljöer jag 
har studerat: Hagstiftelsens verkstäder och Kristofferskolans bokbinderi. I anslutning till de 
beskrivningarna följer så avsnitten om estetisk-praktiska miljöers grundegenskaper och analysen av 
utvärderings- utvecklings och jämförelsemöjligheter. Sist kommer ett diskussionsavsnitt om 
inklusiva pedagogiska miljöer och fortsatt forskning.  
 
Jag har skrivit den så att jag infogat ganska långa citat av de olika berättelser jag arbetat med samt i 
mindre utsträckning kortare av de teoretiker som varit viktigast. I båda fallen handlar det framför 
allt om att ge läsaren en känsla för de bidragandes egna röster och sätt att uttrycka sig. I fråga om 
berättelsecitaten också om att åskådliggöra och exemplifiera sådant som annars skulle behöva 
uttryckas i mer abstrakt form.  
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3 Inledning: Gränser 

En gräns kan vara så mycket. En linje som utesluter eller inbegriper. Det som gör att vi kan skilja på 
och förena saker. Det som gör att vi har centrum och periferi. Det som gör att vi kan se horisonten 
och regnbågen. Så som Goethe bedrev sina studier i färglära är det i gränsen mellan ljus och mörker 
som färgerna uppstår. 
 
En funktionsnedsättning, en skada eller en sjukdom sätter ibland oerhört snäva gränser för en 
persons autonomi och identitetsbildning. I ett slag kan man berövas allt kan det tyckas. Oliver 
Sacks skriver (2007a) i Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt i essän Den skeppsbrutne om 
Jimmie G. som hade grav Korsakovs sjukdom vilket innebar att han (Sacks mötte honom första 
gången 1975) inte mindes något efter 1945 (retroaktiv amnesi). Han hade inte heller något 
korttidsminne utan glömde bort allt nästan genast efter att det sagts eller gjorts (därav titeln på 
essän). Eftersom minnesförlusten var så total var han på många sätt inte medveten om sitt eget 
tillstånd, förstod inte riktigt varför han befann sig på ett sjukhus… Och ändå… Sacks skriver 
(ibid:57-61): 
 

En dag frågade jag honom inte om hans minne eller förflutna utan om den enklaste och mest 
elementära känslan av alla: 
”Hur mår du?” 
”Hur mår jag”, upprepade han och kliade sig i huvudet. ”Jag kan inte påstå att jag känner mig sjuk. 
Men jag kan inte påstå att jag mår bra. Jag kan inte påstå att jag känner nånting alls.” 
[…] 
”Trivs du med livet?” 
”Inte direkt…” 
[…] 
”Du trivs inte med livet”, upprepade jag med viss tvekan. ”Hur känns det då, när du tänker på livet?” 
”Jag kan inte påstå att jag känner nåt alls.” 
”Men du känner att du lever?” 
”Känner att jag lever? Egentligen inte. Jag har inte känt att jag lever på väldigt länge.” 
Hans ansikte avspeglade en oändlig bedrövelse och resignation. 
[...]  
Man lutade instinktivt åt att beteckna honom som en andligen försvunnen – en ”förlorad själ”; […] 
”Tror ni att han har en själ frågade jag en gång nunnorna. De blev upprörda över frågan, men begrep 
varför jag ställde den. ”Ta en titt på Jimmie i kapellet”, sade de, ”och döm själv.” 
Jag gjorde det och blev […] djupt rörd och gripen, för där såg jag en intensitet och stadig 
uppmärksamhet och koncentration som jag aldrig förut sett hos honom eller trott honom kapabel till. 
[…] Helt och fullt, intensivt och stillsamt, i den fullständiga koncentrationens och andäktighetens 
stillhet, steg han fram och tog del i nattvarden. Han var helt närvarande och uppfylld av en känsla. 
Där fanns ingen glömska, ingen Korsakovs sjukdom, och inte heller verkade det möjligt eller tänkbart 
att det skulle finnas det; för han var inte längre prisgiven åt en bristfällig och felaktig mekanism […] 



 

 5 

utan var uppfylld av en handling […] som rörde hela hans väsen, som innebar känsla och mening i en 
organisk kontinuitet och enhet[…] 
Nunnorna hade rätt […] och det hade också Luria, vars ord jag nu erinrade mig: ”En människa består 
inte enbart av minnet. Hon har känsla, vilja, mottaglighet, ett moraliskt vara … det är där … ni kan 
nå honom och se en djup förändring.” […] 
Men kanske var ”moralisk” ett alltför snävt ord – för det estetiska och dramatiska fanns också med. 
[…] Samma djupa uppfyllelse och uppmärksamhet kunde iakttas i förhållande till musik och konst: 
jag noterade att han inte hade några svårigheter att ”följa med i” musik eller enkla pjäser, för varje 
moment i musik och konst syftar på, innehåller, andra moment. […] 
Jimmie som var så vilsen i den utsträckta ”rumsliga” tiden, var fullkomligt samlad i bergsonsk 
”avsiktlig” tid; vad som var flyktigt, ohållbart som formell struktur, var fullkomligt stabilt, fullkomligt 
fasthållet, som konst eller vilja. Dessutom var det något som bestod och varade. […] Om en 
emotionell och andlig uppmärksamhet höll honom kvar […] brukade […] dess ”stämning”, dess 
stillhet, bestå en tid så att det inom honom fanns en tankfullhet och frid som vi sällan om ens 
någonsin såg i hans övriga tillvaro på hemmet. 

 
Sacks berättelse lyfter fram en sida av det miljöspektrum som uppsatsen handlar om: ritualens rytm 
och meningsfullhet. Den estetiska upplevelsen i musik och konst ger Jimmie en koherens och 
integritet han annars saknar, exakt det som den tyske filosofen och diktaren Friedrich Schiller skrev 
om för ca. 200 år sedan ([1795] 1995:110): ”Endast här [i det estetiska tillståndet] känner vi oss 
som bortryckta ur tiden, och vår mänsklighet yttrar sig med en renhet och integritet som om det 
ännu inte lidit något avbräck genom inverkan av yttre krafter” (författarens kursiv). Jimmy med sin 
grava minnesförlust synliggör en generell verklighet. Estetiska, och estetisk-praktiska, verksamheter 
förefaller vara centrala för honom om man vill möjliggöra artikulationen av meningsfulla ögonblick 
i hans liv. 
  
Det var denna case-berättelse av Oliver Sacks, mina egna erfarenheter som bokbindare och min 
forskning kring verkstadsmiljön, som fick mig att vilja förstå mer grundläggande vad det är för 
kvalitéer i dessa miljöer som bidrar så mycket till stärkandet och läkandet av människors integritet 
och känsla av meningsfullhet.  
 
Jimmie saknar all kontinuitet i tiden. Men utan honom hade Schillers tal om det estetiska 
tillståndet som rycker oss bort ur tiden och får vår mänsklighet att yttra sig med ”en renhet och 
integritet som om det ännu inte lidit något avbräck genom inverkan av yttre krafter” förblivit en 
öppen filosofisk fråga. Den här uppsatsen hade nog heller aldrig kunnat formuleras eftersom jag inte 
hade insett hur mycket hans ord egentligen betydde. Det extrema i Jimmies situation synliggör 
också något som annars i vardagen förblir tyst. Jag upplever detsamma som han gör i det estetiska 
tillståndet men det stora i erfarenheten förblir oftast osynligt eftersom min integritet inte på långa 
vägar utsatts för ett så brutalt angrepp. Därför har jag också inkluderat utdrag ur flera berättelser av 
och om människor vars erfarenheter av identitet, varseblivning och kommunikation är långt ute i 
den mänskliga periferin. För att synliggöra sådant som om man endast talar med folk i centrum 
kanske aldrig ens kommer på tal.  
 
Det är inte bara det att människor med svåra funktionsnedsättningar, skador och sjukdomar 
förtjänar att behandlas värdigt, att de har samma värde som alla andra och att man bör eftersträva 
miljöer som inklusivt ger även dem en möjlighet till biografisk integritet. Det är också så att om 
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man inte tar deras erfarenheter och perspektiv på allvar och låter dem ställa frågorna om vår 
mänsklighets gränser, om man inte låter de som är svagast och mest marginaliserade representera oss 
i arbetet med sådana frågeställningar, då får vi svar som förr tog sig uttryck i form av eutanasi, 
sterilisering av fattiga och rasism. Det är i människolivets gränsområden de riktigt stora frågorna 
kan ställas och besvaras.  
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4 Bakgrund  

Jag har i ungefär tio års tid arbetat pedagogiskt och terapeutiskt i Kristofferskolans bokbinderi, 
huvudsakligen som lärling och gesäll och nu som huvudansvarig bokbindare. Föreliggande arbete är 
en kulmination av den forskningsprocess jag initierade 2007 i mina B- och C-uppsatser, när jag 
återupptog mina studier i pedagogik.  Jag började då att närmare försöka beskriva verkstaden som 
pedagogisk miljö med utgångspunkt i den specifika miljö jag själv arbetade och arbetar i. När jag 
började forskningsarbetet kom det att handla om den hälft av min vardag som var stödpedagogisk, 
det som på skolan kallas för hantverksstödet. Att det blev så har flera orsaker:  
 

1. Det finns redan en i mina ögon bra dokumentation av verkstadsmiljöns egenskaper när den 
är inrättad med en producerande pedagogisk målsättning (se bl a. Brater et al 1988, Edding 
et al. 1985, Fintelmann 1990, Fucke 1996, 1991, 1981, 1977, 1976, Rist & Schneider 
1979).   
 

2. Att arbeta stödpedagogiskt med hantverk så som man gjort i ca. 30 år på Kristofferskolan är 
en, så vitt jag vet, rätt unik stödpedagogisk arbetsform. Under en tio månader lång 
forskningsresa till Tyskland, USA, Schweiz, Sydafrika, Danmark och Norge då jag besökte 
lite mer än 30 skolor och samtalade med lärare (Framför allt andra hantverkslärare) med 
det uttalade syftet att kartlägga pedagogisk innovation på gymnasiestadiet i skolan mötte 
jag ingenstans ett systematiskt arbete med denna sorts stödpedagogik för elever i den 
vanliga skolan. Det är däremot vanligt i olika särskoleformer.1 Att beskriva och kartlägga 
hantverksstödet på Kristofferskolan verkade mot den bakgrunden vara en värdefull början 
till ett arbete om verkstaden som pedagogisk miljö. 

 
3. Till sist så har det också visat sig att om man vill synliggöra verkstadens egenskaper som en 

del i en allmänbildande pedagogisk verksamhet så kommer man lättast åt detta med hjälp 
av det som avviker starkt från normen. De (elever, lärare och andra) som bäst passar in i 
redan befintliga pedagogiska miljöer är också de som mest osynliggör dessa miljöers 
begränsningar och förgivettaganden men även deras konkreta pedagogiska egenskaper. Det 
här är något som jag återkommit till i än mer utpräglad form och gjort till en av de 
metodiska grunderna i arbetet nu genom att integrera ett aktivt marginalperspektiv.  

 
Hantverksstödet, ett estetisk-praktiskt arbete, är en viktig del av Kristofferskolans stödverksamhet. 
Det har satts in som huvudsaklig eller komplementär stödform vid exempelvis tillfällig skoltrötthet, 
vid föräldrars skilsmässa, prestationsproblem, ADD och ADHD, ätstörningar och självmordsförsök. 
Jag har hittills arbetat med att under 2007 dokumentera hantverksstödets organisationsstruktur och 
metodik och under 2008 samlat in berättelser om olika stödpedagogiska interventioner som gjorts 
genom åren. Här är en av de kortare för att ge en inblick i hur materialet såg ut: 
 

Wolfgang [fd. bokbindningslärare] berättar:  

                                                        
1 Exempelvis i Camphill-gemenskaper. Se vidare på www.camphill.org. Jag har själv varit två veckor på 
ett Camphill utanför Aberdeen i Skottland och följt deras verkstadsarbete. 
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Det fanns hos ett par elever en otrolig leda, nästan livsleda… och dom sitter under det öppna fönstret 
en dag och den ena säger: Fy faan, jag skulle vilja att Sverige för en gångs skull var så varmt att luften 
var orange, att man inte ens står ut att lyfta armen. Och den andre svarar: Du är galen det är 
motsatsen det borde vara, så kallt att andedräkten fryser och faller ner en halv meter ifrån en, att luften 
är som ett isblock.  
 
Och då fixar min kollega Hasse två stora gasflaskor och låter den ena svetsa, de börjar med att använda 
Gevalia kaffeburkar och blåsa mönster, som är både hett och farligt, sen fortsätter de med andra 
arbeten och till den andra fixar han ett stycke rå bergkristall att slipa. Slipa den som så att om man 
använder solljus så kan man se färgspektrat i den och så gör dom det [vilket är en ganska komplex 
geometrisk-matematisk uppgift också]. Resultatet av det hela är kunskapsgåvan, följden av han som 
slipar bergkristall blir att han sedan står som förebild för 8 eller 9 elever efteråt som också slipar 
ädelstenar och då igen hur vi skaffade möjligheten till att slipa stenar. [underförstått i berättelsen är att 
deras leda försvann i arbetsprocessen] 
 

Berättelserna ur verkstadsmiljön lät en inte ta miste på den pedagogiska och terapeutiska potential 
som den erbjuder. Flera frågor dök upp i samband med det arbetet. Redan i arbetet med 
kartläggningen slog det mig att verkstadsmiljön förblivit oartikulerad i den samtida forskningen. De 
arbeten som gjorts om estetisk-praktisk pedagogik har i huvudsak tittat på effekterna men inte på 
miljön i vid bemärkelse, dvs. inte enbart rummet utan också de aktiviteter och material som finns i 
det. Även Bernard Schmalenbachs avhandling (2007) och Frank R. Wilsons bok (1998) ser först 
och främst till människans händer och deras betydelse för människans utveckling och inte till olika 
praktiska miljöer. Ett undantag var forskningen kring Hiberniaskolan och Kassels Waldorfskola 
som båda har producerande verkstäder och yrkesutbildningar som en integrerad del av en utvidgad 
allmänbildning (Brater et al 1988, Edding et al. 1985, Fintelmann 1990, Fucke 1996, 1991, 1981, 
1977, 1976, Rist & Schneider 1979). Men när det gäller verkstäder med allmänbildande eller 
terapeutiska syften så saknas det en deskriptiv forskning som kan tillhandahålla begreppen man 
behöver för att på ett nyanserat sätt kunna beskriva en verkstadsmiljös möjligheter och särart. En del 
går att lyfta över från ovannämnda forskning och en del empirinära begrepp kunde jag själv arbeta 
mig fram till i mina tidigare uppsatser. Det rör sig om: 
 

1. Verkstäder tillhandahåller en pluralism av material och arbetsuppgifter som är 
synliga/påtagliga/kroppsliga. Bland annat Schmalenbach (2007) har i sin genomgång av 
forskningen kring handens betydelse för människan visat hur mycket våra kognitiva och 
sociala kapaciteter är avhängiga av, och utvecklas genom, det kroppsliga, i synnerhet 
händerna.  
 

2. Arbetsobjektet förskjuter relationen mellan exempelvis lärare och elev från att vara direkt 
med alla de frågor om exempelvis styrkeförhållanden som då kommer i spel till att bli 
indirekt och medierad av objektet som samtidigt är ”objektivt” i den meningen att det är 
synligt och dess funktionalitet (eller brist på detsamma) är praktiskt genomskådlig och 
stödjer omdömesbildning. 

 
3. Den praktiska utbildningen ger ur pedagogisk synvinkel en utbildning av 

handlingsfärdigheter, Brater et. al. (1988) nämner exempelvis följande (min översättning, 
s72):  
 
-Tillförlitlighet, tålamod, uthållighet, exakthet 
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-Självständighet, problemlösningskapacitet, beredskap att ta ansvar, flexibilitet, agerande ur insikt 
-Analytiskt tänkande, förutseende, planeringsförmåga, rörligt tänkande 
-Vakenhet, uppmärksamhet, iakttagelseförmåga, översiktsförmåga, koncentrationsförmåga, 
förmågan att kunna överskåda och ta hänsyn till komplexa sammanhang 
-Transferförmåga, omdöme/beslutsamhet, improvisationsförmåga, öppenhet inför det oförutsedda, 
närvaro, lärkapacitet och intresse, att kunna ställa in sig på det nya 
-Informationsberedskap, samarbetsförmåga, socialt förtroende, förmåga att arbeta utifrån andras 
intentioner, kritisk förmåga, förmåga att kunna ge akt på andra, förmåga att kunna göra sig 
förstådd. 
 
Denna lista är ofullständig och låter sig lätt utvidgas utifrån befintlig litteratur. Det är också helt 
oklart om dessa kvalifikationer befinner sig på samma plan, vilka som eventuellt omfattas av vilka 
andra, och om de är möjligt att klart avgränsa dem mot varandra. 

 
4. Arbetet i en verkstad ger också en tydlig utbildning eller utveckling av människans 

emotionella sidor. Framför allt stöd i utvecklingen av självförtroende eftersom resultatet är 
påtagligt/synligt, givet förstås att den arbetande inte ställs inför omöjliga uppgifter. Det 
stärker också känslan av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, för att anknyta till 
Antonovsky (1991, se vidare under avsnitt 8.2.6), eftersom man producerar något eget, 
konkret och funktionellt.  
 

5. Det ger direkt och indirekt en kognitiv utbildning. Direkt genom arbetsobjektens 
genomskådliga funktionalitet och objektivitet. Man utvecklar då framför allt sin 
omdömesförmåga, alltså förmåga att bedöma en idés praktiska förverkligande och att 
varsebli de praktiska förutsättningarna och möjligheterna i utvecklingen av nya idéer. 
Indirekt genom de olika sätt på vilka människans sensomotoriska utveckling hänger 
samman med hennes förmågor att utveckla balanserade omdömen, visualisera flera 
dimensioner och översätta tvådimensionella ritningar till tredimensionella konstruktioner 
mm. (Schmalenbach 2007, Wilson 1998, Arcini & Glans-Martinsson 2005). 

 
Det framgår kanske att de flesta av dessa punkter har det gemensamt att objekten i en verkstad inte 
enbart eller huvudsakligen är symboliska så som texter utan snarare är en blandning av symbol och 
synligt material och att det just är synligheten/påtagligheten som är en av de avgörande 
egenskaperna.  
 
För att fortsätta i samma spår så har jag forskat vidare kring den egna praktiken och dess mer 
grundläggande egenskaper. Samtidigt har jag samarbetat med Hagastiftelsen, en dagverksamhet i 
verkstadsmiljö för vuxna med neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det har 
bidragit med en värdefull kontrast och givit möjlighet till ett utpräglat marginalperspektiv på 
frågeställningarna.  
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5 Utgångspunkter/preciseringar 

Mina tidigare forskningsarbeten och de pedagogikhistoriska studier vi gjorde i början av 
masterkursen går att sammanfatta i några grundläggande utgångspunkter. Med hjälp av dessa blir 
det förhoppningsvis tydligt vad jag i detta sammanhang förstår med termer som pedagogik och 
estetisk-praktisk.  

5.1 Termerna pedagogik, terapi och biografisk integritet 

Den syn på pedagogik och utveckling som jag använder mig av här är delvis baserad på de arbeten 
jag läst om narrativ psykologi, narrativ integritet och narrativa perspektiv på utveckling (Freeman 
2006, 2003, 1999, 1997, Bruner 2007, 2004, 1991, Rossiter 1999). Dessa har bidragit till att 
accentuera vikten av att lärande och utveckling kan integreras i den lärandes biografi på ett för 
denne meningsfullt sätt. Det har också lett mig till att betona den biografiska integritetens företräde 
framför andra pedagogiska målsättningar. Med andra pedagogiska målsättningar menar jag 
exempelvis avsikten att en elev ska lära sig en färdighet som att stava eller att svetsa. Eller avsikten 
att socialisera en elev in i en kultur. Givetvis kan både färdighetsinlärning och socialisering i sig 
också bidra med centrala element i utvecklandet av integritet. Det är till exempel så att ungdomar 
som lärt sig ett hantverksyrke inom ramarna för Hiberniaskolans allmänbildande gymnasium i 
senare studier vittnat om hur mycket känslan av att verkligen kunna något bidragit till den egna 
självsäkerheten och målmedvetenheten (se Edding et al. 1985, Fintelmann 1990, Gessler 1988, Rist 
& Schneider 1979).  
 
Vad jag i fortsättningen menar med pedagogik är framför allt en verksamhet där pedagogen ser som 
sin huvuduppgift att bidra till att den lärande upplever sig stärkt i sin känsla av meningsfullhet och 
integritet. Framför allt att bidra till upplevelsen av biografisk koherens och sammanhang, dvs. 
känslan av att man har en livsberättelse, att man själv i någon form är dess upphov och att den är 
meningsfull. Det är en syn på pedagogik som jag utvecklat i mina tidigare forskningsarbeten för att 
fånga vad det är som hantverksstödet på Kristofferskolan har som syfte. Här har jag försökt att i det 
följande också fördjupa den. 
 
Jag har även arbetat med, och tagit upp, medicinska perspektiv på biografi och integritet (Frank 
1997, Charon 2008, 2006, Sacks 2007a, 2007b, 2005, 1996a, 1996b, Antonovsky 1991) eftersom 
de kompletterar och bekräftar vad jag kunde uppleva var den kanske mest avgörande delen i 
hantverksstödets pedagogiska insatser: att sjukdom, trauma och skador också innebär ett sönderfall, 
en disintegration, av livsberättelsen och att en viktig, ofta avgörande, del i läkeprocessen var att 
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återerövra en biografisk integritet. Frånsett de elever som fått hantverksstöd genom att vara 
kognitivt högpresterande så har stödet i de allra flesta fall givits som en följd av sönderfallsprocesser i 
elevens relation till omgivningen (specifikt till hans eller hennes möjlighet att på ett meningsfullt 
sätt delta i skolarbetet).2 Det här preciserar också vad jag menar med terapi och terapeutisk. I den 
mån som en terapi är pedagogisk så är den det för att den sker via det biografiska och via lärandet. 
En pedagog är i den meningen terapeutiskt verksam när hon bidrar till biografisk integritet genom 
sina interventioner och dessa interventioner har formen av olika lärprocesser. Man kan kontrastera 
det med konstterapier eller andra psykoterapeutiska verksamheter där fokus ligger på den läkande 
bearbetningen av exempelvis trauma. En pedagogiskt orienterad terapi fokuserar egentligen inte på 
själva funktionsnedsättningen, traumat eller problemet utan på att lärandet ska bidra till att den 
lärande hittar verktyg också i arbetet med sitt eget läkande.3 Begränsar man termen terapi till att 
gälla sådant som sker på sjukhus och i psykoterapeutiska verksamheter så har jag förstås skapat 
förvirring. Men med de perspektiv på narrativ medicin samt Antonovskys salutogenes (se närmare 
under 8.2.6) som har vuxit fram under de senaste decennierna så menar jag att en utvidgad 
terapiförståelse är på sin plats. Att alltså hävda att en pedagog inte är terapeutiskt verksam eller 
kan/borde ta ett terapeutiskt ansvar tycker jag är både kontrafaktiskt och kontraproduktivt. Då har 
man inte rimligtvis gjort sig närmare bekant med hur psykiskt, emotionellt och socialt nedbrytande 
pedagogiska interventioner kan vara liksom motsatsen. Jag menar inte att all pedagogisk aktivitet 
alltid är en terapeutisk i huvudsak utan att den terapeutiska aspekten av pedagogiskt arbete är värd 
att framhäva ibland.  
 
Detta perspektiv på pedagogik och pedagogens uppgift är alltså att den ska stödja utvecklingen av 
biografisk integritet hos de som befinner sig i det pedagogiska rummet/den pedagogiska miljön. Det 
sträcker sig från ett närmast medicinsk-terapeutiskt håll där de interventioner som görs för att hjälpa 
någon med en svår sjukdom att integrera denna i sin livsberättelse kan anses vara pedagogiska, till 
ett helt allmänpedagogiskt håll där det kan handla om att hjälpa en grupp unga vuxna att hitta en 
meningsfull relation till den egna framtiden och hur man ska förhålla sig till sin sociala omgivning. 
Det är ett klart normativt perspektiv på vad pedagogikens uppgift är och nära förbundet med den 
forskningssyn som jag redogör för nedan i avsnitt 7. 

                                                        
2 Integriteten är också något som man har i relation till den miljö man är i och man kan många gånger 
undra om inte själva skolmiljön är huvudansvarig för sönderfallet och att en återgång till den 
egentligen kanske inte är bästa sättet att avgöra om integriteten är återställd. Frågan blir alltså betydligt 
mer komplex särskilt för ungdomar i gymnasieåldern och för vuxna eftersom biografisk integritet då 
också mer existentiellt kommer att inbegripa frågor som har med personens livsmål och livsmening. 
En analys på systemnivå är alltså för det mesta en viktig del av hur man arbetar även om jag inte har 
skäl att direkt återkomma till det i den här uppsatsen. 
3 En annan eventuell skillnad är att pedagoger som arbetar terapeutiskt i estetisk-praktiska miljöer 
huvudsakligen är professionella hantverkare och konstnärer med en lärarutbildning. Terapeuter som 
arbetar terapeutiskt i samma miljöer har sin huvudsakliga utbildning som psykoterapeuter och 
psykiatrer, i vilken utsträckning de också har en hantverks- eller konstnärsutbildning har jag inte 
undersökt. 
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5.2 Termerna meningsfull och meningsskapande 

Så som jag använder termen meningsskapande så avser jag i första hand en relationell, existentiell, 
aktivitet. Begrepps betydelse, dvs. skillnaden mellan en älg och en räv eller mellan att vara inuti 
något respektive utanför är något åtminstone delvis annat (diSessa & Sherin 1998, Halldén, 
Haglund & Strömdahl 2007). Att en meningsskapande aktivitet måste till för att man alls ska 
kunna greppa någots betydelse verkar sannolikt men faller utanför ramarna att argumentera för här. 
Att något är meningsfullt innebär här att någonting upplevs som begripligt och på något sätt 
värdefullt.4 Att skapa mening är ur denna synvinkel något som spänner från att glädjas över ett mål 
mat till att se en mening med det egna livet. Jag följer därmed i stort sett Viktor Frankls synsätt så 
som han utvecklar det i Man’s search for meaning (1992).  
 

5.3 Termerna estetisk, praktisk och estetisk-praktisk miljö 

Med estetisk miljö menar jag i första hand miljöer i vilka en estetisk verksamhet är tänkt att äga 
rum. Exempelvis ateljéer för målning och skulptur, scener för dramatik eller replokaler för musik. 
Det är värt att hålla i minnet att målning, skulptur och musik alla innehåller mer eller mindre 
mycket av praktiskt övande. En ateljé kan alltså vara minst lika mycket en praktisk verkstad där man 
river pigment, blandar färger eller tränar teckning. I andra hand menar jag alla miljöers estetiska 
egenskaper, dvs. hur miljön bidrar till en mer passiv estetisk upplevelse genom sin färgsättning, 
formgivning osv. Därtill rör det sig om en gränslös process, var upphör en estetisk läkepedagogisk 
miljö till exempel? I de vackra byggnaderna? I användandet av material som ger utvecklande 
sinneserfarenheter? I arbetet med växtligheten runtomkring? I den sociala gestaltningen som 
institutionen befinner sig i? En estetisk miljö är alltså egentligen lika omöjlig att hålla fast som en 
lek är. Men man kan lägga märke till konstellationer av objekt och strukturer som ofta leder till 
lekande (till estetisk eller meningsskapande verksamhet) och sen kan man berätta om dem för att 
synliggöra vad som skett av meningsfull livsaktivitet (se vidare i Rittelmeyer 2005 för en mer 
ingående genomgång i anknytning till Schiller).  
 
