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Förord 

 

Först och främst ett tack till alla er som jag mött under min mångåriga yr-

kespraktik i särskolan. Ni som visat mig att det är viktigt att arbeta med 

livsförståelse på de sätt som ni själva väljer! 

 

Att tacka alla som på olika sätt varit till stöd och hjälp under de sex år som 

det tagit att färdigställa avhandlingen är strängt taget ogörligt. Stöd eller 

hjälp kan vara ett samtal i korridoren eller vid en väns köksbord. Samtalet 

med någon som visar intresse för ens arbete kan vara det som gör att man 

den dagen kommer en bit vidare, det som gör att något otydligt klarnar. 

Eftersom jag under studietiden har haft tre arbetsplatser: Centrum för flex-

ibelt lärande i Söderhamn, Karlstads universitet och Högskolan i Gävle 

kan jag inte att namnge alla er som funnits för mig i mina vardagliga mö-

ten. Ett kollektivt tack till vänner och arbetskamrater! 

 

CFL i Söderhamns kommun har finansierat mina studier. Tack till Gunnar 

Olsson, Thomas Norgren, Dan Jonsson och Ann-Sofi Gustavsson!  

 

Inom CFL:s projektet Den retsamma skolbänken har jag i många år haft möj-

lighet att arbeta med utbildningsfrågor rörande särskola, särvux och social 

omsorg parallellt med undervisning i särvux. Intresset för livsförståelsear-

bete har genom denna kombination vuxit fram och jag vill varmt tacka 

min kollega Janne Nilsson som följsamt varit delaktig i min forskningspro-

cess. Janne har hela tiden funnits där för mig att dela vardagens glädje och 

dilemman med.  

 

Tack, Sven-Erik Engström, min förra kollega, som fanns där när vi till-

sammans började tänka ”efterföljande” i vårt möte med elever i särskolan!  

  

Handledarna Henry Cöster och Héctor Pérez Prieto har stått för tilliten i 

den del av den opålitliga värld som ett akademiskt sammanhang utgör. Ni 

har varit de klippor jag behövt luta mig emot. Alltid har jag åkt hem från 

våra handledningssamtal med tillförsikten att det här är möjligt och jag har 

alltid haft med mig nya tanketrådar i bagaget. Tack till er båda!  
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Henry, dina arbeten har också varit viktiga källor för att förstå livsförståel-

searbetet och jag är mycket tacksam över att ha fått möjligheten att ha ett 

fortgående levande samtal med en levande källa! 

 

Mina besök i Karlstad har ofta innehållit långa samtal kring social omsorg 

med Berit Nyqvist Cech. Tack, Berit, för att du delat med dig av ditt kun-

nande och engagemang. Jag vill också tacka dig, Laila Lindberg, för våra 

visionära specialpedagogiksamtal på CFL! 

 

Tack till deltagarna i de högre seminarierna i pedagogik och pedagogiskt 

arbete samt religionsvetenskap! Eftersom jag är en så kallad kommundok-

torand med säte i Söderhamn har jag inte kunnat delta regelbundet och så 

mycket som jag skulle ha önskat i de universitetsförlagda seminarierna. 

Men för det deltagande som ändå varit möjligt vill jag tacka er som läst 

mina texter, bidragit med konstruktiv kritik och intressanta samtal som 

hjälpt mig framåt.  

 

Förutom Janne på särvux delar jag också vardagen med forskare och dokto-

rander i vår ”forskarkorridor”, FoU i Söderhamn. Tack för vardagens alla 

formella och informella seminarier! Tack till er som alltid är på plats, Lotta 

Svensson, Maria Vallström, Mikael Vallström, och tack till er som kommer 

ibland, Åsa Lang, Marianne Westring-Nord, Maud Baumgarten, Cali Nuur 

och Lars Löfqvist.   

 

Slutseminariet gav många värdefulla insikter. Tack, Bo Dahlin för nog-

grann läsning och konstruktiv kritik! Du hjälpte mig bland annat att ta 

fram det som stod mellan raderna. Jag är också tack skyldig dig och Karin 

Bengtsson för den slutgiltiga läsningen av manuset innan tryckning.  

 

För goda råd och hjälp kring text och innehåll vill jag också tacka Per Ste-

fansson, Marianne Eriksson, Gösta Lavén, Janne Nilsson, Torbjörn Hjelm 

och Ida Stefansson – Per också för delat liv, hem och arbete. 

 

Ann Dyrman vid universitetsbiblioteket i Karlstad, tack för värdefulla råd 

och hjälp med litteraturlistan! Tack också till Ove Larsson och Marianne 
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Lööf på stadsbiblioteket i Söderhamn för förnämlig och snabb service! 

Utan er tre skulle det ha varit svårt att forska i en småstad. 

 

Tack till min vän och kollega barnpsykiater Rolf Karlsson för mångårigt 

samarbete. Det var ditt kunnande som initialt bidrog till att jag förstod 

vikten av att hjälpa barn att undanröja hindren för att kunna vara i en opå-

litlig värld!  

 

Tack till er handledare inom Söderhamns dagliga verksamheter som under 

årens lopp delgivit mig era erfarenheter och åskådliggjort den sociala om-

sorgens dilemman! 

 

Tack till Therese Sumner, Janne Nilsson och Aanette Ramstrand för arbe-

tet med de engelska översättningarna! 

 

Till sist vill jag postumt tacka Kent Ericsson. Kents forskning och envetna 

kamp för att synliggöra samhällsvillkoren för människor med utvecklings-

störning bidrog till att jag fick styrka att påbörja mitt arbete med att teore-

tisera mina praktiska erfarenheter som lärare i särskolan.  

 

Söderala i mars 2011 

Ingalill Stefansson 
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Inledning 

 

Det blev besvärligt för Fredrik när han skulle köpa kaffe under rasterna på 

särvux. Han föredrog att handla för pengar präglade "onda år". De "goda 

årens" mynt ville han behålla. Goda år var exempelvis sådana då Sverige 

tog medalj i ishockey, och varför vissa år var onda år fick jag så småning-

om veta. Det ville Fredrik ofta prata om. Ett ont år kunde vara när presi-

denten i USA blev skjuten eller när något hemskt hänt på det privata pla-

net. Studierna i matematik handlade för Fredrik om gott och ont, om li-

vets tvetydigheter.  

 

Erfarenheten från mötet med Fredrik och från möten med många andra 

människor i särskola och sociala omsorgsverksamheter har gjort mig intres-

serad av ett särskilt arbete som hela tiden pågår i skolan – arbetet med li-

vet. Jag kallar det livsförståelsearbetet. 

 

I arbetet med att förstå vår plats i livet och kunna leva i frimodighet och 

tillit måste vi hantera att ”världen är opålitlig”.1 Men vi har olika förmågor, 

kunskaper eller möjligheter som hjälper oss att leva i en opålitlig värld. De 

av oss som har otillräckliga fallenheter eller begåvningar får sätta vår lit till 

de andra, till dem som är bättre rustade.  

 

Kulturella konventioner, sociala system eller samhällelig lagstiftning kan på 

ett övergripande plan öka möjligheten att få tillvaron att fungera i en opå-

litlig värld. Nya lagar, grundade inte minst på de demokratiska och politis-

ka målen om delaktighet och inflytande, kom i riklig mängd under senare 

hälften av 1900-talet. Generellt har alla rätt till full delaktighet i samhället. 

Men hur ser verkligheten ut? Delaktigheten är villkorad. Om jag är en per-

son med utvecklingsstörning så är det inte självklart att bara kliva ut och 

säga: Här är jag, jag ska också vara med. 

 

Drivkraften till att skriva den här avhandlingen är en önskan att bidra med 

kunskaper som kan vara till hjälp i det arbete som i synnerhet i särskolorna 

                                                 
1
 Uttrycket världens opålitlighet har jag hämtat från Karl Jaspers filosofi om livets gränssituationer.   

Jaspers, K. 1963.  
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och i sociala omsorgsverksamheter görs till gagn för marginaliserade grup-

per.  

 

En utgångspunkt för mina studier är att världen är eller upplevs som opå-

litlig. För att kunna förhålla oss till att livet pågår i en opålitlig värld behö-

ver vi förlita oss på varandra. Att den enskilde ofrånkomligen är utelämnad 

till sin nästa beskrivs av den danske teologen och filosofen Knud Ejler 

Løgstrup på ett både vackert målande och otäckt omskakande sätt i Det 

etiska kravet. I stora delar av vardagen har hem, familj, samhälle, lärare och 

omsorgspersonal makten. De har mandat att bestämma och välja strategier 

för hur tiden för den enskilde ska tas till vara och med vilket innehåll da-

garna ska fyllas. Det förhållningssätt som möter eleven i skolan spelar roll.  
 

Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess gestalt. Vil-

ken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är jag med om att bestämma 

genom min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, 

skiftande eller enformig – och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte 

genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett outta-

lat, så att säga anonymt krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår 

hand.
2
 

 

Genom distinktioner och begrepp vill jag tydliggöra hur särskolans peda-

gogiska arbete kan formulera en medvetenhet om det förhållningssätt som 

bidrar till att göra tillvaron mindre opålitlig för eleven och att som lärare 

på så sätt ta vara på det liv som elevens tillit lägger i vår hand. Løgstrups 

och i anslutning till honom Zygmunt Baumans påstående är att det krav 

som faktiskt följer med livet, det etiska kravet, är att ta vara på den andra 

människans liv. Om kravet inte beaktas ödeläggs livet för den andra män-

niskan. Ett tredje alternativ finns inte.3 Förhåller det sig på detta sätt bety-

der det att också en lärares val av pedagogiskt förhållningssätt bidrar till att be-

främja eller ödelägga livet för de människor vi, lärare och omsorgspersonal, är satta 

att hjälpa. Häri ligger den avgörande förutsättningen för det problem som avhand-

lingen ska belysa.  

 

I särskolan och inom den sociala omsorgens verksamhetsområden kan de 

olika pedagogiska förhållningssätten som används te sig ungefär lika. 

Ibland beskrivs olikheterna på oklara och vilseledande sätt. Ett exempel är 

                                                 
2
 Løgstrup, K. E. 1994, sid 50–51 

3
 Se t ex Løgstrup, K. E. 1994, fotnot 11 sid 297 och Bauman, Z. 1996 
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den vilseledande distinktionen mellan omsorg och kunskapsförmedling.4 

Viktigare enligt min uppfattning är distinktionen mellan två helt skilda 

förhållningssätt till det etiska och pedagogiska ansvaret. 

 

I skolans vardag tycks ibland det som ser ut som lek vara lek, en omsorg 

om barnet på barnets betingelser och som kan konkurrera med kunskap 

och undervisning. Men skolans och lärarens förhållningssätt till leken 

tycks spela roll för om det är lek.  

 

Lilla Märta gick i en klass där lek tilläts på bestämda tider eller efter lära-

rens anvisningar som en del i ett visst moment av ett ämne. En dag när 

Märta hälsade på en kompis i en annan klass hörde jag henne säga något 

märkligt. Hon stod mitt i det till synes kaotiska rummet med de många 

lekarna på gång, lekarna som bestämdes av eleverna, och sa: 

  

– Hos oss är det bara på låtsas.  

 

Den lilla flickan förstod skillnaden mellan riktig lek och låtsaslek. Hon gav 

uttryck åt sin upptäckt av en avgörande distinktion i pedagogiskt arbete. 

Hon fäste vår blick på att lek kan vara barnets lek som barnets eget arbete 

med att förstå livet eller lek kan vara ett inslag i den vuxnes sysselsättning 

av barnet på den vuxnes betingelser, ”lek på låtsas”. Hon ger oss ett red-

skap för att beskriva två olika förhållningssätt i det pedagogiska arbetet. 

Hennes upptäckt säger att det kanske spelar roll med vilket förhållningssätt 

som leken får ske i skolan. Jag har i avhandlingen valt att kalla de olika 

förhållningssätten styrande och efterföljande: 

 

Ett styrande förhållningssätt för att ta tillvara elevens behov (av lek) 

men på lärarens betingelser varvid elevens arbete med verklighetens 

opålitlighet riskerar bli ett arbete som enbart blir ”på låtsas”.   

 

Det alternativa förhållningssättet är:  

 

Ett efterföljande förhållningssätt för att ta till vara elevens arbete på 

elevens betingelser när eleven utför sitt arbete med att förstå och 

                                                 
4
 Se t ex Skolverket 2007 och 2009 
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hantera verklighetens opålitlighet – ett pedagogiskt arbete som jag i 

avhandlingen kallar elevens livsförståelsearbete.  

 

Uppgiften 

Avhandlingens syfte kan inledande tentativt beskrivas som att visa på in-

nebörden i och problem i samband med valet av förhållningssätt i det peda-

gogiska arbetet.  

 

Jag behandlar distinktionen mellan två pedagogiska förhållningssätt, det 

efterföljande och det styrande. Dessa benämningar förstår jag som perspek-

tivval för förståelse av det fenomen som jag i avhandlingen beskriver. Av-

handlingens syfte är således inte en empirisk studie av särskolans arbete. Det 

handlar snarare om en pedagogikfilosofisk analys. 

 

Uppgiften kan därför preciseras som att med begrepp och distinktioner visa på 

innebörden i och problem i samband med valet av förhållningssätt i det 

pedagogiska arbetet.  

 

Alla aktiviteter som utförs i skolan syftar ytterst till att ”lära för livet”. En 

viktig sida av denna livsförståelse är att hantera livets opålitlighet. I syn-

nerhet är detta viktigt i det pedagogiska arbete som handlar om elever i 

särskolan.  

 

I skolan utförs arbete, i dagligt tal kallat skolarbete. Skolplikten innebär att 

barn under nio års tid av sitt liv ska utbilda sig. Utbildningen ska innehålla 

arbete utifrån det som står skrivet i kursplanerna betecknade med kursko-

der och med syften, mål och betygskriterier anvisade. För att fullgöra plik-

ten och kunna göra vad styrdokumenten anvisar behöver de flesta i särsko-

lan arbeta med annat än att lära för skolan. Det behövs annat arbete och 

andra sysslor, före eller parallellt. Det behövs sådant som eleverna själva 

initierar och tycker är viktigt.5 I särskolan ställs särskilda krav på omsorgen 

av eleverna utifrån deras individuella behov av stöd. Är syftet att bidra till 

                                                 
5
 Efter de nio första skolåren sker utbildningarna utan plikt enligt Lpf94, Läroplanerna för de frivilliga 

skolformerna. Men livsförståelsearbetet sker, enligt min erfarenhet, före det jag kallar skolarbete eller 

parallellt med detta även i de frivilliga skolformerna gymnasiesärskolan och särvux. Skolverket 2004 
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elevens arbete med att hantera livets opålitlighet så krävs förmodligen i det 

pedagogiska arbetet också en förförståelse av det som jag valt att kalla ele-

vens livsförståelsearbete.  

 

Elever behöver arbeten som enligt den lilla flickan Märta är ”på riktigt”. 

Det rör sig om flera sorters arbeten, både för elever och för lärare – för att 

just kunna hantera livets opålitlighet. Dessa olika former av livsförståelse-

arbeten illustreras, diskuteras, analyseras och teoretiseras i avhandlingen.  

 

Avhandlingens syfte kan därför nu ytterligare preciseras som att med be-

grepp och distinktioner visa på innebörden i och problem i samband med 

valet av förhållningssätt i det pedagogiska livsförståelsearbetet. 

 

Det bakomliggande imperativet för skolans livsförståelsearbete ligger i det 

fenomen som formuleras i existensfilosofin och i synnerhet av K. E. 

Løgstrup om att ”vilken omfattning och färg den andres värld får för ho-

nom själv, är jag med om att bestämma genom min hållning till honom. 

Jag bidrar till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller en-

formig – och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte 

genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning. Därför 

finns det ett outtalat, så att säga anonymt krav på oss om att ta vara på det 

liv som tilliten lägger i vår hand.” 

 

Avhandlingens syfte kan nu preciseras som att  

 

med begrepp och distinktioner visa på innebörden i och problem i samband 

med valet av förhållningssätt i det pedagogiska livsförståelsearbetet, utifrån 

en förståelse av det pedagogiska imperativ som ligger i att i särskolan och i 

annan social omsorgsverksamhet lägger eleven påtagligt sitt liv i lärarens 

hand.  

 

Teoretiska förutsättningar 

Liv kan betraktas som synonymt med existens, livsförståelse handlar om 

existensförståelse, alltså faller uppgiften inom ramarna för existensfilosofisk 

och hermeneutisk teori. Betydelsefull i det sammanhanget är den tradition 

som uppmärksammar distinktionen mellan förståelse och förklaring. Orien-
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teringen inom detta fält har ett av sina rotfästen hos Wilhelm Dilthey som 

formulerade att liv ska inte förklaras, liv ska förstås.6  

 

Då vardagsverkligheten och vad som sker mellan människor, mellan läraren 

och eleven, mellan personalen som ska ge omsorg och personen som an-

sökt om omsorg, ska förstås bör en ontologi som utgår från ömsesidighe-

ten, interdependensen, tillämpas. De specifika teorier som är viktiga för un-

dersökningen av det jag valt att kalla livsförståelsearbetet har alltså hämtats 

ur den existensfilosofi där interdependens har en framträdande plats. Dessa 

teorier står i en tradition med rotfästen hos bland andra Martin Buber, 

Erik Gustaf Geijer, Paul Tillich och Karl Jaspers. Inte minst har filosofen 

och teologen Knud Ejler Løgstrup och av honom inspirerade filosofer ut-

gjort för denna avhandling framträdande teoretiska huvudkällor.7  

 

Løgstrup gör en fenomenologisk analys av verkligheten genom att arbeta 

med distinktioner och kontrasterande begrepp. Hans analyser av vad tillit 

är och inte är kan ses som en teoretisk förutsättning för denna avhandlings 

analys.8 Begreppsapparaten jag funnit i Løgstrups texter syns också an-

vändbar för att klargöra innebörden av funderingarna kring livsförståelse-

arbetet, att försöka förstå varför eleverna gör som de gör. De fenomen som 

studien problematiserar är t ex livsförståelsen och dess förmedling i den pedago-

giska situationen samt spontana och kretsande livsyttringar.9 Även etik och social 

omsorg ser jag som i sammanhanget viktiga fenomen och där tar jag till 

hjälp Henry Cösters arbeten.10  

 

Fruktbara analyser av Løgstrups filosofi för vårdvetenskapen finns också 

hos Kari Martinsen.11 Paul Tillichs reflektioner utifrån hans analys av be-

greppet mod kan ses som exempel på ett teoretiskt och metodiskt arbete i 

                                                 
6
 Se t ex Cöster, H. 2009, sid 11–71 

7
 Lars-Olle Armgard (1971/1993), Henry Cöster (2003 och 2009), Ole Jensen (2007), Svante Ewalds 

(1993), Esbjörn Särdquist (2005 och 2010) m fl 
8
 Løgstrup, K. E. 1994 

9
 Løgstrup, vars begreppsapparat, analyser och grundläggande förståelse av existensförståelsens 

ontologi är intressant för min teoribildning. Fruktbarheten i denna ansats har visat sig för en lång rad 

olika områden. Se t ex antologierna dels av Bugge, D., Böwadt, P. R och Sørensen, P. Aa. (red.) 

2005 och dels av Bugge, D. och Sørensen, P. Aa (red.) 2007 
10

 Se t ex Cöster, H. 2003 och 2009 
11

 Se t ex Martinsen, K. 2005 i Bugge, D., Böwadt, P. R. och Sørensen, P. Aa. (red.) 2005 och Mar-

tinsen, K. och Eriksson, K. 2009 
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den tradition som denna avhandling står i.12 Løgstrups filosofi är inte 

främst epistemologisk utan ontologisk till sin karaktär. Han analyserar 

verklighetens problem som han menar är med livet givna. Det torde vara 

möjligt att ur hans ontologi hämta kunskap användbar för att förstå hur vi 

ska förhålla oss inom pedagogisk verksamhet för de människor vars liv, 

vardagligt uttryckt, inte ”fallit på plats”.13 Vårdvetenskapen har gjort den 

erfarenheten trots att Løgstrup inte skrev om vård- och omsorgsfrågor. 

Denna avhandling har på motsvarande sätt en förutsättning i en av bland 

andra K. E. Løgstrup bearbetad existensfilosofi.  

 

Avhandlingen belyser och diskuterar metodfrågor snarare än metoder. Det 

pedagogiska arbete som syftar till en metod för att effektivt och ändamåls-

enligt styra eleven måste hållas isär från ett pedagogiskt arbete, som är fö-

remålet för denna avhandling, ett arbete som syftar till att befrämja elevens 

egen livsförståelse. I första fallet handlar det om metod, i andra fallet hand-

lar det om metodfrågan. Distinktionen har jag hämtat från ett helt annat 

fält än det pedagogiska, från teologen Gustav Wingrens bok Teologiens me-

todfråga.14 Han påpekar att metoder finns det många av. Istället för att hitta 

på eller utveckla nya bör de som finns analyseras för att göra det möjligt 

att fixera det problem eller den fråga som det metodiska arbetet avser att be-

arbeta. Innan man fastställer metoden måste man klarlägga den fråga, det 

problem som metoden avser att befrämja. I den här avhandlingen diskute-

ras frågan om elevens livsförståelsearbete. Jag har valt att försöka identifiera 

livsförståelsearbetets grundläggande pedagogiska förförståelse eller dess 

grundläggande metodfråga. Den vill jag karaktärisera genom att analysera 

dess förhållningssätt. Istället för att fråga ”Med vilken metod löser vi det pe-

dagogiska uppdraget?” så handlar avhandlingen om att tydliggöra ”Vilka är 

de problem som ges med den verklighet där problemen finns?” Det är inte 

forskaren som hittar på det pedagogiska uppdraget. Det är inte heller lära-

ren som metodiskt löser livsförståelsens problem för en elev. Det handlar 

om att ha ett sådant förhållningssätt att man som lärare kan hjälpa och 

                                                 
12

 Tillich, P. 1977 
13

 Om pedagogik handlar några avsnitt i Løgstrup, K. E. 1991 med rubriken ”Inkaldelse af barnet till 

klassekampen”, alltså något annat än vad jag intresserar mig för inom pedagogiken. Reflektioner om 

hur lärare bör vara lika hänsynsfulla mot barn som mot vuxna finns under rubriken ”Urørlighedszo-

nen” i samma bok, vilket diskuteras i den här avhandlingens kapitel 3, i avsnittet ”Det etiska kravet”. 
14 

Wingren, G. 1954 



16 

 

inte hindra eller försvåra elevens livsförståelsearbete. Eleven arbetar med 

sin egen livsförståelse. Livets mening och tilliten i en opålitlig värld är inte ett 

problem som metodiskt ska lösas, det är problem som ska göras hanter-

bart. Därför måste det pedagogiska arbetet, som är föremål för analys i 

denna avhandling, vara ett arbete som bedrivs av eleven, och lärarens upp-

gift bestäms därmed av ett efterföljande förhållningssätt och inte det för-

hållningssätt som på förhand styr arbetets syfte.  

 

Inledningsvis påpekades svårigheten med att vara delaktig ute i världen för 

en person med utvecklingsstörning. Det finns ett arbete att utföra för den-

na person, ett arbete för att förstå att att jag, jag finns för att därmed så 

småningom kunna våga gå ut i en opålitlig värld och säga: Här är jag. Jag 

ska också vara med. Detta arbete kallar jag livsförståelsearbete. 15 Livsförståelse-

arbete innehåller enligt mitt sätt att se flera sorters arbeten. Innan jag klar-

gör detta behövs några ord om lärande i samband med livsförståelsearbe-

tet. 

Lärande är mer än det läraren kan styra 

För att belysa hur man kan se på det lärande som jag tycker hör samman 

med livsförståelsearbetet lånar jag några ord från Christina Osbecks av-

handling, Kränkningens livsförståelse.16 
 

 
Det är i människors vardagliga samspel, i dessa subtila processer människor emellan, ett 

lärande sker. … Lärandet är ett gemensamt/re/konstruerande, ett begripliggörande av till-

varon. Gemenskapen utgör ett forum för kontinuerlig tolkning av vardagen.
17

 

 

I gemenskapen, i samtalet finns ömsesidigheten, den komponenten inom 

existensfilosofin där Løgstrup och av honom inspirerade filosofer har i fo-

kus. Där livsförståelsesamtalen, det vill säga delar av livsförståelsearbetet 

äger rum är det själva ömsesidigheten som gör att saker kommer till tals. 

