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Jag ska här berätta om brännpunkten: en berättelse som utgår 
från ett jag som i sig själv inte är brännpunkten men som 
skulle kunna misstas för att vara det, ett nästan kontextlöst Jag, 
utskilt i sin avskildhet, men ett Jag som inte bara är utskilt utan 
som blir utskilt i berättelsen på ett nästan… Ja, det kommer att 
visa sig! Berättelsen är en skildring av en brännpunkts utsträckningar 
i tid och rum, mot det som föregår och det som följer 
efter; en återgivning av en till åren kommen man och en ung 
kvinnas gemensamma minut, samma minut som den för en hel 
föreläsningssal full av studenter. Sextio sekunder som rister 
världen, skakar den så att jag tappar balansen, professionaliteten 
kan inte längre hjälpa mig. En berättelse som öppnar dörrar som 
annars skulle vara slutna, öppnar dem så att konsekvenserna av 
didaktik och människosyn, av lydnad och tvång, av tydlighet och 
hyckleri, blir iakttagbara. Berättelsen börjar i självsäkerhetens 
upphöjelse för att sakta röra sig mot kollapsens centrum där en 
utsatthet blir tydlig. Alldeles mot slutet, i textens efterskrift, blir 
ett Jag återinsatt i sammanhanget, den varma, mjuka, omslutande 
väven där reflexionen, kanhända kunskapsutvecklingen, 
blir möjlig. 

Berättelsen löper fram emot den avslöjande reflexionen i efterskriften 
via tre scener, tre situationer som var och en är en del av 
ett större skeende, ett skeende vars brännpunkt är den här berättelsens 
origo, dess centrum runtomkring det som allt cirklar. 
 

Scen 1 
Om jag är i det stora rummet där jag står och alla andra sitter, är 
jag som mest förtröstansfull, känslan i mig är en total avsaknad 
av bekymmer: ett seminarierum som jag arrangerat så att de som 
sitter, studenterna, sitter i ett U. Jag kan röra mig fritt innanför 
U:et eller utanför U:et, jag kan skifta runt energi och fokus i 
rummet, från eller till studenterna, från eller till mig själv, till ena 
ändan eller till den andra – från eller till som det behagar mig. 
Eller i en föreläsningssal där studenterna sitter samlade framför 
mig, där jag behärskar scenen och alla attiraljer som finns i föreläsningssalen 
– presentationsverktyg av olika slag, som jag fritt 
förfogar över efter mitt eget skön – jag är fullständigt trygg, varm 
och obekymrad. 

Nu i seminarierummet, nu i denna värme, möter mig två undrande, 
djupa, stirrande ögon. Ett ansikte fyllt av missräkning. 
Inte ett sakligt ansikte, inte ett förvånat ansikte – ett besviket 
ansikte! Den besvikna säger till mig att hon trodde att allt skulle 
bli bättre, men inget tycks bli bättre när de avslutat den första 
delkursen och nu samlats till den andra delkursens första seminarium. 
Maria tillhör de studenter som har arbetslivserfarenhet, 
och då inte bara som extraarbete under studierna. Hon har arbetat 
flera år innan hon påbörjat sina studier på högskolan. Hon 
har bildat familj. Maria pratar lugnt och en smula långsamt, men 
med klar tydlighet. 

När Maria ser på mig och säger det hon säger vet jag redan att 
studenterna uttryckt missnöje. Studenterna har mött en undervisning 
som de inte varit vana vid har det sagts mig – de har 
bland andra saker tagit upp att de inte fått några läsanvisningar, 



inte heller tydliga direktiv för hur de ska skriva – detta har skapat 
osäkerhet, till och med vrede och olust: studenterna har fått 
skriva och arbeta i grupp, något de inte varit vana vid, har de 
berättat. Maria lägger nu till otydligheten på seminarierna. Allt 
det missnöje som Maria och andra har formulerat har lett till att 
de två studenterna Dinah och Stina, två representanter, har ord- 
nat ett möte med mig och en av mina kollegor, en kollega som 
jag delar ansvaret för kursen med. 

Representanterna Dinah och Stina, min kollega och jag träffas 
på ett av högskolans kaféer. Så vitt jag minns är det på min kollegas 
och mitt förslag. Jag möter representanterna på en neutral 
plats, en plats där jag tror att representanterna ska känna sig 
bekväma, på en plats som påverkar mötets rationalitet i riktning 
mot ett jämbördigt förhållande i stället för en plats som i vanliga 
fall inte är tillgänglig för studenterna men som är tillgänglig för 
mig, i lärarnas egna möteslokaler; en sådan plats som skapar 
distans och hierarki, det är ju ändå ett skarpt hierarkiskt förhållande 
mellan en student och en lärare på högskolan. Jag tror att 
samtalet och därmed kritiken får en bättre plattform på kaféet än 
vad den hade fått i en möteslokal där jag bara genom rummet 
fått en starkare ställning – jag är mer än stark nog ändå, tänker 
jag, genom min position som lärare på högskolan. Jag tänker att 
ju jämnare vi gör möjligheterna för kritiken att komma fram, 
desto mer och djupare kommer vi att komma, desto mer får jag 
ut av mötet så att jag bättre kan förstå och få ett bättre material 
att utveckla mina didaktiska ansträngningar med. 

Representanterna sitter nu mitt emot mig på kaféet, stirrar på 
mig, när de redogör för studentgruppens missnöje. Jag sitter vid 
ett litet bord för fyra intill ett fönster, runt om oss stojar andra 
besökare på kaféet. Representanterna berättar om oron, de berättar 
om hur studentgruppen upplever en vilsenhet, en avsaknad 
av styrning och av ordning, de berättar om vreden. Jag stirrar 
tillbaka. En känsla av uppgivenhet tar över min kropp – min 
kropp skruvar sig, jag är tyst, som om jag tar en paus; jag noterar 
resten av kaféet, tittar växelvis på Dinah och Stina, och låter 
blicken svepa över delar av rummet. Jag har förebådat kritiken, 
anat, men jag har för min del inte vid detta tillfälle anat djupet i 
missnöjet. Jag ställer frågor till studenterna, försöker förstå, 
lyssna koncentrerat: jag följer representanternas munrörelser 
noga så att inget av det de säger ska gå förlorat i den slamrande 
kafémiljön, läser deras ansikten för att kompensera för mina 
problem med att höra ordentligt i den bullriga omgivningen. 
Svaren jag får från den ena representanten, Stina, är intensiva i 
uttrycket, pratigt, slängigt, blicken far hit och dit. Hon talar om 
sina studentkamrater men bedyrar hela tiden att hon själv naturligtvis 
inte tycker att det är jobbigt – bara de andra som hon 
representerar har problem. 