Med praktisk miljö menar jag miljöer i vilka någon sorts praktiskt arbete som involverar kroppen, i 
synnerhet lemmarna, är tänkt att äga rum. Exempelvis verkstäder, laboratorier5 och trädgårdar. 
                                                        
4 Här har jag ändrat vad jag skrev i den betygsatta uppsatsen. Tidigare stod det att något var 
meningsfullt om det bidrog till den egna integriteten vilket inte stämmer. Självdestruktiva handlingar 
och tolkandet av erfarenheter som meningsfulla vilka helt klart är destruktiva i någon mening pekar 
snarare på att tillskrivandet av mening till erfarenheter samtidigt som de bidrar till integriteten inte är 
en självklarhet men snarare en pedagogisk målsättning.  
5 Jag inbegriper laboratorier här även om det kanske är sällsynt att hitta labb som har en pedagogisk 
inriktning av samma slag som en verkstad, dvs. där experimenten inte enbart sker för att åskådliggöra 
ett undervisningsinnehåll utan där labbet finns för att erfara en estetisk process och/eller skapa en 
produkt.  
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I kombinationen estetisk-praktisk miljö så handlar det om sådana estetiska miljöer i vilka inslag av 
praktiska arbetsuppgifter ingår och om sådana praktiska miljöer i vilka estetiska processer ingår. Det 
är alltså få pedagogiska miljöer som är kategoriskt antingen det ena eller det andra. Jag använder 
termen estetisk-praktisk i stort sett synonymt med termen verkstad även om estetisk-praktisk täcker 
in ett större område. Alla verkstäder är inte automatiskt utpräglade estetisk-praktiska miljöer lika lite 
som alla ateljéer eller scener är det men det är nog ganska vanligt.  
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6 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är en fördjupad förståelse av de egenskaper i pedagogiskt orienterade 
estetisk-praktiska miljöer som bidrar till stärkandet (den pedagogiska sidan) och läkandet (den 
terapeutiska sidan) av människors integritet och känsla av meningsfullhet.  
 
I mina tidigare studier av hantverksstödet på Kristofferskolan hade jag två målsättningar. I den 
första att försöka beskriva en dittills oartikulerad miljö och praktik och hur den var strukturerad. I 
den andra att dokumentera berättelser ur samma praktik för att synliggöra de processer som utspelar 
sig i den och deras relation till miljöns och praktikens målsättningar. Mot bakgrund av dessa studier 
så har jag i den här uppsatsen preciserat syftet i form av en deskriptiv avsikt och två frågor som på 
olika sätt bygger vidare på dem:6 
 

1. I det deskriptiva gäller det att fortsätta dokumentationen och beskrivningen av estetisk-
praktiska verksamheter som arbetar med pedagogiska interventioner. Det finns ett 
självändamål i detta eftersom en förutsättning för mycket annan forskning ligger i att man 
överhuvudtaget har synliggjort den här typen av miljöer. Det är också viktigt med den här 
sortens kartläggningar eftersom estetiska miljöer inte följer entydiga regler och därför lättast 
går att förstå genom exempel (Schiller 1995, Rittelmeyer 2005, Elliot 2009). 
 

2. Den första frågan gäller vilka egenskaper i estetisk-praktiska miljöer som blir synliga genom 
en mer systematisk och fördjupad tolkning av processerna i de beskrivna miljöerna (det 
som närmast motsvarar huvudsyftet med uppsatsen). Jag har därför arbetat mycket med 
valet av tolkningsperspektiv, se vidare nedan under 7.1.3, 7.2 och 11. 

 
3. Den andra frågan är hur de valda tolkningsperspektiven och forskningsresultaten kan bidra 

till utvecklings-, jämförelse- och utvärderingsarbete. Utvecklingsarbete, både av befintliga 
och nya praktiker, kräver ett medvetandegörande kring vad det är man faktiskt gör. 
Jämförelser mellan olika praktiker kräver åtminstone delvis gemensamt användbara 
begrepp. Utvärdering kräver också det att man klart preciserar vad man gör och på vilka 
villkor det kan utvärderas. På alla dessa tre områden hoppas jag att kombinationen av 
tolkningsmetoder och miljöbeskrivning ska kunna bidra till klarlägganden. Det är viktigt i 
förhållande till syftet eftersom det först är då som en mer systematisk förståelse går att nå 
genom att man exempelvis ser möjligheten att också utveckla en praktik vidare. Annars 
stannar det hela vid en deskriptiv studie där varje praktiks status quo (både de utforskades 
och andras) måste tas för given. 

 
Meningen är att den första punkten ska bearbetas genom de båda miljöbeskrivningarna och den 
andra i redogörelsen för de grundegenskaper som jag har arbetat fram i anslutning till dem (avsnitt 
12 och 13). Den tredje punkten tas upp i det nästföljande kapitlet (avsnitt 14). 
 

                                                        
6 Den här studien är fristående i förhållande till de föregående. Det som är viktigt för dess kontext är 
sammanfattat i bakgrunden och utgångspunkterna. 
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7 Forskningsperspektiv (ontologi, 
epistemologi, metodologi) 

Egon Guba och Yvonne Lincoln presenterar en kartläggning av olika forskningsparadigm i The Sage 
handbook of qualitative research 3rd ed. (2005). De skiljer mellan paradigmen positivism, 
postpositivism, critical theory et al., konstruktivism och, med hänvisning till John Heron och Peter 
Reason (1997), ett participatoriskt paradigm. Forskningsperspektivet här tillhör det participatoriska 
paradigmet något som också återspeglas i användningen av Merleau-Ponty (2009, 1992), och 
Schiller (1995) som tolkningsperspektiv.  
 
Heron och Reason skriver (1997:276) att deras orsak till valet av en participatorisk världsbild i 
grunden är erfarenhetsbaserad. De refererar till sitt arbete med ”cooperative inquiry”, mindfulness 
och ceremoni, liksom av vardagen som det som övertygar dem om att det erfarande mötet med 
världens närvaro är fundamentet för vårt eget varande och vetande. Därför kallar de också det 
participatoriska paradigmet för en radikalt empirisk åskådning liknande den som länge förespråkats 
av fenomenologer. Det empiriska utgår där från erfarenheten och upphör att vara empiriskt i 
samma stund som erfarenheten begränsas av definitioner på vad som får lov att kallas erfarenhet. 
 
Det är en subjektiv-objektiv ontologi i vilken kunskapsprocessen varken är helt skiljd från sitt objekt 
eller helt individuell utan snarare intersubjektivt konstituerad. Heron och Reason beskriver 
epistemologin som en kritisk subjektivitet som kräver att man kan skilja på åtminstone fyra sätt att 
artikulera kunskap: erfarenhetskunskap, presentationell kunskap, propositionell kunskap och 
praktisk kunskap. Att vara kritiskt subjektiv handlar mycket om att vara medveten om dessa fyra 
områden och att ta tillvara på varje områdes särart samt aktivt relatera dem till varandra.  
 
De beskriver dessa fyra erfarenhets- och kunskapsformer (ibid:280f) så att erfarenhetskunskap 
innebär det direkta mötet med omgivningen. Att känna och varsebli närvaron av någon/något. Det 
är en kunskap som uppstår genom deltagande empatisk resonans med det erfarna. Presentationell 
kunskap växer fram ur erfarenhetskunskapen. Den beskrivs som evident i en intuitiv förståelse av 
betydelsen av vår erfarenhet så som detta tar sig uttryck i grafiska, skulpturala, musikaliska, vokala 
och verbala konstformer. Det är en kunskapsform som klär våra erfarenheter i en estetisk, skapande 
dräkt. Propositionell kunskap är kunskap i konceptuella termer. Den uttrycks i påståenden och 
teorier. Praktisk kunskap är kunskap om hur man gör något, uttryckt i form av en färdighet eller 
förmåga. Heron och Reason menar att praktisk kunskap i själva verket är primär (Heron 1996). 
Den förutsätter en konceptuell förståelse av praktikers principer och standarder, en prensentationell 
elegans och en erfarenhetsmässig förankring i den situation i vilken handlingen utförs.  
 
Metodologiskt blir följden olika former av kollaborativ aktionsforskning (collaborative action 
inquiry (Heron & Reason 1997:283)). Den kollaborativa delen av forskningen stärker den kritiska 
subjektiviteten med en kritisk intersubjektivitet. Validiteten i forskningsarbetet blir starkare i 
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samma utsträckning som forskaren/forskarna följer upp omedelbar erfarenhet med övriga 
kunskapsformer och därefter återför det propositionella samt praktiska till ny erfarenhet i en variant 
av aktionsforskningscykeln (ibid).  
 
Slutligen så intar det participatoriska paradigmet en axiologisk ståndpunkt (ibid: 286f) där den 
etiska måttstocken uttrycks i termer av mänskligt blomstrande (human flourishing). Mänskligt 
blomstrande förklaras i termer av att upprätthålla en balans i och mellan människor beträffande 
hierarkier, samarbete och autonomi. De beskriver skuggsidan av auktoritet som auktoritarism, av 
samarbete som grupptryck och konformitet, av autonomi som narcisism, godtycke och isolation. 
Att forska är då också en utmaning att utveckla institutioner som manifesterar godtagbara former 
för dessa principer och att hitta sätt på vilka de kan upprätthållas.  
 
De pedagogiska och terapeutiska utgångspunkter som jag har presenterat tidigare är utvecklade ur 
samma människosyn och värdegrund. Forskningsfrågorna handlar just om att beskriva några sådana 
institutioner som nämns ovan på det pedagogiska området samt i arbetet med denna beskrivning 
försöka klarlägga vilka element som är verksamma och varför i syfte att kunna utveckla och 
utvärdera dem mer metodiskt.  
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8 Forskningsmetoder och 
tolkningsperspektiv 

8.1 Forskningsmetoder 

Det participatoriska forskningsperspektivet utmynnar hos Heron och Reason i aktions-forskningen 
som metod men har också ett nära släktskap med hermeneutiken (Greenwood & Levin 2007). Jag 
har använt mig av båda. Jag har också använt mig av Sandra Hardings marginalperspektiv (Harding 
1992). 

8.1.1 Aktionsforskning 

Jag har använt mig av aktionsforskning för att närma mig den egna verkstadspraktiken. Både med 
sikte på att utveckla den och att kunna artikulera den. Det finns en stor bredd av olika 
aktionsforskningsmetoder, framför allt på området organisationsutveckling. Jag har utgått från 
Greenwood & Levin 2007, Bradbury & Reason 2009 samt Noffke & Somekh 2009.  
 
Greenwood & Levin (2007:6f) definierar aktionsforskning som åtminstone uppbyggd av aktion, 
forskning och deltagande. Aktionsdelen innebär att forskningen också inbegriper en avsikt att 
förändra och utveckla. Forskningsdelen att man ska utveckla ny kunskap eller nya perspektiv. 
Deltagande innebär att de som utgör forskningens objekt också ingår som subjekt och bestämmer 
forskningens agenda. Jag avviker från detta på så sätt att mitt aktionsforskningsprojekt gäller min 
egen verksamhet. Det innebär att den deltagande aspekten huvudsakligen omfattar mig själv på 
detta stadium eftersom jag försöker formulera i ord, i propositionell kunskap, vad det är jag gör och 
varför. Här finns det en del föregångare inom den pedagogiska aktionsforskningen (Noffke & 
Somekh 2009). Skillnaden mellan forskningsarbetet i min egen verkstad och det som jag gjort på 
Hagastiftelsen är också skillnaden mellan forskningsmetoderna. På Hagastiftelsen har mitt 
huvudsakliga syfte varit att kartlägga sättet som de arbetar på och dokumentera det, men 
aktionsdelen, dvs. någon specifik förändringsprocess, har inte varit aktuell. Beträffande min egen 
praktik så har dokumentations- och kartläggningsarbetet visserligen varit viktigt men bearbetningen 
av materialet har också haft en väsentlig aktionsaspekt. Jag har använt mig av forskningsarbetet för 
att utveckla den praktik jag arbetar i och fördjupa den, något jag återkommer till i redovisningen av 
kartläggningen samt i tolkningen. 
 
Aktionsforskningsmetoden liknar den hermeneutiska i att vara cirkulär. Men där den 
hermeneutiska går från observation/deltagande till reflektion och tillbaka till ny observation till dess 
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en relativ mättnad av ny information inträder så inbegriper aktionsforskningsmetoden ett tredje, 
emellanåt väldigt omfattande, steg: insamling av information och deltagande åtföljs av reflektion 
vilket i sin tur åtföljs av aktion. I aktionsfasen förändras och utvecklas en del eller delar av den 
praktik som det forskas kring. Därefter följer en ny cirkel av att samla in kunskap och reflektera 
baserat på den intervention som genomförts varefter nya aktioner/interventioner kan genomföras. 
Det är kanske inte så ofta som dessa steg går att hålla isär kliniskt, de flyter gärna in i varandra 
beroende på praktiska förutsättningar och tillfälliga insikter samt möjligheter. I min redovisning 
återkommer jag till att redogöra för hur aktionen sett ut och vad den givit för resultat. 

8.1.2 Hermeneutik 

Jag har använt en hermeneutisk metod i arbetet med att dokumentera och kartlägga verksamheten 
på Hagastiftelsen. Molander skriver (1996:218f) att den hermeneutiska metoden framför allt kräver 
lång tid och ett kollaborativt arbete med de parter som ingår i forskningen, inbegripet ett 
regelbundet återförande av kunskap till de som beskrivs i studien. 

 
Den har varit participatorisk i att jag har deltagit i deras dagliga arbete och suttit med och gjort de 
olika uppgifterna i verkstäderna. Jag har kompletterat det med intervjuer, samtal, observationer och 
en del läsning. Precis som Molander refererar så har en huvudsaklig del av arbetet legat i att föra 
tillbaka resultaten till de verksamma på Hagastiftelsen. Datainsamlingen har successivt avslutats i 
takt med att en sorts mättnad inträtt och andelen ny kunskap har avtagit. Detta förstås i förhållande 
till de rätt så beskedliga avsikterna: att försöka beskriva verksamheten och att samla in några 
berättelser som speglar den sortens processer som äger rum där. 

8.1.3 Marginalperspektiv 

Ett centralt element i arbetet är också inbegripandet av Sandra Hardings ståndpunktsepistemologi 
(Harding 1992). Hon förespråkar en sorts forskningsmetod hon kallar stark objektivitet (i kontrast 
till objektivism respektive relativism). Hon menar att forskningsmetoder ofta har förhållandevis svag 
objektivitet i den meningen att det sällan ställs stringenta krav på att forskaren analyserar 
förgivettaganden som ligger dolda i sådant som frågeställning, metodik, mm. och som visar sig i 
form av rasistiska, sexistiska, imperialistiska och sociala värderingar samt sådana objektivistiska 
föreställningar som gör den egna positionen till den enda ”vetenskapliga” (förment neutrala). 
Hennes förslag är att använda sig av ståndpunkts-epistemologier, dvs. att utgå från en 
marginaliserad grupps perspektiv för att bättre få syn på det egna arbetssättets brister, på så sätt 
stärks objektiviteten. Jag har tack vare Hagastiftelsens intresse av ett forskningssamarbete kunnat 
”utsätta” forskningsprocessen och tolkningsperspektiven för ett marginalperspektiv som hänger 
samman med funktionsnedsättningar, framför allt autism. På så sätt har jag försökt se till att 
begreppsutvecklingen blivit så inklusiv som möjligt. Då aktionsforskningssynen på generaliseringar 
är den att ett enda fall som motsäger generaliseringen kräver en revidering av densamma 
(Greenwood & Levin 2005) så har marginalperspektivet också varit ett sätt att arbeta med fall som 
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ligger långt utanför vad man vanligtvis möter för att på så sätt aktivt testa framför allt synen på 
biografisk integritet.  
 
Uppsatsens inklusiva intention innebär också att datainsamlingen får en annan karaktär. Söker man 
en exklusiv norm så är metoden oftast en där man eftersträvar ett genomsnitt vilket gör att 
individuella fall och avvikelser är mindre intressanta. Söker man däremot aktivt efter avvikelser för 
att ringa in en inklusiv ”norm” räcker det med enskilda individuella avvikelser eftersom det man 
söker är så extrema fall som möjligt i syfte att täcka in ett så vitt fält som möjligt. Därför har jag i 
studien som en del av marginalperspektivet, utöver mina egna iakttagelser och erfarenheter, använt 
både självbiografier och fallbeskrivningar där skildringarna har fått belysa beskrivningarna och vidga 
gränserna för kraven på vad de måste kunna omfatta av mänsklig erfarenhet.  
 
Ett exempel: Tito, en indisk pojke med autism vars tal vid åtta års ålder är begränsat till enstaka 
ljudanden och som knappt behärskar några elementära praktiska färdigheter. Samtidigt har hans 
mor lärt honom läsa och skriva två år tidigare (Mukhopadhyay 2005). Han skriver (s35): 
 

Han [Tito skriver om sig själv i tredje person] hade känslan av att hans kropp var utströdd och det var 
svårt att samla ihop den. Pojken såg sig själv hela tiden bara som en hand eller ett ben och snurrade 
runt för att sammanfoga sina delar till en helhet. 
 
Han snurrade och snurrade runt sig själv, eftersom han ville vara snabbare än fläkten. På det här sättet 
kände han sig också så! Idén att snurra runt hade han fått från fläkten där han såg hur vingarna på den 
som annars var separata från varandra förband sig till en krets när de snurrade med hög fart. Pojken 
kommer i extas allteftersom han roterar snabbare och snabbare. När någon försökte stoppa honom 
kände han sig åter utspridd. [min översättning] 

 
Berättelsen skildrar både upplevelsen av sönderfall och behovet av integritet/helhet. Den gör det på 
ett sätt som är lätt att tolka utifrån Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen samtidigt som 
processen att nå en känsla av helhet förblir gåtfull på många sätt om man vill försöka förstå mer 
exakt vad som sker, jag vill inte föregripa hela uppsatsen här, men det perspektiv som Schiller bidrar 
med ger intressanta uppslag. Det för oss till tolkningsperspektiven. 

8.2 Tolkningsperspektiv 

De estetisk-praktiska verksamheter som jag kommer att beskriva är på många sätt genomträngda av 
föreställningar och tolkningar utgående från de människor som byggt upp verksamheterna. Det 
innebär konkret att de är situerade i ett waldorfpedagogiskt respektive socialterapeutiskt 
sammanhang.7 Arbetar man exempelvis psykoterapeutiskt med konstterapi eller någon form av 
kroppsorienterad psykoterapi har man en situering som oftast framför allt omfattar den egna 
inriktningens syn på terapi och på människan. Det är en sorts intern tolkningsmetodik oavsett om 
man arbetar med Feldenkrais, Alexandermetoden, Jacques Dropsys metodik eller någon form av 

                                                        
7 Se exempelvis Nobel (1999) och Liljeroth (1994) för en beskrivning av waldorfpedagogik respektive 
socialterapi. 
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Bodywork för att ta några exempel på just kroppsorienterade metoder. I valet av Merleau-Pontys 
fenomenologi, Schillers filosofi, narrativ teori och Antonovskys salutogenetiska perspektiv så har jag 
försökt ta fram tolkningsperspektiv som kan vara gemensamt användbara oavsett vilket internt 
system av begrepp och tolkningar man kommer dem tillmötes med. Jag är medveten om att många, 
kanske alla, praktiker inte på långa vägar kan tolkas uttömmande med hjälp av dessa. Samtidigt ser 
jag ett behov av tolkningsperspektiv som åtminstone på allmänna områden möjliggör jämförelser 
mellan praktiker, bidrar till att förklara vad som är verksamt i en praktik och bidrar med uppslag till 
fortsatt utveckling av den. Dvs. mycket av det som jag tog upp tidigare i min frågeställning. Därför 
har jag i avsnitt 11 försökt kontrollera perspektiven med hjälp av Hardings 
ståndpunktsepistemologiska metod för att i möjligaste mån se till att de kan fylla sin funktion som 
tolkningsverktyg. 
 
Till saken hör också att en praktiks interna system av begrepp och tolkningsmetoder vinner mycket 
på att ställas i relation till sådana perspektiv som inte är bundna av någon specifik praktik men 
också just därför lättare kan visa sig bärande som tolkningsperspektiv.  
 
Inga av de tolkningsperspektiv som jag valt att arbeta med är från början starkt förankrade i de 
praktiker jag dokumenterar och beskriver. Schillers filosofiska perspektiv beskrivs ibland som en av 
föregångarna till waldorfpedagogiken men det har fått begränsat genomslag i den interna 
waldorfpedagogiska litteraturen (så vitt jag själv är bekant med den) och är inte en central del i 
waldorfpedagogikens interna system av begrepp. Det förekom som referens i min första 
kartläggning av hantverksstödet men då i outvecklad form och utan att vara ett centralt element i 
hur man formulerade sig kring den egna metoden.  
 

8.2.1 Fenomenologi (Merleau-Ponty) 

För att förstå den kroppsligt orienterade sidan av estetisk-praktiska miljöer är det fenomenologiska 
perspektivet så som det företräds av fransmannen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) det mest 
relevanta jag kommit i kontakt med. Genom att han introducerar idén om den levda kroppen så gör 
han dels klart varför kroppen och därmed också praktiska verksamheter är så centrala i pedagogik 
och terapi och dels ger han verktyg för att förstå på vilka sätt.  
 
Det var i sitt arbete med Edmund Husserls och Max Schelers filosofier (Bengtsson 1998:232f) som 
Merleau-Ponty utvecklade distinktionen mellan den objektiva (medicinska, biologiska) kroppen 
sedd som ett objekt bland andra objekt i världen och den levda kroppen, den kropp i vilken jag som 
subjekt upplever mig själv och utvecklar en historia (Bullington 2004, Bengtsson 2001, Bengtsson 
1998, Merleau-Ponty 1992, 2009). Den levda kroppen är inte någonting strikt avgränsat; verktyg 
blir en del av mig och min kropp när jag använder dem exempelvis. Å andra sidan innebär många 
sjukdomar och skador att delar av, eller hela, min kropp plötsligt känns främmande, dvs. kroppen 
upphör då att kännas som min kropp eller tumören känns som ett främmande (och fientligt) 
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element i min kropp och således i min identitet, i det som fysiskt ger mig känslan av att ha en 
upprätthållen integritet (Honkasalo 2000, Sacks 1996a).8 
 
Den levda kroppen ger oss i sin tur grunden för vår identitet9 och vår historia. Den fungerar alltså 
som ett ankare av kontinuitet i biografin. Identiteten är den levda kroppens meningsfyllda,10 
bestående,11 erfarenheter, detta komplex av vanor, minnen, möten, relationer, kunskaper, känslor, 
åsikter, personlighetsdrag, svårigheter, hinder, intryck, osv. som vi omfattar med vårt namn (Varela 
et al. 1993:59-81). En fördel med att använda termen identitet istället för oftare förekommande ord 
som ”själv” eller ”jag” här är att identitet som term tillåter många sorters självupplevelser, sådana 
som är mycket individuella, sådana som är mer kollektiva, sådana som är svaga och sådana som är 
starka, dvs. alla människor även det mest nyfödda spädbarn har en identitet men alla har inte en 
vardaglig erfarenhet av egoitet (jfr. Freeman 2003, Sclater 2003, Crossley 2003, Bruner 2007). 
Schmalenbach (2007:17) skriver om det så här: ”den differentierade betraktelsen av kroppsligheten 
synliggör denna som bild, uttryck och ”spår” av en personlighet” (min översättning, författarens 
kursiv). 
 
I stort sett allt vi betraktar som del av identiteten kan påverkas eller tas ifrån oss genom sjukdom, 
skador och funktionsnedsättningar. Våra sinnen, vårt sätt att bete oss, våra emotioner, minnet, 
förståndet, rörelseförmågan, integriteten och självupplevelsen. Att förbigå kroppen i dess levda 
relation till världen och dess identitetsgrundande position i pedagogiska och terapeutiska 
                                                        
8 Integriteten kan kränkas och förstöras på så många olika sätt men kroppen är sällan frånvarande och 
ofta avgörande. Slaveriet och dess följder har lämnat ett omfattande empiriskt material här. Det avgörs 
på en kroppslig, praktisk, nivå och det är klart att en kropp som förslavats inte rimligtvis kan vara levd, 
kan ha en identitet (ur slavägarens perspektiv) eftersom man då skulle vara på väg att erkänna den ett 
individuellt värde på samma grund som man tillskriver sig själv det. Kanske är det ingen tillfällighet att 
Merleau-Ponty skrev mitt under det historiska skede när den levda kroppen förnekades mest 
konsekvent, förintades (två av hans huvudverk gavs ut under andra världskriget). 
9 Jag vill poängtera att jag i det följande begränsar mig till en övergripande diskussion rörande 
människans identitet, differentieringen mot det praktiska, lämnar jag i stort sett oberörd. Dvs. det jag 
skriver tror jag kan fungera lika bra i kombination med en Buddhistisk mindfulness/awareness analys 
utgående från de fem aggregattillstånden: form, känslor/sensationer, perceptioner/impulser, 
dispositionella formationer och medvetanden (Varela et al. 1993) som från antroposofins 
differentieringar i olika kroppsligheter (Steiner 1987, 1981) eller psykoanalysens olika indelningar (fast 
här är jag lite mer osäker) eller en rad andra traditionella och nyare system. Om något borde det 
följande sättet att resonera kunna skapa förutsättningar för jämförelser och för att man åtminstone 
tentativt kan förankra traditionella system i en del av den samtida forskningsdialogen. Varela et al. 
(1993) gör här i The embodied mind ett beundransvärt arbete just beträffande fenomenologin, den 
kognitiva vetenskapen och buddhistisk mindfulness/awareness tradition.  
10 En erfarenhet som vi står maktlösa inför att tolka och ge mening (något som kan ha många orsaker, 
man kanske inte orkar för att erfarenheten är för tung, man kan stå inför något och inte förstå, man 
kan glömma erfarenheten så snabbt att man inte hinner ge den någon mer långsiktig tolkning, osv.) 
riskerar precis som en skada att bli ett sorts främmande element (eller en sorts frånvaro, en sorts 
förnekelse) i vår levda kropps identitet och som förnekelse blir också sådana erfarenheter en del av 
identiteten om än bara som negationer. Mycket terapeutiskt arbete går också ut på att just bejaka det 
förnekade för att negationen (som ger upphov till svårigheter i hela den levda kroppens identitet, dvs. 
både psykiskt och fysiskt) ska kunna lämnas. 
11 Alla erfarenheter, vare sig sådana vi uppfattar som positiva eller sådana vi uppfattar som negativa, 
blir inte bestående. Det är snarare ett tecken på sjukdom om man inte förmår urskilja sådant som får 
bestående biografisk mening från allt annat som man låter falla i glömska. Jag tänker inte i första hand 
på om man har fotografiskt minne eller inte men på hur man förhåller sig tolkande till sitt minne. 
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sammanhang medför en inskränkning både i förståelsen av pedagogiska och terapeutiska 
interventioner samt i möjligheten att överhuvudtaget föreställa sig adekvata praktiker på området. 
När det alltså gäller pedagogiska och terapeutiska verksamheter som har med människans identitet, 
biografi och känsla av meningsfullhet att göra så är ett filosofiskt perspektiv som det 
fenomenologiska Merleau-Ponty har utvecklat (eller något motsvarande) nödvändigt ifall man inte 
vill riskera att förbigå den roll som kroppen spelar inte minst för den växande, sjuke, skadade och 
funktionshindrade människan.  
 
På ett mer generellt plan är förståelsen av kroppen i dess levda gestalt och inbegripandet av den i 
pedagogiskt arbete kanske som viktigast för barn och ungdomar. Det är egentligen ganska självklart. 
Barnet inleder sitt liv med att ta kroppen i besittning, lära sig krypa, gå, skriva (skrivandet är mycket 
en fråga om att behärska handen finmotoriskt likväl som det är en kognitiv fråga), osv. Därtill säger 
det sig självt att unga människor har färre primärerfarenheter än vuxna, dvs. färre egna erfarenheter, 
av den egna kroppen och dess relation till omgivningen men också helt generellt. Därmed saknar 
man också den rikedom av material som äldre människor kan förväntas ha och abstrahera ur. 
Terapeutiskt är förståelsen av kroppens levda sida alltid viktig och ofta central eftersom sjukdom 
och funktionsnedsättning drabbar kroppen (både den objektiva, medicinska och den levda), vår 
identitet och vår möjlighet att interagera med andra och med världen omkring oss. Förbiser man 
alltså de frågor som vi kan möta om vi tar den levda kroppens perspektiv så förbiser man också helt 
konkret möjligheter till faktiskt läkande (Toombs 1993). 

8.2.2 Schillers estetiska filosofi 

Det andra viktiga tolkningsperspektivet är Friedrich Schillers (1759-1805) så som han presenterar 
det i sina Brev om människans estetiska fostran (1995) som gavs ut 1795.12 Den centrala satsen i detta 
sammanhang lyder (s84): ”människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och 
hon är bara helt och hållet människa när hon leker.” För Schiller rör det sig om mellanrummet 
(fältet) mellan två ytterligheter i vilka vi är ofria: formdrift och stoffdrift.  
 
I stoffdriften återfinns allt det materiellt tvingande som vi möter hos oss själva inbegripet det 
kroppsliga, sjukdomar och begär/emotioner. Han kallar den också för den sinnliga driften och 
skriver (ibid:65): ”när människan förnimmer det närvarande är hela hennes bestämmelses alla 
oändliga möjligheter inskränkta till denna enda form av tillvaro. Där alltså uteslutande denna drift 
är verksam föreligger med nödvändighet den högsta graden av begränsning.”  
 