 

Viktigt att betona är att livsförståelsearbetet inte innebär att frågor om livet 

ställs och de rätta svaren levereras av läraren. Istället kan man säga att lä-

randet sker tillsammans, i ömsesidighet i den värld som delas av lärare och 

elever och under påverkan av de samhällsvillkor vi alla ingår i. Lärande 

                                                 
15

 Som den lilla flickan Märta såg: ett arbete på riktigt – inte på låtsas. 
16 Osbeck, C. 2006. Se också Osbeck, C. 2009. 
17

 Osbeck, C. 2006, sid 57 
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sker aldrig så som någon (exempelvis läraren) eller något (exempelvis läro-

planen) avser. Lärarens roll kan också ses som Adorno säger om subjektets 

uppgift: att vara ett ”via” där andra krafter kan verka snarare än att tro att 

det som sker är egen förtjänst.18Studien handlar om att försöka förstå de 

strukturer och det innehåll i påverkansfaktorerna som är en följd av det 

pedagogiska valet: påverkan genom att styra eller genom att följa efter. 

Lärprocesser ses i ljuset av deras möjligheter till, och tillåtelse av, livsförstå-

elsearbete. Livsförståelsearbetet behöver begrepp som gör att det kan syn-

liggöras, tillämpas och talas om.  

Livsförståelsearbete kan sägas innehålla en mängd olika arbeten  

Livsförståelsearbete är arbeten som eleven och läraren utför. Livsförståelse-

arbete är  

 ett arbete där eleven förstår sig själv och sitt liv 

 ett arbete där eleven upparbetar en livsförståelse som möjliggör ett 

varande i världen i gemenskap med andra  

 ett arbete där pedagogen biträder och möjliggör elevens livsförståel-

searbete för att våga möta världens opålitlighet  

 

Pedagogen kan få uppdraget eller besluta sig för att låta livsförståelsearbete 

vara det primära i utbildningen. Detta arbete kan motiveras också av ett 

intresse att förändra det rådande, att visa på att saker kan vara annorlunda, 

ett så kallat emancipatoriskt imperativ. Förhållningssättet som används 

syftar till att befordra en tillit att leva i en opålitlig värld. 

 

Olika förhållningssätt – olika livsförståelser 

Tillskapande av en pedagogisk miljö som möjliggör livsförståelse kan göras 

på olika sätt. Jag menar att pedagogen kan förhålla sig till det som sker i 

praktiken på ett efterföljande eller ett styrande sätt i syfte att lösa det pedago-

giska uppdraget. 

 

Resultatet av arbetet där styrande förhållningssätt används blir att en an-

nan typ av livsförståelse utvecklas än vid efterföljande förhållningssätt. Va-

let är inte självklart utan komplext. Används ett styrande förhållningssätt 

måste man ha en mycket medveten hållning. Att styra innebär bland annat 

                                                 
18

 Adorno, T. W. 2000 
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att förhålla sig till risken av att förtrycka. Likaså rymmer det efterföljande 

förhållningssättet faror. En intressant aspekt på styrande strukturer för lä-

rande ges i artikeln Friheten i tvångets katekes som handlar om Martin Lut-

hers ambitioner med ”styrande” katekesstudier och krav på att kunna utan-

till.19 Metoden han rekommenderade var att upprepa morgon, middag och 

kväll, att läsa ur minnet, ”… och man bör inte ge dem [barnen] vare sig 

mat eller dryck, innan de har gjort det.”20 Henry Cöster frågar: ”Vad ligger 

i detta oresonliga krav på att kunna texter utantill?”21 Ett krav som låter 

kränkningen vara inlärningsverktyg.22 Svaret skulle kunna vara, enligt Cös-

ter, att Luther menar att människans frihet bygger på att hon kan språket. 

Språket är primärt – inte skrivandet. Ska människan vara fri måste hon 

kunna det levande språket oberoende av om hon kan läsa eller inte. Hon 

behöver inte bli beroende av dem som har makt att läsa och tolka det som 

står skrivet. Språket är frihetens verklighet som ger henne delaktighet i 

samtalet och gemenskap med andra. Genom det levande språket placeras 

hon i ”ömsesidighetens konkreta vardagliga verklighet”23.  

 

Inslag av brutalitet var vanliga i den tidens undervisningsmetoder, vilket 

kan vara en av orsakerna till att Luthers krav var möjliga att få gehör för 

och inte sågs som onormala. Ett nutida liknande exempel på att kränkning 

rekommenderas i det goda syftets namn finns inom sociala omsorgsverk-

samheter i Norge. Där infördes för några år sedan lagligt tillåtande av våld 

mot personer med utvecklingsstörning. En utvärdering av denna tvångslag-

stiftning har visat att det blir färre tvångs- och begränsningsåtgärder, enligt 

Kenneth Johansson, LSS-kommitténs ordförande.24 I betänkandet till ny 

LSS-lag föreslås en lagstiftning som tydligt ska ange när och hur tvångsme-

toder får förekomma med motiveringen att minska risken för övergrepp 

mot personer med funktionsnedsättningar.  

 

En risk med att ha ett efterföljande förhållningssätt på ett omedvetet sätt 

kan vara att det etiska kravet människor emellan, kravet att på bästa möjli-

                                                 
19

 Cöster, H. 2008 
20

 Cöster, H. 2008, sid 4 
21

 Cöster, H. 2008, sid 4 
22

 Osbeck, C. 2006 
23

 Cöster, H. 2008, sid 9 
24

 SOU 2008:77 
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ga sätt ta vara på det liv som lagts i min hand, inte beaktas. Begreppet ”ef-

terföljande” kan tolkas bokstavligt och en låtgå- attityd skulle därmed kun-

na utvecklas.   

 

Livsförståelse utvecklas olika beroende av det förhållningssätt pedagogen 

väljer. Men det är inte pedagogens egen livsförståelse som är avgörande för 

vilken sorts livsförståelse eleven har möjlighet att utveckla. Avgörande är 

pedagogens ambitioner att hjälpa barnet att lösa problemet med världens 

opålitlighet. Det vill säga själva uppdraget.  

 

Båda sätten, de som jag kallar efterföljande och styrande, är alltså sätt att 

skapa livsförståelse – men med olika risker och möjligheter. 

 

Det styrande förhållningssättets styrka kan vara att socialisationsprocessen 

betonas, man lär ett beteende som gör att man kan gå ut och säga ”Här är 

jag, jag ska också var med” – men erfarenheten av att vara förstådd som den 

människa man är saknas. Det kan vara med erfarenheten av att bli kränkt 

man går ut och säger ”Jag ska också vara med”.25 Detta resonemang utgör 

kärnan i skillnaden mellan de olika förhållningssättens konsekvenser som 

jag avser att vidareutveckla och medvetandegöra i den här avhandlingen. 

  

Jag menar att livsförståelsearbete är olika slags arbeten, alla viktiga för att 

bana väg för eller möjliggöra delaktighet och trygghet i en opålitlig värld. 

Livsförståelsearbete handlar om olika komponenters ömsesidiga påverkan 

av varandra i en dynamisk process. De olika livsförståelsearbetena graderas 

inte, har inte olika dignitet eller turordning. De ingår alla i lärprocessen. 

Alltså: livsförståelsearbete ska förstås som ett arbete där eleven synliggör sig 

själv, ett arbete där eleven skaffar sig en förmåga att skapa en livsförståelse 

som möjliggör ett varande i världen i gemenskap med andra samt ett arbe-

te där pedagogen biträder och möjliggör elevens livsförståelsearbete. Peda-

gogen har att välja ett efterföljande eller ett styrande förhållningssätt. 

                                                 
25

 Att delaktighetens innebörd och konsekvenser inte alltid tolkas enhetligt kan liknas med hur tolk-

ningen och de praktiska konsekvenserna av begreppet normaliseringsprincipen från slutet av sextio-

talet kan skilja sig åt: Bengt Nirje talade om normalt liv medan en annan betydelsefull uttolkare, Wolf 

Wolfensberger, talade om normalt beteende. Se t ex Nirje, B. 2003 
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Efterföljande och styrande förhållningssätt  

Betydelsen av begreppet efterföljande har för mig vuxit fram under årens 

lopp, pragmatiskt prövat i studier blandat med praktisk verksamhet.  

 

Enligt Wilhelm Sjöstrand härstammar ordet pedagog från 600-talet f. Kr. 

Pedagog kallades den grekiska slav som hade till uppgift att följa her-

remännens gossar till skolan. Pedagog betyder att leda någon vid handen.26 

Just detta, att leda någon vid handen, har en illustrativ poäng vad det gäll-

er den grundläggande skillnaden mellan efterföljande och styrande. Lära-

rens och elevens positioner visar skillnaden. Vem går först, läraren eller 

eleven? 

                                 
  

  

Friedrich Fröbel använder också begreppet efterföljande, i motsats till före-

skrivande.27 Formmässigt skulle föreskrivande kanske passa bättre som 

motpol till efterföljande. Men styrande känns lite mera modernt och har 

inte en lika negativ klang, vilket syns i synonymuppräkningen nedan.28  

  

Styra: hålla kurs, manövrera, föra, köra, lotsa, bestämma, leda, 

härska, regera, dirigera, kontrollera; ordna, sköta, ombestyra 

 

Föreskriva: bestämma, ålägga, påbjuda, stadga, utfärda bestämmel-

se om, förelägga, reglera, reglementera, diktera, anbefalla, beordra, 

ordinera 

 

                                                 
26

 Sjöstrand, W. 1968  
27

 Fröbel, F. 1995 
28

 Walter, G. 1991 

Pedagogen går före eleven 

Styrande förhållningssätt 

Eleven går före pedagogen 

Efterföljande förhållningssätt 
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Efterföljande förekommer inte i ordlistan men följa har en rad synonymer 

som hjälper till att precisera och ge en mer nyanserad bild av vad förhåll-

ningssättet handlar om. 

  

Följa: gå efter, gå bakom, förfölja; gå längs, förflytta sig längs, fär-

das utmed; rätta sig efter, lyda, efterkomma, iaktta, göra sällskap, 

ledsaga, eskortera, beledsaga, åtfölja, medfölja, observera, hänga 

med i, hålla sig underrättad om; begripa, förstå, inträffa efter, 

komma efter, avlösa, framgå, uppkomma, kunna slutas av, härleda 

sig från 

Avgränsning och val 

Är mitt val av ansats och distinktion mellan efterföljande och styrande det 

bästa? Kanske hade forskningsobjektet fått ett bättre belysande med ett 

annat angreppssätt? Jag bedömer det som viktigt att belysa mitt val av 

uppgift, teori och metod just med tanke på att det jag väljer bort kan utgö-

ra meningsfulla bra uppslag för fortsättningsforskning, inte minst när det 

handlar om min viktiga distinktion mellan styrande och efterföljande för-

hållningssätt.   

 

Ett sätt att handskas med och förstå två motsatta synsätt kan vara kontro-

versstudier, ett område inom sociologin som Thomas Brante varit med att 

utveckla.29 Studiet av vetenskapliga kontroverser enligt Brantes teori vän-

der sig emot den traditionella bilden av vetenskap som traditionslös och 

kontextlös. Inom pedagogikens vetenskapsområde har Anita Hjälme för-

sökt förstå kontroversen om läsinlärningsmetoder som den skildras i Lärar-

tidningen under tre olika tidsperioder. Hjälme fann att debattörerna utgick 

från olika dimensioner av läsinlärning. Det som styrde ställningstaganden för 

en sida, de så kallade Phonics-anhängarna, var en läsmetodisk och en läs-

teoretisk dimension medan de som företrädde den andra polen, Whole 

language, grundade sina ställningstaganden på vetenskapsteori och utbild-

ningspolitik.30 Vilka dimensioner är de mest framträdande för de val före-

trädare för efterföljande och styrande förhållningssätt gör när de kommer 

fram till vilket som är det bästa sättet?  

                                                 
29

 Brante, T. 2006 i Hallerstedt, G. (red.) 2006 och Brante, T. och Norman, H. 1966  
30

 Hjälme, A. 1999, sid 50 
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Analysarbetets metod 

För att genomföra uppgiften väljer jag en begreppsapparat, som byggs med 

några i sammanhanget relevanta fenomen eller begreppssfärer. Jag kommer 

att beskriva livsförståelsearbete i särskolans särskilda uppdrag och med 

hjälp av en rad från existensfilosofin hämtade begrepp såsom modet att 

vara till, det etiska kravet, skapande och kretsande livsyttringar, situations-

etik, social omsorg och gränssituationer. 

 

Analysen ser jag som betydelsegivare åt livsförståelsearbetet. På olika sätt 

ska analysbegreppen ha ”täckning” för vad jag menar att livsförståelsearbe-

te innebär; dels i rollen som en viktig komponent för delaktighet i det 

egna livet såväl som i samhällsgemenskapen, dels som kunskapskälla till 

hjälp vid lärares, skolledningars, omsorgspersonals och omsorgschefers 

ställningstagande i valet av förhållningssätt. Analysen argumenterar för att 

valet av efterföljande eller styrande förhållningssätt spelar roll för vilken 

sorts livsförståelse personen går ut i världen med. 

Att med distinktioner se alternativen  

Kritisk teori har några av sina rötter i något som ibland kallas Frankfurters-

kolan.31 Teorin är bred och har många inriktningar. Utan att ansluta mig 

till en av dess särskilda skolbildningar vill jag ändå räkna min studie till det 

kritiska teoriområdet. Genom att diskutera och relatera frågeställningar till 

begrepp förknippade med kritisk teori visas på vilket sätt denna genre in-

spirerat och har relevans för avhandlingsuppgiften: Begreppen är emanci-

pation, tillämpbarhet, dialektik, genomskinlighet, identifiering av sprick-

orna i det förhärskande och normativitet.  

 

Kritiskinspirerad teori använder jag som beteckning på ett forskningsarbete 

utifrån och med ett emanciperande syfte i kombination med en förståelse 

av att det förhärskande kan vara annorlunda – dominanta styrande för-

hållningssätt ”kritiseras” genom att visa på och tydliggöra ett alternativ. 

                                                 
31

  Die Frankfurterschule kallade sig en grupp intellektuella inom Institut für Socialforschung i Frank-

furt grundat 1923.  M. Horkheimer blev institutets direktör 1930. Till hans samtida hörde bland andra 

T. W. Adorno, W. Benjamin, E. Fromm och H. Marcuse. Adorno lade fram sin docentavhandling för 

Paul Tillich samma dag som Hitler tog makten i Tyskland 1933. Vid Hitlers maktövertagande stäng-

des institutet och dess medlemmar levde i exil. Institutet öppnades åter 1950, med Adorno och 

Horkheimer som direktörer. Till Frankfurterskolans andra generation räknas bland andra J. Haber-

mas och A. Wellmer. Se exempelvis Wiggershaus, R. 1994.  



23 

 

Detta görs just i emanciperande syfte. Analysens transcenderande ambition, 

det vill säga synliggörandet av att förhållanden kan vara annorlunda, har 

jag försökt realisera genom att använda många illustrationer och exempel 

från vardagsverkligheten.  

 

Ett inslag i kritisk forskning är dialektisk samhällssyn.32 Förståelse fördjupas 

genom att kontrastera fenomen mot varandra. Detta stämmer överens med 

angreppssätt i de specifika teorier jag använder då begreppen studeras. Men 

även de konsekvenser i ett samhälleligt perspektiv som följer av att få möj-

lighet till livsförståelsearbete kan med fördel ses dialektiskt. Möjligheten att 

förstå fenomen genom att visa på vad de inte är har betydelse för att lösa 

avhandlingens uppgift.  

 

En annan viktig frågeställning är huruvida forskningen kan visa på tillämp-

bara alternativ. En problematik ryms i den ambitionen. Förlorar forskaren 

sin kritiska blick när hon också är med i ”tillämpningspraktiker” eller med 

sina rön vill påverka praktiken? Frågan om forskning i den egna praktiken 

är komplicerad och viktig att ställa och fundera över. Att en forskares blick 

inte är glasklar, vilket i mitt fall kan befaras genom att jag är verksam inom 

fältet, kan kompenseras genom att genomskinlighet i processen eftersträvas.33 

Min ambition är att tydligt visa forskningsprocessen genom att klargöra 

hur teori och illustrationer hänger samman. Andra har därigenom möjlig-

het att avslöja skymda aspekter. Positiva effekter av att vara en lärare som 

forskar bör heller inte negligeras. Tillämpningsområdet kan av teori kom-

ma att utvecklas samtidigt som teorin justeras och utvecklas av tillämp-

ningen.34 I avsnittet Forskningsetisk reflektion diskuteras relationen lärare– 

forskare.35  

 

Avhandlingens sista del ägnas åt att fundera över möjligheter och hinder i 

tillämpning av vad som visat sig intressant under analysens gång. Denna 

”tillämpningsdiskussion” i avhandlingen ska inte uppfattas som exempel 

                                                 
32

 Se t ex Horkheimer, M. och Adorno, T. W. 1996, Marcuse, H. 1964 samt Alvesson, M. och Sköld-

berg, K. 2008 
33

 Se exempelvis Osbeck, C. 2006 
34

 Alvesson, M. och Sköldberg, K. 1994, sid 42 
35 

Se sid 36–38 under rubriken ”Lärare och forskare – dubbla roller i förhållande till livsförståelsear-

bete.”  
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på hur en efterföljande pedagogik lämpligen utformas. Det handlar istället 

om ett sammanfattande och tydliggörande av de problemkomplex eller 

områden där avhandlingens resultat kan få en roll att spela.  

 

Något de flesta människor är överens om är att vi bör ifrågasätta den struk-

tur som tillåter kränkningar. I min studie är kränkningarna gestaltade via 

förhållningssätt som utelämnar delaktighet, det vill säga de starkt styrande 

strukturerna i ofta förekommande förhållningssätt. Att visa på att de för-

hållningssätt som är förhärskande inte beaktar värdegrundens delaktighets-

imperativ är viktigt, eftersom det har betydelse för möjligheten av att få 

ägna sig åt livsförståelsearbete på de sätt som personerna själva väljer. Den 

aspekten anser jag vara dold i styrande förhållningssätt och det är viktigt 

att identifiera sprickorna i det förhärskande. Det som också riskerar att bli för-

dolt är den tillvaro fylld av kamp som utgör de anhörigas vardag och de 

problem som uppkommer genom ökat samhällsdeltagande. Risken med 

det styrande förhållningssättets goda avsikter kan illustreras av Adornos 

påpekande om att  

 

Lovsånger till solen är avgudadyrkan. Bara i den blick som söker sig till det av dess strålar 

förbrända trädet finns en aning om storheten i ett ljus som inte samtidigt behövde förbrän-

na den värld det bestrålar.
36

  

 

Tolkande ansats av sådant slag som antytts ovan kombinerat med ett kri-

tiskt ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten kallas ibland kri-

tisk hermeneutik. Viktigt är att synliggöra ”gryende diskurser”.37 Det läran-

de och den miljö där livsförståelsearbete aktivt tillåts kan rubriceras som en 

sådan gryende diskurs.  

 

Att min studie beaktar politiska aspekter visas också genom att ställa forsk-

ningsfrågor som ”olika elitgrupper inte vill ha”.38 Enligt min erfarenhet har 

företrädare för styrande förhållningssätt hittills inte visat något intresse för 

att ta del av andra synsätt. 

 

I och med detta resonemang gestaltas ett problem, med en kritisk forsk-

ningsansats benämnt ”risken för hyperkritik”, vilket innebär att forskaren 

                                                 
36

 Horkheimer, M. och Adorno, T. W. 1996, sid 241 
37

 Osbeck, C. 2006, sid 40 
38

 Se bl a Alvesson, M. och Sköldberg, K. 1994, sid 206 
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bör akta sig för att vara alltför kritisk på ett ensidigt och intolerant sätt så 

att de goda sidorna hos det kritiserade inte framträder. Jag söker komma 

till rätta med denna ”fara” genom att redovisa vad som anses vara de kriti-

serade förhållningssättens förtjänster samt att ange litteratur att inhämta 

dessa synpunkter ur. Det är här på sin plats att påpeka att det inte är fråga 

om kritik i gängse mening, att teorin kallas kritisk betyder snarare att den 

utgör en modell som lyfter det som inte syns och möjliggör argumentation 

kring detta. Ett exempel på en sådan argumentation utifrån mina rön inom 

den kritiska teorins möjliggörande skulle kunna vara: Att människor priorite-

rar att arbeta med livsförståelse kan aldrig märkas i ett starkt styrande samman-

hang där ett val inte ryms. Eller, för att återigen låna Adornos ord 
 

… den kritiska impulsen är densamma som motståndet mot den rigida konformiteten i var-

je dominerande impuls.
39

 

 

Sist i raden av inspirationspunkter från den kritiska teorin står normativitet. 

Värdegrundstexten i läroplanerna är normativ och ger tydliga implikatio-

ner med många exempel på att strävan efter delaktighet ska genomsyra ar-

betet. Ett av dem om skolans uppgift  

 
… är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i sam-

hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
40

 

 

Grunden till forskningen är att studera och ta ställning för just delaktighet, 

att söka finna hjälp för att delaktighet ska kunna realiseras. Att problemati-

sera om faktorer som innefattar begreppet delaktighet genom att försöka 

förstå livsförståelsearbete i en opålitlig värld handlar om att ta ställning. 

Avhandlingen handlar om en marginaliserad grupp, en grupp som har en 

historia olik de flesta människor beträffande medborgarskap eller delaktig-

het i samhällsliv. Det normativa kan verka provocerande men syftar på att, 

som Alvesson och Sköldberg uttrycker det: 
 

En bra tolkning tvingar människor att tänka till – och tänka om. Tolkningen skall alltså i 

viss mening bygga på och bekräfta människors föreställningar men också utmana och 

problematisera dessa. Kritiken lägger politisk mening till insikten genom att belysa de 

element av tvång och intresseladdning som ryms i varje särskilt fenomen.
 41

 

 

                                                 
39

 Adorno, T. W. 1976 i Adorno T. W. m fl 1976, sid 112 
40

 Skolverket 1994b, sid 3 
41

 Alvesson, M. och Sköldberg, K. 2008, sid 333 
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Kritisk forskning har alltså en ideologisk-politisk dimension med syftet att 

se alternativ.  

 

Tolkningar 

Med avhandlingens uppgiftsbestämning där en tolkning med hjälp av be-

grepp och distinktioner utgör ett viktigt metodgrepp är det extra viktigt att 

redovisa arbetets faser.42 Arbetsgången kan också beskrivas som att en 

vandring sker fram och tillbaka mellan olika skikt och nivåer. Genom att 

stödja mig på teorin om reflexiv tolkning i Mats Alvessons och Kaj Sköld-

bergs gestaltning anser jag mig till stora delar kunna klargöra på vilket sätt 

forskningsprocessen framskrider.43 Enligt författarna kan reflexiv tolkning 

betecknas som ett öppet spel av reflexion över olika tolkningsskikt eller nivåer. 

Dessa kan vara empirihantering, tolkning, kritisk tolkning och språk-

/auktoritetsreflektion enligt skissen nedan.44 Trots att modellen ursprungli-

gen använts i empiriska undersökningar har jag funnit dess resonemang 

om olika (tolknings)nivåer användbar även för min studie.  

 

Figur 1. Olika tolkningsskikt i reflexiv tolkning enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg  

 

Sekundärmaterial med fokus på utsagor, egna observationer m m  

Eftersom avhandlingens syfte inte är att bearbeta ett empiriskt material 

men istället analysera ett centralt problemområde finns det skäl att påpeka 

att det material av utsagor och observationer jag har att tillgå kan betraktas 

som en sorts ”sekundärmaterial”. Det är inte införskaffat till den här un-

dersökningen och behandlas inte som analysmaterial. Det illustrerar reflek-

tionen över livsförståelsearbetet. Illustrationerna är berättelser om erfaren-

heter från särskola, särvux och daglig verksamhet. Gestaltningen sker i 

form av citat från egna dagböcker, berättelser konstruerade från dagböcker 

eller minnesbilder samt från barnteckningar. Användningen av sekundär-

materialet på detta sätt går i linje med Alvessons och Sköldbergs resone-
                                                 
42

 Adorno skriver: ”Forskaren är ingen registreringsapparat” i Adorno, T. W. m fl 1976, sid 110 
43

 Framställningen i det här avsnittet bygger på sid 477–554 i Alvesson, M. och Sköldberg, K. 2008. 
44

 Alvesson, M. och Sköldberg, K. 2008, sid 492 

 

Element/nivå 

 

Fokus 

Interaktion med empiriskt material Utsagor, egna observationer m m 

Tolkning Bakomliggande innebörder 

Kritisk tolkning  Ideologi, politik, social reproduktion 

Självkritik och språklig reflektion Egen text, auktoritetsanspråk, selektivitet 
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mang om empirins betydelse i kritisk forskning. De talar om vikten av att 

inte nonchalera ”livets etnografi”, det vill säga den kontext forskaren har 

djupgående kännedom om ”bara därför att man inte kan placera en forma-

liserad forskningsprocedur mellan sig själv och denna rika empiri…”45 

 

Jag utför alltså inte en formaliserad empirisk forskningsprocedur. Det som i 

modellen ovan, figur 1, av författarna kallas empiriskt material ska i min 

användning läsas sekundärmaterial. Modellen anger att även om forskaren 

själv utfört det empiriska arbetet är inte empirin det centrala, men det är 

ändå nödvändigt att noggrant tolka och resonera kring materialet. Tyngd-

punkten bör ligga på tolkning av och resonerande relaterat till samhälls-

kontexten, vilket också är ett av tolkningsskikten i den här avhandlingen 

där reflektionen ofta hamnar. I de fall ett stort material finns bör man sov-

ra och enbart utnyttja de delar som är viktiga för att kunskapen ska verka 

emancipatoriskt.46 Utifrån detta resonemang motiveras att bara delar av 

mina under många år samlade anteckningar och bilder används till illustra-

tioner.  