Den andra representanten, Dinah, talar fåordigt och korthugget. 
Hon berättar hur det är! Så förstår jag hennes sätt att tala: 
förklarar i korta, avhuggna satser, rösten trycker fram orden och 
fraserna stötvis. Samtidigt som jag hör representanterna tala så 
far mina egna tankar: Vad är det för fel på frihet? Vad är det för 
fel på kreativa möjligheter? Vad är det för fel på eget ansvarstagande? 
Jag vet inte precis vad jag tänkte, men jag har kvar känslan 
av förundran. Jag lyssnar, jag berättar hur jag tänker, jag 
svarar naivt att jag ska ta hänsyn till det de säger och förändra 



sådant som behöver förändras. Mötet avslutas i något som jag 
uppfattar som samförstånd. 

Av det Dinah och Stina har berättat får jag uppfattningen att 
studenterna vill få ordning och reda, tydlighet och klarhet, jag 
vill ge frihet och handlingsutrymme – studenterna vill veta, jag 
vill berätta och ge infallsvinklar för eget tänkande: studenterna är 
ute efter ett handfast och stadigt är, jag vill ge ett öppet, övervägt, 
handlingsorienterat blir; jag har inga svar, bara verktyg för nyfikenhet, 
tvivel och reflexion. Detta bildar min förståelse av den 
konflikt i synsätt och ambition som jag förstår det. Jag tänker 
igenom mötet och det jag har varit med om, ett reflekterande 
samtal med mig själv där denna förståelse av situationen i kaféet, 
den didaktiska situationen med studentgruppen som representanterna 
representerat, och min förståelse av vad samtalet har 
åstadkommit växer fram. Baserat på denna förståelse bestämmer 
jag mig för ett förhållningssätt som innebär att jag ska förklara 
för studenterna vad det är jag gör och hur jag tänker. Jag tänker 
att det är detta som samtalet lett fram till och att det är så jag 
kommit överens med representanterna att jag ska göra. 

Så när ögonens elegiska sorglighet mötte mig hade jag redan 
hört de klagande rösterna och kunnat ta ställning till dem. När 
jag mötte dem, Marias ögon, kunde jag lugnt förhålla mig till 
dem. De var inte skrämmande, de provocerade inte känslor, de 
utmanade inte heller min professionalitet på något svårt eller 
konstigt vis. De nyttjade i stället min professionalitet och utmanade 
min skicklighet på ett skönt sätt, ett sådant sätt som jag 
vill blir utnyttjad och utmanad på, där jag kan praktisera min 
förmåga att driva ett rum fullt av studenter i en riktning som jag 
bestämt. För ögonen kunde jag förklara sammanhang och samband, 
jag kunde förklara varför med hänvisning till kursens 
innehåll, till teorier och till pedagogiska och didaktiska tankar, 
jag kunde säga det som behövde sägas så som det behövde sägas, 
jag kunde göra det som behövde göras så som det behövde göras; 
jag kunde knyta an till de erfarenheter som hon gav uttryck för, 
jag kunde höra hennes mun tala bara till mig, samtidigt som jag 
kunde tala till alla studenterna i rummet, jag kunde hålla två 
förbindelsevägar öppna så att jag talade till alla genom att tala till 
henne. Jag placerar mig i rummet nära henne, men inte för nära, 
avståndet bedömer jag genom att hastigt se mig runt i rummet så 
att jag har en känsla av att alla befinner sig inom min krets, den 
krets som jag behöver ha kontroll över, så att jag hela tiden kan 
veta vad det är som pågår: se vem som lyssnar, se vem som riktar 
en uppmärksam blick åt mitt håll. Jag riktar min kropp så att den 
bildar två riktningar, en mot henne genom ansiktet, en mot 
resten av gruppen genom min torso; genom att använda mina 
händer och armar kunde jag visa hur jag riktade mig. Åt två håll. 

Samtidigt är min uppmärksamhet riktad åt dessa båda håll, 
jag kan således bedöma om mina svar och inlägg är rimliga och 
jag kan bedöma när det är dags att göra något annat, när gruppen, 
alltså inte bara Maria, är nöjd och genom sitt kroppsspråk 
ger mig signaler som talar om för mig när det är dags för mig att 
ta ett initiativ i någon riktning annan än den som samtalet med 
Maria ger. Smidigt kunde jag leda hela rummet framåt trots att 
jag inte ändrade något i min plan. Jag vet vart jag är på väg, men 
vägen dit är öppen, den skapas i stunden på detta vis. Studenterna 
följer mig och Maria, jag ser i deras ansikten att de 



förefaller ge bifall till det som Maria säger, samtidigt som jag ser i 
deras ansikten och kroppshållning att de tycks acceptera det jag 
säger, jag förstår det som att det jag säger faller i god jord. 

Allteftersom ser jag att fler och fler studenter tycks tappa 
koncentrationen, när så många gjort det så att jag bedömer att 
det är dags att gå vidare leder jag in samtalet på det som är seminariets 
uppgift, att skapa arbetsgrupper och skapa en ordning för 
seminarieseriens teman. 

Denna scen markerar toppen därifrån fallet ner mot det som 
är Scen 2 startar, det är från denna scen som man kan förstå 
djupet i den scen som nu följer, Scen 2. 
 