I formdriften å andra sidan återfinns den sinnliga driftens motsatser: tingens namn, det logiskt 
följdriktiga, också det mentalt tvingande i bemärkelsen att vi inte kan ge våra begrepp ett helt 
godtyckligt innehåll (man tänker kanske inte mycket på det men det är en lagbundenhet i att kunna 
räkna, att förstå orsak-verkan, att kunna identifiera föremål begreppsligt, osv. eftersom det logiska är 
evident lagbundet för oss). Schiller förstår här också det moraliskt tvingande (han skrev breven 

                                                        
12 Jag har skrivit betydligt mer om Schillers perspektiv än om Merleau-Pontys, i huvudsak eftersom det 
är mindre bekant och därför finns det inte alls lika mycket annat skrivet sen tidigare, åtminstone 
utanför Tyskland. Det är också bitvis rätt svåra tankar som Schiller formulerar. 
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delvis som en kritik av Immanuel Kants moralfilosofi med sitt kategoriska imperativ13) och finner 
därmed att formdriften ger både förnuft och vilja lagar. Han skriver (Schiller 1995:67): ”När den 
första driften blott åstadkommer (enskilda) fall, ger den andra lagar – lagar för varje omdöme när 
det gäller kunskap, lagar för varje vilja när det gäller handling.” (förf. kursiv)  
 
Dessa för människans frihet begränsande ytterligheter väcker, i Schillers sätt att se saken, en tredje 
drift: vad han kallar lekdriften (ty. Spieltreib).14 I leken hanterar vi de båda lagbundenheterna 
samtidigt som vi förhåller oss fritt till dem. Han beskriver lekens karaktär exemplariskt (Schiller 
1995:81): ”ordet lek betecknar allt det, som varken subjektivt eller objektivt är tillfälligt och ändå 
varken till det yttre eller inre utövar tvång.” Han sätter vidare likhetstecken mellan 
konstnärlig/estetisk15 aktivitet och lekaktivitet, ser samma kvalitéer i dem vilket är orsaken till 
brevens titel. Det är till och med så att vårt lekande kan sträcka sig gränslöst långt in i 
ytterligheterna form och stoff, även om Schiller flera gånger betonar att människan som ändligt 
väsen aldrig når ända fram, vilket gör att friheten för Schiller är relativ till vår lekförmåga, dvs. 
snarast ett praktiskt problem än ett teoretiskt.16 Hans till formatet lilla skrift är genomgående 
mycket intressant men för detta sammanhang är det just leken och det konstnärliga som jag vill 
uppehålla mig vid.17  
 
För att sammanfatta i Schillers egna ord så skriver han (1995:77f): 
 

Den sinnliga driften vill att det skall inträda en förändring, att tiden ska ha ett innehåll; formdriften 
vill att tiden ska upphävas, att ingen förändring ska äga rum. Den drift alltså, i vilken bägge verkar i 
förbund med varandra […], lekdriften, skulle alltså vara inriktad på att upphäva tiden i tiden, att 
förena vardande med absolut vara, förändring med identitet. 
Den sinnliga driften vill bli bestämd, den vill motta sitt objekt; formdriften vill själv bestämma, vill 
själv frambringa sitt objekt; lekdriften kommer alltså att vara inriktad på att ta emot som den själv 
skulle ha frambringat, och frambringa så som sinnet vill ta emot. 

                                                        
13 Dvs. tanken att man ska handla så att ens handlande kunde upphöjas till allmän lag. 
14 Tyskans Spiel är egentligen en blandning av vad orden lek och spel betyder på svenska. 
15 Jag tror det är viktigt att inte glömma bort att Schillers estetiska begrepp inte ska blandas ihop med 
olika sorters konstnärskulturer. Det är lätt att tänka på någon sorts bohemisk frigjord konstnärsperson 
när man tänker på estetik eller någon konstinriktning. Den estetiska processen hos Schiller är inte 
kulturbunden. Mark Johnson (2008) i The meaning of the body, aesthetics of human understanding 
tillhör dem som presenterar ett likartat brett estetiskt begrepp ur ett annat besläktat perspektiv, ett 
estetiskt begrepp som i stort sett betyder att ge mening. 
16 Schillers tankar om frihet och autonomi är inte helt entydiga, se Sabine Roehr (2003) Freedom and 
Autonomy in Schiller för en intressant analys. Så vitt jag har kunnat bedöma rör det sig inte om frågor 
som direkt berör uppsatsens tematiseringar. 
17 En viktig fråga i uppsatsens sammanhang är hur den sinnliga driften kan förstås i förhållande till den 
kunskap som finns rörande kognitiva funktionsnedsättningar och psykiska problem som exempelvis 
tvångstankar. Jag skulle nog inte gå så långt som att hävda att alla sjukdomar, skador och 
funktionsnedsättningar är kroppsliga i den bemärkelsen att de allihop är knutna till den sinnliga 
driften men det verkar förhållandevis nära till hands att se relativt mycket som direkt knutet till denna. 
Det beror i så fall på att människan, som Schiller också skriver, inte föds in i en balans utan vid 
födelsen är helt och hållet sinnlig drift. Först under barndom och ungdom utvecklar sig formdriften 
och de svårigheter som ger sig till känna i den processen hänger då samman med organiska (i vid 
bemärkelse) processer som komplicerar förloppet (frånsett vid traumatiserande erfarenheter).  
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Den sinnliga driften utesluter ur sitt subjekt all själv-verksamhet och frihet, formdriften utesluter ur 
sitt varje avhängighet och passivitet. […] Lekdriften, i vilken bägge verkar tillsammans, kommer alltså 
att tvinga sinnet samtidigt moraliskt och fysiskt; den kommer alltså, eftersom den upphäver allt 
tillfälligt, också att upphäva allt tvång och sätta människan i frihet både fysiskt och moraliskt. 
(författarens kursiver) 

 
Schillers terminologi lekdriften är på samma gång den mest träffande jag kan tänka mig och en 
aning missvisande eftersom vi tenderar att ha en ganska specifik förståelse för vad lek är. I Schillers 
text betecknar lek en funktion som människan besitter, en funktion som i sin allmännare form 
skulle kunna kallas förmågan att ge mening åt något, dvs. man skulle kunna kalla det 
meningsskapandedriften istället.  
 
Mening innebär som jag tidigare skrivit inte detsamma som betydelse i bemärkelsen betydelsen av 
ett begrepp (även om det kan göra det). Mening är sättandet av relationerna vilket är just vad man 
gör i leken för även om en låda är en båt ett litet tag så är funktionen, dvs. just betydelsen, av vad en 
båt gör intakt, friheten består i kapaciteten att upprätta en ny relation mellan det sinnliga (lådan) 
och det formala (båten som funktion). En händelse upplevs som meningsfull inte genom vårt 
tolkande godtycke utan då vi, lekande, upplever att vi förmår relatera det sinnliga och det formala 
fritt, dvs. så att relationen inte satts tvångsmässigt. Och som Schiller skriver, friheten har en historia, 
dvs. det handlar inte här om någon absolut frihet utan en frihet som har en individuell och 
mänsklig historia. I det sociala finner man också en kritisk fråga rörande friheten och 
meningsskapandet. Alla sociala relationer är inte ömsesidiga, i den mest extrema formen har man 
helt gått från att behandla varandra som biografiska identiteter till att behandla varandra som ting. 
Men inte ens det mest brutala maktutövande kan beröva offret just förmågan att bevittna (den 
ursprungliga betydelsen av grekiskans ord: martyrium). Så som exempelvis Primo Levi (1998) 
skriver om sina erfarenheter från Auschwitz är detta tydligt, ingen egentlig meningsfullhet går att 
tillskriva dessa erfarenheter i någon vardaglig betydelse, det går inte att förstå varför, men 
vittnesmålet är i sig självt en viljehandling som sätter sig över gaskamrarnas och tvångsarbetets 
försök att beröva människan identitet och biografi. Ett vittnesmål som också inbegriper dem som 
inte överlevde och själva kan tala, för vem är där hos en dement? Hos en komapatient? Vad återstår 
när jaget inte längre kan upprätthålla identitetens och biografins kontinuitet och integritet därför att 
den levda kroppen är alltför bortträngd av det främmande (tumören, skadan, eller vad det nu kan 
vara)? Jag menar då i anslutning till Schiller att det ändå finns där som vittne också till denna 
process, men ett vittne som kanske aldrig mer kan artikulera sitt vittnesmål. Ska vi för den sakens 
skull utgå från att kroppen därmed helt förvandlats till ett objekt och blivit värdelös? 
 
Så som Schiller beskriver lekfunktionen är den alltid potentiellt närvarande och oreflekterat 
verksam. Den levda kroppen och dess identitetsprocesser är ett fält där denna funktion möter olika 
grader av motstånd (det gör den alltid) och där en funktionsnedsättning då är att definiera som ett 
motstånd av påtagligt hög grad. Det finns inget som omöjliggör meningsskapande, varje liv (varje 
levd kropp) är fullt av potentiell mening, men det finns sätt att förneka det, att skapa miljöer som är 
fientliga till fortsatt meningsskapande och att så mycket man bara kan, göra den levda kroppen till 
enbart en objektiv kropp, ett ting. Annars funnes inte slaveriet, eutanasin, sterilisationerna, 
koncentrationslägren… Det är också möjligt att existentiellt förneka det egna livets meningsfullhet, 
det är då en förnekelse som är självuppfyllande. Det är viktigt att verkligen tydliggöra att Schillers 
sätt att tänka ger varje mänsklig existens samma oskattbara värde eftersom hon är i besittning av 
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denna funktion eller drift oavsett i vilken utsträckning hon förmår artikulera den och detta att 
besitta den (denna potential) är vad som gör oss mänskliga. Samtidigt ger han utrymme för en 
oändlig process av tillblivelse eftersom meningsskapandet (lekandet) kan utvidgas och fördjupas 
utan att det är så lätt att ange någon gräns för när det måste upphöra, det verkar snarare logiskt att 
en sådan funktion är ändlös. 
 
Just när man betonar människan som en varelse vars meningsskapande sker i kommunikation med 
andra i en totalitet av relationer som utgör hennes miljö så blir också Schillers differentiering av 
människan (formdrift, stoffdrift och lekdrift) särskilt intressant. Meningen med leken kan inte 
bestämmas av mig ensam utan alltid i relation till materialet: idéerna (formen) och omgivningen 
(stoffet, inbegripet och huvudsakligen den sociala omgivningen).18 Sett med Schillers perspektiv är 
vår sociala interaktion såväl som pedagogiken i den utsträckning det rör sig om pedagogik som 
faktisk verksamhet (kommunikation och intervention) framför allt konstnärliga (lekande) 
aktiviteter. I ytterlighetsdrifterna, den formala och den sinnliga, går det biografiska förlorat. Schiller 
beskriver det träffande så här för det sinnligas del (1995:65f): ”Människan är i detta tillstånd 
ingenting annat än en kvantitativ enhet, ett uppfyllt moment i tiden – eller snarar: hon finns inte, ty 
hennes personlighet är upphävd så länge som förnimmelsen behärskar henne och tiden river henne 
med sig.”  

 
Här behöver jag föregripa marginalperspektivet på tolkningsperspektiven. Det är nämligen lätt att 
förväxla lek och estetisk verksamhet med vad vi vardagligtvis avser med orden. Det skulle i sin tur i 
princip innebära att barn och konstnärer är mest människor och andra inte så mycket. För att inte 
tala om dem vars funktionsnedsättning drabbar förmågan att ha starka konventionella estetiska 
upplevelser. Oliver Sacks skriver till exempel om sitt möte med Temple Grandin i An anthropologist 
on mars (1996:293): 
  

As we drove on into the park, the landscape opened out into an immense mountain plateau, with 
limitless views in every direction. We pulled off the road and gazed toward the Rockies – snowcapped, 
outlined against the horizon, luminously clear even though they were nearly a hundred miles away. I 
asked Temple if she did not feel a sense of their sublimity. ”They’re pretty, yes. Sublime, I don’t 
know.” When I pressed her, she said that she was puzzled by such words and had spent much time 
with a dictionary, trying to understand them. She had looked up ”sublime,” ”mysterious,” 
”numinous,” and ”awe,” but they all seemed to be defined in terms of one another. 
”The mountains are pretty,” she repeated, ”but they don’t give me a special feeling, the feeling you 
seem to enjoy.” 

 
Och där hon på vägen till flygplatsen säger till honom (ibid:296): 
 

                                                        
18 Även om barns lekande bara är en specifik form av det som Schiller omfattar när han talar om lek så 
blir det exemplariskt tydligt hur fritt barn förhåller sig i sitt meningstillskrivande gentemot det sinnliga 
och ideella. På samma sätt blir det tydligt att processen är fundamentalt social till sin natur, även när 
barn leker ensamma och dagdrömmer exempelvis. Schiller skriver också (1995:103): ”Den sinnliga 
driften aktiveras alltså före den förnuftsmässiga eftersom förnimmelsen föregår medvetandet, och i 
denna den sinnliga driftens prioritet finner vi förklaringen till hela den mänskliga frihetens historia.” 
(Se vidare i Rittelmeyer 2005 för en mer ingående diskussion av Schillers förhållande till andra 
lekteorier och barns lekande.) 
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[…] Most people can pass on genes – I can pass on thoughts or what I write.  
”This is what I get very upset at. […]” Temple, who was driving, suddenly faltered and wept. ”I’ve 
read that libraries are where immortality lies. […] I don’t want my thoughts to die with me. […] I 
want to have done something. […] I’m not interested in power, or piles of money. I want to leave 
something behind. I want to make a positive contribution – know that my life has meaning. Right 
now, I’m talking about things at the very core of my existence.” (min kursiv) 

 
Som jag skrev ovan så är den estetiska förmågan hos Schiller på många sätt är liktydig med vår 
förmåga att ge mening åt något och med vår drift att uppleva livet som meningsfullt. Det är helt 
uppenbart inte en förmåga eller drift som Temple Grandin saknar. Denna meningsskapande 
förmåga är en ren funktion utan eget innehåll. Det är knappast missvisande att kalla den för 
människans jag eller subjekt (Schiller kallar det för vår personlighet och menar då något annat än 
vad vi idag tenderar att associera med den termen) även om jag måste betona att ”jag” då inte 
självklart refererar till något ”väsen” man kan råka möta. Exakt vad denna funktion ”är” är faktiskt 
mycket svårare att besvara än det är att beskriva hur den fungerar. Inte minst om man beaktar att 
människan har den potentiella möjligheten att differentiera sig så att hon utöver exempelvis de 
vanor som hon har genom sin oreflekterade/naiva identitet också kan utveckla vanor som är 
strukturerade genom en i frihet bestämd meningsfullhet.19  
 
Jag tror också att denna funktion går att förstå som synonym med mycket av det som utforskats 
från ett helt annat håll inom den buddhistiska traditionen, åtminstone den av mindfulness så som 
det beskrivs i The embodied mind (Varela et al. 1993). Där beskrivs funktionen som medvetande 
(awareness) och eftersom det här inte är en text om människans subjekt i alla dess aspekter har jag 
inte närmare tagit upp den tråden även om jag tror att mycket skulle kunna vinnas på en mer 
omfattande jämförelse.  
 

                                                        
19 Ett känt exempel är Benjamin Franklin (så känt att jag har tillåtit mig att hämta citatet från wikipedia på 
internet): ”Franklin sought to cultivate his character by a plan of thirteen virtues, which he developed at age 
20 (in 1726) and continued to practice in some form for the rest of his life. His autobiography lists his 
thirteen virtues as: 1. Temperance. […] 2. Silence. […] 3. Order. […] 4. Resolution. […] 5. Frugality. […] 
6. Industry. […] 7. Sincerity. […] 8. Justice. […] 9. Moderation. […] 10. Cleanliness. […] 11. Tranquillity. 
[…] 12. Chastity. […] 13. Humility. […] Franklin didn't try to work on them all at once. Instead, he would 
work on one and only one each week "leaving all others to their ordinary chance". While Franklin didn't live 
completely by his virtues and by his own admission, he fell short of them many times, he believed the attempt 
made him a better man contributing greatly to his success and happiness, which is why in his autobiography, 
he devoted more pages to this plan than to any other single point; in his autobiography Franklin wrote, "I 
hope, therefore, that some of my descendants may follow the example and reap the benefit." ” Även Varela et 
al. (1993) ägnar en väsentlig del av sin bok åt samma fråga, mest koncist som när de skriver (s252): ”The 
Tibetan tradition even talks about the five aggregates being transformed into the five wisdoms. Notice that 
this sense of transformation does not mean going away from the world – getting out of the five aggregates. 
The aggregates may be the constituents on which the inaccurate sense of self and world are based, but (more 
properly and) they are also the basis of wisdom. The means of transforming the aggregates into wisdom is 
knowledge, realizing the aggregates accurately – empty of any egoistic ground whatsoever yet filled with 
unconditional goodness (Buddha nature, etc.), intrinsically just as they are in themseleves.” 
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Det viktiga i att låta subjektet (jaget) vara fritt från specifikt innehåll, förbli en (flera) funktion(er), 
är att det ger subjektet utrymme att identifiera sig med allt. Att ge mening är med nödvändighet 
samtidigt en identifikationsprocess i vilken vi delvis eller helt glömmer bort oss själva som lekande 
subjekt och försjunker i leken. Det pedagogiska i teaterpjäser, för att ta ett exempel, består just i att 
de erbjuder ett övningsfält (ett verktyg) för både identifikation, distansering och självreflektion. 
Identiteten och biografin är således inte heller de beståndsdelar av subjektet men snarare ett levande 
fält som man identifierar sig med och tolkar och omtolkar. Ett liknande relationellt perspektiv som 
bygger på G. H. Meads filosofi har utvecklats av Moira von Wright i Vad eller vem där hon skriver 
(2000:161): ”Vem jag är avslöjas i mötet med andra, och mitt vem är därför inte detsamma som 
min identitet eller min egen berättelse om mig själv.” 
 
Här följer en schematisk översikt av Schillers perspektiv: 
 

 
 
 
Man kan också utgå från Heron och Reasons olika kunskapsformer (1997) och får då ett intressant 
perspektiv på Schiller: erfarenhet = sinnlig drift som med inbegripandet av lekdriften tillsammans 
med formdriften blir presentationell kunskap som i sin tur vidare bearbetad av formdriften blir 
propositionell kunskap, praktisk kunskap är en mer eller mindre artikulerad vidareutveckling och 
syntetisering av dessa tre områden med hjälp av lekdriften. Praktisk kunskap: kapaciteten att 
förhålla sig till praktikens oändliga mångfald med en kunskap om de lagbundenheter som råder i 
den samtidigt med förmågan att kunna avgöra vilket möjligt handlande som är eftersträvansvärt och 
meningsfullt. Det ger i så fall en öppning till att förstå arbete som vilar på ett praktiskt kunnande 
som en potentiell form av lek något som många hantverkare vittnar om (Sennett 2008). 
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8.2.3 Schiller och Merleau-Ponty 

En del i Schillers unika grepp är att tala i termer av drifter, annars skiljer sig nog den sinnliga driften 
inte mycket från empirism eller den formala från rationalism om man bara tar hänsyn till att 
Schiller har vridit på synvinkeln i vad jag skulle påstå är en mer fenomenologisk, 
livsvärldsorienterad, riktning. Man kunde i det avseendet fråga vad i livsvärlden som ligger till 
grund för de mer abstrakta och reflexiva teorierna på respektive område. Som Bengtsson skriver 
(2001:9): ”Redan Husserl visste att erfarenheten varken kan förstås som rena förnimmelser eller som 
subsumering under förståndskategorier, vilket empirismen respektive rationalismen försöker göra. 
Tvärt om bildar sinnlighet och förnuft en oupplöslig enhet som man enbart på analytisk väg kan 
uppdela.” Och senare (ibid:64f):  
 

Verkligheten kännetecknas för det mesta inte av denna abstrakta renhet, utan det kontingenta och 
allmänna genomkorsar varandra [jag tror nog man kan förstå det kontingenta som besläktat med vad 
Schiller kallar stoffdrift och det allmänna med vad han kallar formdrift] och möter oss i konkreta 
gestalter: det allmänna är kontingent, medan den rena universaliteten är en idealisering, och det 
kontingenta är allmänt, medan det rent kontingenta är en abstraktion. Det är lika orimligt att påstå att 
allt har mening som att inget har mening. Det enda som vi rimligen kan hävda är att det finns 
mening, en mening som alltid är inkarnerad. […] Därmed har den felaktiga tvetydigheten 
övervunnits, men den har inte ersatts av en klar entydighet, utan av en ny tvetydighet. Denna 
tvetydighet kan emellertid inte upphävas; den är ontologisk, och Merleau-Ponty kallar den därför för 
en godartad tvetydighet (”bonne ambiguité”). [författarens kursiver]  

 
Jag tycker det verkar rimligt att den godartade tvetydigheten Merleau-Ponty skriver om är vad 
Schiller skriver om som lekdriften och att det hör till hans stora förtjänst att närmare betrakta den 
där punkten där allmänt och kontingent (form och stoff) korsar varandra eller möts och ge den 
innehåll och uttryck som lek (fri meningsskapande, estetisk verksamhet). 

8.2.4 Det narrativa tolkningsperspektivet 

På basis av våra erfarenheter bygger vi över tid upp vår identitet och biografi. Det som gör en 
biografi biografisk och inte enbart till en beskrivning eller till en kronologi av ett händelseförlopp är 
meningsfullheten vi tillskriver den. Mark Freeman har skrivit en fin essä på temat (1997) Death, 
narrative integrity, and the radical challenge of self-understanding. A reading of Tolstoys Death of Ivan 
Illich, där han med hjälp av Tolstoys novell diskuterar narrativ (vad jag här kallar biografisk) 
integritet och hur Ivan Illich i dödsögonblicket till slut omtolkar och försonas med sitt till den 
stunden i huvudsak meningslösa liv. Mark Freeman menar (ibid:382) att även om det finns gott om 
meningslösa, fragmenterade liv, liv utan moraliskt fokus så är det inte detsamma som att det utgör 
tingens fundamentala ordning. Han föreslår att väl levda liv är allt annat än bara en följd av 
sammanhangslösa ögonblick. Istället menar han att de är resultatet av vår skaparförmåga, visserligen 
inte lika sammanhållna som en roman men därför inte mindre poetiska i sina förbindelser och den 
potentiella skönheten i deras former. Han skriver vidare (ibid:388f):  
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Only in the final moments of Ilych’s life does this occur, the result being that ’He sought his former 
accustomed fear of death and did not find it. … In place of death there was light’ […]. He is 
redeemed. But what exactly happened in this final scene? How are we to make sense of this dramatic 
movement from ’death’ to ’light’? What seems to have happened is that Ilych, upon recognising and 
avowing the falsity of his previous self-understanding […] also recognises the poverty of his previous ethical 
commitments. This is the destructive moment of the process of rewriting the self […] Indeed the 
creative moment of rewriting the self is the dialectical counterpart to the destructive […] Notice in 
this context that self-understanding, as it occurs in the movement of rewriting the self, is always and 
inevitably an act of self-transcendence […] Notice, in addition, that ’rightness’ is not something to be 
seen but heard. […] It is precisely at this point that visual metaphors give way to auditory metaphors. 
Self-understanding thus comes to involve not only gazing over the heretofore concealed landscape of 
the past but listening to the call of those larger presences (be they gods or spirits or other such 
unnammeable beings; we must each decide for ourselves) that call us forward, toward our unique 
station. Far from being suspended in the flux of moments, we are living a story in the making, one 
whose potential for truth and goodness is underwritten by what exists beyond us. (min kursiv) 

 
Det ”själv” som Freeman skriver om och som man alltså författar och sen omformulerar vore i 
uppsatsens kontext den levda kroppens identitet mer eller mindre bearbetad av medveten, 
reflekterad, meningsfullhet (alltså av lekdriften i människan). Allvarliga skador och funktionshinder 
sätter oss i en liknande position som medvetandet om vår oundvikliga död och lyfter fram det som 
Freeman så vältaligt beskriver som (ibid:388): ”what is meant by narrative integrity is not merely 
harmony of proportion or beauty of form but the soundness and depth of one’s ethical […] commitments.” 
(min kursiv)  
 
Biografisk eller narrativ integritet är inte begränsad till de människor som kan artikulera sitt 
meningsgivande reflekterande eftersom integriteten är levd genom kroppen i relation till hela 
omgivningen, vi ansvarar alltså ömsesidigt för varandras livsberättelser (Freeman 1999:112f).  
 
Det narrativa tolkningsperspektivet är ett sätt att närma sig just den pedagogiska verksamheten. Där 
Schiller och Merleau-Ponty ger tolkningsperspektiv som berör den estetisk-praktiska miljön så berör 
det narrativa perspektivet dess pedagogiska intentioner. Det är också med hjälp av det narrativa 
perspektivet som det går att synliggöra de estetiska processer som Schillers beskrivningar talar om. 
Hittills har jag beskrivit en metod för att tolka vad biografisk integritet innebär och hur den tar sig 
uttryck, nedan följer en fördjupning. 

8.2.5 Former av sjukdomsberättelser 

Arthur W. Frank delar i sin bok The wounded storyteller (1997) in sjukdomsberättelser (och det går 
lätt att utvidga till olika sorters pedagogiska berättelser) i tre olika slag. Restitutionsberättelser 
(berättelser om återställelse), kaosberättelser och questberättelser. Han poängterar att alla tre 
berättelseformer i allmänhet förekommer i enskilda sjukdomsberättelser och att de reflekterar starka 
kulturella och personliga preferenser. Han skriver (ibid:77): ”Reflection on one’s own narrative 
preferences and discomforts is a moral problem, since in both listening to others and telling our 
own stories, we become who we are.” Det är också ett moraliskt och praktiskt problem när man 
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bedriver forskning kring, och utveckling av, institutioner som oundvikligen reflekterar dessa 
preferenser. 
 
Restitutionsberättelsen (ibid: 77-96) är en utpräglat modernistisk form av sjukdomsberättelse och 
har en grundläggande struktur av att ha varit frisk, blivit sjuk och sen tillfrisknat. De förekommer 
oftast i sådana sammanhang där objektifieringsmöjligheterna är stora, dvs. där den levda kroppen 
bara påverkas tillfälligt som vid skador eller vid sjukdomar som kan medicineras. Kroniska problem, 
livslånga funktionsnedsättningar, döende och sådana erfarenheter som starkt påverkar upplevelsen 
av den egna identiteten är svårare att formulera som restitutionsnarrativ. Det är en berättelse som 
betraktar sjukdomen som ett avbrott i livet och tillfrisknandet och framtiden som det intressanta. 
Det innebär också att det individuella intresset ligger i att upprätthålla den egna hälsan, att ta sin 
medicin eller vad det nu kan tänkas handla om. Frank skriver (ibid: 92): 
 

Is the restitution narrative capable of generating self-stories? No, in the sense that restitution stories 
bear witness not to the struggles of the self but to the expertise of others: their competence and their 
caring that effect the cure. In this witness restitution stories reveal themselves to be told by a self but 
not about that self.  
[…] 
But this ”no” must be qualified by recognizing that not every illness story has to be a self-story; even 
among the seriously ill, many people do not have their sense of coherence disrupted. 

 
Mot bakgrund av Schillers filosofi kan man hävda att restitutionsberättelser är starkt präglade av 
formdriftens behov av kontinuitet och enhet. Sjukdomens konkreta, i ögonblicket levande, avbrott 
är något som ska fixas.  
 
Kaosberättelsen (ibid: 97-114) är en sjukdomsberättelse utan någon egentlig narrativ struktur, vare 
sig konkret eller mer abstrakt i form av förhoppningar om framtiden. Berättaren presenterar heller 
inte någon egentlig berättelse utan snarare just det kaos av intryck som han eller hon inte förmår ge 
mening. Det är en sorts anti-modernistiska narrativ. Att överhuvudtaget kunna verbalisera kaoset 
innebär redan viss distans och narrativ kontroll. Den totala kaosberättelsen är en i vilken subjektet 
helt upplöses i händelseförloppet (tillfälligt eller under längre tid). I Schillers termer behärskas 
kaosberättelser huvudsakligen av stoffdriftens egenskaper. 
 
Questberättelsen (ibid:115-136) är en berättelse i vilken sjukdomen blir ett tillfälle för berättaren att 
företa en resa, en resa som blir till ett uppdrag och ett sökande (engelskans quest är svåröversatt). De 
flesta publicerade sjukdomsberättelser är questberättelser. I questberättelser genomgår berättaren en 
transformation av identiteten och detta oavsett om sjukdomen sedan är kronisk, övergående eller 
leder till döden. Sjukdomen är inte, som i restitutionsberättelser, ett avbrott i biografin som man 
eftersträvar att återställas från utan blir en källa till biografisk utveckling, dvs. lekdriften gör sig 
gällande.  
 