 

Illustrationerna hämtas ur anteckningar från verksamheter med vuxna, till 

exempel lektioner med studerande inom särvux och handledningstillfäl-

len47 med personal inom dagliga verksamheter samt utvecklingsarbeten 

inom samverkansprojekt mellan daglig verksamhet och särvux. De olika 

projekten benämns ”Etiska torg”, ”Orden för din historia” och ”Livskarriä-

rer relaterade till arbetskarriärer”.48 Även från verksamheter med barn och 

ungdomar finns anteckningar. Dessa är från särskola samt gymnasiesärsko-

leverksamhet integrerad med särvux. Dagboksanteckningar skrivna av en 

kollega finns också att tillgå beträffande verksamheten med gymnasiesär-

skoleelever och särvuxstuderande.  

 

                                                 
45

 Alvesson, M. och Sköldberg, K.1994, sid 208 
46

 Alvesson, M. och Sköldberg, K. 1994, sid 217 
47

 Anteckningar över handledning har haft ett tvåfaldigt syfte. Det ena tjänar som ett sorts synliggö-

rande av deltagarna, de ser sina tankar och ord få form och gestalt vilket ibland kan förvåna i positiv 

bemärkelse. ”Har jag sagt något så klokt?” och liknande överraskningskommentarer är vanliga då 

anteckningarna från föregående handledningstillfälle läses av deltagarna. Det andra syftet är att ge 

stöd och överblick över processen. 
48

 Se Stefansson, I. 2002 och 2005.  
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Barnteckningar, så kallade veckobladsbilder, ritade av barn i syfte att be-

skriva vad som var viktigt skolarbete kan också sägas tillhöra sekundärma-

terialet liksom elevtexter. Med veckobladsbilder menas att varje barn ritade 

en bild i veckan vilka tillsammans utgjorde ett slags veckorapport som 

skickades hem till föräldrar.  

 

Tolkning med fokus på bakomliggande innebörder 

Gemensamt för tolkande ansatser, är att genom olika data försöka förstå 

vad andra människor gör och säger och översätta den kunskapen till all-

män kunskap. Görande och tänkande, praktik och teori är invävda i var-

andra i en fortgående reflektiv process.49  

 

Hermeneutik syns passa forskningsfrågan då det inte är fråga om att söka 

en metod utan syftet är att flytta fram den förståelsehorisont som idag 

gäller inom området.50 Den hermeneutiska ansatsen ger vid handen att det 

är omöjligt att kliva ur den verklighet vi söker förstå. Det är heller inte frå-

ga om att söka en korrekt tolkning, men en viktig komponent i förståelsen 

är att först förstå frågan. Varför är den viktig? Det blir då angeläget att 

klargöra ramarna – locating the interpretative project.51 För den här studi-

en kan några viktiga skäl anges: Studien görs i befrielsesyfte, omformande 

syfte och demokratiseringssyfte samt med önskan om att förbättra sociala 

praktiker.  

 

De två tolkningsinriktningar som valdes bort framför filosofisk hermeneu-

tik är klassisk hermeneutik och social konstruktionism. Den förstnämnda 

inriktningen förespråkar möjligheten att förstå det subjektiva på ett objek-

tivt sätt, och social konstruktionism, som visserligen har inslag passande 

för mina frågor, förnekar ontologins betydelse i tolkningen. Just frågor om 

ontologin i de olika pedagogiska skolbildningarna är av största vikt att söka 

klargöra.   

 

Problem som gäller hermeneutik är att ”förstå vad förståelse innebär”. Av 

den anledningen finns avsnittet med vetenskapsfilosofisk anknytning, Per-

                                                 
49

 Schwandt, T. A. 2005 i Denzin, K. och Lincoln, Y. 2005, sid 191 
50

 Gadamer, H-J. 1988 
51

 Schwandt, T. A. 2005 i Denzin, K. och Lincoln, Y. 2005, sid 202f 
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spektiv på förståelse, som har till uppgift att spåra förståelsebegreppet och 

dess historia i den gren av existensfilosofi som jag studerat.52 I en reflekte-

rande metod utgör vetenskapsfilosofiska och vetenskapshistoriska aspekter 

viktiga inslag. Att följa tankekedjor bakåt i tiden kan vara klargörande för 

att få fatt på nutida fenomen. Tolkningen gäller erfarenheter; elevers, om-

sorgspersonals, lärares, filosofers och samhällsforskares erfarenheter, för att 

nämna några.  

 

Vi ställs inte inför situationen att välja mellan olika kvalitativa inriktningar 

utan frågan är snarare att ta ställning till hur vi vill leva våra liv som forska-

re inom de sociala vetenskaperna, anser Thomas A. Schwandt.53 Kanske 

ligger det något i hans ord då en hermeneutisk ansats också innebär att låta 

sig gripas av sin forskning och vad den representerar.  

 

Inom hermeneutiken är förförståelsen eller fördomar att räkna med. Enligt 

Mats Alvesson och Stanley Deetz kan inte metodfrågor ses som en avgrän-

sad del av forskningsprojektet, de sätter sin prägel på hela projektet.54 Fo-

kus sätts på reflektion framför procedur.55 Av vikt är  

 

det sätt på vilket forskaren närmar sig ämnet, de frågor som ställs och svar som söks, de 

tolkningslinjer som följs och det slags beskrivningar och insikter som frambringas. Det vik-

tiga är ej de särskilda teknikerna och procedurerna.
56

  

 

Min studie av kritisk teori har resulterat i uppfattningen att metoden inte 

bestäms av forskningsfrågan, ej heller kan frågan bestämmas isolerat från 

metodöverväganden.  Forskningsfrågan, om livsförståelsearbetets innebörd, 

har uppstått i praktiker och metoden är att söka vidare i vardagens kamp 

och litteraturens begrepp för detsamma i en växelverkan där ömsesidigt 

bekräftande eller tvivel figurerar. Den del av metoden som innefattar att 

läsa existensfilosofisk litteratur och relatera till rön eller upplevelser från 

praktikerna är på ett sätt lätt att benämna. Upptäcka, uppleva och relatera 

är vad det rör sig om. Att låta sig förundras och gripas gäller den existensfi-

losofiska litteraturen likaväl som dagböcker eller minnesbilder från prakti-

                                                 
52

 Kapitel 2 inleds med ”Perspektiv på förståelse”. 
53

 Schwandt, T. A. 2005 i Denzin, K. och Lincoln, Y. 2005 
54

 Alvesson, M. och Deetz, S. 2000 
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 Alvesson, M. och Sköldberg, K. 1994, sid 370 
56

 Alvesson, M. och Deetz, S. 2000, sid 11 
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ken eller direktupplevelser. Det händer ibland att nyupptäckter från littera-

turen låter sig bekräftas samma dag i den pågående praktiken och vice ver-

sa. Citatet nedan bekräftar ytterligare insikten om att det inte går att kliva 

ur den verklighet man befinner sig i.  
 

Utnyttja befintliga empiriska studier och exempel och att därefter tolka och omtolka dessa 

utifrån den problemställning man valt. Dessutom bör den vidare empiri som man stöter på 

i olika sammanhang – från när man talar med bekanta till då man varseblir reklamskyltar 

på stan – nyttjas. En breddning av den empiriska receptiviteten är således viktig. Men av 

större intresse i föreliggande sammanhang är vilka insikter som man får från kritisk teori 

vid egen empirisk forskning. Begränsade egna empiriska insatser kan för övrigt användas 

för att komplettera befintliga studier och egna slumpmässiga observationer.
57

                                          

 

Det dialektiska tänkandet har redan berörts i avsnittet om kritisk teori men 

jag vill i den här metoddiskussionen åter betona vikten av att låta begrep-

pen förstås genom att också visa vad som inte är. Detta är alltså ett viktigt 

metodinslag.    

 

Kritisk tolkning med fokus på ideologi, politik och social reproduktion 

Om denna nivå i tolkningsskiktet har redan redogjorts på sidorna 22–26 

ovan, men sammanfattningsvis, med tanke på vad som är modellens fokus 

beträffande kritisk tolkning, särskilt ideologi och politik, vill jag nämna 

vikten av att visa på alternativ till det rådande och att identifiera sprickorna 

i detsamma. Att söka medvetenhet om var, i vilka omsorgstraditioner, oli-

ka förhållningssätt hör hemma kan ses som utmanande såväl för politiker 

som för fältets aktörer samtidigt som det kan vara ett steg på vägen till ny-

tänkande inom utbildning och social omsorg. Avhandlingstexten belyser 

dessa aspekter på flera olika ställen i samband med sammanhangs-, analys- 

och tillämpningsdiskussioner.  

 

Självkritik och språklig reflektion med fokus på egen text, auktoritetsanspråk och 

selektivitet   

Om självkritik säger Alvesson och Sköldberg sig ha ett annorlunda ställ-

ningstagande till forskaren och dennes subjektivitet än merparten av fors-

kare inom deras bransch. De menar att förförståelse visserligen är viktigt 

att redovisa men än viktigare är de kollektiva och pragmatiska inslagen.  

Mitt val att låta förförståelseavsnittet vara omfattande visar på just detta att 
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jag anser att det är viktigt att förstå de kollektiva och pragmatiska inslagen. 

Jag hoppas exempelvis kunna visa läsaren hur barnens arbete påverkar ar-

betslagets utveckling och vice versa.  

 

Att den språkliga reflektionen är selektiv på så sätt att det efterföljande för-

hållningssättet mera illustreras än det styrande, motiveras av att det jag 

menar med livsförståelsearbete inte ryms i styrande förhållningssätt. Därför 

bereds det inte lika stor plats även om distinktionen styrande och efterföl-

jande är ett viktigt metodgrepp för att förstå livsförståelsearbetet. Jag har 

inte funnit någon studie om särskolan där elevers arbete med livsförståelse 

är i fokus vilket också har bidragit till ställningstagandet att prioritera - eller 

selektera.    

 

Den språkliga reflektionen är avhandlingens kärna. Reflektionen rör sig på 

olika plan och gestaltas på olika sätt men med den gemensamma nämna-

ren att söka de ord, begrepp och distinktioner som ger pregnans åt förhåll-

ningssättet inför pedagogiskt arbete vid elevens livsförståelsearbete.     

Forskningsetisk reflektion 

I avhandlingen förekommer rikligt med illustrationer i form av berättelser 

och bilder. Illustrationerna är hämtade från särskola, särvux och sociala 

omsorgsverksamheter där jag på olika sätt varit verksam, mestadels som 

lärare men ibland också som handledare för personal. Det här avsnittet 

syftar till att belysa några problem och möjligheter som jag ser följer med: 

dels att använda illustrationer från egen praktik, dels att ha två roller i för-

hållande till livsförståelsearbetet, rollen som forskare och rollen som lärare. 

Jag diskuterar också att forskningens roll kan ses som en del av det etiska 

ställningstagande som det med livet givna ansvaret för den andra männi-

skan innebär. Inledningsvis nämner jag en generell problematik vid forsk-

ning som rör personer med utvecklingsstörning, den om företrädare. 

 

Företrädarfrågan 

Att välja företrädare som kan vara behjälpliga vid kontakter och som stöd 

för människor med utvecklingsstörning i en forskningsprocess är en kom-

plex fråga. Inom sociala omsorgsverksamheter har företrädarfrågan alltmer 

aktualiserats i och med att ett större samhällsdeltagande kommer flera 

människor till del. Det är inte självklart att en åldrig anhörig är den före-
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trädare som bäst har möjlighet att sörja för personen och bevaka rätten, 

vilka är uppgifter som en god man erläggs i sitt uppdrag. Alla har inte en 

god man utan måste sätta sin lit till anhöriga, som trots sitt engagemang 

och sin önskan att hjälpa inte alltid räcker till. Personal inom omsorgsverk-

samheter kan också vara företrädare och de som bör tillfrågas som stöd för 

personen i forskningssammanhang. Den som är god man har inte heller 

alltid i sitt uppdrag ovan angivna stödfunktioner. Förordnandet kan enbart 

röra ekonomi. Dessutom innebär tillsättandet av god man inte några ga-

rantier för att denne är en bra god man. Kravet är att personen ska vara 

rättrådig. Inget finns lagstadgat om antalet uppdrag vilket kan innebära att 

en god man är förordnad till många fler uppdrag än denne i realiteten har 

förutsättningar att hinna med. Att reda ut vem eller vilka som är forsk-

ningspersonens bästa företrädare kan i en del fall bli knepigt och kräver 

noggranna överväganden och samverkan mellan flera som känner perso-

nerna.58 Företrädarproblematiken är inte lika central i en teoretisk be-

greppsundersökning som den skulle ha varit vid en empirisk undersökning 

men vad gäller beslutet att ta med rikligt med illustrationer ser jag mig själv 

med stöd av den kännedom jag har om personerna och situationerna som 

personernas företrädare. I relationen till de människor som har visat mig 

hur viktigt det är att få möjlighet att arbeta med livsfrågor finns ett ansvar 

och en företrädarplikt att fördjupa kunskapen och sprida den. 

 

Illustrationer av begrepp och verksamhet 

Det var sedan jag konstaterat att livsförståelsearbete inom särskola och om-

sorgsverksamheter sällan omskrivs eller debatteras i fackpress och offentlig 

debatt som jag valde att ge undersökningen om livsförståelsearbetet en teo-

retisk karaktär. Jag prioriterade att pröva en begreppsapparat som skulle 

göra det förståeligt och beskrivbart, det vill säga en livsförståelsearbetets 

teori framför en empirisk undersökning. Studier av livsförståelsearbetet på 

plats, i särskolan eller den sociala omsorgsverksamheten, kräver adekvata 

ord och begrepp. 

 

Jag beslöt att granska livsförståelsearbetet genom att försöka förstå det i 

relation till de frågor om livet och levandet som sysselsätter alla mer eller 

mindre vid olika skeenden i livet. Filosofer och teologer ägnar sina yrkesliv 
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 Se exempelvis Grauers, P. H. 1994 och Sehlin, E. 1996 
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åt existentiella frågor och de är deras texter som i första hand utgör källor-

na i min undersökning. Ett av de etiska ställningstaganden som behöver 

göras vid den här typen av forskning gäller inte själva begreppsanalysen 

utan de illustrationer med vilka jag tydliggör mina resonemang: Vilken rätt 

har jag att illustrera mina resonemang med glimtar från andra människors liv 

och förhållanden så som jag tolkar dem? Den mänskliga faktorn innebär 

att risker finns för igenkänning, kränkningar och andra icke önskvärda 

konsekvenser. Med stöd av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-

rådets, HSFR:s, etikkommittés uttalande om forskningskravet, som i 

många fall väger tungt, har jag kommit fram till att riskerna för kränkning 

och integritetsintrång, som i olyckliga fall skulle kunna upplevas av någon 

av personerna vars delar av deras avidentifierade livsförståelsearbete illu-

streras, är minimala i förhållande till nyttoaspekterna. Den risken väger jag 

mot att den här forskningen skulle kunna komma de människor till nytta 

som själva är oförmögna att föra sin talan, delta i offentliga samtal, ställa 

krav och strida för sin sak. 

 

Det vore närmast oetiskt att avstå att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att 

förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors med-

vetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.
59

 

 

Forskningskravet bör relateras till individskyddskravet där kravet på sam-

tycke ingår. Termen ”Informerat samtycke” blir knepig att använda för 

vuxna personer med utvecklingsstörning då de inte kan förstå vidden av 

medverkan i forskning på det sätt som frågan förutsätter. Barn har föräldrar 

eller målsmän som tar ansvar för en medverkan i forskningssammanhang, 

men utgångspunkten för det informativa samtycket beträffande barn är 

också kompetens, det talas om det kompetenta barnet eller barnet som 

agent.60 Alltså handlar det om att ha en kompetens som innebär att ”förstå 

sitt eget bästa”, förstå vad man säger ja till. En sådan argumentation är inte 

oproblematisk att göra när det gäller människor med kognitiva funktions-

hinder. Vuxna personer med utvecklingsstörning är myndiga och ”hu-

vudmän” i sina egna liv och är de som ska ge sitt informerade samtycke. 

De barn som deltog i de praktiker ur vilka illustrationerna är hämtade är 

nu vuxna män och kvinnor. Medgivande för att använda teckningarna och 
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berättelserna runt dem har inhämtats. Teckningarna är produkter som kan 

kännas igen men där är risken inte så stor på grund av den långa tid som 

har förflutit. Teckningarna tilläts även av anhöriga att användas för analys i 

min D-uppsats. Även om anhöriga enligt lagens mening inte är självklara 

företrädare för vuxna personer med utvecklingsstörning kan ändå det fak-

tum att de tillät publicering och såg vikten av ett utvecklingsarbete rörande 

deras barns skolverksamhet en gång i tiden säga något om forskningsrele-

vansen.  

 

De andra som berörs av illustrationerna från mina dagboksanteckningar 

har inte tillfrågats då jag bedömer att risken för igenkänning är mycket li-

ten. Att ställa frågor om jag får illustrera en teoretisk tydning omkring ett 

begrepp, ett livsförståelsearbete från en verksamhet så livlig och mångfacet-

terad och vilken sträckte sig över en lång tidsperiod för länge sedan känns 

inte ändamålsenligt i dag. Det skulle innebära att jag letade upp ”barnen”, 

som sedan länge är vuxna personer mitt i livet, och begärde att de skulle ta 

ställning till att forskning får ske om ett begrepp som jag tycker att deras 

utbildning handlade om. Företrädarfrågan som diskuterades i början av 

avsnittet kan lika gärna innebära att jag eller annan personal med stor kän-

nedom om dels verksamheten och därmed barnen dels vikten av forsk-

ningsfrågans belysande skulle kunna vara de som bäst företrädde dem vid 

en förfrågan.  Här är ansvarsfrågan av stor vikt, och med utgångspunkt i 

just ansvaret bedömer jag att det inte är relevant att långt senare skapa oro, 

dra fram något gammalt i ljuset eller avstå från att forska om viktiga frågor 

som personerna inte har möjlighet att förstå och ta ställning till.61 Om-

sorgsprästen och forskaren Nalle Öhman har i sin avhandling reflekterat 

över frågan om informerat samtycke på liknande sätt. Han hävdar att svå-

righeten i allmänhet brukar överbetonas och att personer som känner 

forskningspersonerna väl också kan tolka och bedöma även ickeverbala 

svar genom att observera kroppsspråk. De flesta personer, även de med 

grava funktionshinder, kan meddela om de trivs eller vantrivs i en situa-

tion.62 Även fast det för min del inte är fråga om en sådan tolkning i situa-

tionen, situationen är förbi för länge sedan, ser jag att min kännedom om 

                                                 
61

 Närvänen, A-L. och Näsman, E. 2006 
62

 Öhman, B. N. 2008 



35 

 

de personer det handlar om i de avidentifierade illustrationerna säger mig 

att de skulle ge sitt samtycke om de kunde ta ställning till frågan. 

 

Etikens ständiga närvarande 

Olika traditioner att ta ställning till i synen på etik är att endera se etiken 

som ett problem som ska lösas med regler och metoder eller tänka sig situ-

ationen överordnad regeln: Etik finns alltid med och man måste alltid för-

hålla sig till detta. 

 

…, knowledge of what others are doing and saying always depends upon some back-

ground or context of other meanings, beliefs, values, practise, and so forth. Hence, for vir-

tually all postempiricist philosophies of human sciences, understanding is interpretation all 

the way.
63

 

 

Att analysera och reflektera kring vardagsverkligheten är ett sätt att ge möj-

lighet för de människor som inte själva kan tala för sin sak att få sina vill-

kor belysta. Det kan leda till att röster som så länge tystats kommer till tals 

i ett offentligt samtal. Sedan ungefär femton år tillbaka har människor med 

utvecklingsstörning enligt lagen tillerkänts ett medborgarskap som andra 

kommuninvånare, från att tidigare varit säromhändertagna av landstinget. 

Under den tid vårt samhällsbygge gav oss allt mer välstånd ger historie-

skrivningen om människor med utvecklingsstörning oss vetskap om olika 

övergrepp. Ett av dessa visas av att människor med utvecklingsstörning i en 

massgrav på Norra Kyrkogården i Lund under åren 1935 till 1965 begrav-

des utan sina namn inristade på gravstenen. Inskriptionen lyder istället Var 

resan stormig huru skön är hamnen. Karl Grünewald påminner oss om att den 

statliga kommissionen SOU 1936:59, som betecknade personer med ut-

vecklingsstörning som avfallsprodukter som oavbrutet alstras enligt ärftlighetsla-

garna, fick stå oemotsagd. Att honnörsord som fullt människovärde och 

full delaktighet filtigt används i politiska program och proklamationer får 

inte lura oss att tro att tillståndet nu är gott.64  Under arbetet med den här 

avhandlingen aktualiserades övergrepp och kränkningar i form av ”kon-

trolltagning” i TV-programmet ”Uppdrag granskning”. Det tycktes som att 

hela svenska folket upprördes om man ser till antalet artiklar och insända-

re. Människor har som följd av det trätt fram och vittnat om var-

dagskränkningar inom sociala omsorgsverksamheter medan ansvariga che-
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fer, politiker och experter försvarat kränkningarna som en del i vedertagna 

metoder och till för ”personens bästa”.65 

 

Ett sätt att söka kompensera för de övergrepp och försummelser som be-

gåtts och att ”göra resan mindre stormig” är att granska de redskap, meto-

der och arbetssätt vi använder i arbetet med att ge omsorg och undervis-

ning, att söka hitta de bästa möjliga sätten att ge omsorg och att protestera 

mot de dåliga. Med denna formulering vill jag uttrycka den etiska kärnan i 

en undersökning av det här slaget. 

 

Lärare och forskare – dubbla roller i förhållande till livsförståelsearbete 

Det handlar om, så som läraren och forskaren Stig-Börje Asplund skriver i 

sin avhandling om ”sina egna” fordonspojkars litteraturläsning, att forsk-

ningsarbetet hos en lärare som forskar bärs av två logiker och frågan är om 

och hur forskaren ”kan se det som sker i klassrummet från en annan logik 

än den som är lärarens?”66 

 

Samtidigt som jag söker lösa forskningens uppgift är jag också verksam 

som lärare. Halva veckan består mitt arbete av att analysera livsförståelse-

arbetet och fundera över dess relation till olika existensfilosofiska begrepp. 

Nästa veckohalva undervisar jag studerande på särvux och finns i en miljö 

där livsförståelsearbete gestaltas på olika sätt av de studerande, min kollega 

och mig själv. De existensfilosofiska begreppen bearbetas vidare då ingen 

”av och på- knapp” för tankar finns. Undervisningen påverkas naturligtvis 

av att jag kan ha fått en ny eller djupare insikt eller förståelse för de stude-

randes arbete – liksom den skulle ha gjort om jag inte var forskare men 

tagit till mig, fått en insikt utifrån något jag läst eller hört. I samtal till-

sammans med kolleger som är med i och ser samma livsförståelsearbete 

prövas begreppen och jag kan få perspektiv på och respons på relevansen i 

de begrepp jag valt att analysera. Liksom andra teorier i ett klassrum, med-

vetna eller omedvetna, finns också den om livsförståelsearbetet – i en 

medveten form eftersom den är aktuell i min forskning.  
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Jag ser ett problem i att andra aspekter eller intresseområden än livsförstå-

elsearbetet kan komma i skymundan i läraruppdraget eftersom forsknings-

frågan har en framträdande plats i mitt medvetande. Ett tillfälle när forsk-

ningsintresset kan ta över på bekostnad av läraruppdraget är när elevers 

arbete byter fokus. Önskan om kunskap om annat än den egna livsförståel-

sen ger sig till känna med tiden. Att ha forskningsfokus på livsförståelsear-

bete kan förhindra att jag inte tydligt ”ser” när eleven börjar intressera sig 

för omvärlden och är öppen för att ta emot kunskaper från någon annan, 

det jag i avhandlingen kallar yttre kunskap. Faran finns kanske mest på ett 

teoretiskt plan men kan bli reell eftersom den hermeneutiska forskningsan-

satsen delvis handlar om att låta sig gripas av sin forskning. Men eftersom 

arbete i särskola sällan är ensamarbete kan risken undanröjas för scenariot 

jag skissat genom att kolleger har de ögon man själv inte alla gånger har. 