Scen 2 
Jag står, alla andra sitter. Jag har mina platser i rummet som jag, 
och bara jag, råder över – föreläsningssalen. Det är varmt som 
vanligt – ljusbilderna flyter fram smidigt till stöd för min berättelse 
om organisation, makt och kommunikation. Jag kommer 
fram till den bild där jag berättar om hur man kan förstå samtal, 
den modell som jag visar upp har jag konstruerat själv men den 
utgår från forskning inom det område inom lingvistiken som 
kallas för samtalsforskning, säker mark för mig. Kulturella faktorer 
är då centrala. En av studenterna – Lena – sträcker strängt 
på sig i stolen hon sitter i. Jag ser att hon tar sats. Hon säger att 
”Man får inte säga man!”. Hon sitter på en av de främsta raderna, 
till vänster. Jag rör mig närmare Lena, som om jag skulle 
möta henne. ”Man får säga hon eller han, eller jag eller du,” säger 
hon. ”Men inte man.” Hennes ord rusar runt, runt. Hur ska jag 
förklara… Sedan länge begravda minnen från mitt 1970-tal 
vänder åter: man får inte säga man. Min kropp skälver av olust. 

Jag säger ju fel! tycks Lena säga. Du använder ett ord som 
man inte får använda! Du, säger Lena ordlöst samtidigt som hon 
barskt pekar med ögonen rakt på mig, gör fel! Lena lägger armarna 
i kors. 

Mina tankar far hit och dit! Man får inte säga man – jag 
minns inte nu hur hennes ord föll, men jag minns minnesbilderna 
som kom till mig i situationen. Det Lena gör med sin 
fråga – ja, sitt påstående – är att hos mig väcka till liv hågkomster, 
och det är dessa hågkomster som får mig att skaka. Hågkomsterna 
handlar om ett avståndstagande från idéer som var i 
svang för många år sedan, i alla fall för många år sedan i mitt liv, 
när människor sade till varandra och till mig att man får inte 
säga man, man ska säga jag. Det som sades var att om man säger 
man så döljer man sig själv, så när jag nu använde ordet man 

som pronomen så bryter jag mot denna regel, för mig en regel 
som inte gäller. Jag behöver förklara det, men det kan jag inte – 
det bär iväg för långt, det är alltför komplicerat för den här 
föreläsningssituationen, för detta nu. 

Frågor som jag måste ha svar på i situationen är dessa: kan jag 
tänka vad hon tänker? kan jag spåra vad hon tänker att jag 
tänker? Svaren behöver jag, som jag ser det när jag står där, för 
att kunna producera ett svar, mer egentligt ett försvar, för jag 
inser ju nu att det är inte ett svar som krävs i situationen, inte en 
förklaring byggd på vetenskap, utan ett försvar för språkets 
möjligheter, för språkets pragmatiska sida, ett försvar för människorna 
som pratar dag ut och dag in. 

Jag tänker att hon tänker att jag tänker fel. Jag saknar hennes 



insikter i psykologi, anar jag att hon tänker. Jag rör mig mot 
henne, som om jag skulle möta henne. Salen försvinner för mig, 
nu finns bara hon och jag. Ljusbilden med modellen hänger på 
väggen bakom mig omvandlas från ett didaktiskt verktyg till ett 
problemkomplex, en gåta som söker en förklaring. Den bild som 
är mitt minne nu ser ut som en tunnel. Jag försöker förklara, jag 
söker efter sätt att förklara, men jag kan inte relatera till insikter 
och kritik, jag är fastbunden av min egen oförmåga i situationen. 
Jag känner att jag blir torr i munnen – häpnad och förvirring 
kryper som ängslan upp från golvet och omslingrar mig. Mitt i 
denna förvirring kommer en bild till mig som en slags räddare i 
nöden. Bilden av människorna bakom mig. Förtvivlat pekar jag 
på dem och säger att man:et, det man som jag talar om när jag 
talar om språket – detta man – är alla dessa imaginära människor 
som står bakom, att man:et är en referens, en hänvisning, 
till alla dem som finns med mig, en referens till kultur med till 
synes omärkliga normer och handlingsmönster. (Heidegger, 
1992, 2013, s. 113 ff) Jag hör hur hon protesterar men jag hör 
inte vad hon säger. Jag pekar på människorna med mina armar, 
vrider dem bakåt som för att röra vid människorna bakom mig, 
för att visa fram dem. Som i ett töcken klamrar jag mig fast vid 
dem, människorna, med mina bakåtvridna armar och händer. 

Eftersom jag inte på kort tid kan frambringa en tillfredsställande 
förklaring, ett försvar för språket och kulturen, ser hon på 
mig för att strax menande kasta sin blick till de andra studenterna 
i rummet som om hon säger till dem att jag inte förstår 
vad jag pratar om. 

I nästa scen är jag åter i seminarierummet med studenterna. 
Jag har hämtat mig från den förödande frågan, men på djupet 
finns den med mig, den här gången måhända bäst beskriven som 
ilska. 
 

Scen 3 
Alltså åter i seminarierummet, jag lyssnar på studenterna som 
introducerar sitt upplägg. Det didaktiska upplägget går ut på att 
varje studentgrupp ska ta ansvar för ett seminarium som de är 
fria att göra vad de vill med – givetvis inom ramen för kursen, 
men i övrigt fria. 

Studenterna står nu i begrepp att presentera ett fall som de 
andra ska få kommentera. Det är studentgruppens upplägg. Efter 
gruppvisa diskussioner planerar den ansvariga studentgruppen 
gemensamma diskussioner. Som jag minns nu så består den 
presenterande gruppen bara av studenter som läser med psykologisk 
inriktning, men jag kan minnas fel, någon enstaka i gruppen 
kan läsa med sociologisk inriktning. Fallet studenterna presenterar 
består av en grupp med till åren komna män, de presenteras 
som gubbar av studenterna, gubbar som är tråkiga, 
konforma, gammalmodiga gränsade till bakåtsträvande stockkonservativa 
perukstockar till män. Gubbarna arbetar med 
försäljning i en större organisation. Fallet beskrivs som att en 
förändring är påkallad och ledningen för den organisation där 
gubb-gruppen finns har bestämt sig för att skapa denna förändring. 
En ung kvinna städslas som chef för gubb-gruppen. Hon 
får problem. Gubbarna vill inte. Chefen har det besvärligt och 
mår dåligt, som studenterna uttrycker det. Uppgiften är att ta 
fram ett åtgärdspaket som den unga, kvinnliga chefen ska använda 



för att förändra gubbarna. Diskussion, sedan återsamling 
och redovisning av de framtagna åtgärdspaketen – jag lyssnar 
intresserat på vad studenterna kommer fram till; de berättar 
ivrigt om utbildningsinsatser för männen, mentorsinsatser för 
chefen och annat som jag just nu inte minns. Stigande förvåning 
hos mig – ingen ifrågasätter, ingen utmanar fallet, ingen tar parti 
för att försvara chefen, men inte heller männen får något försvar 
av någon: alla vill väl och vill förändra. Men det är ju inget 
egentligt problem. 