Inom pedagogiken motsvaras restitutionsberättelser av interventioner med syfte att vara 
målrationella, dvs. att uppnå vissa färdigheter och kunskaper. Själv-narrativ är vad som motsvaras av 
en pedagogisk intervention vars mål är just biografisk utveckling och integritet. Givetvis är båda 
pedagogiska interventionsformerna nödvändiga och i ett större perspektiv är också tillägnandet av 
en färdighet eller kunskap en del av den biografiska utvecklingen om man ser det som Frank gör i 
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termer av quest-narratives. Där finns också hela tiden risken att interventionerna urartar till kaos, 
att skolan upplevs som osammanhängande och meningslös. Därav också detta ständiga tal om 
integritet från min sida, livet hotar verkligen hela tiden att falla sönder, att disintegrera och bli 
kaosnarrativ, integriteten är läkandet av dessa sönderfall.  
 
Berättelser är en presentationell form av kunskap som också fungerar som grund för propositionella 
utsagor. Om dessa utsagor inte är i överensstämmelse med berättelserna så är antingen utsagan 
ensidig eller felaktig eller så kan berättelsen vara sådan att den inte återger erfarenheten annat än 
ensidigt eller felaktigt. Därför är också praktiknivån av kunskap så viktig eftersom det först är där 
som man verkligen får syn på eventuella ensidigheter i erfarenhet, presentation och proposition. 
Praktiken kan både vara en handgriplig sådan men också en kommunikativ praktik i vilken praxis 
utgörs av sociala relationer och symboler. Fördelen med handgripliga praktiker, till vilka det 
estetisk-praktiska området i huvudsak hör, är dels konkretheten och synligheten i deras gensvar och 
dels den relativa objektiviteten i objekten vilket gör det lättare att kritiskt granska sin subjektivitet. 
Genom att bygga mitt forskningsarbete på en kombination av presentationella och propositionella 
utsagor hoppas jag att det har blivit intressantare, mer läsvärt och mer vetenskapligt. Den praktiska 
sidan och erfarenheten har jag inte kunnat bjuda in läsaren till på samma sätt. 

8.2.6 Antonovskys salutogenetiska perspektiv 

Jag inkluderar Aaron Antonovskys salutogenetiska perspektiv (1991) med dess begrepp känsla av 
sammanhang (sense of coherence) och de tre elementen som konstituerar den känslan: 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet eftersom hans perspektiv passar mycket bra ihop med 
de egenskaper som den estetisk-praktiska miljön har. Känslan av meningsfullhet visar sig framför 
allt i den estetiska sidan av miljön i och med att den estetiska driften är identisk med driften till 
meningsfullhet, vilket bidrar till att förklara vitsen med konstterapier. Begriplighet och hanterbarhet 
är två områden som också genom det praktiskas synlighet och genomskådlighet får stöd samt 
genom det estetiska arbetets återgång till den egna upplevelsen istället för någon annans redan 
existerande krav. 
 
Genom att utgå från det salutogenetiska perspektivet så har jag också en inriktning mot att aktivt 
söka efter sådana faktorer som visar på en stark känsla av sammanhang och det blir också lättare att 
motivera valet av självbiografisk litteratur som sekundärmaterial eftersom den genom sin blotta 
existens vittnar om detsamma (se Frank 1997, Charon 2008, 2006) och därtill har jag då kunnat 
söka efter sådana element där meningsfullheten framträder särskilt tydligt. 
  
En konsekvens av den hittills beskrivna synen på meningsskapande och den levda kroppen är också 
att ett transformativt lärande (Wilhelmsson i Bron & Wilhelmsson 2004) befinner sig i ena änden 
av ett spektrum där sjukdom och sönderfall är den andra. Detta är dock förenklande eftersom 
spektrat också måste förstås som internt dynamiskt så att ett transformativt lärande inte är exakt 
samma sak för alla och därför är hälsa det inte heller. En livslång funktionsnedsättning relativiserar 
på samma sätt spektrat, Aaron Antonovsky skriver följande (1991:30f): 
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Jag menade att vi skulle nå fram till en mer adekvat diagnos om vi kunde förstå individens historia – 
lägg märke till att jag inte skriver patientens, eftersom salutogenesen tvingar oss att se människorna på 
ett kontinuum – snarare än den bakterie som förorsakar en viss sjukdom. Vilken betydelse har då de 
två synsätten för behandlingen? Det patogenetiska synsättet får forskare, behandlare och beslutsfattare 
att koncentrera sig på den specifika sjukdomsdiagnosen eller på förebyggandet av en viss sjukdom, i 
synnerhet hos högriskindivider eller högriskgrupper. På den sociala nivån innebär detta att man 
förklarar krig mot sjukdom X, Y eller Z. Man faller då lätt offer för ”illusionen om hälsa”, vilket 
Dubos (1960) så övertygande varnade för. Det salutogenetiska synsättet får oss, mer pessimistiskt, att 
fokusera på det övergripande problemet att aktivt anpassa sig till en omgivning som ofrånkomligen är 
rik på stressorer. Det centrala begreppet blir negativ entropi. Det gäller att finna positiva tillskott till 
det sociala systemet, den fysiska omgivningen, organismen och system av lägre ordning ända ner till 
cellulär nivå, som kan motverka den inneboende tendensen till entropi [Dvs. just vad jag har försökt 
beskriva som den estetisk-praktiska miljön och den levda kroppen där Antonovsky skriver den fysiska 
omgivningen och organismen]. Det är av stor betydelse och ingen slump att detta öppnar vägen för ett 
samarbete mellan biologiskt och psykosocialt inriktade forskare. När man söker efter botemedel för 
särskilda sjukdomar, har man en benägenhet att hålla sig inom patofysiologins område. När man söker 
efter organismens effektiva anpassning kan man röra sig bortom post-Cartesiansk dualism och studera 
fantasi, kärlek, lek, mening, vilja och de sociala strukturer som befrämjar dem. Eller, som jag skulle 
föredra att uttrycka det, teorier om framgångsrik problemhantering (coping). [kursiv 1 författarens, 
kursiv 2 min] 

 
Det är inte svårt att se hur väl det salutogenetiska perspektivet passar ihop med Schillers och 
Merleau-Pontys. Hälsa är den utsträckning i vilken man kan leka, dvs. skapa mening.  

8.3 Sammanfattande metoddiskussion 

Jag har använt marginalperspektiv och hermeneutik som forskningsmetoder i kartläggningen av 
Hagastiftelsen samt i bearbetningen av de biografier och case-studier jag läst. Jag har använt 
aktionsforskning och marginalperspektiv som forskningsmetoder i kartläggningen av 
Kristofferskolans bokbinderi. I båda fallen har marginalperspektivet hjälpt till att synliggöra 
egenskaper och områden i de kartlagda praktikerna som annars riskerat att förbli osynliga. Både 
aktionsforskningen och hermeneutiken har en fundamental grund i växlingen mellan deltagande 
och reflektion och tillbaka i deltagande som fungerar väl när man försöker fånga en praktik i ord. 
Inte minst eftersom det är ungefär så många praktiker själva arbetar i sina verkstäder. Garanti för att 
kartläggningen är rättvisande kan i slutändan bara jämförelsen med verkligheten vara och därför är 
återförandet av beskrivningarna till andra parter som har erfarenhet av miljön avgörande. Något 
som jag bemödat mig om beträffande båda de miljöer som kartlagts. I Hagastiftelsens fall har jag 
försökt hitta en metod för att kunna synliggöra och beskriva verksamheten, i fallet med 
Kristofferskolans bokbinderi också att utveckla den. För Kristofferskolans del föll valet ganska lätt 
på aktionsforskning just av det skälet. När det gäller Hagastiftelsen är valet av den hermeneutiska 
metoden en följd av att det handlat om att både berätta om en miljö samt att återberätta berättelser 
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ur den och de narrativa tolkningsperspektiv som jag har arbetat med använder ofta hermeneutiken 
som metod (Bruner 2007, 2004, 1991, Chase 2005, Crossley 2003, Freeman 2006, 2003, 1999, 
1997, Sclater 2003). 
 
Jag har också använt marginalperspektivet för att pröva de tolkningsteorier som jag arbetat med (se 
avsnitt 11). Dessa utgörs av Schillers estetiska filosofi, Merleau-Pontys fenomenologi, Antonovskys 
salutogenes och några olika forskares narrativa perspektiv. Valet av tolkningsteorier speglar 
forskningsarbetets ontologiska och epistemologiska utgångspunkter i ett participatoriskt 
forskningsperspektiv (vilket även valet av forskningsmetoder gör). Merleau-Pontys fenomenologi 
gör det genom att fördjupa möjligheterna att tolka erfarenhetssidan av kunskapsprocessen, det 
narrativa perspektivet genom att anknyta till den presentationella sidan och Schiller samt 
Antonovsky till den propositionella sidan av kunskapsarbetet.20 Jag har också valt dem eftersom de 
på olika sätt är de perspektiv som dyker upp i närliggande forskningsarbeten, framför allt då 
Merleau-Ponty (Bullington 2009, 2007, 2004, Charon 2008, 2006, Frank 1997, Heron & Reason 
1997, Johnson 2008, Nyström 2002, Schmalenbach 2007, Sennett 2008, Varela et al. 1993). Det 
låg nära till hands att blanda in G. H. Meads symboliska interaktionism eftersom den har ett 
liknande fokus på det socialas roll som jag har (se exempelvis von Wright 2000) men där valde jag 
istället det narrativa perspektivet eftersom både den här och min tidigare studie om berättelser från 
hantverksstödet kretsar mycket kring frågor om biografin som ett narrativ, även om det i stor 
utsträckning är socialt konstituerat. Nedan följer en översikt: 
 

 
 
 

                                                        
20 Merleau-Ponty och de narrativa teoretikerna bidrar också till det propositionella arbetet med 
begrepp som den levda kroppen respektive biografisk integritet. Vad jag menar är snarare vilka nivåer 
av kunskapsprocessen som dessa begrepp syftar på. Den levda kroppen är framför allt ett användbart 
begrepp när man försöker förstå erfarenhetsnivån, där saker fortfarande är oartikulerade men trots det 
ändå kan vara kunskap. Biografisk integritet är på samma sätt användbart när man försöker förstå den 
presentationella nivån av kunskap en person har beträffande sig själv.  
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9 Upplägg, data, datainsamling och 
databearbetning 

9.1 Upplägg 

Jag har lagt upp arbetet så att jag inlett det med en insamling av aktuella frågor att utreda och 
förbinda, jag har därefter bedrivit ett dokumentationsarbete kring Hagastiftelsens verkstäder och 
verksamhet för att under sommaren 2009 återvända till frågorna och läsa och bearbeta material 
samt skriva ett första textutkast. Med denna text som grund har jag under hösten 2009 och våren 
2010 regelbundet besökt Hagastiftelsens verksamhet och observerat och samtalat. Därtill har jag 
kontinuerligt bearbetat erfarenheterna från den egna verkstaden. Jag har också bearbetat enskilda 
frågeställningar på de kurser jag läst om Merleau-Pontys fenomenologi och G. H. Meads 
symboliska interaktionism. Under sommaren 2010 har jag sedan reviderat, omformulerat och 
utökat uppsatstexten och under hösten 2010 till våren 2011 har jag fortsatt revidera den samt gjort 
en del avslutande undersökningar. På så sätt är forskningsprocessen upplagd som en regelbunden 
växling mellan att reflektera och bearbeta å ena sidan och att samtala och få nya synvinklar och 
erfarenheter å den andra.  
 
Jag har även försökt att bättre säkra arbetets objektivitet samt vetenskaplighet genom att utsätta det 
för granskning. Granskare har varit sakkunniga kopplade till Hagastiftelsen, medarbetare på 
Hagastiftelsen, några praktiker kopplade till hantverksstödet samt av tre externa forskare med egna 
konstterapeutiska praktiker eller annan relevant expertis. Under samma period har jag också vid 
några tillfällen undervisat lärarstudenter vid Waldorflärarhögskolan på temat verkstadsmiljön och 
hantverkets roll i skolan och då fått tillfälle samt orsak att utsätta delar av forskningsmaterialet för 
en extern granskning. 

9.2 Data 

Data utgörs dels av mina besök på Hagastiftelsen, dels av mina egna erfarenheter som lärare i en 
bokbindningsverkstad med delvis stödpedagogisk inriktning. Jag har också ett sekundärt material 
bestående av självbiografisk litteratur skriven av vuxna med autism som jag har valt att ha med pga. 
marginalperspektivet samt kopplingen mellan salutogenesens begrepp känsla av sammanhang och 
begreppet (strävan efter) biografisk integritet samt Schillers tankar om densamma. Slutligen har jag 
också använt mig av några kliniska berättelser som Oliver Sacks publicerat som data, det är ett 
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uttryck för tillfälligheter, om jag inte hade läst en del av de berättelserna så hade jag överhuvudtaget 
inte kommit in på dessa frågor på det sätt jag gjort. Dessutom råkar han ha presenterat ett material 
som just rör en av mina metodologiska huvudfrågor, att utgå från ett marginalperspektiv i sökandet 
efter ny kunskap. En mer systematisk genomgång av kliniska berättelser vore förstås både önskvärd 
och möjlig men inte nödvändig för de ändamål som jag har använt dem för här.  

9.3 Datainsamling 

Beträffande datainsamlingen så har jag huvudsakligen byggt den på aktionsforskning i den egna 
verkstaden. Det har i praktiken gått till så att jag har genomfört tre små cykler av aktionsforskning 
där jag har börjat i artikulationen av den befintliga praktiken (något som jag inlett i mina tidigare 
arbeten om hantverksstödet). Därefter har jag i aktionsdelen tillfört de hantverkselement som jag tar 
upp när jag beskriver bokbindningen. Sen har jag åter reflekterat kring de erfarenheter som detta 
givit, försökt att i olika sammanhang artikulera dem, varpå jag i två omgångar till testat de 
erfarenheter och reflektioner som uppstått. Varje omgång har bestått av ett läsår för enkelhetens 
skull och reflektionstiden har varit både sommarlov och under arbetets gång. Jag har också 
återanvänt en del bandat intervjumaterial från min studie om hantverksstödet vid Kristofferskolan. 
 
Dokumentationen av Hagastiftelsen bygger på deltagande observationer, anteckningar och läsning 
av biografiska texter samt delvis också på bandade intervjuer. Beskrivningen av Hagastiftelsens 
verksamhet bygger på åtta dagars besök, fem inledande och sedan ytterligare tre utspridda under ett 
års tid samt på regelbunden kontakt i mellantiden med några av dess medarbetare.21 I 
presentationen har jag tagit upp sådant som flera vårdgivare pekat på oberoende av varandra när det 
gäller sättet att arbeta och även i flera omgångar låtit dem granska vad jag skrivit. Jag har tagit med 
ett exemplifierande material från studierna av Hagastiftelsen och beskrivit den verkstad, 
Biramstillverkningen, som har den starkaste formen av en berättelse. De andra verkstäderna och 
aktiviteterna utanför dem har jag också deltagit i och de delar alla väsentliga element ur den 
presenterade berättelsen. Jag har låtit bli att ge beskrivningar av vårdtagarna, deras biografier och 
specifika funktionsnedsättningar dels eftersom verkstads-miljön står i studiens fokus och dels 
eftersom det inte går att anonymisera en så liten verksamhet, inte minst eftersom autism är en så 
heterogen funktionsnedsättning. Jag har också gjort en serie intervjuer som jag delvis spelat in men 
huvudsakligen dokumenterat genom anteckningar. Det senare har varit nödvändigt på grund av 
materialets känsliga natur eller på grund av omständigheter som helt enkelt inte tillät inspelning så 
som att det stör vårdtagarna väldigt mycket och att det har varit omöjligt att spela in en hel dags 
händelser och mycket hinner sägas på två minuter när omständigheterna leder en till att tänka på 
det. De inspelade intervjuerna från Hagastiftelsen har inte handlat om sådant som visat sig relevant i 

                                                        
21 Jag arbetade också en termin på Vårdinge By Folkhögskola för åtta år sedan och Hagastiftelsens 
verkstäder ligger på samma ställe som Folkhögskolan så redan under den tiden lärde jag känna dem en 
del vilket var en förutsättning för att jag relativt snabbt kunde komma in och delta i verksamheten 
denna gång. 
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uppsatsens sammanhang så de har jag inte kunnat använda. De skriftliga anteckningarna har 
däremot varit till stor hjälp.  

9.4 Databearbetning 

Jag har bearbetat de data jag har samlat in från Hagastiftelsen och min egen aktionsforskning i två 
steg. Först under själva insamlingsfasen genom att strukturera fram berättelser och skildringar av 
miljöerna och arbetssätten. Sedan genom att med hjälp av tolkningsperspektiven försöka hitta och 
beskriva de grundegenskaper som finns i estetisk-praktiska miljöer. Jag har i varje steg av 
bearbetningsprocessen involverat de marginalperspektiv jag har inbegripit och därigenom både 
tvingat fram en mer inklusiv och genomtänkt beskrivning men också en som innehåller tankar och 
resonemang jag annars hade varit blind inför.  
 
Jag har integrerat utdrag ur de texter som bidragit till uppsatsens marginalperspektiv i 
beskrivningarna för att synliggöra erfarenhetsområden som är så pass annorlunda än de ”normala” 
att själva skildringen är viktig för att tydliggöra spännvidden som finns i mänskliga upplevelser av 
identitet och perception. Jag har också tagit med dem för att illustrera resonemanget och förankra 
det på erfarenhets- och presentationsnivåerna av kunskap (Heron & Reason 1997). Så vitt jag har 
kunnat se har jag inte inbegripit erfarenhetsskildringar, vare sig självbiografiska eller andra, som är 
regelrätt tvivelaktiga annat än om man antar att personerna ljuger. Oliver Sacks är en respekterad 
neurolog och de olika berättelserna skrivna av vuxna (och ett barn) med autism är sådana att när 
man har läst några så märker man också en del likheter i skildringen av funktionsnedsättningen. Jag 
har visat materialet för andra med större erfarenhet av autism och ingen har hittills undrat över de 
beskrivningar som jag har valt att ta med och funnit dem osannolika. 

9.5 Forskarens roll 

 
Att bedriva aktionsforskning i den egna verkstaden kan ses som att man utsätter sig för en stor risk 
att bli subjektiv i sitt arbete och ”hemmablind”. Samtidigt är det många gånger omöjligt att fånga 
nyanser i det praktiska utan en längre egen erfarenhet, det tog mig exempelvis flera år att verkligen 
lära mig känna skillnaden i papperskvalitet med fingrarna. Det handlar så vitt jag har kunnat se om 
två olika saker man behöver ta hänsyn till. Å ena sidan vad man har för forskningsperspektiv och å 
andra sidan vad man gör praktiskt för att inte dra ogrundade slutsatser eller återberätta skeenden 
mer eller mindre subjektivt.  
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När det gäller forskningsperspektiv kan man inta en misstankens hermeneutik likväl som en 
tilltrons hermeneutik (Josselson 2004).22 Båda har sitt berättigande beroende på vad det är man 
undersöker och i vilket stadium av undersökningen man befinner sig. Jag har här i huvudsak en 
tilltrons hermeneutik i botten vilket hänger ihop med syftet att kartlägga och synliggöra/-artikulera 
Hagastiftelsen och bokbinderiet på Kristofferskolan. Josselson skriver i samma artikel (ibid:6) att en 
rekonstituerande hermeneutik är grundad i fenomenologin (inte i första hand som metod men som 
filosofi), vilket också passar ihop med de beskrivningar som följer i avsnitt 12. De är också framför 
allt ett försök att i presentationell (berättande) form skildra både erfarenhet och praktik. Först efter 
att själva berättelsen är artikulerad så kan man mer misstänksamt eller kritiskt granska dess 
premisser och relation till det den beskriver. Därför kommer också den problematiserande delen i 
uppsatsen ganska nära slutet (avsnitt 14.1).  
 
När det gäller det faktiska tillvägagångssättet så vilar mycket på de granskningar och 
genomläsningar som gjorts av andra, inom de beskrivna verksamheterna likväl som utanför. Bland 
andra John Elliot har diskuterat vikten av att tygla sina oundvikliga värdeomdömen i samtal med 
andra forskare (Elliot 2009).23 Jag har också försökt, framför allt i beskrivningen av 
Kristofferskolans bokbinderi, att ta med och synliggöra de kriterier jag har till grund för 
utvärderingen av verksamheten, kriterier som inte sammanfaller med själva berättandet. Därtill vilar 
mycket på att man har gott om tid att verkligen få syn på den egna rollen, något som gjort att 
arbetet med fördel har kunnat pågå i tre år.  
 
Slutligen har jag genom att inbegripa ett marginalperspektiv (Harding 1992) eftersträvat att 
närmare bli medveten om de egna förgivettaganden som annars hade lämnats obeaktade.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Josselson (2004:3) refererar till Ricoers utredning av hermeneutikens två perspektiv och beskriver 
det som att man antingen kan vara ute efter att rekonstituera en mening eller att demystifiera en. I det 
första fallet försöker man återskapa något och då behövs det både tilltro och trohet mot det som ska 
återskapas (engelskans faith har båda betydelserna). I det andra fallet avser man att avslöja något som 
anses dölja sig på ett eller annat sätt, exempelvis inom Freuds psykoanalys eller vid polisförhör.  
23 Han menar, och jag instämmer, att all forskning utgår från implicita värderingar, inte minst om vad 
som är värt att utforska eller vilka metoder man ska använda (Elliot 2009). Forskare med lång 
erfarenhet av aktionsforskning är ofta kritiska till att andra samhällsorienterade forskare i så liten 
utsträckning reflekterar över om deras metoder stödjer status quo eller förändring och vad som är mest 
önskvärt (Elliot 2009, Greenwood & Levin 2005, Heron & Reason 1997). För min egen del gör jag 
både och. Aktionsforskningen i den egna verkstaden har som syfte att utveckla och förändra praktiken 
till det bättre, kartläggningen av Hagastiftelsen snarare till att beskriva den befintliga verksamheten. 
Båda är medvetna ställningstaganden. 
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10 Etik 

Slutparagraferna i Mark Freemans essä Autobiographical understanding and narrative inquiry (2006) 
har varit vägledande för mig. Han skriver (s141f):  
 

It means […] that a portion of narrative inquiry ought to be directed toward writing about human 
lives in such a way that their own inherent poetry can be made visible. 
I have referred in this context to the idea of ”poetic science,” a form of critical narrative inquiry that 
would lie at the intersection of art and science and that would support not only the epistemological aim 
of increasing knowledge and understanding of the human realm but also the ethical aim of increasing 
sympathy and compassion […]. Perhaps in the name of scientific legitimacy there remains a tendency 
in narrative inquiry to minimize the artful dimension and to maximize the dimension of scientificity, 
thereby leaving the aforementioned ”deep human stuff” to poets and philosophers. But the social 
scientist, broadly conceived and imagined, can and should enter into the endeavor and, when the 
situation calls for it, do so as imaginatively and artfully as possible through creating work that not only 
purveys knowledge of this or that area but that uses writing, that uses form, in a way that truly serves 
the content, and the people, in question. This is a challenge – a poetic challenge – for autobiography 
and narrative inquiry alike, and it is well worth pursuing.  

 
Denna sorts etiska ställningstagande passar väl ihop med det sätt att arbeta på som jag har försökt 
följa.  
 
Eftersom arbetet handlar om verksamheter i vilken ett relativt fåtal vårdtagare/elever och 
medarbetare är och det, i Hagastiftelsens fall, rör sig om vårdtagare som inte själva så lätt kan 
artikulera sina ställningstaganden gentemot det som offentliggörs så har jag försökt vara så försiktig 
det går i dokumentationsarbetet. Jag har lärt känna vårdtagarna och medarbetarna på Hagastiftelsen 
och hört deras berättelser men låtit dem förbli utanför det offentliga, dvs. jag presenterar här enbart 
själva resultatet vilket är en bidragande orsak till att jag har involverat så många självbiografier 
skrivna av människor med autism. Jag har alltså ofta ersatt de direkta erfarenheter jag själv gjort vid 
Hagastiftelsen med andras litterära beskrivningar av sina. Det som jag har behållit och tagit med 
direkt i uppsatsen från Hagastiftelsen är berättelserna ur deras verkstadsarbete eftersom det är själva 
arbetet som då kommer i fokus och inte den individuella vårdtagaren. När det gäller bokbindningen 
har jag bara med sådana berättelser som ligger långt tillbaka i tiden eller som består av en mer 
generaliserad kombination av erfarenheter kring flera individer. De är alla anonymiserade. 
 
Att jag har lagt upp forskningsarbetet så som jag gjort i form av en pågående dialog med praktiker 
och andra forskare är också det ett etiskt ställningstagande lika mycket som det är ett försök att ge 
forskningen mer säkerhet. På så sätt får flera berörda parter möjlighet att reflekterande bidra med 
sina synpunkter, något som förutsätter att processen är tillräckligt långsam, dvs. att alla ges 
tillräckligt med tid för att kunna bilda sig en uppfattning. Konkret har det betytt att jag vid flera 
tillfällen under forskningsprocessen lämnat min text till medarbetarna på Hagastiftelsen för 



 

 39 

kommentarer och genomgång och att jag i processens slutskede även låtit den granskas av några 
utomstående sakkunniga.  
 
I övrigt har jag följt och tagit ställning till forskningsetisk praxis så som Arvidsson (2002), Fontana 
& Frey (2005), Chase (2005), Josselson (2004) samt Bron och West (2000) skrivit om den. 
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11 Marginalperspektiv: autism  

I den här delen av uppsatsen har jag arbetat med mina tolkningsperspektiv utifrån den autistiska 
erfarenhetens ståndpunktsepistemologi. Avsikten är att kontrollera perspektiven, göra dem mer 
inklusiva och att förtydliga dem.  
 
Autism är en funktionsnedsättning med mycket heterogena yttringar (särskilt om man inbegriper 
hela det autistiska spektrat, inklusive Aspbergers syndrom) där de centrala komplikationerna rör 
kommunikation, social interaktion, perception och fantasiförmåga. Autism har också kallats en 
dissociativ funktionsnedsättning med vilket menas att en utmärkande svårighet är helhetsförståelse 
eller integrationen av olika intryck både i ögonblicket och över tid. Det blir svårt att följa och förstå 
längre processer, särskilt om de kräver en högre grad av abstraktion och symbolisk representation. 
Ofta åtföljs det av andra funktionsnedsättningar. En del drabbas av förlorad eller mycket nedsatt 
talförmåga (men åtminstone ibland med bestående kommunikationsförmåga, dvs. teckenspråk eller 
skrift kan fungera), rörelse-stereotypier och fixeringar, extrem känslighet för vissa sinnesintryck, 
epilepsi och nedsatt smärtkänslighet (Gillberg & Peeters 2001, Altevogt et al. 2008, Klin 2006).  
 
När det gäller att förklara autism ur ett medicinskt perspektiv så är det betydligt svårare än med 
exempelvis Downs-syndrom, det anses ha neurologiska orsaker men dessa är fortfarande till stor del 
okända eller omdebatterade (Ramachandran 2011). Behandling av autism har också visat sig vara 
komplicerad och exempelvis insatser av olika dieter har varit mycket hjälpsamma för en del och inte 
alls för andra (Gillberg & Peeters 2001, Altevogt et al. 2008, Klin 2006). Högpresterande vuxna 
med autism som exempelvis Temple Grandin, Iris Johansson och Donna Williams har i sina 
självbiografier beskrivit hur de själva med olika medel kämpat sig ur vissa sidor av sin autism 
samtidigt som andra är bestående (Grandin 2005, Johansson 2007, Williams 1995).  

11.1 Autism och fenomenologi 

I samband med autism förekommer ofta fenomen som visar på rubbningar i den levda kroppen. I 
Exploring the experience of autism through firsthand accounts (Cesaroni & Garber 1991), berättas det 
om Jim som inte stod ut med någon beröring innan 23 års ålder, det har sedan förblivit ett svårt 
område för honom, exempelvis medför beröringen av nedre ansiktshalvan en ljudliknande 
upplevelse tillsammans med beröringsupplevelsen. Han upplever beröring intensivt och emellanåt 
överväldigande. De skriver vidare (ibid:306): 
 

Interestingly only certain sounds would frighten Jim. For example, in the fifth grade Jim recalled that 
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when he was listening to a record, low-frequency notes in the background music became so terrifying 
that he refused to return to school. In high school ”I had a similar experience of finding certain 
frequency shifts very disturbing on a record … although I kept that reaction to myself.” 