Faran undanröjs också genom kontinuerliga samtal om verksamheten med 

kolleger och skolledning, samtal som ingår som ett obligatorium i en lära-

res vardag. Jag ser det som viktigt att betona att eleverna i min undervis-

ningspraktik inte observeras eller intervjuas i syfte att hjälpa forskaren få 

svar på sin forskningsfråga. Det efterföljande förhållningssättet har funnits 

i verksamheten långt innan min forskningsstudie om livsförståelsearbetet 

påbörjades vilket garanterar att skoldagarna på grund av ett förändrat för-

hållningssätt inte blir annorlunda för eleverna.67 

 

Omvänt, alltså hur samtida undervisning kan påverka forskning negativt, 

visar sig genom sammanblandning av undervisningens och forskningens 

sätt att tänka omkring tillämpning. I undervisningen är det viktigt att ha 

tillämpbara metoder och teorier till hands då de dilemman varav vardagen 

är full ska hanteras – och om möjligt lösas. Denna strategi använd inom 

forskning liknar jag vid ”att ständigt ha tillämpningskravet på näthinnan” 

vilket ibland ger upphov till stress och stör forskningsprocessen där frågor-

na inte genast låter sig besvaras. En lärares vardag liknar forskarens, den 

handlar om att problematisera och försöka hantera och så bra som möjligt 

lösa problem. Tidsramarna är dock inte desamma – vilket är nödvändigt 

att ständigt klargöra för sig själv. Vetenskapsrådet påpekar också forskarens 

ansvar för hur forskningsresultaten kan komma att användas. I avhand-
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lingens sista del, bland de konkreta förslag till områden där användning av 

en ”livsförståelsearbetes teori” skulle kunna vara motiverad, lyfts denna 

problematik till diskussion.   

 

Illustrationerna skulle också kunna användas som primärt empiriskt mate-

rial och bli föremål för tolkning utifrån en sådan funktion. Då får proble-

men med att som forskare kunna distansera sig från verksamheten en an-

nan dignitet. 

 

Disposition 

Eftersom avhandlingens angreppssätt har likheter med, eller snarare har 

inspirerats utifrån, kritisk teori och metod kommer först en redogörelse för 

de delar i den digra teoribildningen som min undersökning ska ses i rela-

tion till. Även användningen av illustrationer, den skenbara empirin till 

hjälp i analysen, behandlas inledningsvis. Illustrationerna är gestaltningar 

och problematiseringar av den verksamhet som gjorde mig intresserad av 

livsförståelsearbete och förekommer i riklig mängd då förförståelsen är vik-

tig i en undersökning av det här slaget.  

 

”Inledningen” gav en introduktion till avhandlingens bakgrund och pro-

blem, preciserade syftet och Uppgiften, redovisade Teoretiska förutsättningar 

för analysen. Texter av och om filosofer som Knud Ejler Løgstrup, Paul 

Tillich och Karl Jaspers utgör basen för studien. Det är med hjälp av deras 

och flera av dem inspirerade filosofers begreppsapparat som livsförståelse-

arbetet undersökts. Hur jag ser på lärande presenteras i Lärande är mer än 

det läraren kan styra. I avsnitten Livsförståelsearbetet kan sägas innehålla flera 

sorters arbeten och Efterföljande och styrande förhållningssätt definieras en del 

viktiga begrepp som ligger till grund för analysen av de existensfilosofiska 

begreppen. Jag aktualiserar ett alternativt angreppssätt som antyder några 

möjligheter till fortsättningsforskning. Sedan följer Analysarbetets metod 

med beskrivningen av Att med distinktioner se alternativen. Etiska aspekter 

vid forskning som berör utsatta elever diskuteras i Forskningsetiska reflektio-

ner. Avsnittet tar också upp några problem och möjligheter som följer av 

att vara en lärare som forskar, dock inte i, men i stark närhet till och under 

påverkan av egen praktik. 
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Tidigare forskning som har samband med den här studien kan identifieras 

inom olika områden. Redogörelse för tidigare forskning återfinns på olika 

ställen i avhandlingen, där den så att säga hör hemma. Men de specifika 

frågorna i befintlig forskning som stärker relevansen för min studie åter-

finns dock samlat under rubriken Relevansen för forskning om livsförståelsear-

bete i kapitel 2. De handlar bland annat om möjligheter till att förstå var-

andra, vilket hör samman med vår egen empati, om att välja och förändra 

tillsammans och finna livsförståelse i gemenskap och om tillvarons mång-

tydighet. Teorianvändning i såväl forskning som praktisk verksamhet är 

också vad några tidigare studier jag valt att redovisa avhandlar.  

 

Vetenskapsfilosofi, utbildningshistoria, samhällsvillkor rörande personer 

med utvecklingsstörning, specialpedagogik och livsförståelseforskning dis-

kuteras också innan begreppsanalysen redovisas för att ge djup och förförs-

tåelse för denna. 

 

Efter inledningen disponeras avhandlingen i tre kapitel. 

 

Kap 1 Särskolans särskilda villkor och sammanhang  

Kap 2 Livsförståelsearbetets rötter 

Kap 3 Analys av begrepp och fenomen som belyser livsförståelsearbetet 

 

Därefter avslutas avhandlingen med en tillämpning som sammanfattar och 

tydliggör de iakttagelser som analysen lett fram till under rubriken Konkre-

tion. Möjligheter och problem vid tillämpning av forskningsresultaten, 

teorin om livsförståelsearbetet diskuteras. 

 

Kapitel 1 ”Särskolans särskilda villkor och sammanhang” ger en bild av 

livsförståelsearbetet under förändrade samhällsvillkor för personer med 

utvecklingsstörning. En del av dessa samhällsvillkor bestäms av lagstift-

ning. Detta presenterar jag i Förändrade villkor där också kortfattade fakta 

om Särskola, Särvux och de sociala omsorgsformerna Daglig verksamhet och 

bostad med särskild service för vuxna ges. I Förändringar i en särskola redovisas 

delar av de erfarenheter som initialt gav upphov till forskningsfrågan. Be-

rättelsen startar vid ett förändringsarbete i en särskoleklass och beskriver en 

process som på ett sätt levde sitt eget liv. Avhandlingens centrala proble-
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matik presenterar jag i Exempel på styrande förhållningssätt utifrån Teacch-

modellen. Den problematik som ligger i spänningen mellan ett styrande 

respektive efterföljande förhållningssätt har hög relevans för flera av de 

idag identifierade inriktningarna inom specialpedagogiken. Detta tydliggör 

jag i avsnittet Aktuell diskussion inom specialpedagogisk forskning. 

 

Kapitel 2 ”Livsförståelsearbetets rötter”. Genom en fördjupad teoribeskriv-

ning sätts forskningsfrågan in i ett vetenskapshistoriskt existensfilosofiskt 

sammanhang. Jag inleder med att ge Perspektiv på förståelse. Därefter sam-

manfattar jag med hjälp av nio punkter det efterföljande arbetssättet och 

ger med hjälp av dessa en bild av Efterföljande förhållningssätts rötter i utbild-

ningstraditioner utifrån utbildningsfilosofer såsom Jean-Jacques Rousseau, 

Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel och Elsa Köhler. Kapitlet 

avslutas med Relevansen för forskning om livsförståelsearbete där jag behandlar 

sambandet mellan livsfråga, livstydning och livsåskådning samt redogör för 

annan tidigare forskning som på olika sätt anknyter till avhandlingens hu-

vudproblematik.  

 

Kapitel 3 ”Analys av begrepp och fenomen som belyser livsförståelsearbe-

tet” diskuterar och preciserar livsförståelse och fenomenet gränssituationer. 

Detta relaterar jag till det efterföljande förhållningssättet. På så sätt vill jag föra 

studien vidare till en Begreppspreciseringens grunder vari en begreppsapparat 

lämplig att beskriva livsförståelsearbetet formuleras. Det handlar om: mo-

det att vara till, det etiska kravet och dess förmedling i pedagogiska situa-

tioner, spontana och kretsande livsyttringar, situationsetik samt social om-

sorg. Begreppspreciseringen ger också en bild av hur Løgstrups fenomeno-

logi kan tydliggöra hur avhandlingens och det specialpedagogiska livsför-

ståelsearbetet kan bearbetas i Sammanfattning av det genomförda arbetet. I 

Belysande exempel ges slutligen ytterligare några illustrationer. 

 

Den avslutande sammanfattande/tillämpande delen med rubriken ”Kon-

kretion” inleds med Uttryck för behov av förnyelse och alternativ i särskolans 

undervisning som visar hur undervisning i särskolan utifrån ett styrande 

förhållningssätt handlar om något helt annat än att ge utrymme för livsför-

ståelsearbete. Jag diskuterar här avhandlingens resultat och problematiserar 

till exempel Skolverkets utvärdering om särskolans arbetssätt, där omsorg 
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ställs mot kunskapsutveckling. Skolmogen och elevmogen, Frirum och huruvi-

da livsförståelsearbete innebär att göra sig vanlig, under rubriken Vanliggö-

rande, samt Möjligheter enligt styrdokumenten utifrån livsförståelsearbetespers-

pektiv är andra områden som belyses. Jag ger därtill underlag för reflektion 

kring förslag till Tillämpad kompetenshöjning för personal inom social omsorg. 

Problemområden, rörande verksamhetsfälten social omsorg och utbildning 

inom särskola och särvux, konkretiseras och diskuteras i avsnittet Tillämp-

ningsproblem i verksamheter. Teorins tillämpning inom forskning i pedagogiskt 

arbete diskuterar hur teorin kan utvecklas och användas vidare. Några ord 

av frihetens filosof, Nikolaj Berdjajev, avslutar avhandlingen. 
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1 Särskolans särskilda villkor och sammanhang 

 

Många forskningsrapporter och avhandlingar har ägnats åt att försöka för-

stå hur det oerhörda som inte får hända har kunnat hända. Jag syftar på 

hur en del av Sveriges befolkning stoppades in på anstalter och behandla-

des på människovidriga sätt även under en tidsperiod när demokratise-

ringsprocesser sattes igång och välfärdssatsningar generellt gällde.68 Idag är 

samhällsvillkoren för människor med utvecklingsstörning på väg att för-

bättras, stora förändringar har skett under det senaste halvseklet i och med 

att en serie rättighetslagar instiftats. Därmed inte sagt att tillståndet är till-

fredsställande. Samtidigt som implementering av nya lagar pågår verkar 

parallellt gamla omsorgstraditioner på olika sätt, och särskilt i vårt medve-

tande. Vi lever alltså i skiftet mellan olika traditioner.69 Att söka medve-

tenhet om var olika förhållningssätt hör hemma kan innebära en utmaning 

för politiker och aktörer på fältet och samtidigt vara ett steg på vägen att 

träda in i en ny traditions utbildning och sociala omsorg. En viktig forsk-

ningsuppgift är att bidra med kunskap i den processen.  

 

I avsnittet reflekteras kort över förändringar i samhällsvillkor för personer 

med utvecklingsstörning med utgångspunkt i lagstiftningen. Fakta presen-

teras sedan om de tre verksamheter ur vilka avhandlingens illustrationer 

hämtats: särskola och särvux med tillhörighet i utbildningsväsendet samt 

daglig verksamhet som är en kommunal omsorgsform.  

 

Förändrade villkor 

Samhällets värderingar speglas i skolans värdegrund och förändras över 

tiden beroende på vilken kultur- och samhällspolitik som råder.70  

 

                                                 
68

 En bild av hur tillvaron för personer med utvecklingsstörning gestaltade sig för 50 år sedan ges i 

Sara Hanssons avhandling från 2007. Författaren använder i sin analys av sinnesslövården uppgifter 

från ”den stora inventeringen” på 50–talet av anstalter och deras intagna, beordrad av riksdagen och 

utförd i Medicinalstyrelsens regi av Hans Forssman, sedermera professor i psykiatri. Inventeringens 

syfte var enligt Statsutskottets utlåtande 1952:181, Proposition 1952:133 ”... att kontrollera att ingen 

hade intagits eller hölls kvar på anstalt utan giltiga skäl”, samt ”... att skapa ... en mer ’ändamålsenlig 

differentiering av klientelet på anstalterna’.” Hansson, S. 2007, sid 11 
69

 Ericsson, K. 1995 och 2002 
70

 Hedin, C. och Lahdenperä, P. 2000 
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Skolan var skyldig att bibringa alla elever den moral som kyrkan och samhället gemen-

samt slog vakt om. Den kunde kallas kristen eller luthersk men innehållet var bestämt av 

tiden och kulturen.
71

 

 

De värden som den sociala omsorgen konstitueras av, också dessa genom-

går en förändring i takt med tiden även om det kan tyckas att förändringen 

går långsamt. Att fler än hälften av de studerande jag idag möter inom sär-

vux ansågs obildbara fram till 1968, då träningsskolan inrättades och rätten 

till utbildning lagstadgades, verkar osannolikt!  Jag ser ju med vilket allvar 

dessa före detta träningsskoleelever studerar och lär sig om sig själva och 

världen. 

 

1968 års lag är en i raden av rättighetslagar som har bidragit till att ett per-

spektivskifte i levnadsvillkor ägt rum för de människor som har en utveck-

lingsstörning. Från att ha levt sitt liv på institution har nu samhället öpp-

nats och gett möjlighet till ett liv där samhällets ordinarie organ också 

finns till för dem.72  

 

En följd av den nya rollen som fullvärdig samhällsmedborgare torde vara 

att personen med utvecklingsstörning omfattas av samma värderingar som 

andra. Värdegrunden borde vara densamma och kunna uttryckas med 

samma ord och begrepp. Men traditionsbyten går inte fort. Skiftet mellan 

två traditioner innebär en tid av tillhörighet i båda. Arbetsmetoder, värde-

ringar och uppfattningar finns kvar. Att ta detta i beaktande när man dis-

kuterar den sociala omsorgens värdegrund är viktigt. På den sociala omsor-

gens verksamhetsfält blandas det gamla och det nya. Vårdhemmen finns 

delvis kvar ”i våra huvuden”, därmed också värderingar och attityder som 

hade sin relevans på institutionen men inte nu, då de istället kan få funk-

tionen av att förhindra den utveckling som startat. Den stora utmaningen 

för oss aktörer, forskare såväl som personal i särskola och sociala omsorgs-

verksamheter, handlar om att medvetandegöra vad som är vad, sortera bort 

”de icke värdiga värderingarna” och förena teoretisk kunskap med vad som 

sker ute på fältet. Gunborg Blomdahl Frej och Bengt Eriksson definierar 

social omsorg på ett sätt som tar fasta på dess komplexa innehåll. De me-

nar att social omsorg består av en värdebas, ett kunskapsområde och ett 

                                                 
71

 Hedin, C och Lahdenperä, P. 2000, sid 12 
72

 Ericsson, K. 1995  
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verksamhetsfält, starkt relaterade till varandra, där ”Kunskapen bör vara 

handlingsrelevant i så motto att den direkt eller indirekt kan läggas till 

grund för handling”.73  

 

Omsorgsforskare Kent Ericsson pekar på behovet av en referensram som 

underlättar en förståelse för vad som pågår. Han talar om ramen för den 

samhällsutveckling som skett i relation till personer med utvecklingsstör-

ning.74 På liknande sätt är det viktigt, anser jag, att beskriva ramarna i ett 

mikroperspektiv. Det kan innebära att beskriva och problematisera miljön 

där personerna befinner sig under sin vardag. Hur tänker och tycker de 

personalgrupper som är satta till att ta hand om och borga för att livet i 

möjligaste mån blir så som personerna önskar? Hur gör de? Vilka medel 

står till buds för att upprätthålla de fint ställda individuella önskemålen? 

Att lyfta fram och i detalj titta på vardagens mekanismer, möjligheter och 

hinder ser jag som angeläget nu när de stora förändringarna är på plats. 

Kommunen är ansvarig och skyldig att garantera ett demokratiskt medbor-

garskap för en grupp kommuninvånare som först 1985 började få lagstad-

gad rätt därom. 1993 förstärktes denna rättighet ytterligare i och med 

kommunaliseringen av omsorgerna. Nu skulle kommunens alla ordinarie 

organ också vara öppna för personer med utvecklingsstörning.  

 

Ericssons referensram för att beskriva och analysera samhällsutvecklingen 

är begreppet ”två omsorgstraditioner”, den institutionella och den med-

borgerliga, inom vilket han beskriver svensk handikappolitik i relation till 

de lagar och intentioner som legat till grund för förändringar och utveck-

ling.75 Till de lagändringar som i väsentligt har (eller bör ha) påverkat livet 

för nämnda grupp människor kan räknas: 

 

- 1944 års lag (SFS 1944:477) Lag om undervisning och vård av bildbara 

sinnesslöa. 

- 1954 års lag (SFS 1954:483) Lag om undervisning och vård av vissa 

psykiskt efterblivna.  

                                                 
73

 Blomdahl Frej, G. och Eriksson, B. (red.) 1998, sid 10 
74

 Ericsson, K. 1995 
75

 Ericsson, K. 1995 och 2002 
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- 1967 års lag (SFS 1967:940) Lag angående omsorger om vissa psykiskt 

utvecklingsstörda.  

- 1980 års lag (SFS 1980:620) Socialtjänstlag. 

- 1985 års lag (SFS 1985:568) Lagen om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda m.fl. 

- 1993 års lag (SFS 1993:387) Lagen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade (LSS). 

- 1993 års lag (SFS 1993:389) Lagen om assistansersättning (LASS). 

 

De förstnämnda lagarna gällde inte personer med grav utvecklingsstörning 

utan handlade endast om de bildbara, det vill säga de med lindrig utveck-

lingsstörning. Först i och med 1967 års omsorgslag var det möjligt för de 

icke bildbara att gå i skolan – träningsskolan infördes 1968. Samhället ac-

cepterade därmed att också de med de mest omfattande funktionshindren 

hade möjlighet till utveckling. Tanken om ”obildbarhet” försvann helt.76 

Men vuxna personer med grav utvecklingsstörning och svåra tilläggshandi-

kapp var fortfarande hänvisade till vårdinstitutioner ända fram till 1985 då 

vårdhemsboende upphörde som omsorgsform. Den formella avvecklingen 

av institutioner startade därmed. 

 

Redan från 1954 var landstingen huvudmän för det säromhändertagande 

som först 1993 avvecklades. Landstingets huvudmannaskap tunnades ut i 

och med socialtjänstlagens tillkomst 1980. Kommunerna blev huvudmän 

och endast vissa omsorger ålades nu landstinget, och dessa skulle ha en 

kompletterande karaktär. Det nya var att förhållandet mellan personen och 

omsorgsorganisationen förändrades. Personen hade rätt att begära omsorg 

samt överklaga i länsrätten om det stöd som erbjöds inte upplevdes posi-

tivt, man hade uppnått en ställning som juridisk person. 

 

1993 års lag innebar att kommunerna senast 1995 skulle ha fullt ansvar för 

en kommunmedborgare med utvecklingsstörning som ansökt om omsorg. 

Särlösningarnas tid var förbi. En ny tradition tog sin början.  

 

                                                 
76

 Ericsson, K. 1995, sid 6 7. En oroväckande formulering har införts i Kursplaner för Särvux, 2008, 

vilket kan tolkas som att obildbarhetstänkandet smygande återinförs. Man ska nu ha ”förutsättningar 

att klara utbildningen.” Skolverket, 2008, sid 14.  Målen i särvux ”är formulerade som fasta mål efter-

som förordningen ställer krav på betygsättning i denna skolform.” Skolverket, 2008, sid 17 



46 

 

Tack vare de nyaste lagarna bereds nya möjligheter att söka nya lösningar, 

nya arbetssätt och nya omsorgsmodeller. Personer med utvecklingsstörning 

har i teorin haft cirka 15 år av medborgarskap och möjlighet till inflytande 

av de omsorger de önskar, men hur har egentligen vardagens kommunalt 

anställda, chefer och baspersonal lyckats implementera politikernas inten-

tioner? Media låter oss med jämna mellanrum, ofta i form av ”larmrappor-

ter”, få veta att fortfarande genomsyrar gammal förlegad styrning omsorgs-

verksamheter, vilket bidrar till att en del personer inte kan åtnjuta sitt 

medborgarskap på samma sätt som andra. Enligt vad jag erfarit analyseras 

inte orsakerna i någon vidare mening utan ”resursbrist” är ett vanligt före-

kommande ord i sammanhanget. Mera sällan talas om okunskap eller 

omedvetenhet som orsaker. Jag vill dock i sammanhanget nämna en fors-

kargrupps studie kring gruppbostaden där ett av resultaten var att persona-

lens ambivalens runt vardagliga dilemman utgjorde den faktor som bidrog 

till utveckling.77Medvetenheten om okunskapen gör att man tvingas tala 

med varandra, att lösa problem tillsammans, vilket genererar ett fram-

gångsrikt lärande.  

Särskola 

Särskolan, liksom omsorger för personer med psykisk utvecklingsstörning, 

har tillhört landstingen men övergått till kommunerna 1995 i den så kalla-

de kommunaliseringen av omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda. Sär-

skolan hade under ”landstingstiden” en egen läroplan och egna rektorsom-

råden men var precis som nu lokalintegrerad i kommunernas grundskolor. 

Från och med antagandet av nya läroplaner 1994 har särskolan samma 

målsättning som grundskolan, men med vissa tilläggsskrivningar. 78 Särsko-

la är ett samlingsbegrepp för träningsskola och grundsärskola och är inde-

lad i årskurser på samma sätt som grundskolan, från 1 till 9 med ett frivil-

ligt tionde skolår.79  

                                                 
77

 Lichtwark, W., Magnusson, T., Sandvin, J. T. och Söder, M. 2006 
78

 Skolverket 1994a och 1994b. En ny skollag kan komma att innebära en återgång till olika läropla-

ner för grundskola och särskola, enligt Ingvar Lagerlöf.  Lagerlöf, I. 2007, sid 6. Under arbetet med 

avhandlingen har den nya skollagen trätt i kraft, SFS 2010:800, och Lagerlöfs farhågor har besan-

nats. Grundskolan får en ny läroplan 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet, Lgr11. Skolverket www.skolverket.se (2011-03-15) 
79

 Den nya skollagen trädde i kraft 1 aug 2010 och kommer att tillämpas från och med 1 juli 2011 och 

för vuxenutbildningen från och med 1 juli 2012. Lagen kommer att medföra vissa förändringar för 

särskola och särvux, bl a ändras benämningar. Särskola blir grundsärskola och särvux ersätts med 

särskild utbildning för vuxna. SFS 2010:800 
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Grundsärskolan har samma ämnesindelning och timantal som grundsko-

lan men lite annorlunda fördelning av tiden mellan ämnena. Träningssko-

lan har istället för ämnen undervisningsområden som syftar till ”en god 

helhetsutveckling”. Dessa är kommunikation, estetisk verksamhet, moto-

rik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Efter den obligatoriska 

särskolan kan eleverna fortsätta på gymnasienivå. Gymnasiesärskolan är 

frivillig och har fyraåriga yrkesförberedande program, nationella eller spe-

cialutformade, samt ett individuellt program. Den minsta garanterade un-

dervisningstiden är 3 600 timmar kärnämnen och karaktärsämnen.80  

 

Angående betyg och intyg anger Skolverket att elever i den obligatoriska 

särskolan ska få intyg och på begäran ett studieomdöme. Dessutom kan de, 

om de så önskar, få betyg inom ramarna för godkänt eller väl godkänt. 