När det blir min tur… – studenterna vill att jag ska kommentera; 
jag är noga med att säga att jag så klart inte kan uppträda 
som facit, men jag kan dela med mig av mina tankar. Det gör jag, 
hårt, rent, kallt. Jag gör det genom att ställa en fråga – väntar mig 
inget svar men tar paus när frågan är ställd. Det jag ser är 
förvånade, förbryllade ansiktsuttryck, de ser nästintill skakade ut, 
speciellt studenterna som tillhör den presenterande gruppen. Jag 
frågar dem varför de är beredda att offra kvinnan till männen. 
Varför inte bara lyfta bort henne, varför be henne bli chef för 
männen till att börja med. Vad är det som rättfärdigar denna 
ambition hos dem att göra det de gör mot männen och mot den 
unga kvinnan? Hon mår dåligt därför att Gubbarna inte vill, inte 
gör som hon säger, inte vill ändra på sig, inte vill ta emot instruktioner 
från en ung kvinna. Oerfaren ung kvinna, i Gubbarnas 
ögon. Med hjälp av kvinnan ska förändringen komma 
utifrån, sett ur männens synvinkel. Vem är månne de som städ- 
slat henne att bestämma att hon ska vara deras verktyg i denna 
situation? Deras förlängda arm, deras torped? 

Varför inte låta perukstockarna – de hårlösa gamla gubbarna 
– hålla på tills det inte går längre? Varför inte låta dem jobba 
med sin försäljning tillsammans med sina kunder tills det inte 
går längre; då kan man lägga ner, ta bort, förtidspensionera, förflytta. 
Kvinnan kan i stället få till uppgift att bygga en ny försäljningsavdelning 
för de kunder som inte gillar att göra affärer 
med perukstockar. Varför försvinner det relationella perspektivet, 
det organisatoriska? Varför är individen medelpunkten och 
inte relationen? Sammanhanget? Som om relationen är sprungen 
ur individerna? Och inte individerna ur relationen? Varför 
bygger förutsättningen på att relationen uppstår, därifrån allt 
växer, och inte att individen uppstår som en konsekvens av relationen. 
Varför är de beredda att offra kvinnan? Och gubbarna? 
Varför vill de skapa människor och inte skapa en situation? 

Nå, detta är ju ändå inte ett stort problem för mig på seminariet 
att handskas med. Det är ju i själva verket detta jag är till 
för, att påpeka, lyfta fram, visa på hur litteraturen och teorierna 
kan användas för att tänka kreativt, strategiskt – organisatoriskt. 
 

Bakgrund 
Berättelserna här – i den mån de inte är delar av samma berättelse 
– har studenter som läser ett program som syftar till att utbilda 
dem till Personalvetare som utgångspunkt. Alltså ett av de 
yrkesinriktade programmen på högskolan. De läser programmet 
som en planerad helhet, men de är indelade i två inriktningar 
som bildar stommen i programmet, de läser antingen med inriktning 
mot psykologi eller mot sociologi. Dessa ämnen, respektive, 
bildar huvudämne i deras examen. Den kommande terminen 
ska de skriva C-uppsats. Den del av utbildningen som jag 



undervisar i bildar ett block på sammanlagt 15 hp, en halv termin. 
Blocket är uppdelat i två kurser, Organisation och Ledarskap. 
Jag och en av mina kollegor har tillsammans fått ansvar för 
hela blocket, vi genomför det tillsammans, men har delat upp 
huvudansvaret så att delkursen Ledarskap, den andra av de två 
delkurserna, har fallit på mig. 

Det är första gången blocket ges. Utbildningen är nystartad 
på högskolan – när jag och min kollega tar ansvaret för blocket 
finns det alltså ännu inte någon upparbetad erfarenhet av programmet 
att falla tillbaka på. Det som finns är en grundstruktur 
och litteratur som bestämts av andra. Grundstrukturen för vårt 
block består av ett antal schemalagda föreläsnings- och seminarietillfällen. 
Vi får planera hur vi vill utnyttja dessa tillfällen, vi 
behöver också skriva en kursanvisning baserad på de beslut som 
är fattade och den struktur som vi är tilldelade. Vi planerar således 
gemensamt alla föreläsningars teman liksom seminarieteman. 
Eftersom vi också har delat upp ansvaret för de två 
delkurserna i blocket så fördelar vi också ansvaret för föreläsningarna: 
den som har huvudansvar för delkursen håller den inledande 
och avslutande föreläsningen och två föreläsningar till, 
liksom seminarierna, den andra av oss håller de två resterande 
föreläsningarna. Vi bestämmer seminarieseriernas teman så att 
de passar ihop som en sammanhängande progression mellan de 
två delkurserna. Eftersom det inte finns någon tidigare erfarenhet 
att luta sig mot, utgår vi från den erfarenhet vi båda har från 
tidigare kurser på en annan högskola där vi varit inblandade som 
lärare i en liknande utbildning för personalvetare. 

Den erfarenhet vi har är som seminarielärare och föreläsare 
på kurser i organisationsteori, och då alltså också sådana där 
blivande personalvetare har ingått tillsammans med företagsekonomistudenter 
i samma kurs med ett upplägg som inte varit 
specialanpassat för personalvetarna – det har så vitt jag känner 
till aldrig uppstått något specifikt problem för dessa personalvetarstudenter 
att delta i en kurs tillsammans med blivande företagsekonomer. 
Jag är alltså trygg med att jag kan åstadkomma ett 
upplägg med föreläsningar och seminarier som fungerar för 
dessa studenter. 