 
Eller Iris Johansson som berättar (2007:35): 
 

Jag befann mig helst i mitt inre, det som jag senare kallade för ”den riktiga världen” eller ”Ute”. ”Den 
vanliga världen” – den där man tänkte på om man var hungrig, frusen, längtande, saknande – var 
väldigt främmande för mig. Ibland under korta stunder, hamnade jag där, och det var mycket 
obehagligt. Det medförde att kroppen kändes som ett rörligt köttstycke som det ofta gjorde ont i. Då 
kom det en massa farliga demoner och otäcka ljud som skrämde vettet ur mig. Ofta skrek jag då och 
bankade och skrek tills det blev tyst. Ljuset var också så otäckt i den ”vanliga världen”. Allt ändrade sig 
hela tiden och det sved och värkte i huvudet. 

 
Det finns liknande skildringar i Gerland (2008) och Williams (1995). I vardagen är vår levda kropp 
en integrerad, nästan osynlig eller omärkbar, del av vår totala identitet. Samtidigt medger det också 
vår intersubjektivitets omedelbarhet eftersom inget ställer sig emellan (Merleau-Ponty 1992). Våra 
sinnesintryck befinner sig i en sorts dynamiskt balanserat tillstånd av att varken vara för påträngande 
eller för frånvarande. Med autism förskjuts detta särskilt beträffande sinnesintrycken som blir 
färgade av starka sympatier och antipatier, upplevs som mycket mer intensiva än vanligt och inte 
minst medföljer det också ofta en rubbad relation till smärta så att man kan bli ganska okänslig för 
smärta. Gunilla Gerland berättar till exempel om detta med specifikt undantag av vattendroppar på 
huden som vid duschning gjorde ont (2008:99ff). Temple Grandin å andra sidan skriver om 
självskadebeteenden och att tycka om smärtsamma erfarenheter som lindrade ångesten (2005:114). 
Smärta är ett av de fenomen som mest intensivt gör oss uppmärksamma på hur kroppen samtidigt 
kan vara en intensivt upplevd del av vårt subjektiva själv och ett främmande ”köttstycke” som Iris 
Johansson uttrycker det (Bullington 2009). 
 
Eftersom miljön (dvs. omvärlden i dess totalitet av intryck inbegripet andra människor) inte är 
separat från kroppen utan mer eller mindre en del av den (Merleau-Ponty, 1992, 2009) är det 
lättare att förstå vikten av meningsfulla miljöer som är utformade för att passa just det individuella 
uttryck som funktionsnedsättningen tar sig i den enskilde. Ofta är miljö- och designfrågor mest 
något som tar sig helt teknisk-praktiska uttryck för att underlätta kommunikation och 
grundläggande aktiviteter som att laga mat, klä på sig eller städa. Det är ett sätt att betrakta 
miljöfrågan som är övervägande objektivt och resultatorienterat på ett generaliserbart sätt (något 
som jag inte alls är kritisk mot, det är en förutsättning för det mesta). Men betraktat ur ett 
fenomenologiskt perspektiv är det meningsfullheten som träder i främsta rummet. Om man inte har 
något meningsfullt att kommunicera om är själva möjligheten till kommunikation huvudsakligen 
outnyttjad. Om man inte har något meningsfullt att klä på sig för är även den möjligheten 
huvudsakligen obeaktad. Det blir särskilt påtagligt när autismen är så pass svår att det leder till någon 
form av institutionalisering. Hur man utformar den institutionella miljön, hur man utbildar 
vårdgivarna så att vården blir meningsfull, eller leder till meningsskapande, är frågor som man kan 
besvara helt annorlunda om man redan från början förutsätter att kropp-själ-värld hänger samman. 
Det fenomenologiska perspektivet gör det dels lättare att förstå en funktionsnedsättning som en del 
av den totalitet som utgör en individ och att inte fastna i att se individerna som autister istället för 
att de har funktionsnedsättningen autism, som en del av en större helhet. Det gör det också lättare 
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att mer konkret tänka kring hur man kan utforma miljöer så att de ger utrymme för meningsfulla 
erfarenheter, för ett liv som är biografiskt. Oliver Sacks skriver i An antropologist on mars (1996b) 
om en pojke med autism, Stephen Wiltshire, med otrolig talang för målning: 
 

Here was Stephen being exhibited as a significant artist […] but Chris and others, even the most 
sympathetic, seemed to see him as greatly lacking in both intellect and identity. The test that had been 
given to him seemed to confirm the severity of his emotional and intellectual defect. Was there, 
nonetheless, a mental and personal dimension, a depth and sensibility, in him that could emerge (if 
nowhere else) in his art? Was not art, quintessentially, an expression of a personal vision, a self? Could 
one be an artist without having a ”self”? (ibid:203, min kursiv) 
 

Människor med autism sägs ofta sakna fantasi, vara extremt bokstavliga och begränsade i sitt 
lekande. Även om autism som funktionsnedsättning innebär allt detta är det samtidigt så att miljön, 
som i fallet med Stephen och tecknandet, har en enorm möjlighet att erbjuda öppningar för 
meningsfull utveckling och ju mer man ser miljön och kroppen som en sammanhängande enhet 
desto lättare är det att utveckla behandlingsformer där detta beaktas. Stephen fick oerhörd hjälp i 
sin utveckling, framgår det av Sacks fortsatta skildring, genom konsten. Men han tillhörde också 
dem som hade en uppenbar begåvning, dvs. det var lätt att varsebli en potential och inrätta miljön 
därefter. När man inte direkt möter en begåvning är frågan om det inte går att inrätta 
meningsstödjande miljöer i vilka just den levda kroppens emellanåt ganska otippade och 
hemlighetsfulla sätt att uttrycka och uppleva mening får så stort utrymme som möjligt att ge sig till 
känna. Suzanne Schäfer (2009) berättar till exempel i sin biografi om sin kärlek till runda saker och 
om hur det ledde henne till en yrkesbana (under en period av livet) som finoptiker (glasslipare), en 
yrkessituation som gjorde mycket för att hon skulle umgås konstruktivt med sin 
funktionsnedsättning och utvecklas i sin biografi. Att via perceptionen, dvs. upplevelser av material, 
av arbetssätt, av konstformer, osv. (saker man rör sig i eller tar på) successivt både förstå var en 
funktionsnedsättning skapar svårigheter och var det finns särskilda möjligheter till intresse och 
utveckling är inget som kräver ett fenomenologiskt perspektiv. Men jag föreställer mig att det kan 
ge en mer systematisk förståelse av vad man gör och större insikt i varför. 

11.2 Autism och Schillers filosofi 

Eftersom autism är en funktionsnedsättning med särskilt stark inverkan på perception och förmågan 
att relatera begrepp och iakttagelser till varandra är det också ett värdefullt marginalperspektiv att 
kontrastera Schillers tankar mot. 
 
Donna Williams skriver till exempel i sin bok Somebody Somewhere om en erfarenhet som jag tror 
liknar hur det skulle vara att vara helt överlämnad åt den sinnliga driften (1995:222f): 
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We arrived in a town full of bright, colored lights. I felt part of the rainbows dancing upon a shiny, 
black, shimmering surface. I got lost in becoming part of bright, red, squiggly patterns. I ’disappeared’ 
into a haunting, blue square high up above us, beyond black, curling patterns that went on and on. 
My senses went on red alert. I had fallen into meaning-blindness, and my visual hypersensitivity was 
absolutely sky-high without any interpretation at all but I had been too hypnotized by beauty to notice 
it coming on. 
Ian was scared for me, although scared was no longer a concept to me. I mirrored his facial expression. 
It seemed purposeless and meant nothing.  
I was like a person on drugs looking at this incomprehensible paradise around me, racing from one 
form of heaven to the next. I looked at Ian. He was form without meaning, yet still familiar. 
I began to become afraid. I tried to name the things around me. I could not. The shapes and patterns 
and colors could not be interpreted. I began to get more frightened. Would this person with me 
understand? Was I safe? Should I run? Thoughts drifted by me and I couldn’t touch them. 
Darkness. I turned down a long stretch of darkness away from the colors. I had flown too high. Each 
height had topped the last one until I was almost flying.  
I hit the hard surface under my hand. Splat, said the surface. ’Bricks,’ I said in reply. I hit another 
surface, commanding my mind to bring interpretation back. Thud, said the surface. ’Wood,’ I said in 
reply. ’Yes, wood,’ said Ian. ’Stone,’ I said, stomping upon clack-clack cobblestones. ’A laneway,’ I said, 
looking around and finally getting a whole picture of where I was. 

 
Gunilla Gerland ger en målande beskrivning i sin bok En riktig människa av hur hon i barndomen 
upptäcker det formella, dvs. det lagbundna, i ett sammanhang (2008:98f): 
 

Jag upptäckte bakom och inuti. 
Det var en enorm upptäckt med lika delar glädje och smärta och den tog fullkomligt andan ur mig. 
Jag var sju, kanske åtta, år och det var vår eller försommar och ganska varmt. Jag satt ute i trädgården 
och kittlade grannens katt med ett grässtrå. Jag hade min randiga klänning på mig. Katten som hette 
Higgins låg nästan inne i häcken som vette mot grannens tomt, jag måste sträcka mig in bland blad 
och grenar för att nå honom. Jag satt där tänkte inte på något särskilt. Jag tittade på Higgins som 
ryckte till med öronen när jag kittlade honom. Så tittade jag upp och såg på själva häcken som skilde 
vår tomt från grannens, sedan såg jag ut över området. Eftersom vårt hus låg högst upp på ett 
backkrön såg jag långt, jag såg ett stort vackert hus, som ett slott långt borta. Det var 
ålderdomshemmet, det hade jag hört någon säga. Jag såg husen och träden och plötsligt ramlade 
insikten bara ner i mig. 
Bakom allting finns någonting! 
Jag visste med ens hur det låg till med inuti också, att det gällde allting. 
Allt har ett inuti! 
Glädjen över att förstå var stor. Det nästan sjöng inuti mig men det gjorde också ont att förstå att jag 
inte förstått tidigare, att detta var något som förstås var självklart för alla andra. Jag ville berätta för 
någon men jag hade inga ord att förklara med, jag visste att ingen skulle förstå om jag försökte berätta 
om min viktiga insikt. Det blev dessutom smärtsamt tydligt att jag kunde tänka mycket klarare än jag 
kunde uttrycka mig och jag kände mig mycket ensam med mitt stora ögonblick. 

 
Det är viktigt att betona att Schillers sätt att förstå leken innebär att en funktionsnedsättning aldrig 
kan rikta sig mot den meningsskapande funktionen i en människa eftersom det är en funktion som 
saknar specifika kvalitéer, som bara består i fri kapacitet att relatera olika saker till varandra och att 
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identifiera sig med olika processer. Funktionsnedsättningen drabbar alltid de två 
ytterlighetsdrifterna, formdrift och sinnligdrift och på omväg över dem blir meningsskapandet 
annorlunda än vi är vana vid respektive svårare eftersom olika funktioner gör motstånd. Som när 
Iris Johansson skriver (2007:126):  
 

Mor förstod inte att jag hade så krångligt med mitt beröringssinne. Att det måste vara rätt och mjukt 
för att det inte skulle bli outhärdligt, obehagligt och ångestfyllt för mig. Denna överkänslighet gjorde 
att om någon tog i mig smeksamt och med en lätt beröring blev det som eld i kroppen och jag blev 
helt utslagen, slängde mig baklänges och skrek. Jag undvek ständigt den typen av kontakt och det 
gjorde att jag alltid hade ett sug, ett begär att luta mig mot något annat. 

 
Vi upplever för övrigt alla sådana element av meningsbegränsning när situationer blir extrema (man 
behöver bara tänka på gälla ljud eller starkt ljus) även om man kan nyansera frågan eftersom det 
svåra på samma gång gör oss uppmärksamma på hur en meningsskapande process försvåras och 
vittnar om hur mycket starkare känslan av mening kan bli då vi bemästrar situationen.  

11.3 Autism och biografisk integritet: självet som gemensam 
kommunikation och handling 

Biografin är en fundamental poäng med det förkroppsligade livet, utan en livsberättelse existerar 
enbart livspotential och berättelsen behöver narrativ integritet för att inte falla sönder i kaos (Frank 
1997). Om biografin upplevs som splittrad eller inte, om man upprätthåller känslan av integritet 
eller inte, är ett resultat av samspelet mellan jag (den estetisk-meningsskapande instansen) och den 
levda kroppens identitetsprocess.  
 
Dramatiken i frågan blir uppenbar om man ger sig tid att läsa några självbiografier skrivna av 
personer med funktionsnedsättningar på det autistiska spektrat. Iris Johansson i En annorlunda 
barndom (2007), Temple Grandin i Emergence: labeled autistic (2005), Donna Williams i Somebody 
Somewhere (1995) och Gunilla Gerland i En riktig människa (2008) vittnar alla om vilken enorm 
kamp de har fört och för just på områdena meningsskapande och kommunikation (se också Carol 
Feldmans (2007) artikel Self-making as cultural cognition som diskuterar identitet och berättelse ur 
ett liknande tolkningsperspektiv som det jag företräder här respektive Jerome Bruners (2007) A 
narrative model of self-construction). Förutom att de ger en bild av hur mångfacetterad och varierad 
en funktionsnedsättning kan vara och hur komplicerat det är, så är de genomgående vittnesmål om 
att alla människor försöker upprätta och upprätthålla mening och kommunikation. De är desto mer 
övertygande eftersom autism tenderar att vara en funktionsnedsättning som går ut över just dessa 
områden (Gillberg & Peeters 2009, Schmalenbach 2007).  
 
Mentala funktionsnedsättningar, skador som gör oss ohjälpligt beroende av andra för vår kroppsliga 
kontinuitet liksom spädbarnsåldern, är alla situationer där livsberättelsens gemensamma 
komponenter blir särskilt synliga. Vanan att betona det egna, att betrakta livsberättelsen som en 
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självkonstruktion man identifierar sig med, gör att man lätt samtidigt osynliggör omgivningens 
betydelse. I konfrontationen med alla dessa allvarliga begränsningar i livet blir det klart att antingen 
så har vissa människor inte möjlighet att formulera en riktig biografi med narrativ integritet eller så 
får man lov att ur ett inklusivt perspektiv försöka förstå det biografiska som något delvis löskopplat 
från minne, artikulationsförmåga, autonomi och reflexivitet. Utifrån detta perspektiv är den 
individuella biografin en relation mellan flera människor i direkt eller indirekt gemenskap24 och 
inbegripet den totala miljön (jfr diskussionen i Freeman (2006), Bron & West (2000), samt Bruner 
(1991, 2004, 2007)). Jag menar att även om man befinner sig i koma och inte aktivt kan göra 
någonting så befinner man sig fortfarande i ett socialt fält av potentiellt meningsfulla relationer. Om 
en komapatient sedan blir lämnade helt ensam så kan man förstås kanske argumentera för att 
dennes liv saknar integritet och mening men det säger väl bättre än det mesta hur stort vårt ansvar 
är för varandras liv och berättelse och att ansvaret är så stort just därför att friheten är det, dvs. vi 
väljer hela tiden om vi vill inbegripa varandra i meningsfulla relationer (något liknande skriver också 
Frank (1997) i sin diskussion om questnarrativ).  
 
Gitta Magnell skriver i början av sin bok om sin autistiske son och henne, Teo och Jag (2004:5): 
”Jag har beslutat mig för att berätta min historia som också är Teos; eller Teos historia som också är 
min. De hänger ihop. Om det inte hade varit för Teos skull hade det inte funnits någon anledning 
att berätta den.” Och lite senare (ibid:5f): ”Idag är Teo en vuxen ung man, men han kommer aldrig 
att kunna läsa den här boken. Han minns mycket från sin barndom fast huller om buller för han 
har ingen riktig tidsuppfattning. Han vet inte om det som har skett hände igår eller om det var för 
flera år sedan.” Och till sist i slutet av boken efter att ha skildrat deras liv tillsammans under Teos 
barndom (ibid:163): 
 

Numera ser jag Teo som den största gåvan i mitt liv. Han är den av mina söner som ger mig mest 
kärlek och när han kommer hem över helger och lov gör vi roliga saker tillsammans. Han är rörande 
tacksam för allt jag gör för honom. Han blir lycklig för små saker som till exempel ett kondisbesök, 
och när vi promenerar till hans älsklingsaffär, en lumpaffär i Gamla Stan, är han hänförd. Där studerar 
han gamla sedlar tillsammans med ägaren som själv är passionerad samlare. Så fort Teo får en tjuga 
köper han en ny sedel till sin samling. 
[…] 
Det är inte många människor som vill umgås med oss, men några av mina vänner, bland annat min 
syster och hennes man älskar honom verkligen. […] 
Att få ett barn med autism är ingen tragedi, utan tvärtom en särskild gåva, men det har tagit lång tid 
för mig att komma fram till denna insikt. 

 
Vad hon kan formulera så bestämt genom sina livserfarenheter, genom den resa hon gjort för att 
använda Franks metafor, är just att den meningsfulla livsberättelsen hägrar som en möjlighet i livet 
för alla men förverkligandet av densamma är mer eller mindre en gemensam angelägenhet. Dvs. 
dess existens eller möjlighet är inget som ska bevisas eller motbevisas (en enda meningsfull biografi 
utgör i så fall bevis nog eftersom ett exempel räcker) utan något som i helt praktisk mening skall 
göras. 
 

                                                        
24 En eremit gestaltar visserligen sin biografi i isolering från samhället men ändå alltid, och i synnerhet, 
i en levande relation till den gemenskap av människor han eller hon dragit sig undan. 
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Som Moira von Wright skriver är mitt vem (Schillers lekande jag) inte detsamma som identiteten 
eller livsberättelsen. Hon skriver vidare i direkt anknytning (von Wright 2000:161):  
 

Genom att betrakta vemet som subjektivitetens framträdelseform vill jag emellertid ytterligare förskjuta 
förståelsen av ”själv” [Schillers lekande jag] från egocentrisk introspektion till gemensam 
kommunikation och handling. Individualitet är då inte en personlig egendom, snarare är det något 
som omgivningen bjuder på. 

 
Leken eller den estetiska processen kan bara realisera sin potentiella verksamhet i kommunikativa 
handlingar. Ifråga om människor med svårare skador och funktionsnedsättningar stämmer det 
särskilt väl då att individualitet inte är en personlig egendom men något som omgivningen bjuder 
på.  

11.4 Sammanfattning 

Erfarenheterna av autism som marginalperspektiv på de tolkningsperspektiv jag valt bidrar till att 
koppla samman teori och erfarenhet.  
 
I samband med fenomenologin är begreppet den levda kroppen ett givande sätt att närma sig dessa 
erfarenheter och förstå dem. Det kan i sin tur bidra till en förmåga att mer exakt kunna erbjuda 
verktyg för den vars erfarenheter omfattar svårigheter som har med den levda kroppen att göra. Ett 
exempel på det i vad som följer är diskussionerna om rytm, verktyg och arbete.  
 
I samband med Schillers filosofi och det narrativa perspektivet bidrar erfarenheterna av autism med 
en kontrollerande och inklusiv funktion. För Schillers del genom att kräva en precisering av vad lek 
och estetik innebär. För det narrativa perspektivets del genom att se till så att det biografiska inte 
enbart begränsas till den enskilde och dennes artikulationsförmåga. 
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12 Den estetisk-praktiska miljön  

I det följande kommer jag att skildra två estetisk-praktiska, pedagogisk-terapeutiska miljöer både för 
att exemplifiera hur de kan vara uppbyggda och för att ha som arbetsunderlag i analyserna (avsnitt 
13 och 14). Skildringarna av Hagastiftelsen och Kristofferskolans bokbinderi är i sig en 
grundanalys, vill man komma åt den totala verkligheten finns det ingen väg förbi att själv besöka 
dem. Jag har haft mitt perspektiv som bokbindare och lärare med mina specifika forskningssyften i 
bakgrunden. Som jag skrev i den sammanfattande metoddiskussionen (8.3) är skildringarna i 
huvudsak fenomenologiska eftersom de är avsedda att synliggöra praktiska verksamheter. De är 
dock fenomenologiska på ett sätt som kan kännas ovant, praktiknivån av kunskap (Heron & 
Reason 1997, Heron 1996) förutsätter, som jag skrivit tidigare (avsnitt 7), en konceptuell förståelse 
av praktikers principer och standarder, en presentationell elegans och en erfarenhetsmässig 
förankring i den situation i vilken handlingen utförs. Jag har alltså inte enbart försökt att beskriva 
en livsvärld utan jag har arbetat med element från alla fyra kunskapsnivåer i berättelserna.   

12.1 Hagastiftelsens verkstäder 

 
Hagastiftelsen är en socialterapeutisk verksamhet som funnits sedan början av 1990-talet och som 
idag har 14 boenden med ca.120 medarbetare. De verkstäder jag har besökt tillhör stiftelsens 
dagverksamheter. Så som Hagastiftelsen beskriver sin verksamhet är en av grundtankarna att ”den 
funktionshindrade är aktivt skapande i Hagastiftelsens utveckling och framväxt”. Vidare: ”på 
Hagastiftelsen betraktas vårdtagaren på sätt och vis som en sorts handledare för vårdarens kamp 
med sig själv […] samma omvända synsätt gäller Hagastiftelsen som verksamhet. Det är inte 
primärt ledningen och medarbetarna som utvecklat verksamheten, det är vårdtagarna.” Om 
Hagastiftelsens arbete säger man: ”den vårdtagare som inte funnit en plats på andra verksamheter 
inom kommun eller i socialterapi har kvalificerat sig för Hagastiftelsen. Det handlar för det mesta 
om individer med stora svårigheter och kaotiska, ofta våldsamma symptom.” (Samtliga citat ur 
odaterad artikel.)  
 
Verkstäderna på Hagastiftelsen spänner över materialområdena trä, metall och textil. Därutöver gör 
man en del verksamhetsspecifika arbeten som ljusstöpning och biramstillverkning. Man arbetar 
också med mekanik, formgjutning och andra praktiska göromål som dyker upp genom frågor och 
behov. I textilverkstaden bedrivs både ljusstöpning och vävning av framför allt trasmattor. Man 
tillverkar också braständare som består av ihoprullade remsor tidningspapper doppade i vax. I 
träverkstaden är sakerna för närvarande huvudsakligen uppställda för biramstillverkningen.  
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Vårdtagarna på Hagastiftelsen lider av mycket svåra funktionsnedsättningar. Man försöker medvetet 
avstå från att göra förutsägelser om möjligheterna till tillfrisknande respektive graden av möjlig 
förbättring av det existerande tillståndet eftersom just förväntningar kan leda till att man blir blind 
för den faktiska situationen. Istället poängteras möjligheten till oväntade lösningar som inte 
planerats fram, och där det ofta handlar om vårdgivarnas egen utvecklingsprocess. Där kan vissa 
genombrott i vårdgivarens utveckling följas av genombrott för vårdtagaren. Det är alltså ett 
utpräglat relationellt och transformativt perspektiv som man har anlagt där vårdgivarnas biografiska 
utveckling är sammanflätad med vårdtagarnas. Det är givetvis alltid så men kanske inte något som 
görs till en bärande del i en verksamhets arbetssätt och därför inte blir föremål för särskilt intensiv 
reflektion. Vårdgivarnas syn på sitt sätt att arbeta stämmer väl överens med de markörer som Taylor 
& Bogdan (1998) identifierat som kvalitéer i miljöer som siktar på social inklusion av svårt 
funktionshindrade. 
 
Verkstäderna (och den övriga verksamheten) har två parallella uppgifter. Den ena är att erbjuda en 
terapeutisk miljö i vilken vårdtagarna kan utvecklas och arbeta med sin funktionsnedsättning och 
dess problematiker. Den andra uppgiften är att erbjuda en pedagogisk miljö i vilken vårdtagarna 
kan utveckla meningsfulla erfarenheter och att man därigenom bidrar till en i alla avseenden rik 
livsberättelse för människor som ofta institutionaliseras i miljöer som erbjuder mycket lite bortom 
förströelse och relativt meningslös sysselsättning. Man poängterar också att just arbetsuppgifterna 
utgör en gemensam fokus för vårdtagare och vårdgivare kring vilket båda parter kan samlas utan att 
funktionsnedsättningen behöver vara centrum för uppmärksamheten. Det ger å ena sidan en större 
objektivitet att ha arbetsstycket i fokus där man direkt ser konsekvenserna av vad man gör och å 
andra sidan lockar det meningsfulla arbetet också till meningsfull kommunikation och social 
interaktion. Det sistnämnda är viktigt eftersom det gemensamma arbetet både skapar flera 
förutsättningar för samtal och tillåter det sociala att utvecklas fritt. Det fungerar för övrigt på 
samma sätt i det stödpedagogiska arbetet jag har erfarenhet av. Eftersom arbetet finns att samlas 
kring så tar man bort tvånget att behöva vara social och det sociala kan istället få utvecklas i sin egen 
takt och utifrån samtliga parters behov och förutsättningar. Vårdgivarna lämnar ifrån sig mycket av 
rollen som terapeuter till den gemensamma arbetsprocessen kunde man kanske uttrycka det som 
och därigenom kan också den terapeutiska rollen eller funktionen tas av alla delaktiga beroende på 
situation och tillfälle. Se vidare nedan i berättelsen om Emil. 

12.1.1 Exempel på hur verkstäderna fungerar: biramarna 

Det som tillverkas är ramar till bikupor att sätta nät på så att bina kan bygga sina vaxkakor i dem. 
Man tillverkar åt biodlare över hela landet och även utanför. Processen är upplagd så att 
specialbyggda verktyg för hålborrning, genomdragning av ståltråd mm. anpassats till vårdtagarnas 
manuella förmåga och arbetet utförs i små verkstadslokaler. Själva träramen tillverkas på några 
andra dagverksamheter för funktionsnedsatta där man har mer avancerade snickerimaskiner.  
 
Arbetet är indelat i ungefär 12 steg: 
1. Pinnarna borras i en 5-håls borr för metalltråden 
2. En maskin sätter igenom metallhylsor 
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3. Hål borras för spikarna 
4. Spikarna sätts in i hålen 
5. Ramarna trycks ihop i en maskin 
6. Ramarna trådas  
7. Tråden stramas och spiken slås i helt vilket fäster tråden 
8. Avståndsstift sätts i med maskin för ramens ovan- och undersida 
9. Avståndsstift sätts i med maskin för ramens sidor 
10. Ramarna travas omlott 
11. Ramarna packas 30st. åt gången och plastas in för leverans 
 
12. Ett specialjobb är att sätta spik i små plasthylsor för användning i arbetet och sätta spikarna i 
frigolit så att hylsorna inte åker av. 
 
Ramarna inbringar en liten inkomst men innebär framför allt ett meningsfullt arbete som vuxit 
fram på ett för Hagastiftelsens arbetsform exemplariskt sätt. Biramar har funnits sen långt tidigare i 
tillverkningen på Saltå men då i lite annorlunda form eftersom flera av medarbetarna har haft ett 
intresse för biodling. När så Hagastiftelsen fick en medarbetare som tog hand om en gammal 
vårdtagare och medarbetarens svärfar blev sjuk och lämnade 15 bisamhällen åt honom att ta hand 
om så bestämde sig medarbetaren för att låta detta bli en del av en daglig sysselsättning för 
vårdtagaren och då i första hand med att göra just biramar till dessa samhällen. Processen att göra 
biramar visade sig meningsfull för vårdtagaren. Så småningom kom det en beställning på 5000 
ramar genom en biodlare som var bekant med verksamheten och som önskade sadla om och bli 
yrkesbiodlare. Storleken på beställningen gjorde att man lät utvidga verksamheten och att man 
började tillverka specialbyggda maskiner och mallar för att möjliggöra en meningsfull tillverkning.  
 
Ett exempel på den sortens meningsfullhet som avses rör en annan vårdtagare, vi kan kalla honom 
Emil, vars kommunikation vanligtvis mest är begränsad till egensamtal och som vid ett tillfälle 
befann sig i snickarboden (han var vanligtvis i andra verkstäder) och en av medarbetarna ser honom 
närma sig borrmaskinen och han visar att han vill börja borra och medarbetaren matar in pinnarna 
åt honom och efter ett tag kommer en annan av vårdtagarna och tar över arbetet med att mata in 
pinnarna spontant. I förhållande till funktionshindrets svårighet rör det sig om en väsentlig händelse 
just eftersom autismen gjort det svårt att överhuvudtaget gripa in i omvärlden på ett ordnat sätt. 
Därutöver möjliggör verkstadens arbetsdelning ett socialt arbetsfält som blir synligt i exemplet och 
som på många sätt kanske är det mest väsentliga, man glömmer lätt bort att en viktig källa till 
meningsfullhet är känslan av att kunna hjälpa varandra och att det ofta finns få möjligheter för svårt 
funktionshindrade att ge uttryck för detta. Medarbetarna poängterar också att arbetet är inrättat så 
att alla kan känna sig lika skickliga, att det leder till en ökad självkänsla eftersom man producerar 
något användbart.  
 