Samma betygsförfarande gäller i gymnasiesärskolan undantaget de elever 

som har verksamhetsträning inom det individuella programmet. Dessa ges 

intyg.81  

 

Barn blir inskrivna i särskolan med läkarintyg och psykologutlåtande som 

visar att de har en utvecklingsstörning och behov av skolformen. Om för-

äldrar inte vill att deras barn ska gå i särskola är det kommunens skyldighet 

att ordna anpassad undervisning inom grundskolans ram.82 

 

Det är svårt att klargöra vilka barn som går i särskolans olika delar, men 

generaliserat kan sägas att i grundsärskolan går elever med lindrig och 

måttlig utvecklingsstörning och i träningsskolan de med måttlig och grav 

utvecklingsstörning, ofta med tilläggsfunktionsnedsättningar som rörelse-

hinder, epilepsi eller andra fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Gränsen kring gruppen elever med måttlig utvecklingsstörning är flytande 

och det bestäms ofta från elev till elev vilken gruppering i skolan som är 

bäst för den enskilde. Benämningarna har skiftat genom tiderna, men ett 

klassificeringssystem från 70-talet som används än idag är Gunnar Kyléns 

uppdelning i A-, B- och C-nivåer, där C är den ”högsta” nivån motsvaran-
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 Skolverket 1994a och 1994b 
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 Skolverket 1994a och 1994b 
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 Den nya skollagen har en tilläggsparagraf som säger att i vissa fall kan skolans bedömning priori-

teras före föräldrars önskemål. SFS 2010:800 
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de lindrig utvecklingsstörning.83 Kylén utgår från Piagets teori om begåv-

ning, men har strukturerat och anpassat den för att ge förståelse för ”be-

gåvningshandikappets art och dess betydelse för personlighetsdynamik, 

personlighetsutveckling och för samspel med miljön”.84  

 

Diagnoser skiftar över tid.85 För 15–20 år sedan var barnen kategoriserade 

på ett annat sätt än idag. Vanliga diagnoser under min verksamma tid i 

särskolan var mental retardation, psykomotorisk utvecklingsförsening, 

MBD (Minimal Brain Dysfunction), utvecklingsstörning med autistiska 

symtom, Downs syndrom, barndomspsykos och autism. De flesta barn 

hade dock inte någon diagnos utöver just utvecklingsstörning och om man 

ska beskriva barnen med ”vanliga” ord så kan man säga att det är en brokig 

blandning av barn som ibland var avskärmade, blyga, rädda, bråkiga, hy-

peraktiva eller fariga, aggressiva, glada, bullriga, högljudda och tysta. Listan 

kan göras lång men dock sammanfattas med att de flesta visar någon form 

av vad vi i vår kultur menar med störande beteende. En tänkvärd fördjup-

ning, eller betydelsenyans, av begreppet störande beteende ges i Elisabeth 

Fritjofs avhandling Mening, makt och utbildning.  I en intervju med en gym-

nasiesärskoleelev beskrivs att den person som har en utvecklingsstörning 

stör andra elever i skolan. Det är skälet till att de får gå i en särskild skola – 

särskolan.86 Idag är autism och Downs syndrom de enda kvarvarande dia-

gnosen av de ovan nämnda, men flera har tillkommit. En kraftig överin-

skrivning till särskolan har påtalats alltsedan kommunaliseringen 1995.87 

  

Bland de barn som börjar särskolan är en del knutna till landstingens habi-

literingsverksamhet och har redan särskilda omsorger av olika slag. Skolan 

får kännedom om dessa barn tidigt och har på så sätt möjlighet att inleda 

ett samarbete som syftar till att göra skolstarten så bra som möjligt för barn 

och föräldrar. En annan grupp kommer direkt från förskolan. Det gäller 

barn som man inte uppmärksammat inom barnavården som varande i be-

hov av särskild omsorg eller stödåtgärder och som först i förskolan uppvi-
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 Kylén, G. 1981 och Göransson, K. 1982 
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 Kylén, G. 1981, sid 5 
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 Se exempelvis Hansson, S. 2007 
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 Fritjof, E. 2007 
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sat tecken på att ”något inte stämmer” och där man efter hand förstått att 

en skolstart i grundskola kommer att bli problematisk. Utredningar börjar 

under senare delen av förskoletiden och grundskolans psykologer tillsam-

mans med föräldrar tar kontakt med särskola för att se om detta är ett bra 

alternativ för barnet ifråga. Enligt min erfarenhet är det den här barngrup-

pens föräldrar som ibland får svårigheter med att acceptera en särskolepla-

cering. Tiden är för knapp mellan det att barnet blir uppmärksammat som 

ett barn med speciella behov, kanske rentav behov av en annan skolform 

än den vanliga, till dess att det ska börja. Många gånger låter man då bar-

net få ett extra år i förskolan eller få börja i grundskola med målsättning att 

det senare ska gå över till särskola.  

 

Det finns även barn som i förskolan som har stöd av barnavårdspsykolog 

utan att vara inskrivna i habiliteringen och där en särskoleplacering är pla-

nerad.  

 

Ytterligare en grupp barn är de som kommer från grundskolan och har 

misslyckats där, ofta trots hjälp i form av extra resurser och stödundervis-

ning. Vanligast sker en övergång till särskola när barnet ska börja mellan-

stadiet, men det förekommer också inför och under högstadiet och gymna-

siet. 

Särvux 

Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada i vux-

en ålder samt autism är en del av den kommunala vuxenutbildningen som 

går under namnet särvux. Verksamheten är reglerad enligt skollagen, skol-

förordningar samt läroplanerna för den frivilliga skolan.88 Studierna kate-

goriseras i kurser motsvarande träningsskolan, grundsärskolan samt gymna-

siesärskolans nationella och individuella program. Styrdokumenten med-

ger stora variationer och frihet beträffande timantal och skapandet av loka-

la kurser. Betyg och intyg utfärdas enligt de principer som tillämpas i sär-

skolan men är inte frivilliga som i särskolan.89  
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 SFS 1985:1, SFS 1992:736 och Skolverket 1994a 
89

 Nya kursplaner för särvux trädde i kraft 2008-07-01. ”För alla kurser i särvux finns timplaner. De får 

överskridas och underskridas beroende på hur mycket stöd för lärande eleven behöver för att uppnå 

kursens mål.” SFS 1994: 741. Programmål finns för de delar av särvux som motsvarar den obligato-

riska särskolan och för gymnasial särvux (där gäller samma programmål som för gymnasiesärsko-

lans nationella program). Se Förordning SFS 1992:736, SKOLFS 1994:27, 1994:13 och 1995:58. 
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Daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna 

Daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna är två av nio 

omsorgsformer enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS).90 Livsförståelse skapas också i bostaden och i de dagliga syssel-

sättningarna där personalens förhållningssätt kan vara av efterföljande eller 

styrande slag, så som det förhåller sig i skolan. 

 

Daglig verksamhet 

Verksamhetens målsättning är att erbjuda meningsfulla dagar enligt öns-

kemål som genom personlig utveckling och delaktighet i samhällslivet ska 

bidra till ett gott liv. Daglig verksamhet kan organiseras olika i kommuner-

na och ha olika nämndtillhörighet vilket gör det osäkert att generellt uttala 

sig om hur verksamheten ”ser ut”. Styrdokumenten har en vidare ram för 

tolkning än vad som är fallet för till exempel utbildningsverksamheterna 

särskola och särvux. Att behov av omsorgsinsatserna ska handläggas och 

beviljas i en procedur av tolkning innebär i sig att det kan se mycket olika 

ut både kvalitativt och kvantitativt kommunerna emellan.91  

 

Bostad 

I den särskilda servicen för personen som fått bostad beviljad ingår om-

vårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 92 LSS definierar inte 

vad omvårdnad är men begreppet kan tolkas som ”allt som en person be-

höver hjälp med i sin dagliga livsföring.”93 Stöd och service innebär såväl 

praktisk hjälp som vägledning – allt efter den enskildes förutsättningar och 

behov. Några av aspekterna som betonas i hur stödet bör utformas är en-

ligt Socialstyrelsen: respekt för personens självbestämmande och integritet, 

flexibilitet i stöd och i omfattning av stöd och stärkande av tilltro till egen 

förmåga. Även stöd i kommunikation och planering och att ”få hjälp att 

                                                                                                                                        

Den nya skollagen som för vuxenstuderade träder i kraft 2012 kan komma att innebära stora föränd-

ringar för särvux, t ex att verksamheten i större utsträckning kommer att bli yrkesförberedande. SFS 
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formulera önskemål och drömmar samt att realisera dessa i möjligaste 

mån” nämns. 94 

 

Förändringar i en särskola 

Mina erfarenheter från arbete i särskolan har gett upphov till mitt intresse 

för livsförståelsearbetet. Därför återger jag delar av dessa, de som jag be-

dömer kan ge en förförståelse för forskningsfrågan. I förförståelsen ingår 

också tankar om styrande förhållningssätt. 

 

Berättelsen i kommande avsnitt bör betraktas som en tolkning utifrån den 

horisont som var en lärares i en bestämd praktik under en bestämd tidspe-

riod. Horisonten är allt vad människan kan blicka över ”från en bestämd 

punkt”, det är gränsen för vad som är synligt från en viss position, menar 

Hans-Georg Gadamer.95  

 

Vi var några kolleger i ett arbetslag som tillsammans förändrade förhåll-

ningssättet i en grundsärskoleklass med låg- och mellanstadiebarn under en 

tidsperiod av ca fem år. Kort uttryckt bestod förändringen i att barnen till 

stora delar fick använda sin tid i skolan till vad de ville. Efter några år for-

mulerade arbetslaget en arbetsplan med målsättningen att profilera och 

sprida erfarenheterna av förhållningssättet till intressenter inför kommande 

kommunalisering 1995. Vi skulle dokumentera verksamheten, utveckla 

den, skaffa mer kunskaper genom handledning och tillsammans med rek-

tor söka samarbetsformer för att sprida erfarenheterna. Verksamheten skul-

le förankras – för oss själva och andra. Vi var överväldigade av att se hur 

barnen utvecklades. Det sätt de använde sin skoltid på när de fick göra vad 

de ville stämde inte alls med det vi förväntade oss. Det vi blev varse är 

både stora och svåra upptäckter för lärare. Inte var det roligt att få insikt i 

att det man hela sitt ”lärarliv” trott varit det rätta i själva verket nog mest 

varit till hinder i barns utveckling.  
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Det här avsnittet är disponerat enligt följande: Först ges en kort redogörel-

se för orsaker till beslutet att förändra vårt förhållningssätt, sedan beskrivs 

arbetsgrupp och barngrupp. Vardagsarbetet dag för dag skildras därefter 

samt reflektioner över ämnen och begreppet struktur. En sammanfattning 

av förhållningssätt avslutar avsnittet. 

 

Orsaker till förändringen 

Att arbeta i särskolan var i stort sett givande och roligt. Där fanns små 

barngrupper, hög personaltäthet, engagerad och intresserad personal, nära 

och täta föräldrakontakter samt fina och gemytliga miljöer. Trots den posi-

tiva inramningen infann sig ändå känslan av otillräcklighet. Det var saker 

jag inte riktigt förstod och greppade omkring barnens problematik och 

beteenden. Fyra faktorer blev avgörande i beslutet att söka en förändring: 

motorik, psykologi, elevvård samt ”yttre omständigheter”. 

 

1. Motoriska aspekter 

Varför har många personer med utvecklingsstörning så dålig kroppshåll-

ning? De stapplar ju fram som krokiga gamla gummor och gubbar! Dessa 

funderingar och konstateranden föranledde ett sökande efter kunskap om 

motorisk träning genom bland annat studier av Britta Holles teorier och 

praktiska råd. 96 I samband med en speciallärarutbildning på Gymnastik- 

och idrottshögskolan i Stockholm benämnd Fysisk och psykisk träning för 

fysiskt och psykiskt handikappade började jag att integrera ämnesområdet 

motorik i vardagsarbetet. Barnen gjorde snabbt synbara framsteg i sin nya 

vardagsstruktur. Många inom rektorsområdet blev intresserade och till-

sammans med skolans sjukgymnast bereddes möjlighet att starta kurser för 

all personal. Snart hade alla klasser motorisk träning på schemat varje dag, 

en intressant pedagogisk utveckling i sig, men sidoeffekterna var det intres-

santaste. Det visade sig nämligen att barnen började göra träningen kreativ. 

De hittade på lekar utifrån sina träningsprogram. Det här var nog embryot 

till det nya arbetssättet – sprunget ur strikt, stel motorisk träning. Kon-

tentan av den nya verksamheten var att vi såg att barn kunde arbeta myck-

et friare än vi någonsin trott, och vi upplevde att barnen ändå lärde sig lika 

mycket. Stela rutiner, lika för varje dag, behövdes inte för att ordning och 

inlärning skulle fungera! 
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2. Psykologiska aspekter 

Kunskap om olika läsmetoder och allehanda pedagogiska knep började 

kännas otillräckliga i en verksamhet som i praktiken var mycket mer än 

”bara” skola. Bristen på reell kompetens gav sig till känna allt mer. De kor-

ta kurser i psykologi/psykiatri lärarutbildningarna innehållit hade inte givit 

mig kunskap att hantera vissa barn, de ”beteendestörda”.  

 

3. Bristen på elevvård 

Under en period som tillsynslärare och deltagare i ledningsgruppen gavs 

möjligheten att få ett lite vidare perspektiv på särskoleverksamheten. Det 

gav mig en insikt som skulle bli det tredje skälet till att våga försöka 

genomföra en förändring: Jag såg hur dåligt elevvården fungerade i hela 

vår särskola. Efter en kartläggning av elevvården inom rektorsområdet 

uppdagades hur bristfällig eller till och med  på vissa håll  hur obefintlig 

den var.  

4. Yttre omständigheter 

En gnagande känsla av att jag var på fel väg var ständigt närvarande, trots 

att arbetet i stort sett var tillfredsställande. Jag var mogen för en förändring 

när yttre omständigheter ”uppenbarade sig”. För det första anställdes en ny 

assistent som tänkte ungefär som jag, för det andra gavs möjligheter att 

träffa en ny barnpsykiater att fråga till råds och det tredje och avgörande 

var det nya barnet i klassen som vi inte förstod oss på. Tillsammans med 

den nya assistenten började jag gå på handledning hos den nya barnpsykia-

tern i syfte att försöka förstå det nya barnet. Vi erhöll alltså regelbunden 

handledning och fick tillgång till en enkel förklaringsmodell om barns ut-

veckling.97 Saker vi funderat på föll på plats och vi började inse att barnen 

hade mycket att ta igen och att arbeta sig igenom i sin problematik innan 

de kunde ta emot den konventionella skolundervisning vi erbjöd. De hade 

naturligtvis svårigheter att finna sig till rätta i en miljö som ställde felaktiga 

krav.  

 

Ovan har jag nu skissat det jag tror orsakade att vi började söka olika vägar 

ut ur det gamla invanda, och kanske trygga, till något nytt. När problem 

uppstår ska man söka förändra arbetssättet som första åtgärd, anvisar läro-
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planen,98 vilket till viss del skedde i och med införandet av motorisk trä-

ning. Men det var först i samband med att arbetsgruppen började gå på 

handledning som vi fick klart för oss barnens egentliga behov. Konsekven-

serna av den kunskapen var det avgörande steget till förändringen. Vi för-

ändrade alltså inte metoder för att bemästra problemen utan förändringen 

rörde förståelsen av barnens svårigheter. Vi slutade kräva av dem vad de inte 

hade förmåga att klara. En spännande och alldeles ny skolvardag började 

härmed! Barnen kom att göra helt andra saker än vad vi hade varit med 

om i skolvärlden tidigare.  

 

Förändring sker oftast inte över en natt. Det nya växte fram i ständig dia-

log och praktiskt vardagsarbete, med försök och misslyckanden som ingre-

dienser. Jag räknar med en fem år lång skapande utvecklingsprocess i vårt 

arbetslag, för hela tiden som verksamheten pågick, utvecklades och föränd-

rades den utan att vi alltid bestämde att göra några förändringar. Processen 

hade liksom ett eget liv.    

 

Barnen 

Under femårsperioden jag talar om gick sammanlagt tio barn i klassen, 

dock inte alla samtidigt. Gruppstorleken har varierat från fem elever som 

minst till nio som mest. Två av barnen fanns med hela tiden. Det näst sista 

året inleddes ett tätt samarbete med en annan klass där ett av barnen hade 

sin tillhörighet i träningsskolan. Största delen av tiden var vi tillsammans 

men hade skilda klassrum. Sista året flyttade vi ihop ”på riktigt”. Barnen 

var ”vanliga” särskolebarn, en del hade diagnoser som jag beskrivit ovan 

och en del var mycket för tidigt födda. Rörelsehinder, talsvårigheter och 

mutism99 var vad man kan kalla tilläggshandikapp som också förekom.  

 

Arbetslaget 

Arbetslaget bestod av en speciallärare, två förskollärare och en assistent 

med undersköterske- och kantorsutbildning samt en musikterapeut som 

tjänstgjorde i särskolans samtliga klasser. Förutom de formella kompeten-

serna var flera i arbetslaget musikaliskt och konstnärligt begåvade. Som en 
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 Skolverket 1994a och 1994b  
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  Mutism, av latinets mutus = tigande, förstummad. Mutism kan ha olika orsaker, från sjukdom eller 

skador i talorganen till att vara ett beslut om att inte tala med vissa, eller ”världen”. Se exempelvis 
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extrakompetens kan också en persons naturintresse räknas. Åldersmässigt 

representerades tre generationer, en kompetens i sig.  

 

Vår arbetsgrupp utvecklades med barnen. Vi blev påverkade av det vi var 

med om och det vi såg: barnens kamp och ansträngning att komma ut i 

vanliga livet, deras livskraft.  Att vi fick vara med barnen ”på vägen ut” 

framkallade starka känslor av vördnad och tacksamhet.  

 

Nästan alltid hade personalgruppen roligt tillsammans och jag tror att det 

var viktigt för barnen att se  att det är roligt att bli vuxen och värt kam-

pen. Arbetsfördelning diskuterades aldrig. Alla tog ansvar för det som 

skedde oberoende av yrkesroll. Om någon var trött eller hade någon ska-

vank tog andra i gruppen en större uppgift. 

 

Vardagsarbetet 

Ingen vecka var den andra riktigt lik  bara de yttre ramarna. Yttre ramar 

innebär att de finns där och är något ständigt återkommande som inte 

ändras. Exempel är skolvägen och sättet att ta sig till skolan, dagens längd, 

start- och sluttider, klassrummet, lunchen, raster, aktiviteter utanför klass-

rummet: gymnastiken på måndagar, dansen på måndagar, kyrkan på tisda-

gar, utflykten till havet på onsdagar, badet på torsdagar, musikterapin på 

fredagar. Personal, klasskamrater och andra elever är på ett sätt också yttre 

ramar. 

 

De yttre ramarna är stommen som är lika dag för dag, vecka för vecka, det 

vill säga den yttre strukturen. Vi var överens om att så lite som möjligt 

ändra på denna struktur. Av det skälet tog vi till exempel inte emot prakti-

kanter och inte heller studiebesök under skoltid.100 Inom de fasta ramarna 

var barnen fria att göra vad de ville. De fick använda sin skola till vad de 

ville. På gymnastik- och badlektionerna bestämde de också själva hur de 

ville använda sin tid, likaså under onsdagsutflykterna till havet. Raster togs 

efter behov, enskilt eller i olika grupperingar. All tid i klassrummet var fri 

tid för arbete med vad man behövde eller ville göra. 

                                                 
100

 I stället för att ta emot praktikanter avsattes fredagseftermiddagar, efter det att barnen slutat, till 

studiebesök eller information för de människor från olika utbildningar som var intresserade av sär-

skolan. 
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Utflykter var också fria för barnen att få använda hur de ville när vi väl var 

på plats. De planerade ofta innan vad de skulle göra och tog med sig saker 

eller böcker eller vad de nu behövde. 

 

Skolvardagen finns nedan beskriven på tre olika sätt: 

1. En veckas skolarbete – yttre ramar och tidsangivelser. 

2. Klasschema som visar en veckas fördelning enligt tre kategorier: 

aktiviteter utanför klassrummet för andra lärare, fritt inom fasta 

aktiviteter, fritt för barnen att göra vad de ville. 

3. Exempel på innehållet i en skoldag. 

 

En veckas skolarbete 

Skolstarten var klockan 8.25 varje dag. (Naturligtvis är det här inget statiskt schema, lika år efter år, 

utan ett schema för ett av åren verksamheten pågick.) 

 

Måndag  

Veckan började med idrott. Vi hade tillgång till en stor idrottshall i två lektioner, klockan 

9.10 10.30. Vi utnyttjade hela den tiden i hallen, som var stor som ett hav. Lunchen låg 

mellan 10.30 och 11.40. En del av den tiden tog vi till uppfräschning efter gymnastiken 

och hur lång tid den varade varierade, barnen gick till matsalen allteftersom de blev färdi-

ga. 11.40 12.30 var det dans med danspedagog från musikskolan tillsammans med en 

annan barngrupp med samma åldrar. Dansen var i skolans gemensamma fritidslokal. För 

våra barn var det valfritt om man ville delta eller inte. 12.30 13.50: De barn som inte del-

tog hade sitt eget arbete i klassen tills det var dags för slöjd som började efter dansen och 

slutade 13.50. Slöjden var i en annan lokal med en annan lärare. Timmen från 13.50 till 

14.50 var fri tid kombinerad med musikterapitid som barnen disponerade en och en eller i 

grupp alltefter önskemål i en lokal i källaren. Hans-Jörgen kom till oss och hämtade bar-

nen. Vi hade inte fasta tider för varje barn utan de gick efter dagsform och aktivitet som 

pågick. Ibland var det inte läge för att bryta en lek för ett barn  då gick ett annat som inte 

hade någon speciell aktivitet på gång. Ibland gjorde barnen upp tidsschema sinsemellan 

och bestämde: Jag vill spela med den eller den. Hans-Jörgen vågade, precis som vi, läm-

na en sådan frihet till barnen.  

 

 

Tisdag 

På morgonen åkte Svenne och något barn till kyrkvaktmästaren och hämtade kyrknyckeln. 

Resten av gruppen gick in och skrotade en stund, fikade lite och pratade, någon kanske 

började eller fortsatte med ett jobb. Vi promenerade till kyrkan som ligger bara några 

hundra meter bort och gick upp på läktaren där kyrkorgeln finns. Det år jag skriver om del-

tog en annan av särskolans klasser också, samt ibland enstaka elever från andra klasser 

som så önskade. De som ville av särskolans barn och personal var välkomna att delta. 

Programmet var allas önskemusik, Ibland fylldes kyrkan av ”Här kommer Pippi Lång-

strump” och ibland av någon fuga av Bach. När bröllopsmusik spelades lekte barnen att 

de gifte sig och tågade högtidligt i gången på läktaren. Barn som inte kunde sitta stilla så 

långa stunder kunde gå omkring bland bänkar och platser utan att störa andra och ändå få 

möjligheter att ta till sig den underbara musiken. Ofta satt barn med på orgelpallen och tit-
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tade eller ackompanjerade. Vi hade förmånen att få vara med om och delta i en orgelkon-

sert varje vecka! Det var den dagens fasta aktivitet. Vi kom tillbaka till klassrummet kl 

9.30 10.00 och hade dagen fri till barnens val, med avbrott för en timmes lunch. 13.20

14.40 hade barnen träslöjd i slöjdsalen för slöjdlärare.  

 

 

Onsdag 

Dagen var vikt för utflykt vid havet ca en mil från skolan (Stenöutflykten). Vi åkte i egna bi-

lar, i alla väder, till samma plats och med matsäck hemifrån. Den dagen var skollunchen 

inställd. Vi levde i vår ”skola utan väggar” till kl 11.30. De minsta barnen slutade då och de 

större hade hemkunskap till kl 14.10 i en hemkunskapslokal med en annan lärare. Under 

utflykten gjorde barnen vad de ville. Dessutom grillade vi nästan varje gång korv, åkte ski-

dor och skridskor och pulka på isen på vintern och badade på hösten (sensommaren). 

 

 

Torsdag 

Dagen började med varmbad i bassäng som finns på skolan. Tiden i vattnet sträckte sig 

till 9.25 men tiden i badhuset varade betydligt längre, ja hela förmiddagen för Maggan och 

mig. Vi tog ”veckans rast”, bastade och drack kaffe och pratade. De minsta var med och 

fick ta det så lugnt de behövde, duscha och leka med vatten och klä på sig i barntakt. De 

andra i arbetsgruppen gick till klassrummet i den takt de blev färdiga och fikade, började 

jobba. Dagen slutade 14.50 och var fri för barnens val.  

 

 

Fredag 

Barnen hade fri tid hela dagen förutom sista passet från 12.30 13.50 som var vikt för mu-

sikterapi enligt samma system som på måndagen. Om vädret tillät gjorde vi ofta någon 

spontan utflykt på förmiddagen. Vi alternerade mellan fasta platser som ett berg, ett 

skogsområde med stora stenar och spännande grottor och ”lianskogen” samt en fin insjö 

och älvstranden vid strida forsar. Ibland åkte vi till stadsbiblioteket och var där hela för-

middagen.  
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Klasschema för ett läsår 

 

 Aktiviteter utanför 

klassrummet för andra 

lärare  

Fritt inom fasta aktivi-

teter 

Fritt för barnen att 

göra vad de ville  

Måndag  

 

11.45 13.50 

Dans och syslöjd 

8.25 11.00 

Gymnastik 

 

 

13.50 14.50 

Musikterapi 

 

11.45 12.30 för dem 

som inte dansade 

 

13.50 14.50 för dem 

som inte hade musik-

terapi 

Tisdag  

 

 

 

13.30 14.50 

Träslöjd 

8.25 9.30 

Orgelkonsert/musik i 

kyrkan 

 

 

 

 

 

 

9.30 13.20 

 

 

Onsdag  

 

 

11.30 14.10 

Hemkunskap 

 

8.25 11.30 

Utflykt till havet 

 

 

 

 

Torsdag  8.25 9.25 

Bad 

 

 

 

9.25 14.50 

 

 

Fredag   

12.25 13.45 

Musikterapi 

 

 

8.25 12.25 

 

12.25 13.45 för dem 

som inte hade musik-

terapi 

Summa per vecka 

 

6 tim och 5 min 7 tim och 45 min 16 tim och 20 min 

     

            Lunch 0,5 1 tim per dag 

 

Figur 2. Klasschema som visar en veckas fördelning enligt tre kategorier: aktiviteter utanför klass-

rummet för andra lärare, fritt inom fasta aktiviteter och fritt för barnen att göra vad de ville. 