I upplägget ingår att studenterna till varje seminarium 
gruppvis ska skriva en kortare essä på ett givet tema. De ska 
också gruppvis ansvara för var sitt seminarium på varje delkurs 
som alltså vart och ett behandlar de olika temana. På den första 
delkursen är ordningen på temana bestämd i förväg av oss, men 
som en del av progressionen ska studenterna själva få bestämma 
ordningen på seminarietemana på den påföljande delkursen, 
min delkurs, den som behandlar ledarskap specifikt. Det blir 
således så att studenterna successivt får ta ett allt större ledarskapsansvar 
för kursen både när det gäller innehåll och struktur. 
Upplägget baserar sig på hur jag tidigare genomfört kurser, och 
hur undervisning bedrivs inom företagsekonomiämnet: mycket 
sker i grupp. 

I det följande ska jag dela med mig av mina tankar om situationerna, 
om deras utsträckning inte bara i tid och rum utan 
också i tankar och attityder. Reflexionen kommer att röra sig 
runt tre centrala företeelser, hyckleri, lydnad och expertis – det 
senaste först. 
 



Reflexion 
Expertis 
Vägen från novis till expert kan beskrivas i steg (Dreyfus & 
Dreyfus, 1988), stegen bygger på en idé om inlärning som en 
kognitiv process, en händelse, uppdelad i beståndsdelar där varje 
del har sina specifika karaktärsdrag. Jag uppfattar det som att 
stegen kan eller till och med ska förstås så att de följer på varandra 
linjärt, eller i alla fall befinner sig i någon slags linjärt beroendeförhållande 
till varandra. 

Omdömet finns bara som varseblivning, en förnimmelse, 
som en känsla i kroppen. Så skulle jag i alla fall vilja beskriva den 
första och den sista situationen i den här berättelsen, den i seminarierummet 
med Marias misstrogna ögon, och den med studenterna 
som driver sitt seminarium. Jag kunde då i den första 
situationen utan vidare reflexion röra mig framåt, se studenternas 
uppmärksamhet och ta hänsyn till den trots att jag talade till 
en person, ha hela rummet under uppsikt, de som var 
ouppmärksamma och de som var uppmärksamma, genom deras 
blickar och kroppshållning verifiera rummets hela stämning, på 
så vis kunde jag hela tiden anpassa det jag sa, inte bara till henne 
jag pratade med utan också till alla i rummet, jag kunde veta när 
jag inte kunde säga mer därför att rummet signalerade att det var 
dags att gå över till nästa sak som var viktig. Jag kunde se när 
några tröttnat och när andra fortfarande var intresserade, så att 
jag kunde finna den balanspunkt som är viktig att finna för att 
kunna anpassa det jag gör och hur jag driver rummet vidare. Jag 
kunde se enskildheterna och jag kunde se det hela. Allt detta 
bara baserat på den intuitiva omedelbarheten – känslan är mitt 
viktigaste redskap, lugnet mitt viktigaste biträde, atmosfären min 
viktigaste bundsförvant. Min känsla av säkerhet ger mig tillgång 
till ett lugn som jag tänker att jag använder för att bygga en känsla 
av trygghet i rummet. 

I den sista situationen (Scen 3) kunde jag utan att tveka skapa 
den känsla av förvånad, tvärnitande, omskakande, insiktsfulla 
klarsyn bara genom att ställa en fråga, jag kunde ställa den så 
vasst, som ett sting, att denna stillatigande förståelse spred sig 
från person till person i rummet. (Arendt, 1997, s. 56 ff.) Jag 
kunde fysiskt observera spridningen från ansikte till ansikte. 

Men i den situation som är en skärningspunkt, en brännpunkt 
(Scen 2) – där pågick helt andra saker – där ställdes experten 
vid skampålen. Där framträdde min hela sårbarhet, ja, 
sårighet i all sin tydliga krasshet. Där pågick famlande efter konsekvens 
och fasthet. Situationen var sådan för mig, att den erfarenhet 
jag kunde falla tillbaka på inte räckte. I mitt inre ropade 
jag efter hjälp. Jag ropade efter förklaringarna, diskussionerna, 
insikterna – jag ropade efter mig själv som en del av det sammanhang 
som är Jag, Mina kunskaper och Mina insikter, Min 
värld. Jag tappade studenterna, tappade kontakten med dem, såg 
dem inte och kunde då inte söka stöd hos dem, jag kunde inte 
längre ta emot det jag behövde för att kunna stå upprätt i situationen. 
En, låt vara i huvudsak, formellt formad, om än ömt 
förvaltad, relation visade sig i sin ömtåliga, skira skörhet när den 
brutalt gick i kras. 

I den första och den sista situationen (Scen 1 och Scen 3) 
skulle jag vilja beteckna mig själv som den erfarne experten, han 
som kan göra saker oförmedlat, göra direkt, svara på kritik och 



synpunkter, observera och samtala samtidigt. I Scen 2 snarare 
som den kraschade auktoriteten, närmast som en slags novis, en 
nybörjare, famlande efter stöd, känslan att vara handlingsförlamad 
inför det oväntade, bristen på svarsförmåga, oförmågan 
att samla tankar till en rimlig förklaring, känslan av hopplöshet 
när tiden går utan att någon rimlig handlingsstrategi kommer 
fram. Det kommer inte av sig själv, det som ska komma av sig 
själv, det som jag förväntar mig av mig själv. Omvänd process, 
kanske inte process alls, utan situationsbetingad handlingsberedskap, 
eller brist på handlingsberedskap. I den första situationen 
och den sista finns ingen eftertanke eller sökande efter struktur i 
termer av regler eller normer, i den andra ett rop på hjälp, ett 
rådlöst famlande efter styrka och vägledning. Där finns ett 
haveri: en havererad expert! 
 

Ingripa 
Att beskriva situationerna i termer av novis och expert tycks 
emellertid inte förslå för att synliggöra berättelsens förhållanden; 
experten framstår inte som entydigt eller endimensionellt sådan; 
snarare tycks någon slags affektivt betingad rörelse-mot-rörelse, 
en händelse-mot-händelse dynamik som i ett reaktivt system 
vara i görningen, måhända utan den ensidiga systematikens 
plattform-för-plattform, uppnåddhet efter uppnåddhet, enkelt 
optimistiska, målinriktade, framåtskridande struktur som novistill- 
expert-idén tycks implicera. Kanske något mycket enklare 
och mindre omfångsrikt och mer anspråkslöst – fastmer något 
situationsbundet. 