Genom ovan beskrivna indelning av arbetet i olika steg var det möjligt att skapa en situation där de 
olika vårdtagarna kunde använda ett arbetsmoment både i bearbetningen av den egna 
funktionsnedsättningen och i den biografiskt centrala erfarenheten av att göra något meningsfullt.  
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12.1.2 Loket 

Ett annat exempel på hur man arbetar i Hagastiftelsens verkstäder är loket som man byggt av ett 
gammalt fordon man använde på tågstationer för att frakta packning. Det stod och rostade och en 
av vårdtagarna med särskilt intresse för maskiner undrade då om man inte skulle ta och fixa den. 
Sagt och gjort, man har målat om, byggt om och byggt till, slipat bort rost, osv. Numera är det ett 
fungerande lok som man bland annat använder på Vårdinges höstfest för att köra runt folk i (lite 
som på Skansen). Föraren är förstås densamma vårdtagare som initierat projektet och är typiskt för 
hur man arbetar, där ”skrot” blir orsak till ett arbetsprojekt som till sist utmynnar i en social 
situation.  

12.1.3 En kort kommentar ur narrativt perspektiv 

Såsom arbetet bedrivs på Hagastiftelsen, exemplet med biramarna är det mest åskådliga men 
långtifrån det enda, så synliggörs både det gemensamma ansvaret för biografisk utveckling och de 
mest fundamentala komponenterna i narrativ integritet för de delaktiga. Det gemensamma arbetet 
som vuxit fram i samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare, inrättandet av arbetsprocessen så att 
alla delaktiga har möjlighet att både känna sig skickliga och att utvecklas, samt produktens 
meningsfullhet bidrar alla till en biografisk integritet. Autismen försvinner inte i biramsverkstan 
men den träder i bakgrunden, kvar blir en grupp människor som arbetar tillsammans. Det 
gemensamma arbetet, verkstaden som rum, träder i stället för varje deltagares möjlighet att verbalt 
formulera sin livsberättelse.  
 
För en person med svår autism är ofta osäkerhet, ångest, dåligt självförtroende, känslor av 
otillräcklighet och omgivningens oförstående mycket starka. I biramsverkstan träder detta tillbaka 
och man möter en handlande individ. Exempelvis när jag en gång stod där och arbetade och en av 
vårdtagarna visade mig hur man skulle göra, korrigerade mig och senare, såg att jag stod i begrepp 
att göra ett nytt moment och då, förutseende, hämtade ett verktyg jag skulle komma att behöva. 
Det är så grundläggande aktiviteter att man gärna förbiser vikten för en människa av att få- och 
kunna utföra dem. Det är lätt att glömma hur ofta unga människor, sjuka och funktionsnedsatta 
tvingas uppleva sig själva i underläge. Här exemplifierar Hagastiftelsens verkstäder hur en sådan 
miljö fungerar som ett konstant stöd för känslan av biografisk integritet i de där arbetandes liv. 
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12.2 Bokbindningen på Kristofferskolan 

Bokbindningen på Kristofferskolan är en miljö som byggts upp av min föregångare, 
bokbindarmästare Wolfgang Bremer. Den har funnits i sin nuvarande lokal ända sedan 
hantverkshuset på skolan byggdes i mitten på 80-talet. Verkstäderna i huset är genomgående ritade 
och byggda med omsorg om materialkvalitet och utseende. I stor utsträckning liknar 
bokbindningsrummet en traditionell verkstad fast lite annorlunda organiserad eftersom det inte rör 
sig om en producerande verkstad utan en pedagogisk där elever ur olika årskurser har olika 
bokbindningsuppgifter. Det är kanske viktigt att poängtera verkstadens professionella standard, den 
är inte ”anpassad” till elevernas nivå och uppgifter. På så sätt möter de en yrkesverklighet och en 
rikedom av material, verktyg och möjliga uppgifter. På förmiddagarna mellan kl 10-12 sker den 
huvudsakliga stödundervisningen. På eftermiddagarna den löpande undervisningen.  
 
Ett i sammanhanget lite ovanligt element är tebordet som står i verkstadens ena hörn. Det står 
eleverna fritt att under stödtiden samt på raster ta en kopp te och samtala med varandra eller med 
läraren. Också tebordet är en ursprunglig del av verkstadsrummets upplägg. Som Viktor, fd. elev, 
uttryckte sig i en intervju vi gjorde under arbetet med att dokumentera hantverksstödet på 
Kristofferskolan: 
 

Jag kommer ihåg förra våren då mådde jag… det var otroligt, man kom hit och så mådde man dåligt 
på morgonen men jag satte mig ner, eller tog en kopp te, satte mig ner och gjorde en bild sen satt jag 
och snacka sen när man åkte hem var man på bra humör igen det är otroligt tycker jag… 
Jag tror alla människor behöver nåt ställe där dom kan slappna av, må bra, försöka vara sig själva lite, 
där man inte har nån press på sig… och det här är det för mig, och jag har pratat med andra som 
håller med för det här är verkligen ett ställe där man kan vara sig själv… 
Mycket beror nog på Wolfgang att han är så otroligt bra, rolig, och, så här skulle man ju inte kunna 
sitta nån annan stans, det finns nog nästan ingen annan lärare som det första dom säger till en på 
morgonen är liksom sätt dig ner ta en kopp te, ta de lugnt 

 
Tebordet tillåter ett pendlande mellan arbete och vila, det öppnar också ett samtalsutrymme som 
inte ställer några specifika krav på innehåll men som relativt ofta blir utgångspunkten för viktiga 
konversationer (givetvis är många samtal också helt utan djupare mening).  
 
Under de tre år som jag har forskat kring, och försökt utveckla, praktiken så har jag haft ca. 15-20 
hantverksstödelever per år (första året var det färre, snarare ca. 5 eftersom jag då ännu inte var 
anställd men arbetade enbart som forskare och utvecklare i samråd med Wolfgang). Det är svårt att 
precisera eftersom ett par stycken skulle ha kommit men gjorde det knappt eller inte alls av olika 
skäl och en hel del elever tillbringar mycket tid i bokbindningen oavsett om de har formell 
stödperiod eller inte. Deras stödbehov har bl a. omfattat sådant som allvarliga trauman, en stukad 
självkänsla ofta pga. läs- och skrivsvårigheter, svår depression och ångest, sociala problem i skolan 
och/eller hemmet, föräldrars skilsmässa, missbruksproblem och skoltrötthet. I många fall är 
hantverksstödet vare sig den enda eller huvudsakliga stödformen, ofta är sociala myndigheter, BUP 
och annat pedagogiskt stöd också inkopplat liksom vid behov olika mediciner. Det är i huvudsak en 
stödform i grupp, dvs. med flera elever med helt skilda problem och åldrar som arbetar i verkstaden 
tillsammans och ofta hjälper varandra. Att det är så betyder också att lärarens roll ofta träder i 
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bakgrunden. Den som ansvarar för hantverksstödet är förstås på många sätt avgörande men en 
viktig del av att vara där som lärare är att inte intervenera så mycket i processerna annat än genom 
själva arbetet eller på direkt uppmaning av eleverna.  
 
Med dessa elever har jag bundit anteckningsböcker, skissböcker, fotoalbum, tryckt förgyllda 
almanackor, konstruerat geometriska figurer i papp, gjort mappar för målningar och bundit om 
redan tryckta böcker som Siddharta av Hermann Hesse eller dikter av Pablo Neruda (i båda fallen 
för att de skulle bli presenter åt föräldrar).  
 
Bokbindning som hantverk är speciellt på så sätt att själva binderiarbetet är utpräglat mekaniskt om 
man jämför med exempelvis att driva en kopparskål, dreja en kopp eller skulptera ett träfat. Den 
mer direkt estetiska sidan träder dels in i valet av papper och andra material och dels i utformandet 
av bokens dekoration.25 Det är också ett hantverk med flera utpräglade steg (i den mån man väljer 
att göra en bok). På många sätt är det närmast besläktat med vävning där man också sitter och 
infogas i en stor arbetsrytm. Till skillnad från vävningen är bokbindningen svår att göra enkel. 
Många institutioner som arbetar socialterapeutiskt eller läkepedagogiskt (såsom Hagastiftelsen) har 
vävstolar eftersom det är möjligt för textilpedagogen att sätta upp varp och allt och till och med föra 
den vävandes händer. Den som väver får ändå en stark orientering i rummet, höger-vänster, fram-
bak, upp-ned, något som är viktigt att arbeta med eftersom många funktionsnedsättningar och 
pedagogiska stödbehov också tar sig uttryck i svårigheter med rumsuppfattningen (Se vidare hos 
Schmalenbach 2007 för en genomgång). Bokbindning kan man inte förenkla i samma utsträckning 
och det som i vävningen utspelar sig över en stor vävstol är jämförelsevis minatyriserat i 
bokbindningen. Det kräver alltså mycket större finmotorisk färdighet.  
 
När jag tog över verksamheten hade jag en bakgrund som fd. elev med mycket hantverksstöd under 
min egen skolgång. Jag tillbringade också fyra år i verkstaden som lärling och deltog då ofta även i 
det pedagogiska arbetet. Slutligen arbetade jag till och från med olika projekt i verkstaden under 
min tid som bokbindargesäll där en del av dessa projekt involverade stödpedagogiskt arbete. De 
pedagogisk-terapeutiska interventionerna jag har initierat har alltså vilat på de erfarenheterna men 
också på min yrkesbakgrund som bokbindare. Det är för övrigt här som aktionsforskningen har 
varit betydelsefull.  
 
En viktig reflektion jag hade gjort sedan tidigare rörde hur starkt arbetsresultatens kvalitet och 
skönhet berörde de som var delaktiga i hantverksstödet. Många av dem tillverkade saker som de 
avsåg att ge bort till föräldrar eller andra för dem viktiga personer. En del lade ner oerhört mycket 
tid och energi på att gestalta en bok eller något annat som verkligen skulle synliggöra hur mycket 
någon betydde för dem. Skönheten i arbetsresultatet stärkte också både självförtroende och 
livsglädje, markant i många fall. Synligheten i arbetsresultatet är också ofta viktig för föräldrar och 
andra närstående som kanske vant sig vid att deras barn inte åstadkommer så mycket i skolan eller 
som mest upplevt misslyckanden i den vanliga undervisningen. Att då möta en son eller dotter som 
kanske för första gången på länge gör någonting och gör någonting som är riktigt vackert kan 
innebära (och har inneburit) ett omfattande perspektivskifte inför det egna barnet.26  
                                                        
25 Dvs. exempelvis en reliefform på pärmen eller en prägling eller ett handmålat omslagspapper. 
26 I praktiken bygger utvärderingen av hantverksstödet dels på de deltagandes egna muntliga utsagor. 
Dels bygger det på observationer av två typer. Den ena handlar om den deltagandes psykofysiska 
gestalt eller gest, dvs. om han eller hon inledningsvis varit blek, trött, olycklig, osv. för att med tiden 
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Mot bakgrund av detta har jag som aktionsdelen i forskningen successivt ökat inslaget av 
exklusivitet. Jag har arbetat mer med bladguld och lagt guldsnitt med flera elever. Mycket pga. att 
guldsnitt är ett av de mest komplicerade kemiska och tekniska arbeten jag känner till inom 
hantverket och själva processen är väldigt speciell att bevittna, särskilt bladguldets tunnhet.27 Också 
för att resultatet ser praktfullt ut. Jag har även arbetat mer med skinn som pärminklädningsmaterial, 
liksom med guldförgyllningar som pärmdekorationer. Jag har också introducerat en del andra delar 
ur yrket som ligger på en jämförelsevis hög nivå av utbildning. I allmänhet med syftet att få 
resultatet att bli så praktfullt och intrycksfullt som möjligt och även med syftet att låta elever 
uppleva både hur svårt det kan vara och den egna skickligheten. Resultatet av det arbetet är påtagligt 
positivt både i praktiken och i forskningsarbetet. Jag återkommer till det när jag diskuterar 
verkstadsegenskapen skönhet där det lett till en fördjupning av reflektionerna. 
 
De estetisk-praktiska interventioner jag har erbjudit eleverna de senaste tre åren har sin starkaste 
sida på det biografiska området. Med det menar jag att exempelvis elever som är skoltrötta, dvs. som 
på många sätt upplever en brist på meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i skolan, ofta efter 
sex veckors arbete återfår lusten att lära sig. Det hänger samman med flera saker men framträdande 
kvalitéer är att en bok är konkret, meningsfull, hanterbar, begriplig och direkt engagerande. 
Elevernas problem börjar och slutar i det biografiska. Skoldagarna, dvs. en väsentlig del av deras liv, 
känns meningslösa. Som en följd av det blir också livsberättelsen alltmer kaotisk. 
Hantverksstödinterventionen blir en del i en sorts biografisk restitutions-berättelse där eleven återtar 
kontrollen över sitt liv. De flesta återgår till vanlig undervisning efteråt med mer eller mindre 
återställd entusiasm och intresse. Hur detta också stöds av själva det praktiska arbetet återkommer 
jag till i diskussionen om verkstadsegenskapen arbete (13.4). 
 
Andra elever, kanske framför allt de med svår ångest och depression, har problem som sträcker sig 
vida utöver det biografiska. I allmänhet gäller det också här att hantverksstöd-interventionerna ändå 
i huvudsak är biografiska interventioner. Det betyder att mycket av ångesten och nedstämdheten 
förblir orörd, särskilt om den är kronisk och har lett till bestående kemiska förändringar i hjärnan 

                                                                                                                                                                   
återfå glädje, intresse, pigghet och färg. Den andra handlar om hur deltagaren arbetar, hans eller 
hennes sociala sammanhang. För det mesta utlöser arbetet med en bok viljan att göra flera. Man ser 
det när deltagare kommer på sina raster för att arbeta eller när de mer och mer också kommer till att 
hjälpa varandra med olika arbetsmoment. Det händer förstås att hantverksstödet inte verkar särskilt 
framgångsrikt, att man inte noterar någon vidare förändring pga. interventionen eller där deltagaren 
avbryter det hela i förtid. Av de ca. 35-45 elever jag har arbetat med är det 4-6 där jag antingen är 
osäker eller (i ett fall) tror mig veta att det inte har fungerat alls. Det händer också att interventionen 
inte lyckas eftersom deltagaren helt enkelt inte orkar komma till verkstaden pga. den situation som 
föranlett hantverksstödinsatsen från början (jag har haft 2 sådana elever hittills som helt enkelt inte 
orkat åka hemifrån men som egentligen gärna hade kommit till verkstaden). I de fall där man inte 
observerar någon skillnad så känner jag till några där min föregångare långt senare fått veta hur 
avgörande det trots allt varit och jag har själv upplevt ett par där det behövts mer tid än sex veckor 
innan förändringen blivit synlig. 
27 Som med så mycket i skildringar av praktiskt arbete så är det nästan omöjligt att i korthet med ord 
fånga det magiska i guldsnittsprocessen. Det är en magi som gör att nästan alla som bevittnar den 
verkar gripas av en känsla som liknar andakt eller som man har när man som barn lyssnar på en 
folksaga och fortfarande lever sig helt in i dess bildspråk.  
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som behöver medicineras, men livsviljan, elevens intentionalitet, blir ofta oerhört stärkt.28 Flera 
elever har successivt arbetat sig ur en närmast brutal handlingsförlamning och känsla av värdelöshet. 
Delvis tack vare möjligheten att göra gåvor till sina närmaste som i sin skönhet åtminstone lite 
grann återspeglar en tacksamhetsskuld som ofta finns för allt det föräldrar och andra gör och gjort. 
Känslan av att vara värdelös är rätt vanlig bland deprimerade och skoltrötta ungdomar och det är 
sällan uppmuntrande ord ensamma gör så stor skillnad. Däremot är det ofta som objektiviteten och 
skönheten i det egna arbetet blir närmast en livlina för självkänslan, något som i en annars dyster 
situation skänker både glädje och trygghet. Själva livsviljan, självkänslan och känslan av 
meningsfullhet är alltså de områden där dessa interventioner gör sin mest generella insats. 29 
 
Ibland händer det också att man praktiskt taget snubblar över mer specifika konsekvenser av 
hantverksstödinterventioner, som när Viktor i ovan citerade intervju lite tidigare berättar:  
 

Jag: Ok, är det något mer som du känner att du har utvecklat genom tiden i bokbinderiet, du har ju 
nämnt självständighet och initiativförmåga.  
 
Viktor: Bra formsinne kanske… och sen, ett av dom bästa sätten när jag känner att jag börjar må 
dåligt… Då brukar jag försöka sätta mig och göra geometri för det börjar alltid med att jag sitter helt 
tomt med en ring på ett papper, så blir det en till och en till och sen blir det… jag vet inte, jag 
försvinner, det bara blir, Wolfgang [bokbindningsläraren] sa… vi pratade nån gång om meditation 
och sådär och att jag inte vet om jag kan det men då sa han att när jag målar [gör geometri] så gör jag 
det och jag tror att det stämmer till viss del, för mig är det otroligt bra terapi, ett bra sätt jag har 
utvecklat. Och jag får inte ut mina känslor på pappret kanske, men jag hinner, jag kan tänka igenom 
det på ett vettigt sätt när jag gör det, det är ganska otroligt… 
 
Jag: Det upptäckte du själv va? 
 
Viktor: Ja. Jag skulle göra en bok och jag sa till Wolfgang: va fan ska jag göra på framsidan [som 
dekoration]? Sen tror jag att jag fick nåt förslag om att göra nån geometri, några former och så, så jag 
satte mig ner med passare och så blev det…  
Jag har, jag vet inte, under två år provat hur mycket mediciner som helst, men ingenting har riktigt 
funkat, men när jag gör [geometri] brukar jag bli lugn liksom… 
Jag börjar nästan alltid från en rund ring, och sen… att det kan bli en sån variation… varje streck man 
gör blir en ny möjlighet… 

                                                        
28 Det händer att bokbindningen (eller smedjan som är den andra verkstaden som erbjuder 
hantverksstöd) är det enda ställe dit dessa elever går, emellanåt bara för att gå dit. Ofta betraktas det 
inte ens som ”att gå till skolan”.  
29 Att det är så bekräftas regelbundet om man möter deltagarnas föräldrar eller av deltagarna själva i 
samtal. En deltagare med svår dyslexi kan komma till hantverksstödet med en utpräglad känsla av att 
inte kunna något och inte ha lust med något längre. Redan efter ett par dagar börjar vederbörande 
dyka upp så fort de andra lektionerna är slut och griper arbetet med en nästan våldsam entusiasm. 
Senare vittnar både föräldrar och klasslärare om vilken ökad livsglädje och ökat självförtroende som 
skett under den åtta veckor långa perioden. En annan deltagare med svår depression och ångest kan i 
det närmaste bosätta sig för en tid i verkstaden och berättar senare att det var det enda som fick 
personen att överhuvudtaget stiga upp ur sängen på morgonen och känna att det fanns något 
meningsfullt i livet. 
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Jag brukar alltid ha en föraning, snart [kommer ångesten], och då sätter jag mig ner och försöker göra 
nåt sånt och då kommer den inte… 

 
Exemplet ovan belyser hur en estetisk-praktisk verksamhet på ett överraskande mångfacetterat sätt 
griper in och fungerar pedagogisk-terapeutiskt för en människa. Det visar också på hur otroligt 
mycket vi fortfarande inte vet, jag har sett en massa elever göra geometri men ännu inte hört talas 
om någon som upplevt det på samma genomgripande sätt, som kunnat använda just det som 
verktyg för eget läkande. Här finns ett stort område av utvecklingsmöjligheter som jag återkommer 
till i diskussionen (avsnitt 15.2). Hittills har det oftast varit så att hantverksstöd-interventionerna 
stärkt den biografiska integriteten men något specifikt verktyg i hela den mångfald av möjligheter 
som finns har inte dykt upp och sjukdomssidan av ångesten och/eller depressionen är då så stark att 
flera av de processer jag själv kunnat följa fortfarande pågår. Det successiva återställandet av den 
biografiska integriteten genom hantverksstöd-interventionerna behöver kompletteras med mer 
riktade terapeutiska insatser som skolan inte besitter och som i samhället huvudsakligen tar sig 
uttryck i form av mediciner och samtalsterapi/KBT etc (dvs. i huvudsak just inte konst- eller 
kroppsorienterade terapier). Jag återkommer också till denna fråga i diskussionen (avsnitt 15.3).  

12.2.1 En kort kommentar ur marginalperspektiv 

Arbetet med att dokumentera Hagastiftelsens verksamhet har fungerat som ett marginalperspektiv 
på min egen verksamhet. I vilken utsträckning är den inkluderande eller exkluderande? 
Bokbindning som hantverk är relativt exklusivt eftersom det ställer rätt så höga krav på finmotorik 
och kognitiv förmåga att överblicka en arbetsprocess struktur. Det är till exempel ett av de sista 
materialområden som introduceras i den löpande undervisningen till skillnad från stickning som de 
flesta barn kan lära sig behärska redan i klass ett på Kristofferskolan.  
 
Strävan efter inklusivitet har lett i en riktning där jag har inbegripit mer och mer avancerade 
arbetsmoment i de processer som eleverna deltar i. Dvs. ett marginalperspektiv kan också leda till 
att man aktivt arbetar med att inbegripa arbetsmoment som ur yrkessynvinkel egentligen kräver 
flera års utbildning. Vitsen med att göra det är tvåfaldig. Gör man exempelvis ett helt skinnband 
med handstickade kapitäl, förgyllning, guldsnitt och kanske också skinnintarsia på framsidan så är 
resultatets praktfullhet och kvalitet oerhört intrycksfullt. Inte minst om man också talar om att 
arbetet egentligen är på mästarnivå. Samtidigt kan man som yrkesperson utnyttja viljan till 
inklusivitet så att man inbegriper eleverna i den egna yrkesutvecklingen. Första gången jag gjorde ett 
helt skinnband med några elever hade jag själv bara gjort ett fåtal och arbetet var minst lika lärorikt 
för mig som för dem. Arbetet blir då en sorts kollaboration mellan lärare och elev där lärarens 
ansträngning att behärska ett område hon bara delvis är säker i, genom sin synlighet kan bli en 
mycket stark förebild. En förebild både för trygghet i den egna osäkerheten och för viljan att 
utvecklas (det förutsätter förstås att man kan erbjuda de elever som så önskar möjligheten att själva 
göra alla steg i processen givet att de tar sig tid att öva tillräckligt vilket inträffar emellanåt i 
huvudsak när det rör sig om sådana som har tankar på att själva lära sig yrket så småningom). 
 
En annan aspekt har varit Hagastiftelsens sätt att aktivt försöka arbeta utifrån vårdtagarnas 
intentioner och önskningar. Att nå till en sorts samarbeten mellan vårdgivare och vårdtagare i 
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utvecklandet av arbetsprocesserna på det sätt som jag beskrivit i berättelserna om biramarna och 
loket. Ett motsvarande arbetssätt som redan funnits sedan tidigare och som jag har försökt utveckla 
vidare är att skapa en verkstadsmiljö i vilken material och produkter ligger synliga på ett sätt som 
kan gripa elevernas fantasi och vilja till verksamhet. På så sätt väljer många elever själva den 
arbetsuppgift som kommer att utgöra den huvudsakliga interventionen eftersom möjligheterna är 
tillräckligt synliga, konkreta och tilltalande. Fördelen med att arbeta i ett sammanhang som 
omfattar både vanlig undervisning och stödundervisning är att man kan låta dem korsbefrukta 
varandra. Arbeten som utvecklats inom ramarna för den löpande undervisningen kan föras över till 
stödundervisningen och tvärtom. På så sätt har exempelvis arbetet med att göra hela skinnband varit 
något som först utvecklats mot en stödpedagogisk bakgrund för att sedan lyftas över och bli 
huvudinnehållet för en valbar fördjupningskurs under sista gymnasieåret. 
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13 Tolkande bearbetning av de estetisk-
praktiska miljöernas egenskaper 

I den här delen av uppsatsen så har jag använt tolkningsperspektiven och bearbetat de miljöer jag 
försökt beskriva analytiskt. Syftet har varit att försöka fånga några av de allmänna egenskaper som 
finns i miljöerna och som förklarar vad som är verksamt i dem. Det här avsnittet motsvarar alltså 
uppsatsens huvudsyfte. Det praktiska tillvägagångssättet har i huvudsak sett ut så att arbetet med att 
beskriva verksamheterna har fäst uppmärksamheten på en del gemensamma egenskaper som 
Hagastiftelsen och Kristofferskolans bokbinderi delar. Den första analysen har alltså bestått i att 
hitta dessa egenskaper. Därefter har jag bearbetat dem med hjälp av tolkningsperspektiven i syfte att 
fördjupa och förtydliga förståelsen av dem. 

13.1 Perspektivet den levda kroppen: verkstaden och begreppet 
verktyg30 

Verktyg utgör en komplex metafor för kombinationen av miljö (där också den eventuelle läraren är 
att betrakta som en del av miljön), arbetsuppgifter och undervisning som inbegriper flera stadier av 
möjligheter för en person att självständigt avgöra målet för sitt lärande. I princip tillåter det att man 
ser individen som potentiellt sett uppdragsgivare,31 arkitekt, byggmästare och byggare av sin egen 
utveckling. Man kan utreda metaforen ganska länge men viktigast i detta sammanhang är att man 
relaterar till ett verktyg på samma gång självständigt och bestämd av verktyget samt arbetsuppgiften. 
Interaktionen (dialogen) som uppstår när man låter verkstadsmiljön vara och tillhandahålla verktyg 
för en människas biografiska utveckling är sammansatt av tolkningsfrihet: friheten att byta verktyg, 
att lägga det ifrån sig, att rekontextualisera det och saklighet: verktyget ställer krav om man vill 
behärska det. Kraven är dessutom gemensamma för alla även om den personliga utgångspunkten är 
olika från människa till människa. Ett verktyg synliggör i mötet med ett arbetsobjekt och dess 
funktion hur man tänker i en mycket omfattande bemärkelse, bruket av ett verktyg, ett material, 
förändrar både en individs och en kulturs sätt att tänka och uppleva världen (Merleau-Ponty 2009, 
1992, Wilson 1998, Sennett 2008, Radkau 2007). 

                                                        
30 Jag har tittat lite på Heideggers sätt att resonera kring begreppet zeug (oftast översatt med don till 
svenska) men har inte tyckt att det för detta perspektiv har varit viktigt att närmare gå in på eventuella 
likheter och olikheter. 
31 Där det är verkstadsomgivningen med sin synliga mångfald som föder längtan att överhuvudtaget 
vara uppdragsgivare (dvs. att bestämma en egen målsättning).  
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Synligheten är i detta sammanhang avgörande både för en persons fantasi och för hennes 
självständighet. Hon ser mångfalden i verkstaden tack vare mängden av material, arbeten som ligger 
halvfärdiga, osv. Hon får en möjlighet till självständighet tack vare att hon kan se och ta på det som 
erbjuds henne och lättare besluta sig för om det verkligen är vad hon vill göra. Slutligen gör samma 
synlighet och genomskådliga funktionalitet i hantverksuppgifterna att relationen mellan lärare och 
lärande mycket lättare blir horisontell och dialogorienterad. Objektet får rollen av objektiv 
korrigerare och verkstadsläraren kan begränsa sig till att påpeka hur funktionaliteten behöver förstås 
eller till och med assistera den lärande i mötet med en deluppgift som ställer högre krav än denne 
klarar av i stunden.  
 
Verktyg är också en bra metafor eftersom den tillåter den unika dubbelheten i verkstaden generellt 
att bli synlig. Läraren kan använda en bestämd uppgift som verktyg för att fylla en viss pedagogisk 
eller terapeutisk avsikt och detta sker då på omväg över den lärandes handarbete (avsikten kan vara 
bättre koordinationsförmåga, koncentration, noggrannhet, osv.). Samtidigt, eftersom det är 
arbetsstycket och det praktiska arbetet som har denna roll (och inte lärarens berättelse och 
auktoritet), så lämnas den lärande fri att reflekterande bestämma sin relation till arbetet, dvs. 
använda det som ett verktyg i den egna utvecklingsprocessen. Att exempelvis binda en bok kan på så 
sätt bli ett verktyg (där både boken som materiellt objekt och processen att binda den är verktyget) 
där individens biografiska utveckling samsas med lärarens avsikt att uppnå en bestämd verkan. Till 
slut beror detta på att läraren sätter den lärandes intention före sin egen och skillnaden i individuella 
perspektiv och förförståelser utjämnas av ”verktyget” som hindrar båda två från att förhålla sig 
godtyckligt i samtal och omdömesbildning.  
 