Exempel på en skoldag 

Det här stycket är hämtat ur ett dokument som vi kallat Komplement till arbetsplanen och syftar till att 

ge en bild av en vanlig skoldag . 

 

När jag kommer till skolan på morgonen står Lisa på trappan. Hon är ivrig att få komma in 

och sätta igång att jobba. Hon går direkt till svarta tavlan och ritar de mest underbara bil-

der. Jag ber henne om hjälp med att skriva meddelanden och ”kom ihåg-punkter” för da-
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gen. Hon skriver vackert det jag dikterar. Går sedan till busshållplatsen och möter sina 

klasskamrater. Hon hjälper de minsta barnen in. 

 

Olle och Kalle kommer inflygande, slänger väskor, skor och kläder i farstun. De har redan 

bestämt vad de ska jobba med och Olle har redan svettpärlor av iver på överläppen. De 

hänger under knot upp kläderna, har bråttom att få sätta igång med jobbet och rusar ner-

för trappan till rummet de håller på att inreda till lektionssal. Pelle kommer viftande med 

sin kontaktbok. Där står att hela klassen är bjuden på kalas. Jubel utbryter från alla. Pelle 

sitter med oss vuxna en stund. Han går sedan till sin skolbänk där hela locket är belamrat 

med trasiga bilar och järnskrot, vattenfärger, klister, papper, ja en regelrätt bilverkstad. 

Han tar upp en trasig bil från skolväskan och börjar reparera den. Reparationen, det är ett 

arbete som pågått i flera veckor. I flera veckor har alltså bänken sett förfärlig och smutsig 

ut. Städerskorna är fantastiska. De förstår och har nerver av stål. 

  

I klassrummet sitter också Ulla som klipper ut bilder från en katalog. Hon samlar sina bil-

der i en låda, klistrar in dem i en bok och skriver sedan. Hon frågar de andra barnen eller 

vuxna i närheten vad hon ska skriva. 

 

Nisse och Tore har inte heller tid att klä av sig. De rusar in för att ”se till” sin lek som på-

gått i flera veckor: soldater, ambulans, trafikmatta med blod (rödfärg) på.  Jaha, allt är 

som de lämnade det igår, då kan de gå och klä av sig. 

 

Stina får syn på utklädningskläder som ligger slängda på en stol. Hon får lust att spela 

teater, inspirerar Nisse och Tore som deltar i projektet och lämnar sin soldatlek en stund. 

 

Eva vet genast vad hon ska göra. Hon tar en bunt papper och en blyertspenna och tillver-

kar bild på bild i ett snabbt tempo. Papperen flyger runt omkring henne. Hennes bilder har 

alltid samma tema; händelser i livet som hon bearbetar på olika sätt. Hon vill visa oss och 

bli bekräftad. Vi hjälper till att sätta ord på vad hon beskriver i sina bilder. 

 

Lisa går och ”skrotar” en stund, vet inte riktigt vad hon ska jobba med, sätter sig i soffan 

och läser lite, blir trött och vill sitta i knäet. Sedan hon hämtat kraft en stund av en vuxen 

går hon till skolrummet och skriver på sin hästsaga. Hon hjälper också Ulla med att stava 

orden rätt. Hon beundrar Pelles bilverkstadsjobb, tycker att han är rar och hjälper honom 

som om hon vore hans storasyster. 

 

Dags att gå till gymnastiken. Där bestämmer barnen också aktiviteter. Ibland står vi vuxna 

i ett hörn och bara förundras. Barnen bygger sina egna ”banor”, samarbetar, sliter, släpar, 

skapar och blir svettiga. De bestämmer själva. De ser ut att jobba på rätt nivå. 

 

Arbetet fortskrider ungefär på samma sätt hela dagen. De viktiga lekarna är kvar trots att 

barnen hittar på andra saker parallellt. 

 

Reflektioner över ämnen  

De verksamheter som särskilt föranledde funderingar för oss personal var 

gymnastik, musik, bad och så kallade teoretiska ämnen. Begreppet struktur 

vållade också huvudbry och bör klargöras då det är viktigt i kommande 

analyser omkring livsförståelsearbetet och dess förekomst i olika pedago-

giska förhållningssätt.  
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Gymnastiken 

Det är vanligt att barn med bekymmer och svårigheter inte klarar av att 

vara med på aktiviteter i storgrupp, exempelvis gymnastik. Ungefär så här 

tror jag barn tänker och känner inför mötet med gymnastiken:  

 

Här ligger en stor sal, full med möjligheter som jag inte får utnyttja på det sätt jag kan. Att 

styras och fösas runt i obegripligheter gör att jag blir mycket frustrerad och rädd, jag blir 

arg och ohanterlig, eller så sätter jag mig i ett hörn och tittar på, men ledsen är jag.  

 

Det är nog mycket lättare för dessa barn att vara med i storgrupp under 

svenska- och mattelektioner, förutsatt att de får arbeta på sin nivå, och få 

ha enskild gymnastik istället och göra allt det roliga som salen erbjuder. 

Våra barn fick använda salen som de önskade och i grupp. 

Musiken 

Att få ta till sig musiken helt kravlöst, till skillnad mot arrangerade situa-

tioner där man sitter i ring och gör rörelser som fröken hittar på, är under-

bart att kunna erbjuda. I vårt klassrum fanns piano, orgel, gitarr och alla 

rytminstrument framme som man fick spela och leka med när man ville. 

Vår egen kantor spelade ofta spontant när barnen arbetade med annat och 

man kunde höra barn sjunga till, från sina skolbänkar eller från sina lekar, 

barn som skulle ha förblivit tysta under arrangerade sångstunder. Ofta bad 

de om sin önskemusik. När barnen lekte begravning bad de om begrav-

ningspsalmer till exempel. Man behöver inte kunna sitta stilla, man får ha 

och få musik i alla fall. Detsamma gällde musiken i kyrkan. Barn som inte 

kunde sitta stilla ”passade” även för dessa samlingar. 

Badet 

Badet var ett sorts koncentrat av ”läget”. Det var en arena där man synlig-

gjorde det som hände, liksom visade hur det var nu. Om detta har jag an-

tecknat.  
 

Ett barn som just börjat skriva, dvs börjat våga skriva, befinner sig plötsligt sittande på en 

madrass i den djupa delen av bassängen och skriker till alla: ”Jag vågar allt nu jag!” Tid i-

gare hade han inte vågat släppa bassängkanten utan brukade gå och hålla i sig på den 

grunda delen. 

 

Vattnet var varmt och gott och omslutande och man kunde inte undgå att 

få associationer till en livmoder. Barn lekte till och med att de föddes där! 

Bassängen var en plats för viktiga lekar. 
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Teoretiska ämnen 

Vi lånade mängder av böcker från biblioteket, i alla ämnen, och hade ock-

så konventionella skolböcker i klassrummet, allt från de första inskolnings-

böckerna: Börja räkna-serien, Före läseboken-serier, matte- och svenska-

böcker i läsning och skrivning. 

 

Vi läste ofta för barnen och de för varandra eller ensamma men vi följde 

inte någon speciell inlärningsgång där vi bestämde vilken sida i den och 

den boken som skulle göras. Allt föll sig naturligt och glädjefyllt. Natur-

ligtvis var det bra att ha kunskaper om olika läse- och räkneinlärningsme-

toder för att inte behöva låta sig styras av läromedlens progression och 

uppläggning. Den nytta jag har av mina kunskaper om läsinlärning var inte 

till för att testa och se vad barnen kunde och inte kunde för att kunna sätta 

rätt material i händerna på dem (som man vanligen gör som speciallärare), 

utan jag kunde se ungefär var de befann sig i läsinlärningsprocessen och 

därmed se att de gjorde framsteg så att jag vågade låta bli att stressa dem. 

Olika böcker tilltalar olika barn, precis som det är för vuxna. Efter att ha 

pysslat med matte och svenska i två tre dagar ville många leka en period 

igen. De här, ofta kallade koncentrationsstörda, barnen kunde arbeta kon-

centrerat i böcker i flera timmar i sträck  när de själva ville! Då var de 

också ofta mottagliga för pedagogiska råd. 

Begreppet struktur vållar huvudbry för oss personal 

Dikten Struktur skapades av en medlem i arbetslaget som en reaktion efter 

att ha deltagit i en konferens i vår särskola där diskussionen rörde hur vi 

skulle kunna hjälpa ett barn som hade bekymmer. Alla var överens om att 

det var struktur barnet behövde.   
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Dikten är en sorts lek med ord men en genial och mycket tänkvärd sådan. 

Jag tycker att grupperingen av innehållet i dikten tydligt visar samband på 

hur vardagen kan se olika ut beroende på vad man lägger in i begreppet 

struktur. Om man till exempel tycker att diagnostisering är viktigt för att 

kunna strukturera på ett bra sätt så medföljer automatiskt ingredienser som 

kontrollera och domdera. Ju mer jag studerar dikten/protokollet, desto 

klarare syns mig betydelsen av att definiera och fundera på vad man gör 

och inte bara okritiskt ta till sig till exempel diagnosverktyg. Jag tycker mig 

också se att om man programmerar hela tillvaron för barnen innebär det 

samtidigt att man sanerar bort möjligheter till spontana aktiviteter som 

kanske skulle vara till gagn för barnet.  

 

Exempel på styrande förhållningssätt 

Under den tidsperiod vi förändrade vårt förhållningssätt och blev mer ly-

hörda för barnens önskningar och behov började en modell av starkt sty-

rande slag omtalas i pedagogikkretsar och inom fackpressen som det bästa, 

eller mer korrekt benämnt, det enda som enligt forskningen kan hjälpa 

människor med autism och autismliknande symtom att få den struktur på 

tillvaron som i sin tur möjliggör lärande. Modellen, som kallas Teacch101 

och har sina rötter i North Carolina i USA, tog fältet med storm och har 

blivit ”sanningen om vad forskningen säger”. Enligt min erfarenhet har 

många pedagoger inte hört talats om möjliga alternativ till Teacch för att 

hjälpa barn med autism. Barn med vad man kallar neurologiska funktions-

hinder, det vill säga de relativt nya kategorier barn som numera finns i sär-

skola och inom specialundervisningen, rekommenderas också styrande 

förhållningssätt, ibland under namnet tydliggörande pedagogik. Portalpa-

ragraferna i rättighetslagstiftningen LSS samt värdegrundstexten i läropla-

nerna, om delaktighet och inflytande, 102 kan komma att urholkas och för-

lora sin betydelse.103 

 

                                                 
101

 Se exempelvis Schopler, E., Reichler, R. J., Lansing, M. D. 1993., Mesibov, G. 1993 och Schop-

ler, E, Lansing, M.D. och Walters, L. 1994  
102

 SFS 1993: 387 och Skolverket 1994a och 1994b 
103

 I Kursplaner för grundläggande särvux från 2008 står på sid 15: ”Olika sätt att arbeta kan ge 

mycket olika effekt när det gäller elevers värderingar av sig själva och deras attityder till medmänni-

skor och samhälle.” Skolverket 2008 
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En assistent i en särskola kom till mig och uttryckte: 

 
Jag kan inte förstå att barnen är så besvärliga under förmiddagen då de har lektioner, men 

på eftermiddagen, när de inte behöver göra sina uppgifter och bara leker blir de hur gulliga 

som helst! 

 

Här var det inte fråga om starkt styrande förhållningssätt utan mera tradi-

tionell undervisning. Men det var likafullt läraren som bestämde vad som 

var viktigt för eleven att arbeta med, vilket – enligt mitt sätt att se – är att 

frånta en förmiddag för eleven, när den själv borde få avgöra vad den anser 

viktigt att arbeta med. Med detta vill jag ha sagt att det inte är just model-

len Teacch utan pedagogik där eleven med sina önskningar och behov inte 

är huvudpersonen som jag avser med termen ”styrande förhållningssätt”. 

Att jag väljer att illustrera styrande förhållningssätt med Teacch har sin 

grund i att metoden är så tydlig och konkret såväl i teori som i det praktis-

ka utförandet. 

Teacch som typexempel på styrande förhållningssätt 

Här följer en kortfattad presentation.104 Teacch står för Treatment and 

Education of Autistic related Communication handicapped CHildren och 

kan sägas vara en reaktion på psykodynamiska principer använda vid be-

handling och hjälp till dessa barn och deras föräldrar. Eric Schopler och 

Robert Reichler ansåg att de psykoterapeutiska metoderna inte verkade 

hjälpa barnen utan istället förstärkte deras beteendeavvikelser. Autism or-

sakades inte av avvikande föräldrar utan snarare av en icke identifierad or-

ganisk hjärnskada. De började försöka förstå och kartlägga hjärnskadan och 

anpassa behandlingen till barnets kunskapsnivå. Föräldrar fick hjälp med 

och utbildning i specifika behandlingstekniker som skulle hjälpa dem att 

förbättra kontakten med sina barn. 1972, i North Carolina, grundades Te-

acchdivisionen av delstatsriksdagen och Teacch blev USA:s första pro-

gram, omfattande en hel delstat, för diagnostisering, habilitering, utbild-

ning, forskning och undervisning för barn med autism och deras föräldrar.  

 

 

 

                                                 
104

 Presentationen har gjorts utifrån studier av Schopler, E., Reichler, R. J. och Lansing, M. D. 1993, 

Schopler, E, Lansing, M.D. och Walters, L. 1994, Mesibov, G. 1993 samt Beckman, V., Kärnevik, M. 

och Schaumann, H. 1994 
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Teacchs struktur kan sammanfattas enligt följande kedja: 
 

 

 

Figur 3. Testerna identifierar vad som i starkt strukturerade former ska åtgärdas. Man sätter upp mål 

och delmål som sedan regelbundet utvärderas. Testerna återkommer och kan liknas vid själva väg-

visaren på livsvägen. Begreppet livsperspektiv används när träningsprogrammen och undervisnings-

strategierna görs.  

 

Testerna kallas PEP-R (Psykoeducational Profile Revised), avsedda för barn, 

och AAPEP (Adolescent and Adult Psykoeducational Profile) för barn över 

tolv år och för vuxna.105 Testerna syftar till att hitta de korrekta nivåerna 

som undervisning och inlärning ska utgå ifrån. Undervisningsstrategierna 

bygger på begrepp som interaktionsmodellen, utvecklingsperspektiv, bete-

endens situationsberoende och träningshierarkier.  

 

Interaktionsmodellens måtto är att all inlärning sker i relation till någon 

eller något. Relationer studeras noga i syfte att finna hur man kan förändra 

för att skapa optimal inlärning. Ett exempel är uppgiftsanalys som innebär 

att man bryter ner en uppgift i dess minsta beståndsdelar, checkar av vilka i 

uppgiften innehållande moment barnet klarar, inte klarar, eller är på väg 

att klara. Sedan tränar man först de moment som är på väg och på så sätt 

hjälper man barnet att systematiskt lära sig uppgiften i sin helhet. Utveck-

lingsperspektivet innebär att sträva efter att få uppgifterna anpassade till 

den faktiska, inte den för barnet åldersadekvata, utvecklingen. Att barn 

med autism har svårt att generalisera kunskaper inlärda i en situation till 

att gälla i en annan särskilt måste uppmärksammas och tränas, är vad stra-

tegin beteendens situationsbundenhet innebär. Med träningshierarkier 

menas att värdera och ta ställning till vad som kan vara viktigast för barnet 

                                                 
105

 Schopler, E., Reichler, J., Lansing, M. D. och Marcus, L. M. 1992 samt Mesibov, G., Schopler, E., 

Schaffer, B. och Laudrus, R. 1995. 

Test Åtgärd Utvärdering

Ånyo

Test Åtgärd Utvärdering

Ånyo

Test Åtgärd Utvärdering
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att lära sig och välja bort sådant barnet i ett livsperspektiv inte kommer att 

behöva.  

 

Inget lämnas åt slumpen, allt som sker i undervisningssituationen är i de-

talj planerat och reglerat – detta för att barnet eller den vuxne inte ska bli 

förvirrad och orolig. Vem som barnet arbetar med, vad det ska göra, hur 

länge det ska göra det och på vilken plats detta görande ska ske visas för bar-

net på arbetsstationen, på ett bildkort på schemat som består av ett verti-

kalt band med inplastade kort med bild eller text. När aktiviteten är utförd 

lämnas bilden vid arbetsschemat på arbetsstationen, vänd med baksidan 

fram, så att barnet ska veta att aktiviteten är utförd. Nästa bildkort i raden 

studeras och vad som där visas utförs; allt i ett livsperspektiv, utifrån mo-

ment som PEP-R-testet har angivit vara de som ska tränas. Fritidsaktiviteter 

och hemaktiviteter bör också administreras på detta sätt för att bästa effekt 

ska uppnås, enligt Teacchdivisionens rekommendationer. 

Reflektion över Teacchpraktik 

Under en observation på 1990-talet i en skolklass för barn med autism där 

Teacch-modellen användes blev jag vittne till hur ett barn på 11 år från-

kändes rätten att lära sig läsa genom medveten hänvisning till dennes dia-

gnostillhörighet. Barnet hade testats med Peptestet och man hade utifrån 

vad det visade valt att lägga upp skolarbetet på det sätt som innebar att 

träningen skulle fokuseras på annat än läsning, som man ansåg att barnet i 

en framtid skulle ha större nytta av – ”i ett livsperspektiv”, sa läraren. Jag 

såg att barnet gjorde sina framlagda förutbestämda uppgifter, där alltså 

läsinlärning var bortvalt, enligt den ritual som var intränad. Det jag också 

observerade var att barnet under rasten i ”rastrummet” formligen kastade 

sig över en plastback med böcker som stod i ett hörn. Hela rasten satt bar-

net och bläddrade och ”läste” i böcker. Enligt mitt sätt att se var intresset 

för böcker mycket stort och utan sin diagnos skulle barnet självklart ha 

sysslat med lästräning under sina skolvardagar.106 

                                                 
106

 Liknande erfarenheter berättar lärare om i Fia Anderssons avhandling från 2007. Autismdiagno-

sen kan utgöra ett hinder för flerspråkiga barn att få modersmålsundervisning. Diagnosen tar över. 

Andersson, F. 2007 
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Rekommendationer och kritik  

Forskningen, den nyaste kunskapen, säger att människor med autism mår 

bäst om de har en mycket strukturerad tillvaro. Denna nya kunskap, som 

bygger på ett biomedicinskt synsätt på människan, har av media kritiklöst 

presenterats och på så sätt blivit vardagens ”sunda förnuft”, skriver Gunilla 

Hallerstedt i Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande.107 Översatt till 

skola och utbildning inom områdena särskola, särvux och social omsorg 

framställs ”den nya kunskapen” som allenarådande för människor med 

autism av Riksföreningen Autism som lanserar den aktivt. Med den nya 

kunskapen följer anvisningar om ett strukturerat arbetssätt.108 Gunilla Hal-

lerstedt, Karin Jonasson, Lars Trenning och Gunlög Hedtjärn uttrycker sin 

ambition med boken På tal om utvecklingsstörning och autism med följande 

ord:  

 

Vi vill däremot ge röst åt en erfarenhet och ett teoretiskt perspektiv, där relationer, språk 

och kommunikation mellan människor kommer i förgrunden och där psykiska processer 

inte reduceras till biologi.
109

 

 

En del i kritiken av att diagnostisera barnen är att det är ett led i en hel vetenskap som ut-

går från att man har svar även på orsakerna till diagnosen. Konsekvensen blir att det med 

diagnosen följer en dom om framtiden. Domen kan tala om för föräldrarna att det inte finns 

något de kan göra åt sitt barns problem och föräldrarnas hopp om barnet kan släckas. 

Barnets framtida möjligheter stängs när det inte längre finns något hopp om det.
110

  

 

 

                                                 
107

 Hallerstedt, G. (red.) 2006, sid 8 
108 Riksföreningen Autism har som en av sina målsättningar att Teacch skall bli tillgängligt för männi-

skor med autism. Riksföreningen Autisms strävanden att sprida modellen som stöds genom finansie-

ring av staten, uttrycks på dess hemsida 2003, bland annat enligt följande: ”Vi samarbetar med fors-

kare och praktiker från hela Sverige och från andra länder som USA, England och Belgien. Utbild-

ningscenter Autism har en filialstatus inom TEACCH-programmet … University of North Carolina, 

USA. Detta innebär bl a att vi under deras ledning under flera år byggt upp en utbildningsverksamhet 

som utgår från den erfarenhet och de kunskaper som finns inom det snart 40-åriga TEACCH-

programmet. Vi har också ett nära samarbete med Växjö universitet kring en 20-poängsutbildning 

om autism och autismliknande tillstånd och håller på att ta fram fortsättningskurser så att utbildning-

en successivt kan byggas ut till att omfatta 80 poäng.” Nu finns inte texten kvar på hemsidan, men 

man kan läsa att rekommendationer ges om att lärare och assistenter skall ha autismutbildning och 

att: ”Kognitiv beteendeterapi och tydliggörande pedagogik är exempel på undervisningsstrategier och 

förhållningssätt i vardagen för personer med autism”. Se Autism och Asperger Förbundet 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19407 (2009-12-3) 
På http://web.archive.org/web/20030719091028/http://www.autism.se/ finns den borttagna texten 

från Riksföreningen Autism. (2010-10-26) 
109

 Hallerstedt, G. i Hallerstedt, G. (red.) 1996, sid 8 
110

 Hedtjärn, G.1996 i Hallerstedt, G. (red.) 1996, sid 231 
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Just detta att reducera det komplexa till det enkla kan vara en förklaring till 

det starka intresset för biologiska förklaringsmodeller på beteenden och 

beteendestörningar.111 Svårt är att erkänna att verkligheten är komplex och 

inte till alla delar kan förstås. Här uppkommer tankar om att verkligheten i 

många stycken endast kan förnimmas, vilket är ett tidigare stadium i verk-

lighetsförståelsen, ett stadium innan vi delar upp världen i subjekt och ob-

jekt.112 

 

Diagnoser kan skymma blicken för andra – och kanske bättre – förklaringar än de medi-

cinska till ett givet problem; de riskerar att skapa sjukroller och sjukidentiteter och krymper 

utrymmet för det normala. Det är just kring denna normalitetsdröm som diagnosen snur-

rar. Ju mer av variationerna i jaget som vi placerar i medicinska namn, alltså medikalise-

rar, desto mer förskjuter vi också normalitetens gränser. Namngivningen tycks vara cen-

tral i denna process. Det som har ett namn finns.
113

  

 

Att diagnostisera innebär att benämna, ge namn åt, och är därmed en språkhandling med 

konsekvenser på olika plan …
114

  

 

Det citaten uttrycker bekräftas delvis från resultaten i Kristina Hellbergs 

avhandling.115 Två viktiga vändpunkter för elever i att handskas med sina 

problem fann Hellberg: att få en diagnos samt att komma till en liten un-

dervisningsgrupp där man möttes av empati, förståelse och omsorg.  