John Dewey, en av den amerikanska pragmatismens portalfigurer, 
skriver om reflekterandet (Dewey, 1996). Som jag läser 
honom, är han intresserad av att undersöka tänkandets praktik 
så som ett tänkande i världen, så som vi handgripligt gör något i 
världen, men det är ett individuellt handlande (tänk-handlande) 
i världen. Dewey ger ett exempel: problemet som formulerar sig i 
det intuitivt reflekterande tänkandet är att ta sig över en å (problemlösandet 
börjar med ett problemskapande som övergår i ett 
problemläsande, ett vad-är-detta). Reflekterandet blir på det 
viset ett sätt att ta sig an världen, att göra något för att kunna 
göra något – ett engagemang i världen. En tydligt teleologiskt, 
pragmatiskt betingad ansats i en situation. Det omedelbara 
handlandet som finns i situationerna i Scen 1 och Scen 3, kännetecknas 
inte av ett övervägt reflekterande, handlingsalternativen 
infinner sig intuitivt och omedelbart (baserat på en läsning av 
situationen), men i Scen 2 finns ett sådant påtagligt sökande efter 
handlingsalternativ, men i den situationen utan egentlig framgång 
eftersom handlingsalternativen som infinner sig inte löser 
situationen annat än som en slags nödlösningar, en slags 
räddningsplankor. 

Det som Dewey lyfter fram är att läsandet av problemet utgör 
en central innebörd av det att ta sig an världen, av engagemanget 
i världen och då engagemang som en känsla för världen, vad det 
är som är viktigt, ett intresse för att gripa in. Fast situationerna 
visar att (in-)gripandet kan ha två olika riktningar, i den första 
och sista situationen är gripandet uteslutande riktat utåt, mot 
studenterna och den situation som utspelar sig där, där blir jag 
en del av situationen genom gripandet. I den mellersta situationen 
är gripandet riktat inåt, mot det som är mitt eget, jag drar 



mig undan och gripandet blir ett gripande efter stöd och konsekvens 
i mig. Gripandet gör mig ensam, riskerar i alla fall att göra 
mig ensam, i stället för att göra mig till en del av situationen, en 
del av en värld – genom gripandet i den mellersta situationen 
riskerar jag att bli individualiserad, avskild. (Gripandet är ett ingripande 
i dubbel mening: ett gripande inom mig parat med en 
strävan där gripandet gäller situationen, att gripa in i den och 
gripa in i mig.) Gripandet in i mig överskuggar gripandet in i 
situationen, den huvudsakliga riktningen för gripandet blir inåt i 
stället för utåt mot situationen. 

I alla tre scenerna kan jag se att jag tar mig an det som inträffar, 
inblandar mig i ett skeende. Dubbelheten i den mellersta 
situationen bär med sig dubbelheten i det att riktningen för 
gripandet inte är entydigt riktat, snarare pendlande reciprokt. 
Känslan i situationen så som den framskrider för mig kastar 
uppmärksamheten och sökandet fram och åter. Men känslan 
själv ger inget svar, den leder mig inte framåt. 

Man kan säga att känslan bildar ett intuitivt kvitto på engagemanget, 
men känslan bildar också det expressiva inslaget i 
detta kroppsliga som är känslan. Filosofen Fredrik Svenaeus 
skriver om den praktiska kunskapen, den kunskap som har med 
klokskap, eller omdöme, i en situation att skaffa, han hävdar då 
att känslan är av avgörande betydelse. (Svenaeus, 2009) Kanske 
kan man till och med säga att utan känsla inget handlande, därför 
att i avgörandet mellan handlingsalternativ är känslan det 
som leder till handlingen, förnuftet och föreställningsförmågan 
skapar måhända alternativen, men känslan är verktyget när idén 
blir till handling. Känslan finns emellertid inte bara som en del 
av det handlingsorienterade omdömet, känslan manifesterar sig 
inte bara genom en handling, den finns också på ett annat och 
minst lika påtaglig sätt i en situation: känslan kommuniceras 
genom kroppen som det lekamliga uttrycket av känslan. Jag vill 
hävda, precis som Svenaeus framhåller, att jag genom känslan 
inte bara kommunicerar till andra, utan också till mig själv, det 
är genom känslan jag får veta själv vad det är som händer. Så i 
situationen en slags dubbel expressivitet, exempelvis i Scen 2 där 
den barska studenten Lenas känslor kommuniceras (görs till en 
faktor) genom hennes minspel och kroppens attityd. Jag ser att 
Lena sträcker på sig, jag ser att hon skruvar på sig, jag ser hur 
hennes blick riktas mot mig, jag ser hennes känsla. Genom detta 
läsande i situationen får jag den uppenbarad för mig. Genom 
läsandet kan jag relatera hennes känsla till min. Denna dubbla 
expressivitet uttrycker situationen för mig. Mitt känslomässiga 
engagemang i en värld fylld av reflexioner, sålunda erfarenheten, 
fyller situationen med den specifika mening som är den jag förhåller 
mig till och genom min känsla tvingas förhålla mig till. 
Mitt engagemang i världen i ett händelseförlopp sammanfört 
med hennes engagemang i världen – inte är, blir i ett och detsamma, 
som delar i samma situation. Också jag blir läst på 
samma sätt, när hon läst mig förstår hon. Lenas läsning av mig 
återkommer sedan till mig som min läsning av henne. 

Jag vill påstå att mitt oförtövade sökande efter handlingsalternativ 
i situationen i Scen 2 (föreläsningssalen) följer det iterativa, 
prövande, läsande, mönster som Dewey belyser. Vad är det 
som sker, vad står jag inför, följt av ett frågande efter en handlingslösning: 
hur-gör-jag-nu–frågorna bildar det drivande elementet 



i en medvetet, känslomässigt betingad, sökande process. 
Sekundsnabb, men sökande i en glidning mellan förmedvetet, 
intuitivt tänkande och ett medvetet, åskådligt tänkande. Jag tror 
att detta medvetna sökande är det som skapar torrheten i min 
kropp, känslan jag har av otillräcklighet när svaren inte kommer 
automatiskt, utan reflekterat medvetet: jag vet att jag har ett 
problem och successivt tar jag mig framåt i en dialektisk tankekedja. 
Tiden går utan att jag finner en väg framåt. Jag stammar, 
hackar, inte bara i tanken utan också i tal och rörelse. Och jag vet 
om att jag stammar och hackar. Och det syns och hörs att jag 
stammar och hackar. Känslan får en annan roll än som känsla i 
riktning mot handlingsalternativ och läsning av situationen, till 
känsla som oro. 
 