En uttömmande beskrivning av verktyg som egenskap och metafor är det här inte på långa vägar. 
Men det är ett sätt att förstå hur en konstruktivistisk kunskapsbildning, färdighetsutveckling och 
biografisk process kan byggas upp i en miljö som exemplariskt externaliserar och synliggör dessa 
processer. Samtidigt är egenskapen starkt knuten till verkstaden som specifik miljö och i andra 
miljöer är det kanske mer relevant att använda exempelvis rollspelet eller berättelsen som det 
väsentligaste verktyget(!). Förståelsen och utvecklingen av olika miljöers egenskaper är lika mycket 
ett tolkningsfilter som en normerande förutsättning för ett konstruerande av kunskap, färdighet och 
biografi. Verktyg är både konkret och abstrakt det som medierar mellan erfarenhetskunskap och 
propositionell kunskap samtidigt som det konkret är en praktikfråga (en fråga om praktiskt vetande) 
och mer abstrakt (metaforiskt) en fråga om presentationellt vetande.  
 
Den pedagogiska verkstadens styrka ligger mycket i det stöd den erbjuder läraren att röra sig mellan 
olika arbetssätt, i synligheten och i förmågan att engagera en människa i hans eller hennes totalitet. 
Detta sistnämnda betyder att en arbetsuppgift i verkstaden samtidigt engagerar en persons 
kognitiva, sociala, sensomotoriska, empatiska och estetiska förmågor. Olika uppgifter lägger 
tyngdpunkten på olika ställen, en utpräglat estetisk uppgift har lite andra kvalitéer än en utpräglat 
funktionell för att ta ett exempel. Den breda roll som ett verktyg kan spela genom att på samma 
gång vara konkret och metaforiskt gör den pedagogiska verkstaden (eller kroppsliga praktiken) till 
en inklusiv miljö i det att den låter människor samlas kring ett arbete med kommunikativ 
utgångspunkt i den levda kroppen och inte i ett krav på gemensam verbal artikulationsförmåga. Det 
är förstås inte en total eller abstrakt inklusivitet utan en där man aktivt måste anpassa 
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verkstadsmiljön som pedagogisk-terapeutiskt verktyg till de som ska använda det, helst i samarbete 
med dem. 
 
Som miljö är verkstaden en fortsättning av handen i rummet där det blir exemplariskt synligt hur 
intensivt den levda kroppen fortsätter ut i omgivningen. Dess mest framträdande egenskap är att 
fungera som ett verktyg i ovan beskrivna mening. Det synliggör hur vi kan gestalta specifika miljöer 
som i sin tur återverkar på våra levda kroppsliga erfarenheter. Handen betyder också i sin tur för 
människan som Schmalenbach (2007:159) skriver:  
 

I den hittillsvarande presentationen har händernas betydelse i barnets utveckling blivit tydlig, särskilt 
då också för de områden som inte direkt hör samman med manuella aktiviteter: uppbyggnaden av 
språk och tänkande för utvecklandet av självet liksom för gestaltandet av sociala relationer. Handen 
visar sig vara det grundläggande organet för koherens, för personlighetens/personens enhet. De olika 
områdena av den mänskliga personligheten blir, så som vi har sett, i synnerhet just genom händerna 
förbundna med varandra och integrerade” (min översättning och kursiv, se även Wilson 1998).3233  

 
Vilket betyder att det praktiska arbetet är sådant att det i synnerhet bidrar till att skapa och 
upprätthålla biografisk integritet. Det betyder också att den estetisk-praktiska miljön som specifik 
miljö är ägnad åt att stödja koherens och integration. 

13.2 Ett estetiskt perspektiv: skönhet  

Utgående från Schiller och hans syn på människan som ett estetiskt väsen så blir det lättare att förstå 
hur avgörande skönhetsupplevelsen är i det praktiska arbetet. Avgörande eftersom den kommer 
henne tillmötes med en kvalitet i arbetet och materialet som är identisk med hennes allra mest 
intimt innersta.34  

                                                        
32 I det tyska originalet: ”Im Verlauf der bisherigen Darstellung wurde die Bedeutung die Hände in 
der Entwicklung des Kindes deutlich, gerade auch für Bereiche, welche zunächst nicht in Verbindung 
mit manuellen Tätigkeiten gebracht werden: den Aufbau von Sprache und Denken, für die 
Ausbildung des Selbst wie für die Gestaltung der sozialen Beziehungen. Die Hand erwies sich als das 
grundlegende Organ der Kohärenz, der Einheit der Person. Die verschiedenen Bereiche der 
menschlichen Persönlichkeit werden, wie wir gesehen haben, insbesondere durch die Hände 
verbunden und integriert.” 
33 Schmalenbach tar också upp frågan om hur man kan förstå vad följden är att födas utan händer 
(som vid neurosedynskador) och hävdar att de i många fall ersätts av främst fötterna. I mer extrema fall 
av funktionsnedsättning förblir det, inom ramarna för vad jag hittills kunnat ta reda på, en öppen 
fråga hur koherensen och personens enhet påverkas. 
34 Schiller beskriver det estetiska mer differentierat i termer av upplösande och anspännande konst där 
den förra mer går i riktning mot den sinnliga driften och den senare mer i riktning mot den formala. 
Han skriver exempelvis (Schiller 1995:92): ”Den av känslor ensidigt behärskade eller sinnligt anspända 
människan upplöses alltså och försätts i frihet genom form. Den av lagar ensidigt behärskade eller 
andligt anspända människan upplöses och försätts i frihet genom materia.” Jag har inte gått närmare in 
på det här men det är en viktig aspekt på Schillers perspektiv som också möjliggör förståelse för varför 
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Med skönhet menar jag här framför allt en sorts skönhet som ligger i materialen, i 
sinnesupplevelserna när man tar på exempelvis mockaskinn eller en polerad kopparyta. En 
skönhetsupplevelse som ligger i den hisnande känslan av att själv ha gjort någonting som är så 
perfekt, komplicerat och funktionellt som den bok man bundit eller den filt man vävt. Alla 
upplever förstås inte detta på samma sätt med samma material. För någon är det just den färdiga 
boken som ger den upplevelsen. För en annan att sitta och tälja. För de som arbetar i 
biramsverkstaden tror jag det är meningsfullheten i det egna arbetet.  
 
Det är i känslan av att själv skapa något, att själv vara källan till en estetisk process som jag tror att 
mycket av det läkande elementet ligger. Dels därför att sjukdomar, funktionsnedsättningar och 
känslor av alltings meningslöshet så ofta mest av allt gör en ännu mer passiv. Man berövas även det 
lilla av egenaktivitet som kanske fanns innan eller den egenaktivitet som finns är mest en sorts 
distraktion, ungefär som att sätta barnen framför tvn för att få en stunds lugn och ro. I den 
skapande processen engageras just det i människan som är engagerat i henne när hon också tolkar 
och förstår sitt liv. När hon gestaltar sin livsberättelse. Då blir det lättare att förstå hur sådant arbete 
kan kännas som livsnödvändigt för någon som är sjuk. Hur det kan komma sig att Jimmy blir 
återställd i ögonblick av estetisk verksamhet. Skönheten är i sig en terapeutisk intervention.  
 
För att verkligen kunna tillvarata möjligheterna i detta så krävs det arbetsmaterial som i sig är 
högkvalitativa och vackra. Det krävs också en yrkeskunnig hantverkare/konstnär som med sin 
kunskap och skicklighet kan garantera kvalitén och skönheten i resultatet. I 
hantverksstödinterventionerna använder jag exempelvis bara papper som är handgjort eller på annat 
sätt håller en hög kvalitet genom ytstruktur, mm. Detsamma gäller överdragsmaterialen till 
pärmarna som består av linne, skinn eller konstpapper, osv. I samma utsträckning som en människa 
upplever värdet av det hon ges att arbeta med så kan hon komma att känna sitt egenvärde.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
vissa konstprocesser är läkande för en del personer men inte inte alls för andra (se vidare i Rittelmeyer 
2005).  
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13.3 Ett estetisk-praktiskt perspektiv: rytm35 

Oliver Sacks berättar (2007a:35f): 
 

När undersökningen var avslutad bjöd fru P. oss att sitta ned vid bordet där kaffe och läckra småkakor 
stod framdukade. Doktor P. högg in på kakorna, hungrigt, gnolande. Raskt, obesvärat, tanklöst, 
melodiöst, drog han faten till sig och tog det ena och det andra i en strid mumsande ström, en ätbar 
sång om födan, tills det plötsligt inträffade ett avbrott: ett ljudligt, energiskt knack knack knack på 
dörren. Överraskad, häpen, hejdad av avbrottet slutade doktor P. att äta och satt blickstilla, orörlig vid 
bordet med en nollställd, blind, förvirrad min. Han såg på bordet men såg det inte längre; uppfattade 
det inte längre som ett bord dignande av kakor. Hustrun hällde upp en påtår åt honom: kaffedoften 
stack honom i näsan och återförde honom till verkligheten. Det melodiska ätandet fortsatte. 
Hur klarade han sina vardagsbestyr, frågade jag mig. Vad händer när han klär sig, går på toaletten, tar 
ett bad? Jag följde med hans fru ut i köket och frågade henne hur han till exempel lyckas klä sig. ”Det 
är precis som när han äter”, förklarade hon. ”Jag lägger fram hans vanliga kläder, på de vanliga 
platserna, och han klär sig utan besvär medan han sjunger för sig själv. Men om han blir avbruten och 
tappar tråden tar det helt stopp, han känner inte igen sina kläder – eller sin egen kropp. Han sjunger 
jämt och ständigt – måltidssånger, påklädningssånger, badsånger, allt. Han kan inte göra ett dugg om 
han inte gör det till en sång.” 

 
Och lite senare (ibid:37): 
 

Jag tror att musiken för hans del hade trätt i bildgestaltningens ställe. Han hade ingen bild av sin 
kropp, han hade en kroppens musik: det var därför han kunde röra sig och agera så obehindrat som 
han gjorde men stannade i fullständig förvirring om den ”inre musiken” upphörde. Och på samma vis 
förhöll det sig med omgivningen, världen…  

 
Doktor P. hade drabbats av en omfattande tumör eller degenerativ process i hjärnans synregioner 
skriver Sacks, något som gjorde att han förlorade förmågan att urskilja helheter som ansikten, en 
handske eller som ovan, ett dignande fikabord. I en senare bok An anthropologist on mars (1996b) 
berättar Oliver Sacks om en kirurg, Dr. Carl Bennett, med Tourettes syndrom. Där skildrar han ett 
operationstillfälle som han deltog i (s.95-98): 
 

Bennett preparing for the operating room was a startling sight. ”You should scrub next to him,” his 
young assistant said. ”It’s quite an experience.” It was indeed, for what I saw in the outpatient clinic 
was magnified here: constant sudden dartings and reachings with the hands, almost but never quite 
touching his unscrubbed, unsterile shoulder, his assistant, the mirror; sudden lungings, and touchings 
of his colleagues with his feet; and a barrage of vocalizations – ”Hooty-hooo! Hooty-hooo!” – 
suggestive of a huge owl. 

                                                        
35 Jag bygger framställningen i avsnittet om rytm främst på mina egna erfarenheter i verkstaden 
tillsammans med det som mina hantverkskolleger berättat genom åren men jag har valt att 
exemplifiera med några case-utdrag från Oliver Sacks eftersom de passar bättre in i uppsatsens 
perspektiv kring funktionsnedsättningar och genom sina extrema situationer accentuerar rytmens 
betydelse.  
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The scrubbing over, Bennet and his assistant were gloved and gowned, and they moved to the patient, 
already anesthetized, on the table. They looked briefly at a mammogram on the X-ray box. Then 
Bennet took the knife, made a bold, clear incision – there was no hint of any ticcing or distraction – 
and moved straightaway into the rhythm of the operation. Twenty minutes passed, fifty, seventy, a 
hundred. The operation was often complex – vessels to be tied, nerves to be found – but the action 
was confident, smooth, moving forward at its own pace, with never the slightest hint of Tourette’s. 
Finally after two and a half hours of the most complex, taxing surgery, Bennett closed up, thanked 
everybody, yawned, and stretched. Here, then, was an entire operation without a trace of Tourette’s. 
Not because it had been suppressed or held in – there was never any sign of control or constraint – but 
because, simply, there was never any impulse to tic. ”Most of the time when I’m operating, it never 
even crosses my mind that I have Tourette’s,” Bennett says.  
[…] 
Bennett’s operating brings up all the conundrums of Tourette’s, along with deep issues such as the 
nature of rhythm, melody, and ”flow,” and the nature of acting, role, personation, and identity. A 
transition from uncoordinated, jerky ticciness to smoothly orchestrated, coherent movement can occur 
instantly in Touretters when they are exposed to, called into, rhythmic music or action. 
[…] 
It is similar with the jerky, broken movements of parkinsonism (sometimes called kinetic stutter); 
these too can be replaced with music or action, by a rhythmic, melodic flow. 
[…] 
Some of the transformation while Bennett was operating, I felt, was occuring at this elementary, 
”musical” level. At this level, Bennett’s operating had become automatic; there were, at every moment, 
a dozen things to attend to, but these were integrated, orchestratedm into a single seamless stream – 
and one that, like his driving, had become partly automated36 with time, so that he could chat with the 
nurses, make jokes, banter, think, while his hands and eyes and brain performed their skilled tasks 
faultlessly, almost unconsciously. 
But above this level, coexisting with it, was a higher, personal one, which has to do with the identity, 
the role of a surgeon. Anatomy (and then surgery) have been Bennett’s constant loves, lying at the 
center of his being, and he is most himself, most deeply himself, when he is immersed in his work. 
(författarens kursiv) 

 
Båda exempel har rytmen som gemensam nämnare. Sången eller gnolandet och det kirurgiska 
arbetet inbegriper allt det som jag ovan skrivit om verkstaden och den levda kroppen men det 
inbegriper också allt vad jag skrivit om det estetiska/lekande/meningsskapande. I rytmen befinner 
man sig just mitt emellan vad man kunde kalla helt mekanisk takt å ena sidan (det formella) och 
total frånvaro av regelbundenhet eller ordning (det stoffliga/sinnliga), dvs. i det rytmisk-musikaliska 
så tar Dr. P. och Dr. Bennett hjälp av miljön för att, tillfälligt, kringgå eller hur man ska uttrycka 
det, sina funktionsnedsättningar. Och det blir effektivare ju mer det rent rytmiska som jag skulle 
kalla lekdriftens förankring i den levda kroppen, förbinds med sådant som personen starkast 
förknippar med den egna identiteten. Musik för musikläraren, kirurgin för kirurgen, dvs. där också 
lekdriftens meningsgivande verksamhet blir som mest personlig och intensiv. Rytmens möjligheter 
spänner alltså i en båge mellan att vara ett stöd för utförandet av vardagliga verksamheter som när 

                                                        
36 Merleau-Ponty skulle säga att färdigheterna blivit sedimenterade i den levda kroppen, en tydligare 
beskrivning än automatisering som är en mer maskinorienterad analogi (se Bengtsson, 2001:80f). 
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man använder små verser för att minnas något till att omfatta de mest existentiella erfarenheterna av 
den egna identiteten.  
 
Rytmen är en central komponent i estetisk-praktiska verksamheter och än en gång synliggör 
funktionsnedsättningar något som äger rum generellt men inte med samma tydlighet. Exakthet för 
en hantverkare är helt avhängigt av att man kommer in i en arbetsrytm och mycket övande för en 
nybörjare samt svårigheterna denne möter beror på avsaknaden av densamma. För att ta ett exempel 
nästan lika extremt som de jag citerat av Oliver Sacks: min egen bokbindarmästare brukar berätta 
om en fransyska han träffade, Jeanine, som arbetade med att slå bladguld. Man har då en ganska 
stor hammare med lätt välvd slagyta som man slår med på ett paket med guld för att tunna ut det 
till några molekylers tjocklek (det är så tunt att det är genomskinligt) och hon slog, medan hon 
repeterade en fransk barnkammarramsa, i perfekta femhörningar, tusentals slag per paket. För mig 
som hantverkare är det nästan obegripligt hur någon kan arbeta så exakt så många gånger i följd. 
Förklaringen ligger i barnkammarramsans rytm. Arbetar man sedan med sådant bladguld jämfört 
med maskinslaget så är skillnaden i kvalitet påtaglig till det handslagna guldets fördel.  
 
På Hagastiftelsen, liksom mig veterligen inom de flesta institutionella verksamheter som arbetar 
med människor som har autism, är för övrigt hela dagen också mycket utpräglat rytmiskt 
strukturerad eftersom redan små avvikelser från det kända kan framkalla svår oro och ångest. Den 
yttre rytmen kompletterar och stödjer då en förmåga att självständigt etablera rytmer som 
inskränkts genom funktionsnedsättningen. 
 
I rytmen griper den estetisk-meningsskapande processen kanske som starkast in i den levda kroppen 
och det är en bidragande orsak till att just estetisk-praktiska miljöer är så betydelsefulla för 
människors identitetsskapande och handlingsutrymme. 

13.4 Ett biografiskt perspektiv: arbete 

En av de mest svårfångade egenskaperna verkstadsmiljöer har är arbetets roll. Arbete är en extremt 
vag term som kan omfatta allt från att påta i sin trädgård till att sitta vid ett löpande band och 
montera komponenter. Det rör sig från närmast total självständighet till total underkastelse 
beroende på vilka maktrelationer som organiserar arbetet. Arbete är för många det centrala sättet att 
känna sig samhälleligt delaktiga, men för många andra det som mest bidrar till utanförskap och 
underordning. För en del är arbete ett sätt att klara uppehället men inget som identiteten är starkt 
förbunden med. För andra är arbetet en del av den egna identitetens kärna (Sennett 2008). Inte 
undra på att begreppet utlöser varierande känslor och associationer hos människor.  
 
I den pedagogiska verkstadsmiljön är arbetets roll central. På Hagastiftelsen handlar det i stor 
utsträckning om att de där verksamma känner sig viktiga, kunniga och trygga i att bidra med 
någonting meningsfullt för andra. Biramarna behövs ju av biodlarna. I hantverksstödet och i den 
vanliga hantverksundervisningen är en av de mest påtagliga följderna av praktiskt arbete när det 
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engagerar människor att de blir varma. Många elever som får hantverksstöd ser frusna och bleka ut, 
känns kalla och klagar gärna på att de fryser. Redan ett par timmars praktiskt arbete leder ofta till 
rosigare kinder och avtagande frusenhet. Det beror inte nödvändigtvis på den fysiska 
ansträngningen, bokbindning kräver till exempel inte mycket av kroppen på det sättet. Dessutom är 
frusenheten mer psykosomatisk än den är regelrätt kroppslig. Att arbeta med händerna bryter också 
den isolering från omvärlden som ofta tilltar vid exempelvis depression eller allmänt vid känslor av 
meningslöshet. 37  
 
Givet att arbetet är pedagogiskt upplagt, dvs. att man eftersträvar att det förknippas med valbarhet, 
frivillighet, meningsfullhet och begriplighet, så kan jag för tillfället peka på följande punkter där det 
bidrar till integritet och läkande: 
 

1. Psykosomatiskt genom ökad värmekänsla. Både fysiskt med reducerad blekhet och 
frusenhet samt psykiskt med ökad entusiasm och intresse. 
 

2. Till självkänslan genom att resultera i en användbar produkt att ge bort (eller behålla 
givetvis). Ofta gör vi så i hantverksstödet att om eleven är där länge så fyller vi först det 
omedelbara och närmaste behovet att visa omtanke om de närmaste och om sig själv. 
Därefter uppstår ofta frågan, annars får man ställa den, om det också vore möjligt att göra 
något för någon annan mer allmänt. Vilket för till: 

 
3. Upplevelsen av att tillmötesgå en annans behov och att vara behövd och på den vägen in i 

en stor del av vår sociala värld. 
 

4. Ytterligare till självkänslan genom en ökad trygghet. Upplevelsen av att kunna något, att 
vara kapabel, återspeglad i arbetets resultat, kan ge en oerhörd trygghetskänsla. Särskilt åt 
någon som i skolan eller genom funktionsnedsättning vant sig vid att regelbundet 
misslyckas. Man kan förstås hävda motsatsen, att i den mån man inte klarar av att binda en 
bok eller vad det råkar vara för något, får en betydligt sämre självkänsla av samma orsaker. 
Här finns det två svar. Pedagogen ansvarar förstås för att inte ge någon en uppgift denne 
inte har en chans att hantera. Därtill är fördelen med praktiska uppgifter i motsats till 
teoretisk-kognitiva att om någon inte klarar ett moment i bokbindningen så kan jag alltid 
träda in och hjälpa denne över färdighetströskeln. Om någon inte klarar av att förstå ett 
historiskt sammanhang eller ett mattetal finns det inget sätt jag kan hjälpa vederbörande 
vidare annat än att försöka förklara igen ur ett nytt perspektiv i hopp om förståelse. Det är 
lätt att underskatta den här sidan av praktiska uppgifter men den betyder också att en 
pedagog helt konkret kan synliggöra sin omsorg om en annan person utan att denne 
behöver känna sig underlägsen. Det är enkelt att erkänna en kompetenshierarki som 
uppenbart grundar sig på år av övande, svårare att hantera intellektuella olikheter och 
ojämlikheter som de man möter i teoretisk undervisning och arbete.  
 

5. Slutligen bidrar praktiskt arbete direkt till integriteten i biografin. Det sker på grund av det 
ovanstående sammantaget. Det sker i individuell riktning genom stärkt självkänsla och få 
saker åstadkommer så mycket sönderfall och oordning i en persons liv som känslan att inget 
kunna och att vara värdelös. I social riktning så bidrar praktiskt arbete till en synlig 

                                                        
37 Med dr. Walter Osika påpekade för mig att det skulle kunna vara ”en fysiologisk reaktion, där ett 
kroniskt stresspåslag med en imbalans i autonom reglering och en perifer vasokonstriktion 
(kärlsammandragning) som ett svar på ett upplevt hot avlöses av en lugn och tillitsfull extern och 
därefter intern miljö som ökar den perifera genomblödningen och upplevelsen av värme” (Personlig 
kommunikation). 
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förbindelse mellan människor och konkretiserar att vi alla är avhängiga av varandra för vår 
överlevnad och för det som till slut blir våra livsberättelser.  
 

Många av dessa punkter tas också upp ur närliggande perspektiv men med inriktning på att beskriva 
ett utvidgat allmänbildningsideal i den tidigare nämnda forskningen kring Hiberniaskolan och 
Kassels Waldorfskola (se Edding et al. 1985, Fintelmann 1990, Fucke 1996, 1991, 1981, 1977, 
1976, Gessler 1988, Rist & Schneider 1979). 

13.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man säga att om verkstadens verktygskaraktär är fortsättningen på den 
levda kroppen ute i omgivningen så är arbetets estetiska egenskaper fortsättningen på hennes 
individualitets verksamhet ute i omgivningen. Konstruerandet av estetisk-praktiska miljöer innebär 
därför också att omgivningen kan komma henne tillmötes med de processer och egenskaper som 
genom sjukdom, skador, trauma och funktionsnedsättningar har begränsats i henne. På så sätt ger 
de henne stöd i arbetet med att läka sig själv. 
 
Vi har alltså i estetisk-praktiska miljöer en unik möjlighet att engagera människor i utvecklings- 
självläknings- och transformationsprocesser. 
 
Viktiga grundegenskaper i estetisk-praktiska miljöer är verktygskaraktären, skönheten, rytmen och 
arbetet.  
 
Det här innebär förstås inte att jag alldeles säkert har fattat alla den estetisk-praktiska miljöns 
egenskaper. Ytterligare erfarenheter och reflektion kommer sannolikt att nyansera och komplettera 
det hela liksom inbegripandet av andra tolkningsperspektiv.   
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14 Att utveckla, jämföra och utvärdera 
estetisk-praktiska miljöer 

På den praktiska sidan finns det ett enormt arbete kvar att göra med att dokumentera enskilda 
praktiker och utforska i detalj vad som skiljer en smidesverkstad från en trädgård exempelvis.38 Ett 
arbete som jag vet att många yrkesverksamma praktiker har kommit långt i och där jag tror att 
framför allt ett inbegripande av den levda kroppen och lekdriften som begreppsliga verktyg kan vara 
till hjälp i att formalisera dessa erfarenheter särskilt när man tar sig för att sammanställa de 
forskningsarbeten som redan finns och försöker att jämföra deras resultat. Jag har här bara tagit upp 
det gemensamma, allmänna.  
 
Dessutom följer det av den förut beskrivna synen på den levda kroppen och på människans lekdrift 
att hennes eget tolkande möte med omgivningen gör varje försök att entydigt lägga fast 
orsakssamband principiellt omöjligt annat än i statistisk mening. Arbetet här visar ändå på en möjlig 
väg att hitta ”mjuka” samband utan att göra våld på det individuella genom att dokumentera 
berättelser som de om geometrin eller biramarna samt (i mån av möjlighet) större 
livsberättelseavsnitt. En verksamhet har alltså möjligheten att internt, systematiskt, dokumentera 
sina interventioner och försöka beskriva resultatet av dem. Med tiden blir materialet tillräckligt 
omfångsrikt för att kunna fungera internt, och så småningom externt, som utvecklings- och 
utvärderingsverktyg.  
 
Innan specifik kunskap om de olika materialen och miljöerna föreligger kan man ändå på basis av 
den beskrivning jag gjort dra två slutsatser. En praktiskt orienterad pedagogisk miljö behöver vara så 
mångfaldig som möjligt i valet av material och arbetsuppgifter så att vårdtagare och/eller lärande har 
tillfälle att utifrån sin individuella situation hitta just det som för dem kan bli verktyg till utveckling 
och integritet, åtminstone i den utsträckning som vederbörande inte redan på förhand är säker på 
vad han eller hon behöver. En estetiskt orienterad miljö har samma förutsättningar. Precis som det 
är nära nog omöjligt att förutsäga vad varje person har för behov och förutsättningar, hur en 
människas levda kroppslighet kommer att möta olika material och uppgifter så verkar det rätt svårt 
att utan att fråga förutsäga hur en individs lekande/estetiska verksamhet är beskaffad och vad dess 
intentioner är. Begränsar man utbudet/miljöns mångfald så får man ett begränsat gensvar och i 
många fall kanske inget meningsfullt svar alls. Av det kan man inte sluta sig till någonting annat än 
att man tills vidare i miljön inte funnit den nyckel eller det verktyg som en person har 
möjlighet/intresse att göra bruk av. För att alltså kunna erhålla meningsfulla resultat beträffande 
estetisk-praktiska miljöer krävs det en tillräcklig mångfald material och möjligheter. I 
Hagastiftelsens fall har man varit noga med att påpeka att det är vårdtagarna som styr vad som görs 
och mycket av de verksamheter som utvecklats. Ovanstående måste också ses mot bakgrund av ett 

                                                        
38 Just trädgårdsterapi har utforskats en del, läs exempelvis Clara Ossianssons läkarexamensarbete om 
Alnarps trädgårdar (2004). 
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spektrum som går från att erbjuda ett antal medvetet konstruerade arbetsuppgifter att välja mellan 
till att skapa en så rik miljö som möjligt inom vilken en person själv får finna det sammanhang den 
är intresserad av. 
 
På så sätt börjar olika möjligheter att synas för både intern och extern jämförelse. En jämförelse (och 
därmed också en seriös utvärdering) är helt enkelt inte möjlig utan någon sorts mättnad i 
mångfalden erbjudanden som en estetisk-praktisk miljö tillhandahåller. Är antalet för begränsat så 
blir resultatet av dokumentationen oavsett hur man gör den otillförlitligt eftersom människor är 
alldeles för individuellt olika. Om något så hoppas jag att alla de exempel jag framfört, från 
Hagastiftelsen, från intervjun med Viktor, från biografierna där människor med autism berättar om 
funktionsnedsättningens alla olika sätt att framträda, har bidragit till att belägga detta. Man kan helt 
enkelt inte vänta sig att ett verktyg för integritet och identitetsskapande (dvs. en miljö och dess 
erbjudanden) ska vara detsamma för olika människor ens när de lider av samma sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Vilket inte utesluter att det kan finnas undantag. Kanske är exempelvis 
trädgårdsarbete som hjälp i läkandet av utbrändhet så gott som alltid terapeutiskt verksamt 
(Ossiansson 2004). Men även här gäller i så fall att man måste testa det mot en större mångfald 
innan man faktiskt kan veta.  
 