 

Deltagare i mediedebatten är i huvudsak sociologer, psykologer och medi-

cinare. Fokus har därför naturligt nog inte varit på pedagogiska konsekven-

ser så konkret som förhållningssätt utifrån det ena eller andra ställningsta-

gandet. Bland pedagoger som bidragit med viktiga resultat om diagnostise-

ringens konsekvenser kan nämnas Magnus Tideman och Eva Hjörne, även 

om de inte specifikt belyser förhållningssättens betydelse. Tideman disku-

terar i sin avhandling Normalisering och kategorisering om kategoriserings-

processer och deras tänkbara orsaker. Han talar om nedskärningar i eko-

nomi och biologiska förklaringsmodellers uppsving. Brister i skolmiljön 

som orsak till barns skolsvårigheter döljs av att individen görs till bärare av 

problemen.116 Elever kommer aldrig själva till tals i sådana kategoriserings-

                                                 
111

 Johannisson, K. i Hallerstedt, G. (red.) 2006, sid 38 
112

 Løgstrup kallade den tidiga verklighetsförståelsen för sansning, Løgstrup, K. E. 1994, och Fröbel 

talade om fenomenet som aning. Fröbel, F. 1995 
113

 Johannisson, K. 2006 i Hallerstedt, G. (red.) 2006, sid 40 
114

 Hallerstedt, G. 1996 i Hallerstedt, G. (red.)1996, sid 7 
115

 Hellberg, K. 2007 
116

 Tideman, M. 2000 
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processer, konstaterar Hjörne efter att ha följt en skolas elevvårdsteam vid 

deras möten under ett läsår. Problem knöts till elevens särdrag utan ifråga-

sättande av teamets medlemmar.117   

 

Aktuell diskussion inom specialpedagogisk forskning 

I det följande redovisas olika specialpedagogiska perspektiv, och möjliga 

samband med mina frågor, med hjälp av några forskningsöversikter.118 

Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist delar in områ-

det i forskning om elever med svårigheter och forskning om elever i svårig-

heter. Med Claes Nilholms terminologi benämns den första kategorins 

forskning ha ett kompensatoriskt syfte och den andra ett kritiskt, det vill 

säga kritiskt i förhållande till kompensatoriska perspektivet. Som tredje 

grupp identifierar Nilholm forskning i ett dilemmaperspektiv.  

 

Idén bakom det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken är, 

enligt Nilholm, att individer ska kompenseras för sina problem. Olika 

problemgrupper identifieras, orsaker som kan ge förståelse för problemen 

söks och metoder för att avhjälpa problemen föreslås. Denna typ av forsk-

ning har sin grund i medicinsk och psykologisk tradition. En annan ledan-

de forskare främst inom den kritiska forskningstraditionen, Thomas Skrtic, 

benämner det kompensatoriska perspektivet som funktionalistiskt.119 

 

Kritiken kom att utgöras av ett ifrågasättande av en objektiv, sann veten-

skap, kontexten fick betydelse och värderingsfrågor räknades som betydel-

sefulla. Vi måste ta ställning till hur samhället bör utformas och utifrån 

detta relatera vilken kunskap som då behövs. Dessa tankar ryms inom en 

pragmatisk tradition. En annan riktning på kritiken kom att utgöras av så 

kallad identitetspolitik; marginaliserade grupper krävde erkännande, ”rät-

ten till att bli erkänd i sin olikhet”120. Det som i det kompensatoriska per-

spektivet ansågs vara individens problem förlades nu till samhället. Be-

greppen en skola för alla och inkludering myntades.  

                                                 
117

 Hjörne, E. 2004 
118

 Emanuelsson, I., Person, B. och Rosenqvist, J. 2001, Nilholm, C. 2003 samt Nilholm, C. och 

Björck-Åkesson, E. (red.) 2007 
119

 Skrtic, T. 1995 
120

 Nilholm, C. 2003, sid 44 och 45 
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Dilemmaperspektivet kritiserar att det kritiska perspektivet ”gör anspråk på 

att man kan lösa det dilemma som konstitueras av att moderna utbild-

ningssystem har att hantera elevers olikhet”.121 Forskningen bör bland an-

nat granska de samtal som förs om de dilemman moderna utbildningssy-

stem står inför. Vissa dilemman är ofrånkomliga och vilka uttryck dessa tar 

bör studeras i konkreta sociokulturella sammanhang.122Alan Dyson och 

Alan Millward är två forskare som artikulerat dilemmaperspektivet.123  

 

Min studie om livsförståelsearbetet låter sig inte med lätthet placeras inom 

ett av ovan beskrivna områden, snarare kan jag se dess placering inom 

samtliga. Det handlar om en avgränsad grupp som kompenseras. Männi-

skor får möjligheter att utföra livsförståelsearbete i skolan, bristen på för-

ståelse av det egna livet ska kompenseras, ansvaret vilar på skolan. Studien 

ger perspektiv på pedagogiska förhållningssätts olika möjligheter att erbju-

da detta livsförståelsearbete och de begrepp från existensfilosofin som be-

arbetas gör att dilemman inom pedagogiken går att samtala om.  

 

I en kunskapsöversikt skriven av Rolf Helldin för Skolverkets räkning pro-

blematiseras frågor om specialpedagogikforskningens ansvarsfulla roll i ett 

samhällsperspektiv.124 Bidrar den till demokratisering eller är den ett red-

skap i den uteslutning av ”annorlunda” människor från gemenskaper som 

fortfarande är en realitet? Individualistiskt perspektiv med positivistiska 

förtecken är den dominerande ansatsen i nordisk specialpedagogisk forsk-

ning enligt Helldin. Men förhållandet mellan fokus på individen eller kol-

lektivet är inte så enkelt:  

  

För stark betoning av individens egna livsprojekt leder till ett försummande av gemenska-

pen och om gemenskapen framhävs för starkt inordnas individen i en tvångströja.
125

 

 

Eftersom samhället är individualistiskt ger det upphov till forskning som 

får sin inriktning utifrån den ideologi som är mest framträdande, med till-

hörande forskningsupplägg och metoder, skriver Helldin och anger som 
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122
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123

 Dyson, A. och Millward, A. 2000 
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viktig forskning för framtiden, komplement till denna typ av forskning. Jag 

vill särskilt framhålla vad han i citatet nedan uppmärksammar som viktigt:  

 

Uppgiften kan vara att balansera och modernisera dominansproblematik inom ett kun-

skapsfält för att utveckla argumentationen mellan olika perspektiv. Om ett perspektiv do-

minerar, i medier eller med sin karakteristiska kunskap, finns det, menar jag, risker för att 

argumentation och kritisk vetenskaplig granskning tynar bort inom och mellan kunskaps-

fält.
126

  

 

Att den specialpedagogiska forskningen liksom det specialpedagogiska 

verksamhetsfältet har nära anknytning till frågor om demokrati och makt 

aktualiseras av forskarna Holmberg, Jönsson och Tvingstedt vid Malmö 

lärarhögskola i en rapport som problematiserar elevers, lärares och föräld-

rars upplevelser av specialpedagogiska insatser.127 Viktiga frågor som ställs 

är Vem har rätten att beskriva en elevs problematik? Hur görs det? och 

Vilket inflytande har föräldrar och elever själva över identifiering och in-

satser? Rapporten visar att lärare i huvudsak har makten. 
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2 Livsförståelsearbetets rötter 

Forskningsfrågan sätts in i ett vetenskapshistoriskt existensfilosofiskt sam-

manhang i Perspektiv på förståelse. Därefter sammanfattar jag med hjälp av 

nio punkter det efterföljande arbetssättet och ger med hjälp av dessa en 

bild av Efterföljande förhållningssätts rötter i utbildningstraditioner utifrån ut-

bildningsfilosofer såsom Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pesta-

lozzi, Friedrich Fröbel och Elsa Köhler. Kapitlet avslutas med Relevansen 

för forskning om livsförståelsearbete där jag behandlar sambandet mellan livs-

fråga, livstydning och livsåskådning samt redogör för annan tidigare forsk-

ning som på olika sätt anknyter till avhandlingens huvudproblematik.  

 

Perspektiv på förståelse 

De filosofer som gett mig en fördjupad kunskap om vad förståelse kan in-

nebära inom särskola och social omsorg är alla sprungna ur den grenen av 

humanvetenskapens historia med rötter i Wilhelm Diltheys filosofi som 

kallas den hermeneutiska traditionen.128 Här får förståelsen prioritet gent-

emot naturvetenskapens metoder att förklara människans psyke. Diltheys 

efterföljare Heidegger med begreppet Da-sein, samt Gadames tal om förstå-

elsehorisonter hjälper mig också att se livsförståelsearbetets grund i förståelse 

på ett vidare plan.129 Man kan kalla dessa tre filosofer för traditionsbärare 

till den litteratur jag använder i min studie.  

 

Dilthey anser att karaktären hos de ämnesområden humanvetenskaper och 

naturvetenskaper sysslar med är helt olika, de har helt olika existensmodus, 

vilket i sin tur innebär att metoderna måste vara helt olika. Psykologiforsk-

ningen i den tid Dilthey verkade, vid 1800-talets senare hälft, präglades 

starkt av naturvetenskapliga metoder och teorier. Dilthey, som var filosof 

och idéhistoriker, sysslade också med psykologi då han tänkte sig psykolo-

gin vara grundvalen för humanvetenskaperna. I protest mot den skolbil-

dande experimentpsykologen Wilhelm Wundt och dennes laboratorium i 

Leipzig, där Mills positivistiska teorier om hur man förklarar själslivet an-
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 Kjørup, S. 1999. Immanuel Kant anses företräda den andra av humanioras traditioner, den kanti-
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vändes, deklarerade Dilthey att ”naturen förklarar vi, själslivet förstår vi”.130 

Han anser att användandet av naturvetenskapliga metoder inom humanve-

tenskaper bygger på missförstånd.  

 

Ett sätt att karaktärisera de styrande förhållningssätten kan vara att de häm-

tar sina redskap från naturvetenskapen, exempelvis mätning, kartläggning 

och tester som talar om vad som ska åtgärdas. Människan blir med de red-

skapens hjälp sedd som ett objekt som ska korrigeras. Detta står i stark 

kontrast till det efterföljande förhållningssättet som syftar till att förstå den 

studerande och där att vara lyhörd för elevers egna önskningar och behov 

är det primära. Förståelsen av elevers intentioner med sitt livsförståelsear-

bete innebär för pedagogen att möta dem som subjekt.  

 

Förståelse hos Dilthey innebar alltid livsförståelse.131 Förhållandet mellan 

världsbild, livserfarenhet och livsideal är en del av den ”Lebensphilo-

sophie” Dilthey förespråkar. Intressant är att se, liksom Benktson gör, lev-

nadsfilosofin som ett mellanled mellan filosofi och religiositet, litteratur 

och diktning. Dilthey menar, enligt Benktson, att dessa mellanled kan 

medföra risker för brister i vetenskaplighet, men att detta kan kompenseras 

genom ”obestridlig närhet till och förståelse för de livsformer, som be-

handlas.” 132 Kunskap om livsförståelsearbetet har många bottnar. Att söka 

förstå den andra människan innebär att en obestridlig närhet krävs, något 

som inte går, eller snarare inte bör, mätas. Som vi ska se i nästa kapitel hör 

detta resonemang samman med det etiska kravet som är tyst till sin karak-

tär. Jag har att tolka vad den andre kräver vilket i sin tur kräver av mig att 

jag har närhet och kan förstå den andres bästa. 

 

Människans verklighet eller tillvaro beskrev Heidegger som det som är, Da-

sein eller därvaro. I det som är finns också det som var. Naturvetenskapen 

förklarar människans verklighet eller tillvaro som vor-handen-Sein, som ett 

av människan påverkat händelseförlopp. Heidegger har, enligt min me-

ning, genom dessa begrepp konkretiserat Diltheys resonemang om de vä-
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sensskilda vetenskapssfärerna humanvetenskap och naturvetenskap. Vad 

det innebär att tala om varandet i en tid som präglades av naturveten-

skapliga förklaringsmodeller, såsom Heidegger gör, reflekterar Benkt-Erik 

Benktson över i Existens och tro. Hans tankar är intressanta att relatera till 

dagens svårigheter att få förståelse för icke mätbara metoder i pedagogik. 

Ett belysande exempel från boken:  

 

… att tillvaron präglas av ”en obönhörlig gåtfullhet”, som inte upphävs av att man ”i tron” 

är ”säker” i fråga om svaret på frågan ”varthän?” eller i ”rationell upplysning” menar sig 

veta besked om med frågan ”vadan?” förknippade problem. Från existential-ontologisk 

synpunkt finns det inte den minsta rätt att reducera problematiken genom att återföra den 

på sådana ”förhandenvarande” faktorer, som man kan mäta, konstaterar Heidegger…
133

  

 

Den rätta metoden går inte att finna och vi kan aldrig riktigt förstå det 

främmande – men vi kan flytta fram vår förståelsehorisont, skriver Gada-

mer i Sanning och metod.134 Att utmana obegripligheten är tolkarens uppgift 

med målet begriplighet och samförstånd, så kallad horisontsammansmält-

ning. Dialogen upphör inte i och med samförståndet utan kan genom en 

attityd av dröjande leda vidare till än intensivare och mera växlande samtal. 

Gadamer liknar ”förståelsens och erfarenhetens struktur” vid ett konstverk. 
 

… konstverket kan aldrig tömmas på mening och utmärks istället av att aldrig vara helt 

förstått. Det uppehållande dröjandet är därför den adekvata attityden inför konsten och, 

generellt, inför mötet med det främmande och med traditionen.
135

 

   

Gadamers resonemang kan ses jämförbart med hur Heidegger, enligt Birn-

baum och Wallenstein, betraktar sin egen filosofi, nämligen inte som ett 

system utan som ”vägar, ansatser och utkast”. Alltså inget är färdigt – utan 

”tänkandets sak”.136 Resonemanget överförbart till livsförståelsearbetets 

roll, eller förekomst, menar jag är att det är i en attityd av dröjande, i de 

utdragna och från början obegripliga uttrycken i livsförståelsearbetet, i det 

som är, som meningen växer fram, gestaltas och allt mer kan förstås och 

talas om.  

 

I linje med att Gadamer betraktade förståelsens struktur vid ett konstverk 

såg han också hermeneutiken som en konstlära, eller en hos människa na-
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turlig förmåga att umgås med människor på ett förstående sätt.  Han be-

skriver dess betydelse på följande sätt: 
 

Helt klart har hermeneutiken från äldsta tider till idag gjort anspråk på att dess reflexion 

kring tolkningens möjligheter, regler och medel är direkt tjänlig och befrämjande för prax-

is…
137

 

 

Så ser också mina förhoppningar ut – att den här studien ska vara till nytta 

i särskola och sociala omsorgspraktiker, att den ska förklara förståelsen av 

livsförståelsearbetet.138  

 

Dilthey gav upp sina planer på att utveckla psykologin till grund för för-

ståelsen för människans verklighet. Ingen psykologisk skolbildning fanns 

som passade hans syften.139 Frågan är, om han hade levt idag, om han då 

hade hittat den humanvetenskapliga psykologin att bygga sina teorier på? 

Enligt min erfarenhet låter sig heller inte livsförståelsearbetet förstås enbart 

på psykologisk basis, vilket har gjort att existensfilosofin har kommit att 

utgöra grunden för mitt arbete. 

 

Efterföljande förhållningssätts rötter i utbildningstraditioner 

Redan i fornskandinaviskt tänkesätt finns ett intressant perspektiv på hur 

barn som inte klarar ett samhällsdeltagande tas om hand. I Egils saga berät-

tas om kolbitare. Så kallades de unga pojkar som inte var tillräckligt vuxna 

för att delta i strid. De fick stanna hemma vid elden för att mogna, vilket 

kan ses som ett smakprov på den tidens pedagogik lämplig för ”sent ut-

vecklade individer”.140 

 

Det efterföljande förhållningssättet har inte sina rötter i specifik pedagogik 

anpassad för elever med utvecklingsstörning. Däremot kan det kännas igen 

hos några av de pedagogiska tänkare vår grundskola utvecklats utifrån. 
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Likheter återfinns bland flera pedagogiska skolbildningar, men de jag fin-

ner intressantast och närmast mina tankar är teorier från Friedrich Fröbel, 

Johann Heinrich Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau och Elsa Köhler. Deras 

verksamhet, sammantaget räknat, startade vid mitten av 1700-talet, i skiftet 

mellan vad som ibland brukar kallas upplysningstiden och romantiken, 

och sträckte sig ca 200 år framåt. Jag räknar dem till samma ”skola”, fastän 

de sinsemellan representerar olika traditioner med egna inriktningar inom 

pedagogiken, just för att de belyser de frågor jag vill belysa och som på 

olika sätt hänger samman med det efterföljande förhållningssättet. Min 

mening med den här orienteringen är inte att ge belägg för det efterföljan-

de förhållningssättet utan bör ses som ett bidrag till en djupare och mer 

mångsidig belysning av detsamma än vad mina egna reflektioner och bear-

betningar kan ge. I kapitel 1 berättade jag om en praktik där det efterföl-

jande förhållningssättet utvecklades under ett antal år. Jag nämnde vidare 

att en bearbetning av dagboksanteckningar och barnteckningar gjordes i 

syfte att bättre förstå och kunna beskriva verksamheten, vilket också är en 

förutsättning för att vidare utveckla en pedagogisk praktik. Bearbetningen, 

som jag också kallar en förstudie till avhandlingens analys om livsförståel-

searbetet, resulterade i att nio ingredienser i förhållningssättet identifiera-

des. Eftersom jag har utgått från dem, haft dem som en sorts referensram, i 

studiet av de fyra pedagogernas tankar behövs en närmare presentation 

som samtidigt får ses som en illustration av livsförståelsearbete så som det 

kan ske då förhållningssättet är efterföljande. På sidan 91 återkommer jag 

till de fyra pedagogerna och deras tankar om undervisning.   

Arbetslagets tankar om verksamheten med det efterföljande förhållningssättet 

Inledningsvis vill jag ge sammanfattande tankar om verksamheten i särsko-

lan såsom de såg ut när den här första bearbetningen eller problematise-

ringen inleddes, en ram vars innehåll sedan kommer att illustreras.141 Tan-

karna är hämtade ur ett arbetsdokument som till form och innehåll liknar 

en manifestation över det nya omvälvande vi var med om eller, om man så 

vill, ett första försök till tolkning av det som orden inte riktigt räckte till 

för. Ungefär så här tänkte vi i arbetslaget om verksamheten: 
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Barnen får använda sin skola till vad de behöver. Vi vet att barnen själva 

vet vad det är de behöver arbeta med. Vi pedagoger vet inte vad som är 

viktigt för varje barn. Just detta faktum  att vi litar på att barnen vet  är en 

av hörnstenarna i vårt arbetssätt. Det garanterar att barnet syns, att barnet 

har rättigheter och möjligheter till en psykologisk utveckling. Barnet hind-

ras inte av sin lärare att arbeta med det som är viktigt för barnets eget liv, 

som gör att det växer ”på riktigt”. Det kan vara svårt att sitta stilla och ta 

emot ”lärdomar” av en annan människa om man har bekymmer att tänka 

på. Bekymret kan ta hela ens tankar och energi i anspråk. Bekymret blir ett 

hinder och måste undanröjas innan barnet kan lyssna till vad läraren vill 

lära ut, och vilja lära sig vad denne anser vara viktigt. Barnet måste alltså 

ha plats inom sig. Det vill säga, den psykologiska utvecklingen ska ha nått 

dithän att mognaden för att kunna utföra skolarbete har inträtt. I dagligt 

tal brukar detta fenomen eller tillstånd kalls skolmognad. 

 

När barnen har arbetat med sina svårigheter så länge att de undanröjt 

hindren för mottagande av lärarens pedagogik är det dags att börja under-

visa ”som vanligt”. Då först är barnet moget att lära sig på ett konventio-

nellt sätt. Vi har följt barnets egen tidtabell som i vissa fall kan innebära att 

först i årskurs 7 är Olle mogen för läsinlärning. Om vi börjat undervisa i de 

tidigaste årskurserna hade det inneburit att vi stulit viktig tid för honom, 

tid han måste ha för att få arbeta med för honom adekvata saker. Vi hade 

lagt hinder i hans väg till mognad. 

 

Parallellt med barnets egna utvecklingsarbeten (lekar, konstnärligt skapan-

de, byggande) där de undanröjer hindren för mottagande av pedagogik 

pågår så kallad socialisation som också är ett viktigt inslag i verksamheten. 

Och märkligt nog lär sig barnen läsa, räkna och skriva fast de till synes 

”bara leker”. De snappar upp av någon i gruppen som är läsmogen och 

sysslar med läsning och skrivning, blir nyfikna och lär sig av det. De läs-

mogna barnen kan sitta i flera timmar i sträck och arbeta i böcker samti-

digt som allehanda lekar pågår runt omkring dem. 
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Det efterföljande arbetssättets nio viktiga ord142 

Vi såg mönster eller händelser som upprepades och som verkade gälla för 

alla. Teman började skönjas i barnens arbeten och i våra egna sätt att för-

hålla oss. Det vi såg var nytt för oss i skolans värld och vi hade inte direkt 

några adekvata ”skolord” och begrepp att benämna det med utan hittade 

på ord som började användas av alla.143 I analysen undersöktes närmare 

om de begrepp som vi använde täckte varje del av förhållningssättet och 

därför kunde bli användbara i en teoribeskrivning. Fattades något? Jag 

”vandrade genom” dokumenten144 och sökte exempel och försökte renodla 

och berätta om hur vi i arbetsgruppen formulerade oss.  

 

Arbetsgången i analysen förklarad med exemplet skrota   

Att skrota är en ingrediens som tycks vara viktig och som jag trodde skulle 

komma att vara ett av de karaktäristiska begreppen i teorin jag ville formu-

lera. Dels kom jag ihåg hur begreppet myntades och om detta ska jag be-

rätta. Jag gick också till dagboken för att leta exempel som illustrerar vad 

det är att skrota. Frågor som jag hade till dagboken var: Finns det många 

exempel eller endast några enstaka som kanske bara härrör sig till en viss 

begränsad period i verksamheten? Omfattas skrota av alla barn eller endast 

ett eller ett fåtal? Är det verkligen något som gäller alla? Om inte så skulle 

vara fallet, kan jag hitta någon förklaring? Jag har inte redovisat alla exem-

pel jag hittade utan vält ut ett som har ett gott illustrationsvärde. Slutligen 

sökte jag bland veckobladsbilderna145 för att se om barnen själva hade do-

kumenterat begreppet skrota. Även de andra dokumenten fick samma 

funktion. 

 

För varje tema ges en liten berättelse blandat med exempel från dagboken. 

Sedan följer definitioner på temana, dels som ingrediens i arbetssättet, sti-

pulativ definition, dels från ordboken, lexikalisk eller deskriptiv defini-
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tion.146 De nio teman som avses är tidtabell, skapa, skrota, studier, tanka, 

växthus, assistans, goda förebilder och facit.  

 

1. Utveckling, steg för steg, efter barnens egna tidtabeller 

Vad gjorde då barnen när de fick styra själva? De lekte, byggde kojor, läste, 

räknade, skrev, ritade, spelade, sjöng, ja allt som barn brukar göra. Alla 

barn leker i skolan, på rasterna vill säga. ”Våra” barn lekte på raster och på 

lektioner. De fick leka en hel dag eller en hel vecka eller ett helt år om de 

så ville. De fick också läsa en hel dag eller en hel vecka utan att behöva 

variera ämne. Vår musikterapeut påpekade: ”Era barn är ju självgående och 

är de enda jag vet som tål vikarier så bra.” En möjlig tolkning är att efter-

som barnen arbetade efter sina egna tidtabeller var de inte beroende av vår 

styrning. De ansåg väl att det bara var att fortsätta efter sina egna tidtabel-

ler och förväntade sig att den nya vuxna skulle veta det.  

 

Hur barnen långsamt, efter sina egna utvecklingssteg, tidtabeller, närmar 

sig konventionellt skolarbete, sådant som både de själva och omgivningen 

förväntar sig att man gör i skolan, var mycket spännande att se. Ett barn 

hade ”skydd” i form av olika sorts gubbar, ritade, modellerade eller byggda 

på olika sätt. Gubben placerades bredvid platsen för skolarbetet. Så små-

ningom låg gubben i skolväskan och syntes inte, men vetskapen om att 

den fanns räckte. Efter fyra år behövdes inga gubbar längre. Ett annat barn 

skrev ofta i böcker, alla möjliga sorters med fina bilder i, och räknade i 

räkneläror. Men barnet skrev på sitt sätt, inte enligt böckernas instruktio-

ner, räckor av bokstäver, spalter av siffror, huller om buller, kors och tvärs. 

Meningen visste bara barnet själv och det gjorde så i flera år innan läsin-

lärning var aktuell. Mamman undrade hur skolan hade råd att spendera så 

mycket böcker på hennes barn. Det hade vi, för vissa barn använde aldrig 

den typen av böcker. Utslaget på varje elev gick det ihop. Dessutom var 

annat material också billigt eftersom barnen tillverkade eller skapade det de 

behövde, av allt och inget. Vi tömde källarförråd på böcker och material 

som var kasserat för tiotals år sedan.  

 

                                                 
146

 Nationalencyklopedins ordbok, band 1 3. 1995. Deskriptiv eller lexikal definition som kombination 

med den stipulativa definitionen samt användning av exempel är enligt Koort ett sätt att råda bot på 

begreppsförvirring i ämnen utan grundteori, till vilket han räknar pedagogik. Koort, P. 1975.  
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Att barnens tidtabeller är individuella och inte alltid kan förutses visar föl-

jande exempel: Ett barn som vi trodde skulle vara moget för och roat av 

att delta i danslektionerna blev inbjuden att vara med när kursen skulle 

börja. Efter några gånger valde han att stanna i klassrummet och arbeta 

med sitt. Han sa: ”Det fanns inget att göra där!” Trots att han deltog och 

dessutom var mycket tekniskt och rytmiskt duktig och såg road ut, betydde 

inte den här typen av skolarbete eller aktivitet något ännu. Hans egna arbe-

ten efter egen tidtabell var viktigare.  