Lydnad 
Om jag skulle drista mig till att förklara situationen i Scen 3 
skulle jag vilja säga så här. Studenterna vill göra sitt bästa, de vill 
hjälpa till, de vill göra rätt. Detta är inget märkligt eller konstigt – 
det är vardag i en didaktisk praktik på en högskola. Men det som 
är egendomligt i exemplet är studenternas totala fokusering på 
individen, på kvinnan först och främst, och på uppgiften att 
förändra männen. 

I min senare förståelse av händelserna i scenerna är det ytterligare 
några incidenter som spelar roll. Edvard kommer fram till 
mig i korridoren utanför kaféet där jag mötte representanterna 
Dinah och Stina. Han säger till mig att jag inte ska vara så orolig 
för kritiken jag nåtts av. Edvard är en av studenterna som läser 
med sociologiskt inriktning. Han berättar att de kritiska är 
psykologerna. Det är dem som har det svårt. Jag träffar representanten 
Dinah på liknande sätt i korridorerna, det är den fåordiga, 
hon läser med psykologisk inriktning, hon berättar att de som 
läser psykologi är vana vid en mycket mer styrd undervisning än 
den jag har erbjudit. De måste skriva enligt en strikt mall, där 
vissa ord är förbjudna, vissa skrivsätt påkallade. I undervisningen 
får de veta hur det är, där finns ingen plats för ifrågasättande 
och reflexion. Andra studenter som jag träffar ger liknande 
bilder. Min lärarkollega berättar för mig att studenterna haft en 
lång och intensiv diskussion på Facebook. De har försökt att 
reda ut huruvida man måste använda ett specifikt försättsblad 
när man lämnar in inlämningsuppgifter. Min kollega frågar 
studenterna varför de diskuterat detta? Studenten berättar då att 
de som studerat psykologi måste använda ett sådant specifikt 
försättsblad annars… och så visar min kollega gesten som studenten 
visat för henne, hon hugger av sig händerna! Om de 
använder fel ord… om de inte följer reglerna… om de inte gör 
som de är tillsagda… 

Det som jag varit med om och det som berättats för mig skapar 
följande bild hos mig. Psykologstudenterna är hårt hållna i 
en fast struktur, de är formade till lydnad och konformitet i 
tänkande och görande. Vem är då jag som utmanar dem? Vem 
är jag att begära av dem att göra något, och ta ansvar för det? 
Vem är jag att fördela klander eller beröm? Som jag ser det är 
fria val en förutsättning för att tillskriva ansvar, och här ansluter 
jag mig till en lång tradition. (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 89, 
se också Malmgren, 1978, för en diskussion om den dolda motsägelse 
som ligger i psykolanalysens program) Det är meningslöst 



att be en träbit ta ansvar för det som träbiten åstad- 

kommer i världen. Men är det inte på samma vis meningslöst att 
be den som danats till lydnad att ta ansvar? 

Ska jag se på dessa psykologstudenter som fråntagna sin självständighet? 
I så fall är det ju relationen mellan det didaktiska 
upplägget och studenterna som är galet, i så fall är dessutom 
sammansättningen av studentgruppen galen. I så fall har jag inte 
förstått vad det är för människor jag har med att göra. I så fall 
tvingar jag dem till något de inte är funtade för. För de är i så fall 
lydare, och för sådana passar inte det didaktiska upplägget. 

Med vilken rätt tar jag mig rätten att föra fram mitt synsätt, 
utifrån min position i seminarierum och föreläsningssalar? När 
vetandet inte räcker, när kunskapen inte räcker, när förnuftet 
har sagt sitt och överlämnat ansvaret till det reflekterande 
tänkandet, när jag berättar om samtalets syntax och sätter in det 
i ett organisatoriskt sammanhang, då redovisar jag mitt sätt att 
tänka, jag är i mitt tänkandes domän och inte i den positiva 
vetenskapens domän. Är det inte min skyldighet att visa studenterna 
mitt tänkande, är det inte min skyldighet att göra mig 
sårbar, så att deras eget reflekterande tänkande kan få utrymme? 
Filosofen Hannah Arendt skriver om tänkande och vetande. 
(Arendt, 1997) Hon pekar på ett tänkande bortom vetandet, där 
omdömet och reflexionen har sin plats, en plats för utmaning, 
ifrågasättande, kanske kamp, i alla fall kreativitet och fantasi, där 
vetandet blir taget i bruk för andra ändamål än att bara uttala ett 
finit är, kunskapens är. Men psykologstudenterna stannar vid 
är:et. De följer reglerna, strävar efter att följa reglerna utan reflexion 
eller ifrågasättande. De gör sig till de lydiga redskap som 
de danats till. (Arendt, 1997) Eftertanke och den aktivitet som är 
eftertänksamheten skapar förvirring och förvåning, till och med 
olust som studenterna Dinah och Stina, representanterna, berättade 
om på kaféet. 
 

Hyckleri 
Men det finns en annan punkt, en punkt som sätter fokus på det 
didaktiska upplägget och på organisatoriska betingelser. I upp- 
lägget finns en ambition till frihet i tanke och handling, studenterna 
ska få möjlighet att reflektera, ifrågasätta, skapa egna 
insikter, diskutera innebörder och utveckla egna förhållningssätt. 
Det är i alla fall det som är meningen. Upplägget i termer av krav 
och normer behöver då vara tillräckligt otydligt för att utrymmet 
för det egna ska bli stort och öppet. Men det finns så klart gränser. 
Kursens materia, högskolans regelverk, examinationen, 
osynliga normer som jag förmedlar i konkreta situationer, normer 
som jag kanske till och med inte riktigt själv kan redogöra 
för, men som syns tydligt när någon närmar sig dem; när någon 
förefaller att gå utanför ramarna, då märks ramarna. 