Slutligen, genom ett ordentligt utvärderings- och jämförelsearbete blir det möjligt att även bedriva 
ett mer organiserat utvecklingsarbete eftersom man då också kan se närmare hur andra arbetar och i 
vilka sammanhang den ena eller andre gör något som tjänar till utveckling av den egna praktiken. 
Så länge man sysslar med producerande estetisk-praktiska praktiker är det lättare eftersom man då i 
stor utsträckning kan förbli inom det egna området när det gäller utvecklingsarbete. Därför var 
länge gesällvandringar en förutsättning inom dessa praktiker eftersom man på så sätt säkrade 
spridningen av ny kunskap. Men i samma utsträckning som dessa övergår till att bli pedagogiska 
och terapeutiska till sin natur så är måttet på deras funktion inte längre synligt i produkter man kan 
bedöma och jämföra utan i människors individuella utveckling och deras erfarenheter av 
meningsfullt lärande och läkande.  
 
Sammanfattningsvis; beskrivningarna i uppsatsen leder dels till slutsatsen att ett utvärderings- och 
jämförelsearbete bara kan ges perspektiv när ett större antal praktiker/miljöer är involverade, dels till 
att ett sådant arbete då bör göras delvis med hjälp av att dokumentera interventionsberättelser. Ett 
annat resultat av denna studie är också att den styrker insamlingen av berättelser som 
forskningsmetod i dokumentationen av praktiska verksamheter. Riskerna med att använda 
berättelser som forskningsunderlag är att man inte får generaliserbar kunskap eller att kunskapen 
man får tolkas i för snäva termer vilket gör att man inte får ett balanserat perspektiv på 
berättelseinnehållet. Båda dessa risker minskas avsevärt om man, som jag också har försökt visa i 
uppsatsen, infogar berättelserna i en genomarbetad kunskapskontext och låter dem ömsesidigt 
korrigera varandra. Det för mig till nästa avsnitt, en mer ingående titt på just problemen med att 
använda interventionsberättelser och biografiskt material i forskningssyfte. 
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14.1 Problematiseringar 

Jag har i arbetet mött tre frågor som kan te sig problematiska när man vill arbeta reflekterande med 
berättelser på det sätt som jag har gjort i uppsatsen.  
 
För det första gäller det hur man ska garantera att berättelserna är någorlunda verklighetsförankrade 
och inte baserade på de deltagandes önsketänkande, det här är speciellt viktigt att fundera över när 
berättelserna handlar om människor som själva inte kan kontrollera dem och korrigera 
missuppfattningar mm. Fullständig säkerhet på området är förmodligen omöjligt att uppnå antar 
jag. En fördel som praktiskt orienterade verksamheter har är att berättelserna hela tiden kan relateras 
till synliga beteenden, resultat och handlingar. Det inre synliggörs till viss del därigenom i det yttre 
och det blir svårare (men långt ifrån omöjligt förstås) att vara godtycklig eller ogrundat 
positiv/negativ. Här gäller också att man i sin verksamhet behöver ha insikt i vad som karakteriserar 
en framgångsrik interventionsberättelse. Jag har försökt att tillhandahålla en sådan helt övergripande 
norm med hjälp av Schillers estetiska brev. När lekdriften kan göra sig gällande så ger det subjektet 
en större frihet eller autonomi att hävda sig i relation till omgivningen. Arbetar man med 
funktionsnedsatta så är just funktionsnedsättningen en begränsning på detta område och man kan 
då också se till de processer i vilka den träder tillbaka. De medarbetare som jag träffade på 
Hagastiftelsen hade också genom sitt hantverkskunnande och genom erfarenhet av de vårdtagare 
som brukade vara där arbetat sig fram till en sorts färdighet i att kunna varsebli och delta i dessa 
processer.  
 
För det andra gäller det hur man ska hantera det faktum att en berättelse har en början och ett slut 
men den det handlar om har bara en början fram till dess att personen avlider. En 
interventionsberättelse är med andra ord ett urklipp ur en mycket större helhet där en biografisk 
händelse kanske förstås helt annorlunda efter några år. Här får man lov att vara återhållsam med vad 
för sorts betydelse man ger berättelsen. Dels får man vara försiktig med att överföra en framgång 
som skett i en miljö till vilken annan miljö som helst. Många elever med koncentrationssvårigheter i 
klassrumsmiljöer har inga som helst problem att fungera i en verkstadsmiljö till exempel, något jag 
varit med om personligen vid flera tillfällen, också när det rört sig om elever med diagnoser som 
ADHD eller ADD. Men att generalisera utifrån erfarenheterna i verkstadsmiljön vore lika kortsynt 
som den förmodligen mer ofta förekommande motsatsen. Dels får man vara uppmärksam på 
tidsperspektivet man rör sig i så att man inte förväxlar långa och korta perspektiv. En 
interventionsberättelse baserad på ett litet avsnitt, en specifik händelse under en vecka exempelvis, 
kan vara eller förefalla inaktuell veckan därpå. Samtidigt ger många sådana korta inblickar i 
vardagens processer ett stöd för de större berättelser man också kan presentera som då mer generellt 
tar upp kanske flera år av arbete och deras resultat. Vad som komplicerar det hela ytterligare är att 
varje avslutad process om vilken man kan berätta återblickande är avhängig av den berättandes 
perspektiv för tillfället. Det säkraste sättet jag känner till för att undvika ensidigheter i omdöme här 
är tillräckligt långvarig kontakt med det man utforskar och, om det är möjligt, olika personers syn 
på ett och samma skeende. Olika människor är också olika bra berättare vilket kan göra stora 
skillnader i detaljrikedom och förmåga att synliggöra. Det finns helt enkelt mycket som man 
behöver komplettera med ifall man vill kunna utvärdera en verksamhets arbete. Det kan för 
Hagastiftelsens del exempelvis handla om att se på sjukskrivningsgraden hos medarbetare, 
sjukfrånvaron för vårdtagare, hur många vårdtagare som lämnat verksamheten pga. av missnöje o 
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dyl. Man kan kartlägga vad vårdtagarna gör under en månad för att få klarhet i hur 
dagverksamhetens resurser distribueras och man kan därmed också synliggöra hur arbetsdagarna ser 
ut, vad de inbegriper och vad som inte ingår. Man kan säkert också utforska en del om relationen 
mellan gruppboenden och dagverksamhet och hur dessa kommunicerar med varandra samt mer 
generellt hur kommunikation, verksamhetsstyrning och resursfördelning ser ut. Allt detta är 
forskningsfält i vilka sedan de olika berättelserna kan placeras och ges kontext. Vad som kan gälla 
för hantverksstödets del har jag försökt ta upp framför allt i fotnötterna till beskrivningen av 
bokbindningen. 
 
För det tredje gäller det frågan om hur man ska förhålla sig till berättelser om ”lyckade” respektive 
”misslyckade” interventioner. En misslyckad intervention är framför allt en sådan som inte blir av 
mer än något annat vilket förstås händer emellanåt, dvs. det händer att elever helt vägrar komma till 
verkstaden eller kommer några gånger för att sedan upphöra. Det är förstås viktigt att en 
verksamhet gör sig medveten om sådana fall särskilt om det sker ofta. Hur man ska tolka sådana 
situationer där en person visserligen är närvarande i verksamheten men där ingen förändring på 
något sätt verkar inträda är inte så lätt. Ofta ser man inte vad som i själva verket pågår. Det är 
därför inte så självklart att beteckna en intervention som misslyckad bara för att inget förefaller ha 
förändrats. Här arbetar man på Hagastiftelsen med mycket långa tidsperspektiv för att undvika att 
övertolka processer innan de har givit sig till känna. Vad man helt praktiskt riskerar är att utsätta en 
annan människa för onödigt lidande genom att inte våga agera av rädsla för att störa en process man 
tror sig inte kunna varsebli. Den omdömesbildningen är framför allt något som man måste lära sig i 
praktiken.  
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15 Diskussion 

Tillbakablickande så har det empiriska arbetet resulterat i två skildringar av estetisk-praktiska, 
pedagogisk-terapeutiska miljöer: Hagastiftelsen och Kristofferskolans bokbinderi. Det deskrip-tiva 
syftet är därmed uppfyllt. Skildringarna har, som det står i syftesformuleringen, ett egenvärde 
eftersom estetisk-praktiska miljöer sällan beskrivits i forskningssammanhang och därtill inte går att 
ringa in definitionsmässigt då den estetiska sidan av miljön inte låter sig hållas fast så. Det är 
däremot fullt möjligt att successivt beskriva olika varianter av estetiska miljöer för att med tiden 
kunna varsebli olika kvalitéer och egenskaper.  
 
Det analytiska arbetet har bestått i att med hjälp av de valda tolkningsperspektiven bearbeta det 
empiriska materialet. På så sätt har några av de grundegenskaper som estetisk-praktiska miljöer har 
när de används i pedagogisk-terapeutiskt syfte synliggjorts. Detta besvarar den första av de två frågor 
som ställts i syftesdelen. Den andra frågan besvaras i det fortsatta analysarbetet med utvecklings- 
utvärderings och jämförelsemöjligheter. I anslutning till detta följer en proble-matiserande 
diskussion kring användandet av berättelser i dokumentations- och utvärderings-arbete. De 
empirinära egenskaper som jag tagit upp i början av uppsatsen i bakgrundsavsnittet har alltså 
kompletterats med skildringen av en del mer grundläggande egenskaper hos estetisk-praktiska, 
pedagogisk-terapeutiska miljöer. Utgångspunkten i att pedagogiska terapeutiska interventioner är 
interventioner som bidrar till biografisk integritet har varit möjlig att följa upp i analysen och även 
göra till en av grunderna i utvärderingsfrågor som rör den sortens miljöer. Därmed återstår bara 
några korta diskussioner, dels kring ett av uppsatsens huvudteman: inklusion, dels kring hur ett 
fortsatt forskningsarbete skulle kunna se ut. 

15.1 Vad innebär ett inklusivt perspektiv? 

Ytterligare en intressant aspekt av jag-du mötet är frågan om hur mycket av dialogen som behöver ske 
på verbal nivå? Kan man möta den levda kroppen utan ord? Behandlare som arbetar med icke-verbala 
behandlingstekniker (kroppsterapi och musikterapi) är övertygade om att något har kommunicerats 
och bearbetats under dessa terapitimmar, fast inte med ord. Om vi tänker på Merleau-Pontys kropp-
själ [-värld] –kontinuum, skulle man kunna tänka sig att kroppens uttryck är ett första försök till att 
formulera en mening på en kroppslig nivå kring någonting som kräver ett gensvar. Bullington 
(2004:64). 

 
De exempel jag redovisat från Hagastiftelsen och ännu mer själva besöken där ger starka belägg för 
att människor med begränsade eller obefintliga verbala kommunikationsmöjligheter fortfarande 
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besitter meningsskapande och kommunikationsförmåga i kroppen. Därtill kommer att autismen ger 
sig tillkänna på olika sätt i olika miljöer och att miljöer som innehåller möjligheter till meningsfull 
aktivitet, till och med av de vars funktionsnedsättningar kanske hindrar dem från att för det mesta 
alls ingripa och aktivt delta i arbetet, ger utrymme för emellanåt överraskande 
kommunikationsuttryck och läkeprocesser. Det som Hagastiftelsens verkstäder gör är att erbjuda en 
kommunikationsmöjlighet till människor för vilka den vanligaste kommunikationsformen, språket, 
är begränsad eller stängd.39  
 
Mina besök på Hagastiftelsen och berättelserna därifrån visar hur oumbärlig en estetisk-praktisk 
miljö är för Hagastiftelsens vårdtagare, både för den terapeutiska processen och för möjligheten att 
upprätthålla en meningsfull biografisk utveckling. Men det som blir övertydligt när man betraktar 
det ur ett marginalperspektiv är lika giltigt för samtliga verksamheter med identitetsutvecklande 
pedagogiskt och terapeutiskt syfte. Jag menar alltså inte sådana pedagogiska verksamheter vars 
huvudsakliga syfte är färdighetsträning utan sådana vars syfte är existentiellt, transformativt eller 
identitetsbildande medveten om att många verksamheter omfattar båda. I den utsträckning som 
identitetsbildningen och/eller terapin hänger samman med möjligheten att göra estetiska/lekande 
erfarenheter så är denna typ av miljöer väsentliga.  
 
Mer specifikt så är estetisk-praktiska miljöer direkt oumbärliga i samma utsträckning som en person 
är hänvisad till sin kropp för sitt meningsskapande dvs. framför allt i barndomen och ungdomen 
respektive vid sjukdomsfall och skador. I förstnämnda fallet, eftersom man som barn ännu inte har 
den abstraktionsförmåga som senare i livet gör att man kan bortse från sin kropp och sin 
omgivning. Man är fortfarande inne i processen att utveckla sina sinnen, sin senso-motorik och att 
göra de första egna erfarenheterna. I sistnämnda fallet eftersom skador och sjukdomar (även 
mentalsjukdomar) rubbar vår relation till vår kropp, ingriper i vår objektiva kropp men också i vår 
levda kropp. Att läka ett sår betyder alltså inte att man per automatik har läkt eller arbetat med den 
mening som såret fick biografiskt. Här ansluter uppsatsen till och ger ytterligare belägg för det 
arbete som Jennifer Bullington och andra har gjort på området för psykosomatiska sjukdomar och 
smärtproblematik (Bullington 2009 & 2007, Honkasalo 2000, Toombs 1993, Frank 1997).  
 
Fokuseringen på autism som ett marginalperspektiv har hjälpt till att synliggöra hur människan 
interagerar med sin omgivning och hennes beroende av den. Utan exempelvis verkstäderna på 
Hagastiftelsen vore vårdtagarnas förutsättningar till meningsskapande drastiskt kringskurna givet att 
ingen annan specifikt stödjande miljö träder i deras ställe. Det hjälper också till att synliggöra våra 
förgivettaganden beträffande vad som självklart förefaller vara kärnan i en människa respektive hur 
man utvecklas. Detta genom att ställa oss inför att antingen frånkänna svårt autistiska personer ett 
fullt människovärde eftersom de saknar möjlighet till verbal kommunikation, saknar 
handlingsförmåga och självkontroll, har svåra stereotypier och är mentalt funktionsnedsatta eller så 
utvecklar vi en idé om människan som inte förutsätter att hon har allt det ovan nämnda, som inte 
utgår från att mänsklighet är att äga en serie förmågor utan som mer dynamiskt och inklusivt visar 
att hon uppträder som ägare av förmågor och egenskaper delvis på grund av vad miljön omkring 
henne erbjuder. En funktionsnedsättning är då delvis något som gör oss mer beroende av/känsliga 

                                                        
39 Här är inte stället att närmare gå in på hur facilitated communication fungerar, en rätt så 
kontroversiell metod med vars hjälp människor med talbegränsande autism av sina förespråkare anses 
kunna kommunicera. 
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för miljön än vi annars skulle vara. Därför har jag varit angelägen om att anknyta till en filosofi om 
människan som ger henne ett värde som är oantastligt, som utsträcker detta värde till alla människor 
oavsett deras möjlighet att artikulera sig och som därför inte binder det till någon specifik egenskap. 
Lekförmågan eller den estetiska/meningsskapande förmågan är beroende av kroppen för att kunna 
vara verksam åtminstone i den utsträckning som den verksamheten ska komma till uttryck genom 
kroppen, därför kan den te sig begränsad vid funktionsnedsättningar. Och av precis samma 
anledning så är estetisk-praktiska miljöer viktiga eftersom de konstruerar rum som kommer en 
tillmötes med samma egenskaper.  

15.2 Utvecklingen av estetisk-praktiska miljöer 

Om resultatet bidragit till en förklaring av varför estetisk-praktiska miljöer är så verksamma så har 
det samtidigt också bidragit till att staka ut riktlinjer för ett framtida systematiskt utvecklingsarbete. 
Hittills är det mycket lite arbete som gjorts på detta område även om det gjorts mycket på 
besläktade områden som arbetsmiljöorganisation och inom ramarna för konventionella lärmiljöer 
som klassrum. Men just i utvecklingen av nya former av estetisk-praktiska miljöer som inte direkt 
följer traditionella verkstadsformer eller terapimiljöer, som innesluter mer än några få 
terapialternativ, är mindre gjort.  
 
Ett systematiskt utvecklingsarbete har mot bakgrund av forskningsresultatet följande element att 
utgå ifrån: 
 

1. Mångfald. De estetisk-praktiska miljöer som avser att arbeta pedagogiskt och/eller 
terapeutiskt behöver omfatta alla grundläggande materialområden och/eller konstarter samt 
kroppsorienterade verksamheter. Beträffande material handlar det exempelvis ungefär om 
metall, textil, trä, lera, papper och sten. Alternativt, för verksamheter som Hagastiftelsen 
där vårdtagarna inte självklart kan hantera alla material eller arbetsuppgifter, en öppen 
verkstadsmiljö där man aktivt söker en mångfald av mer specifika arbeten och material. 
 

2. En regelbunden dokumentation av interventioner inbegripande dokumentationen av 
berättelser. 

 
3. För terapeutiska interventioner ett koordinerat arbete på flera terapeutiska nivåer. Det jag 

har försökt precisera här är den pedagogisk-terapeutiska nivån där meningsfullhet och 
biografisk integritet är målsättningarna framför allt. Närliggande är den konstterapeutiska 
nivån och den kroppsterapeutiska nivån som båda går att knyta till tolkningsmetoderna och 
forskningsresultaten (se exempelvis Bullington 2009, 2007, 2004, Honkasalo 2000 och 
Toombs 1993, för en koppling mellan psykosomatik och Merleau-Ponty). Givetvis 
omfattar detta också sådana samhälleligt etablerade terapiformer jag inte berört här som 
exempelvis samtalsterapi, KBT, DBT, m fl. liksom även medicinering. 

 
4. De grundläggande egenskaper som jag har kunnat peka på med hjälp av 

tolkningsperspektiven: verktyg, rytm, skönhet och arbete är sådana att man successivt kan 
konstruera miljöer som mer och mer medvetet infogar dem i sina strukturer och processer. 
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5. Användandet av ett marginalperspektiv har varit till stor hjälp i aktionsforskningen kring 

den egna verkstaden och i granskningen av de tolkningsmetoder jag använt. Det ligger nära 
till hands att anta att ett systematiskt utvecklingsarbete av estetisk-praktiska miljöer vinner 
mycket på att konsekvent bearbetas på det sättet.  

 
Med andra ord så är ett av studiens resultat att man mot bakgrund av den estetisk-praktiska miljöns 
centrala roll för människans gränsöverskridande kommunikationsmöjligheter och meningsskapande 
skulle kunna arbeta betydligt mer systematiskt i utforskandet av utformningen av sådana miljöer. 
Samtidigt är det viktigt att också konstatera att en estetisk-praktisk miljö aldrig kan se likadan ut 
från plats till plats utan ständigt måste förändras så att man även här är hänvisad mindre till 
generaliserande termer om vad en sådan miljö är och mer till dokumenterande berättelser om hur 
individuella miljöer uppstår (se vidare i Rittelmeyer 2005). Vad jag menar att studiens innehåll 
framför allt kan ge är ett mycket mer målmedvetet och reflekterat sätt att arbeta med sådana 
miljöer.  

15.3 Ett exempel på fortsatt utveckling och forskning 

Som jag skrivit ovan är en följd av detta arbete att om man verkligen vill veta i vilken utsträckning 
exempelvis olika kroppsorienterade terapier och praktiker (som yoga, Feldenkrais, olika 
massageformer, sjukgymnastik, mm.) fungerar så måste man erbjuda en mångfald olika. Ett 
experiment i den riktningen finns beskrivet i neurologen Frank Wilsons bok The Hand (Wilson, 
1998:246f): 
 

Wanting to respond more effectively to the unusual needs of some of my musician patients, I decided 
to invite a mixed group of ”alternative therapies” practitioners to meet with me and one of my 
patients. I would describe his problem, let him discuss it, and ask for their help, how would you see it, 
and what would you do? The patient was a young guitar player plagued by wrist and arm pain who 
had agreed to a public discussion of his problem. It was an eye-opening event for all of us. 

 
Den terapeut som arbetade med Feldenkraismetoden kunde efter samtal med mannen och efter att 
ha bett honom spela lite konstatera att även om händerna utvecklat en fantastisk motorik och 
skicklighet så var resten av kroppen fortfarande en tonårings i sina rörelser och sin hållning. 
Gitarristen berättade också att han blivit överlycklig i skolan när han fick veta att gitarrspelandet 
gick att beteckna som idrottsundervisning eftersom han aldrig hyst något särskilt intresse för resten 
av kroppen utöver händerna. Genom att låta honom arbeta med kroppen i sin helhet kunde 
terapeuten så småningom hjälpa honom både till smärtfrihet och till en spelteknik som inte förde 
till några nya terapibehov.  
 
Det här är det område där jag själv ser den största potentialen för fortsatt forskning. I mitt arbete 
med ungdomar i behov av stödpedagogiska åtgärder blir det gång på gång smärtsamt tydligt att de 
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interventioner som vi kan bidra med från hantverksstödhåll inte alltid räcker till. Det saknas ofta 
ordentliga insatser från åtminstone tre håll: 
 

1. Det räcker inte med hantverksstödet som pedagogisk-terapeutisk insats. Även om man 
samtidigt medicinerar mot exempelvis depression så ger medicinen ingen bestående effekt 
om den man medicinerar har ångest, ätstörningar, självskadebeteenden, mm. åtminstone 
delvis pga. traumatiserande erfarenheter (något som oftast är fallet) och dessa erfarenheter 
inte bearbetas. Men de samtalsterapier och beteendeterapier som finns är inte heller helt 
självklart ensamma de som löser svårigheten. Dels yttrar sig trauman alltid också i och 
genom den levda kroppen och behöver en kroppsorienterad bearbetning, dels har man mig 
veterligen inte alls på ett systematiskt sätt utforskat de olika konstterapiernas möjlighet att 
bidra till bearbetning av desintegrationsprocesser. Man skulle alltså i tillägg till de 
konventionella terapeutiska interventioner som ges (i grund och botten oavsett vad 
problemet är, om det är depression, ångest, adhd, ätstörningar, osv.) behöva arbeta med en 
pluralitet av kroppsorienterade och konstnärliga terapimetoder. Detta för att på ett mer 
omfattande sätt se om man kan hitta verktyg som just den enskilde är förmögen att göra 
bruk av i arbetet med att nå en större koherens, meningsfullhet och regelrätt läkande. 
 

2. Därtill är nästan alltid de insatser som görs riktade mot den individ som är i behov av den 
terapeutiska interventionen trots att dennes närmaste omgivning inte helt sällan också har 
behov av interventioner. Det gäller både eftersom omgivningen ofta är ett av skälen till att 
interventionerna behövs men också lika ofta eller oftare på att omgivningen blir 
traumatiserad av oro, stress och kanske mest av allt svåra, komplicerade 
myndighetskontakter vilket för mig till det tredje behovet. 

 
3. I den mån barn, ungdomar och vuxna behöver psykiatrisk hjälp så är det ofta sådan hjälp är 

svår att få, kräver enorma insatser av tid och kunskap för att få (som man sällan har) och 
den är dessutom sällan koordinerad så att det faller på den sjuke eller dennes närstående att 
hålla ihop kontakter med psykiatri, sociala myndigheter m fl. som kan tänkas vara 
inblandade av olika skäl. Jag har sett och hört andra berätta om tillräckligt många exempel 
på när detta i sig leder till en sekundär traumatisering som fått ännu fler negativa 
konsekvenser just för de som är svagast i att hantera dem. 
 

Beträffande de två sista punkterna finns det eventuellt exempel på bättre koordinerade insatser 
respektive interventioner än de jag känner till. Sådana som kanske också inbegriper den sociala 
sidan av problematiken i större utsträckning. Beträffande den första punkten har jag hittills inte 
mött ett systematiskt arbete på området.  
 
Jag har tills nu arbetat specifikt med verkstaden som pedagogisk-terapeutisk miljö. Eftersom 
resultatet av masterarbetet är ett klargörande av hur estetisk-praktisk verksamhet fungerar 
integrerande och läkande för den biografiska utvecklingen hos individer så är grunden lagd för att 
inbegripa fler estetiska och praktiska terapiformer i forskningen utöver verkstäder. Människor som 
utsatts för skador, sjukdomar och trauman utsätts för en dissociation eller ett sönderfall biografiskt, 
något som sen också tar sig uttryck i psykosomatiska symptom och rubbningar i biologiska rytmer 
som sömn. Ett terapiperspektiv som är pedagogiskt utgår från det biografiska och försöker att ge 
den traumatiserade individen en miljö och en rad aktiviteter som ger denne möjlighet att återskapa 
intentionaliteten i sin biografi. Vad som föresvävar mig är möjligheten att systematiskt bygga upp 
en försöksverksamhet för en mer holistisk pedagogisk-terapeutisk behandling av sjuka och 
traumatiserade. Det skulle då vara en fortsatt aktionsforskningscykel i vilken en grupp praktiserande 
terapeuter utgjorde ett gemensamt forskarlag. Syftet är att undersöka ifall man, mot bakgrund av de 
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resultat jag kunnat presentera hittills plus det som andra presenterat, kan förverkliga en mer inklusiv 
möjlighet till individens självläkande och utveckling.40  
 
En sådan holistisk behandling skulle behöva utveckla och omfatta modeller för kombinationen, 
koordinationen och utvärderingen av pedagogisk-terapeutiska estetisk-praktiska interventioner med 
konstterapeutiska och kroppsterapeutiska interventioner. Den skulle också behöva komplettera 
forskningen jag hittills gjort med den som finns om olika sinnesmodaliteter och annat som 
differentierar hur man utvecklas, upplever omgivningen och interagerar med den. Den skulle också 
behöva utveckla eller kopiera modeller för terapeutiska insatser och kartläggningar som också 
omfattar individens omgivning. Slutligen skulle den behöva utveckla eller kopiera modeller för 
koordinationen av terapeutiska insatser som i skolans fall utgår från att det på något sätt är skolan 
som har det övergripande ansvaret. Det finns så vitt jag vet ingen annan aktör som har samma 
regelbundna och omfattande kontakt med ett barn eller en ungdom som skolan (förutsatt att 
sjukdomen, traumat eller funktionsnedsättningen inte är så pass allvarlig att skolan inte längre ingår 
i den unga människans livsvärld). Det är en källa till allvarlig social ojämlikhet att ge föräldrarna 
detta ansvar eftersom deras resurser är helt olika fördelade. En del av de elever som har svårast 
problematik har dessutom kanske inget fast boende eller har föräldrar som själva är sjuka, 
traumatiserade eller har funktionsnedsättningar, de måste då sköta koordinationen själva. Att 
upprätthålla en sådan koordination av olika terapeutiska, sociala och medicinska insatser är idag inte 
skolans ansvarsområde. Frågan är om det skulle kunna bli det. 
 
Ett försök i den riktningen skulle arbeta med åtminstone två frågor: 
 

1. Vad kan man åstadkomma terapeutiskt för en persons läkande med en mer holistisk insats? 
Barnen och ungdomarna som är i behov av den är i de flesta fall sådana som om jag ska 
utgå från mina erfarenheter inte förmår fullfölja skolan, hamnar i svåra beroenden och i 
bästa fall behöver åratal för att läka någorlunda. Vid det laget har oftast processen dit 
dessutom också varit så svår att funktionsnedsatta, traumatiserade och sjuka dragit på sig 
ytterligare trauman som försvårar det hela. Det går inte i förväg att veta om en sådan 
holistisk interventionsinsats skulle fungera markant bättre än dagens system och i så fall på 
vilket sätt och i vilka sammanhang. Förhoppningsvis har forskningsresultatet i uppsatsen 
bidragit till att ge belägg för värdet i att närmare undersöka det. 
 

2. Frågan är också hur en sådan modell kan utvärderas kostnadsmässigt givet att den ger goda 
resultat. En holistisk interventionsinsats är antagligen kostsammare i det korta loppet än en 
konventionell eftersom man behöver involvera flera instanser. Det återstår att se hur det 
faktiskt förhåller sig med det och framför allt hur det förhåller sig i det längre perspektivet.  

 
Man kan alltså sammanfattningsvis säga att resultatet av forskningsarbetet och försöket att mer 
systematiskt fråga efter den estetisk-praktiska miljöns egenskaper har utmynnat i en forsknings-idé. 
En holistisk modell för pedagogiskt och terapeutiskt arbete. Förhoppningsvis blir det möjligt att 
utveckla den under de närmaste åren. 

                                                        
40 En närliggande verksamhet som jag känner till är nödfallspedagogiken så som den byggts upp av 
Bernt Ruf i Karlsruhe, Tyskland. Se närmare under www.notfall-paedagogik.de. En liknande holistisk 
behandlingsform har utvecklats av Med dr. Dean Ornish för behandling av patienter med svåra hjärt- 
och kärlproblem (Deutschman 2007). 
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