Psykologstudenterna vet vilka regler de har att följa, reglerna 
är öppna, kända och tydliga. På den kursen som jag har är regler 
och normer i stället otydliga, osäkra, oklara och oartikulerade. 

Så när jag säger att studenterna ska vara självständiga och 
drivas av sin egen nyfikenhet gäller det bara så länge de inte 
tangerar eller överskrider de osynliga gränserna. Det subjektiva, 
det specifika, får till slut ge vika för det objektiva och generella. 
(Kierkegaard, 1999) Det finns ingen frihet. Detta är det slutliga 
hyckleriet. 



Det vi alla gör är att reproducera handlings- och tankemönster. 
De styrda psykologerna och de otydliga företagsekonomerna. 
Djupast sett är det kanske det enda, rent av det bästa, vi 
kan göra. Kanhända är det precis här som didaktik och pedagogik 
möts. Undervisningspraktik och uppfostringsambitioner. 

Ambition och handling möter till slut självständighetens 
gräns. Brännpunkten. Man:et, med alla sina outtalade normer 
och förgivettagna attityder när det gäller såväl språkanvändning 
som handlingsmönster och föreställningar om vad som är 
rättfärdigat – och vad som rättfärdigar – och vad som är felaktigt 
och fruktlöst. Inte heller man:et visar sig i någon slags entydig, 
omisskännlig skrud; också man:et är splittrat och mångtydigt, 
kanske finns det inte ens än gång ett helt Man utan flera olika, 
ett man som jag är delaktig i och ett annat som är främmande för 
mig. Och det som jag har stött på i seminarierummen och 
föreläsningssalarna är detta andra man där konflikten mellan de 
båda man:en blir synligt och tydligt. I själva verket kanske en 
konfrontation mellan man och man där jag blev en värnlös slagpåse. 
Det man jag var en del av kunde inte hjälpa mig mot det 
man jag mötte. Hyckleriet blev tydligt i och genom konfrontationen. 

 
Efterskrift: avslutande personliga eftertankar 
Jag 
Den här texten handlar om ett jag. I berättelsen ryms också studenter, 
namngivna studenter, men självklart är namnen fingerade, 
påhittade. Berättelsen gör anspråk på att berätta det 
sanna, det som finns eller har funnits, situationer, personer, ting 
och rum. Men allt är berättat med jag i centrum, allt annat 
cirkulerar runt detta jag som om de vore planeter runt en sol, 
eller kanske en bättre metafor är att de cirkulerar, likt i en galax, 
som solar runt ett svart hål. För vad är detta jag i berättelsen 
annat än en intighet, en hägring, en berättelse om en fiktion, 
som en fabel: jag är i berättelsen här beskriven som en solitär: en 
suverän, närmast oavhängig i sin totala slutenhet, ett jag som 
uppträder som en egen agens i situationen utan att för den skull 
bli en integrerad del i ett skeende, jag:et är en påverkare, påtryckare 
– pådyvlare. Och precis som agensen i en kemisk reaktion 
påverkas, så påverkas detta solitära jag, men detta jag bildar 
aldrig en sammanhängande totalitet i och med situationen. Jag:et 
är avskilt och har egenskaper i och av sig själv. Jag:et får inte sina 
egenskaper, jag:et har sina egenskaper. Men om det är rimligt att 
säga att jag:et får sina egenskaper – inte har sina egenskaper – så 
är jag:et inte en solid, fast form, utan som fast form i själva 
verket en synvilla, en spegling av något annat, och då, om 
beskriven som fast, en hägring: en beskrivning av något undflyende. 
jag:et blir i beskrivningen i sig en konsekvens av ett Man 
– av krav baserade på förgivettagna omständigheter och förvänt- 

ningar tagna som självklarheter. Vad är jag:et? blir den akuta 

frågan. En konsekvens av en berättelseform? En figur i narrationen? 
Som den som skriver dessa rader, Jens Martin Svendsen – jag 

– ser det, när jag skriver detta, ingår frågan om jag:et i en av två 
viktiga konsekvenser av den berättelse som du just läst. För att ta 
en sak i taget: att beskriva någon som expert kan möjligen tas för 
att denna någon, en gång för alla, är just sådan, men den här 
berättelsens andra scen visar väl med all önskvärd tydlighet att 



en sådan statisk expert-het inte är ett rimligt synsätt, egenskapen 
expert är tillfällig, tids- och situationsbunden. Snarare tycks det 
väl som om experten i allra högsta grad kan vara inbegripen i en 
dynamik där sårbarhet är ett av de ingående inslagen. Måhända 
sällan realiserad, för experten har skaffat sig inte bara erfarenhet 
utan också ett slags skydd mot oväntade skeenden, en smidighet 
och ett lugn som skyddar mot det oväntades överrumplande 
anfall, men ett skydd som inte är ogenomträngligt. 
 

Sammanhang 
En annan lärdom har med reflexionen att göra. Reflekterande är 
inte, och kan inte vara, bara hänvisat till situationer där lösningar 
är omedelbart påkallade, inte heller är reflekterandet en uteslutande 
privat (rent av personlig) aktivitet, att se det så ger inte 
hela bilden av ett egentligt skeende. Berättelsen har en viss likhet 
med ett skeende som jag själv varit delaktig i, jag:et i berättelsen 
skulle kunna misstas för att vara just jag, Jens Martin Svendsen. 
Det är emellertid inte helt riktigt och det är just i berättelsen om 
reflekterandet som en vital – ja, livsnödvändig – del saknas: 
väven. Väven av vännerna, kollegorna, alla dem som omsluter 
mig. I det skeende som jag, Jens Martin Svendsen, var en del av, 
där var flera indragna i reflexionens förlopp, genom samtal: 
långa samtal, korta samtal, intensiva samtal, snabba samtal, funderande 
samtal, flyktiga samtal, känsliga samtal, tårfyllda samtal, 
brännande samtal – alla slags samtal vid alla slags tillfällen. 
Många människor blev indragna i skeendet genom reflexionen. 
Några mer än andra: min käraste kollega och alla som var tillgängliga 
i mitt professionella nätverk; min älskade skatt, min fru 
och mina pojkar; och nu också du, min dyrbara vän! 
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