 

Tidtabell som ingrediens i arbetssättet 

Barnens egna tidsplaner för utveckling gäller. Utan stress får de arbeta så 

lång tid de behöver för ankomst till nästa utvecklingssteg. 

 

Tidtabell enligt ordboken 

Tidtabell = uppställning med ankomst- och avgångstider för visst kommu-

nikationsmedel, tidsplan  

 

2. ”Om det jag behöver inte finns här, så skapar jag det!” 

Vissa perioder hade vi verkstäder överallt och samtidigt: dockmakeri, bil-

verkstad, laboratorium, färgfabrik, skrivarverkstad med mera. Allt var initi-

erat av barnen. Ibland hade de inte tid att gå till slöjdlektionerna, de höll 

på att sy någonting som måste bli färdigt. En period hade hela särskolan 

gemensamma skaparrum i källaren. De olika klasserna bokade in tider men 

började efterhand använda lokalerna spontant. Det var ett bra komple-

ment till klassrummen av på utrymmesskäl. För övrigt kunde all sorts ska-

pande förekomma i våra lokaler också. 

 

Jag kommer ihåg när Oskar hade syslöjd för första gången; hur först en 

assistent kom med honom och sa: ”Det här går inte.” Efter tre minuter 

ringde textilläraren och upprepade: ”Det här går inte.” Oskar kan skapa all 

rekvisita han behöver i sina lekar av allt och inget! Han är en stor skapande 

konstnär. Han ”klarade” inte det skapande ämnet slöjd. Nåja, jag tröstade 

läraren och assistenten och skrattade först men satte skrattet i halsen gans-

ka snart när sanningen gick upp för mig: möjligheten för vår påhittige, kre-

ative Oskar att få ”riktig” slöjd hänger på om vi kan frigöra en extra assi-

stent (läs: vakt) till honom. Detsamma sker med andra kreativa barn som 

är fulla av skaparlust, dock inte efter lärarens modeller eller beskrivningar. 
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Det kanske är så enkelt att inget handlar om ämnet slöjd utan i stället om 

att det är skrämmande att gå bort från sin invanda vardagsmiljö, som i bäs-

ta fall klassrummet har blivit på tre år. Tilläggas ska att just den här textillä-

raren, efter det att hon hört vår förklaring till varför det inte gick så bra 

med slöjd för Oskar, lät honom göra vad han ville. Hon blev snart så fa-

scinerad av hans skapande att hon inte pratade om annat när vi träffades!  

Ett barn bestämde sig för att skriva en deckare. Att ordna sig en plats, en 

skrivarhörna, tog en hel dag av intensivt skapande. Exempel från dagbo-

ken: 
 

Klas har fått en idé igen! Han ska skriva en bok. Gjorde i ordning en plats, skrivarverkstad, 

det tog hela dan att göra i ordning. Nu längtar han till måndag när han kan börja skriva! 

Ulla och Annika kom efter en stund och ville vara med. Det fick dom för Klas. Började sen 

göra egna skrivarhörnor. 

 

Skapa som ingrediens i arbetssättet 

Barnen skapade det de behövde eller de skaffade det de behövde, vilket 

kan ses som att barnen skapade inte bara saker utan också en hanterlig 

värld att vara i.                                  

 

Skapa enligt ordboken 

Skapa kommer från fornsvenskans ”skapa” med betydelserna: forma, ska-

pa, anordna och skaffa. I de germanska språken är betydelsen ”forma ge-

nom huggning”. Tyskans schaffen; skaffa, vara verksam, var ursprungligen 

samma ord som skapa. Synonyma uttryck till att skapa är alstra, fram-

bringa, gestalta, åstadkomma och bringa till existens ur formlöst tillstånd.  

 

3. ”Jag vill bara skrota lite först” 

Man måste inte alltid göra något. Det fick bli stiltje, med risk för kaos och 

virr. Det lärde oss Janne, ett barn som kom i åk 4 från grundskolan. Han 

hade ett högt tempo, sida upp och sida ner i sina böcker gjorde han dagar-

na i ända. När han upptäckte att han inte behövde arbeta på det sättet bör-

jade han gå omkring i klassrummet. ”Vad gör du?” frågade vi. ”Jag skrotar”, 

svarade han. ”Ska jag hjälpa dig hitta på något?” ”Nej, jag vill skrota.” Han 

kunde gå och skrota en hel dag. Nästa dag visste han precis vad han skulle 

arbeta med. Han hade laddat upp och reflekterat klart för den gången.  
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Först sedan han lärt oss skrotandets betydelse började vi reflektera över hur 

stressad skoldagen oftast var. 

 

Nya barn skrotade mycket i början. De gick omkring och tittade och 

plockade med saker, liksom undersökte till synes planlöst, ett sorts ”varan-

de”. De tittade på andras lekar och verkade inte vilja göra något själv. Ef-

tersom vi redan tidigt under femårsperioden hade skrotandets betydelse så 

fast förankrad i oss fick de som kom nya skrota obehindrat utan att det 

gjorde oss nervösa. Mycket riktigt, det dröjde bara några veckor så hade de 

fått lust att göra något och funnit arbetsformer som passade just dem. 

Skrotningsperioderna återkom titt som tätt. 

 

Ett av barnen förlade sina skrotningsperioder utomhus, i ett stenområde på 

skolgården nära klassrummet. Han syntes från fönstren där han gick runt, 

mellan, upp och ner bland de stora stenblocken. Han verkade inte leka 

utan bara just skrota. Ibland satt han på ett sådant sätt i en speciell sten-

formation så att han blev ett med stenen. Vi såg honom knappt. Efter 

skrotperioderna kom han inskuttande full med kraft och lust att göra nå-

got: ”Nu ska jag göra en nyhetstidning!” eller ”Nu ska jag skriva en decka-

re!”, skrek han. 

  

I kyrkan fick man också skrota. Det fanns inget krav på aktivt deltagande 

som att sjunga eller ”sitta stilla”. Man fick musik under skrotandet. Vissa 

kunde inte eller ville inte alltid delta på vanligt sätt. De gick omkring 

bland bänkarna, satt och tittade i ett hörn eller bara ”var”. 

 

Detsamma gällde under gymnastiklektionerna. Det var inte så vanligt före-

kommande att skrota där men dock tillåtet.  

 

Skrota som ingrediens i arbetssättet 

Barnen gick omkring och tänkte, reflekterade, bara ”var”. Kanske de också, 

som den tyska termen nedan anger, förberedde sig för att ändra riktning 

(inriktning) på sitt arbete.  
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Skrota enligt ordboken 

Skrota betyder att vara sysslolös och gå och driva. Skrota används också 

som reflexivt verb; skrota sig, och kommer från tyskans schroten; förflytta; 

baxa sig, småningom ändra riktning, om vind (sjö). 

 

4. Studier på högsta nivå! 

Studier enligt egen tidtabell pågick parallellt med skapande och skrotande. 

Med studier menar jag att tillägna sig kunskaper som någon annan samlat 

(bokliga studier) eller vad som finns i naturen och i miljön (naturiakttagel-

ser, naturlaborationer). Varje vecka studerades naturen på samma plats 

(Stenö). 

 

 Exempel från dagboken: 

 

Kalle hämtade snö till sitt laboratorium. Han ”undersökte förekomsten av bakterier och ku-

sar”. Alla som ville blev inbjudna att komma och studera hans experiment. 

 

Bokliga studier förekom inte endast vid skolbänken, snarare endast ibland vid skolbänken.  

 

När de väntade på kunder läste Arne en bok för Kalle. 

 

Arne upptäcker en insekt på gymnastikrullen och frågar efter en insektsbok. Studerar och 

jämför.  

  

Han läste boken samtidigt som han satt och balanserade på stora gymnastikbollen. 

  

De satt vid köksbordet en hel fredagseftermiddag med nerdragna persienner i skymnings-

ljus och gjorde skolarbete. Eva satt under bordet. Vi fick bara komma in när vi absolut inte 

kunde undvara kaffe längre.  

 

Hilma och Niklas har suttit i olika hörn och läst böcker för varandra. 

 

Mitt på blanka isen satt hon på en liten målbur med en lite större målbur som bord OCH 

skrev i boken om bilnummer som hon fick av Olle igår! 

 

 

Studier som ingrediens i arbetssättet 

Barnen studerade för att lära sig läsa, skriva, räkna och om andra intressen. 

Naturstudier ägnade de sig ofta åt. 

 

Studier enligt ordboken 

Studium är enligt latinet strävan, iver. Studera från fornsvenskas ”studera” 

och latinets ”studere” betyder ”bemöda sig om; ägna sig åt; ha intresse 
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för”. Studier är (resultatet av) undersökning av viss begränsad företeelse.  

Studium är det att studera genom läsning. Studera är att utforska, läsa i 

syfte att förkovra sig på något område. 

 

5. Den nödvändiga tankningen 

I dagligt tal används termen tanka när vi fyller på bränsle. Våra barn tan-

kade också. De fyllde på bränsle, energi, bekräftelse eller något de behövde 

från någon vuxen. Ibland räckte det med att sitta i knä, sitta nära, bli läst 

för en stund eller kanske en halv dag. Tanka innebär också att bli sedd och 

bekräftad genom att någon ser när man arbetar. Ibland räcker det inte med 

en person. Många gånger gick tre åt till ett barn. Övriga i gruppen förstod 

förbluffande väl när det gällde något viktigt för någon annan. De liksom 

turades om att ta plats. Jag vill belysa med ett exempel från en badlektion. 

 

Exempel från dagboken: 

 

På badet är det faktiskt ganska tröttsamt, allt han gör måste alla, oftast tre vuxna, se. Han 

skriker våra namn så det ekar i hela badhuset. En gång var jag nära honom jättelänge, 

och såg och sa allt han gjorde. De andra vuxna såg också samtidigt som de var med de 

andra barnen (egentligen är det otroligt vad vi orkar, inser jag nu när jag skriver). Han lek-

te Leksands sommarland och åkte rutschkana på allehanda konstfulla sätt. Jag kände att 

nu står jag inte ut en minut till, det kan inte vara möjligt att han behöver mera nu, inte av 

mej i alla fall, osv, tröttankar. Jag föreslog att han skulle stänga parken, ta på sig en sim-

dyna och simma lite. Han gjorde det och simmade ut på det djupa. Fast han är som en 

fisk i vattnet och mera under än över ytan har han aldrig gått längre än markeringen för 

djupt tidigare. Nu blev han så lycklig över att han vågade så då började han skrika på be-

kräftelse igen och igen och igen. 

 

 

”Köksarbete” tillhör tankningen och innebär att vara nära en vuxen. Att 

baka tillsammans, ordna fika och matsäck, koka saft, diska och städa var ett 

viktigt inslag i verksamheten. Det var inget som vi gjorde efter schema 

utan spontant efter lust och behov. Köksarbete gjordes inte i syfte att träna 

olika färdigheter utan för att det var roligt. Eftersom vi ofta var ute på 

äventyr med matsäck, fikade (ett skapande arbete kräver mycket näring) 

och firade viktiga händelser i form av fest var det ekonomiskt fördelaktigt 

att baka. Barnen använde också köket till lekar, exempelvis för att blanda 

giftdekokter. De tyckte om att sitta vid köksbordet och arbeta i böcker.  
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Ett annat exempel på en form som tankningen kunde ta sig är flickan som 

ofta ville bli kammad när hon arbetade i böcker. Exempel från dagboken: 
 

Hon satt i skolrummet i sin bänk och räknade. Jag satt snett bakom och kammade hennes 

hår. Idag en halvtimme. Eva kom och övertog när jag blev trött i armen. (Eva är en elev.) 

 

Tanka som ingrediens i arbetssättet 

Barnen fick bränsle av oss när de ”körde på nästan tom tank”.  

 

Tanka enligt ordboken 

Tanka; förse med (flytande) bränsle, särskilt bensin eller olja. 

 

6. ”Fröken, det är ju ett växthus det här” 

Strukturen, miljön där vi vistades, kan liknas vid ett växthus. I ett växthus 

går inte att städa så att det ser likadant ut på morgonen som det gjorde fö-

regående dags morgon. Mycket näring behövs. I en växthusmiljö blir barn 

och vuxna hela tiden näring för varandra. Barnen är oerhörda resurser för 

varandra. De vet allt om varandras olika svårigheter och styrkor. Eftersom 

de får ta plats i växthuset ger de också plats och näring till andra. Det fe-

nomenet  en typ av socialisation  kom att gälla även för arbetslaget.  

 

Ansning hör också till vad som behövs i ett växthus. Ibland växer det för 

yvigt och vilt och inte allt är hela tiden ljuvligt och vackert. Man kan upp-

leva stora kontraster från stund till stund  från stora skratt till stora bråk.  

 

I växthus brukar det finnas skyltar med namn på växter. I vårt växthus 

fanns också skyltar som märkte ut  inte namnen  utan lekarna som skul-

le vara kvar. ”RÖR EJ” stod det på skyltarna. Dessa skrevs av barnen själva 

och respekterades nästan undantagslöst av alla. Barnen påminde varandra 

om att skriva och placera ut RÖR EJ-skyltarna. De verkade förstå hur vik-

tigt det kunde vara för en annan person att ha sin lek kvar till nästa dag.  

 

Om att se andras behov för att man själv blir sedd tycker jag följande dag-

boksutdrag tydligt illustrerar: 

 

Vi var på besök i träningsskolan. Vi satt tillsammans och fikade. En flicka som inte kan 

prata ”lät” högt hela tiden, ett sorts skrik. Läraren sa: ”Snälla, försök att vara lite tystare”, 

varpå Arne gick fram till henne och sa: ”B, du måste ju låta henne få sjunga!” 
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Vi undrade varför inte Kalle kom in på morgonen, och tittade ut genom fönstret. Vi såg ho-

nom komma rusande uppför backen skrikande: ”Jag har varit till lärare X:s klass och sagt 

till honom att han måste ta itu med sin elev Y som hela tiden är dum mot Z (egen 

klasskamrat) i bussen”.  

 

Ett annat exempel är barnet som plötsligt från matkön går och hämtar ett 

glas mjölk och lämnar till en vikarie i klassen. Hon står också i kön, flera 

meter bakom barnet i fråga, och mår dåligt, har lågt blodsocker. Barnet såg 

detta fast han omöjligt kunde se det på riktigt! Och han förstod att mjölk 

skulle hjälpa utan att han, vad jag vet, hade erfarenhet av diabetes som sa-

ken gällde! Det här var ett barn som, vid den tidsperioden av sin utveck-

ling, alltid gav ett intryck av att vara mycket förvirrat och vilset i den stora 

matsalen.  
  

Dag 1: Idag var det livat värre. Höll mig fast vid orden ”ur kaos föds ordning” och mycket riktigt, 

innan dan var slut hade många viktigheter hänt. (Lasse rev sin koja bland annat. ... bad 

om en räknebok.) 

    

 

Dag 2: Fin dag! Vi bara ”fanns”. Barn och vuxna. Allvarligt jobb och allvarlig lek och roligt. 

 

Andra versen i dikten Struktur kan ses som en sammanfattning av vad som 

hände och skedde i växthusmiljön.147  

 

  Aktivera  

  diskutera 

  debattera 

  formulera  

  fantisera 

  komponera 

  kompensera 

  mobilisera 

  explodera  

  opponera  

  protestera 

 

Växthusmiljö som ingrediens i arbetssättet 

Miljön främjade växande. Den var god och varm och näringsrik och rym-

lig, andligt sett. Man fick ta den plats man behövde.  

                                                 
147

 Se dikten i sin helhet i avsnittet ”Förändringar i en särskola”, sid 61.  
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Växthusmiljö enligt ordboken 

Växthus betecknar en byggnad med väggar och tak av glas eller plast för 

odling av växter med speciella krav på ljus, lämplig temperatur och fuktig-

het som inte kan tillfredsställas i det naturliga klimatet på platsen. (1754) 

Synonym: drivhus, det vill säga miljö som främjar snabb utveckling och 

goda prestationer. 

 

7. Assistans med heltäckande service 

Arbetslagets uppgift blir att möta barnen där de står i utveckling, att erbju-

da sig som människa, sin mänsklighet. Det innebär stora krav av närvaro, 

fysisk som mental. Ibland är man deltagare i fem olika aktiviteter eller lekar 

samtidigt. Det innebär ibland en stor ansträngning att se och delta på bar-

nens villkor och våga låta sig användas som mänsklig resurs. Viktigt är att 

se barnet och ta reda på vad det vill och inte ha egna pedagogiska målsätt-

ningar som man styr och ställer med eller smyger på barnen. Som lärare 

kan det vara mycket svårt att inte styra och ställa. Vi brukar prata om nöd-

vändigheten av att ta bort ”lärarnerven”. Jag själv behöver ständigt påmin-

nas. 

 

Exempel från dagboken: 

 

Ibland kommer dom på morgonen och skriker och slänger väskor i hallen: ”Jag har inte tid 

med morgonsamling, jag vill jobba på en gång”. Plötsligt sitter nästan alla våra barn i sko l-

rummet och jobbar i böcker och vi vuxna sitter vid runda bordet och vill ha morgonsam-

ling. Vad göra? Jo, vi skjuter upp morgonsamlingen en timme eller så och så tar vi oss en 

kopp kaffe och sitter i lugn och ro och förundrar oss över våra fantastiska barn. 

 

Barnen styr och vi vuxna assisterar dem. Inte bara de med yrkesbeteck-

ningen assistent assisterar barnen. Lärarna gör det också.  

 

Assistans som ingrediens i arbetssättet 

Barnen får hjälp med det de behöver, de får hjälp av oss att lösa de uppgif-

ter de bestämmer att arbeta med. Vi tjänar barnen på ett praktiskt sätt med 

vad de anser vara värt att arbeta med. Olika typer av assistens kan vara att 

sätta ord på det de gör, att tillhandahålla en bra miljö som gör arbetet möj-

ligt, att undsätta ibland (vid slagsmål), att nära (tanka energi), att under-

stödja någon som behöver.  
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Assistans enligt ordboken 

Assistans kommer från franskans ”assistance” med samma betydelse. Ordet 

har använts sedan 1635. Lat. ad ”till” sistere ”ställa sig”= assistera. Assistans 

= hjälp att lösa bestämd uppgift av mer omfattande slag exempelvis bärg-

ningsassistans, isbrytarassistans. Assistent= (titel för) person med biträdan-

de uppgifter yrkesmässigt eller tillfälligt verksam; biträde, medhjälpare. As-

sistera = lämna hjälp av mer organiserat slag och i större sammanhang; 

ofta med uppgifter av mera praktisk natur än huvuduppgiften. Assis´t = 

målgivande passning i lagspel, särskilt ishockey. Synonymer: stå till tjänst, 

undsätta, bistå, biträda, bärga, bispringa, hjälpa, understödja, traktera, sau-

vera och nära. 

 

8. Goda förebilder 

En viktig uppgift för arbetsgruppen, ja kanske till och med huvuduppgif-

ten, är att ha en sorts förlängd föräldrafunktion i en fortsatt ”familj” och i 

och med det vara förebilder för det goda livet. Barnen får fortsatt tillgång 

till vuxendialoger. Som hemma hör de vuxna tala om vuxenproblem och 

”vanligheter”. De möter också vuxna som gör saker för sin egen skull och 

inte bara för barnens skull; Eftersom vi inte hade raster måste naturligt nog 

barnen se och höra annat än pedagogiska spörsmål avhandlas. 

 

Exempel från dagboken: 

 

Jag satt mitt i rummet, vid runda bordet med administrativa problem som inte kunde vänta. 

Runt omkring pågick aktiviteter som vanligt. Mitt arbete tog naturligtvis längre tid att utföra 

än om jag skulle ha suttit på ett kontor, jag var ju samtidigt med i ett antal lekar: ”Och så 

var du mamman som jobbade på ett kontor...” Ett barn satt bredvid och tittade fascinerat 

långa stunder, frågade om olika saker jag skrev.  

 

Svenne och jag planterade om blommor en hel fredag. Barnen arbetade som vanligt runt 

omkring. Den dialog vi vuxna förde om allehanda vardagligheter avbröts då och då av in-

lägg från något av barnen som hade åsikter i ämnet, för att sedan genast återgå till sin 

egen lek/aktivitet. Vi trodde att alla var så inne i sina lekar att de inte brydde sig eller tog 

notis av vad vi sa. 

 

Matpausen mitt på dagen var ett tillfälle då vi verkligen umgicks länge, 

barn och vuxna tillsammans. Barnen fick sitta var de ville. De äldsta satt 

oftast en bit bort till att börja med och i olika gruppkonstellationer, också 

med barn från andra klasser. Vi vuxna satt alla tillsammans och hos oss 

ville för det mesta de minsta barnen sitta. Mellan tuggorna pratade och 
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diskuterade vi mycket och var oftast kvar till sista man i matsalen. ”Mat-

tanterna” kom ibland och var med i vårt prat. De stora gick till ett biljard-

rum i anslutning till matsalen eller ut på skolgården eller tillbaka till klass-

rummet om de hade något viktigt jobb som inte kunde vänta. Ibland kom 

de tillbaka och satte sig med oss bara för att prata. Maten var mycket god 

och vi kände det som om vi var på restaurang och hade det trevligt.  

 

Vidare måste skolan stå för ”vanligheter”, vardagsliv, tror jag. Allt får inte 

vara färdigt och iordninggjort med tillrättalagt material och konstruerade 

uppgifter som ska lösas. Livet är trassligt och det tar tid att lösa vissa ålig-

ganden och problem. Att leva i en miljö där man får göra som man vill 

och där livets vardagslunk pågår samtidigt, som man kan delta i när man 

vill och har mognad och möjlighet till, är som en fortsatt familj. De här 

små barnen skulle egentligen ha behov av att vara kvar i sin egen familj 

men nu hindrar skolplikten dem från detta. Vi måste i den aspekten vara, 

inte ersättning för, det kan man aldrig vara, men dock ett komplement till 

föräldrarollen. 

 

När man ska åka till biblioteket måste en buss ordnas på något sätt.  Det 

sker inte sedan barnen har gått hem utan när de är i skolan. De ser och hör 

allt krångel parallellt med sina lekar. Föräldramöten fixar sig inte heller 

själva. Sådant förbereds på skoltid med barnen bredvid och med. Ja, allt 

som hör till en skolvardag och som lärare använder planeringstid till fann 

vi ett värde i att göra med barnen  om inte alltid med, så bredvid.  

 

Jag kommer ihåg en ”storkonferens” som det var vår tur att ordna och där 

alla barn hjälpte till en hel dag. Konferensen blev som den finaste fest! 

 

Exempel från dagboken: 

 

Svenne och Anders gick ner på byn och köpte bröd och pålägg, gjorde vackra mackor 

ända fram till lunch. Bord arrangerades om, dukar tillverkades, Eva satt vid köksbordet 

hela dan och vek och klippte de underbaraste små tallriksunderlägg. Kalle och jag bakade 

en kladdkaka. Sara dekorerade tavlan med konstverk och prydnader hängde i tak och 

fönster innan dan var slut. Det skulle vara konferens men blev ordnat som den finaste 

fest! Samtidigt pågick lekarna. 

 

De här barnen har mött stora hinder eller svårigheter. De kanske inte vågar 

tro att de kan eller har möjligheter till låt oss kalla det ett gott liv. Vuxnas 
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uppgift blir att visa att livet är gott och underbart. Att vara goda förebilder 

genom att ha roligt tillsammans och att ta livet på allvar blir viktigt med en 

sådan ambition. Visa vilka vi är, med skröpligheter och skavanker är också 

viktigt – naturligtvis på ett vuxet sätt. Vi måste ta hela ansvaret för det som 

händer.  

 

När barnen skapade sitt, när vi inte behövdes som aktiva deltagare i någon 

lek, utan det räckte att vi var där och nära, gjorde vi vuxna vad vi var in-

tresserade av. Maggan målade, Berit ritade, Svenne spelade och jag skrev. 

Ofta var Maggan ute och letade växter och kom med stora buketter och 

hojtade att det var underbart ute, skulle vi inte komma ut vi också? Med 

detta vill jag framhålla att vi också skapade och blev inspirerade av barnen 

 det var ett givande och tagande. Alla bidrog med sin resurs och hoppa-

des att någon skulle se hur roligt det är att exempelvis skriva och måla även 

när man blir vuxen. Vi ville bjuda på vårt precis som barnen bjöd på sitt. 

Med det här resonemanget blir också barnen förebilder för oss. Vi såg en-

visheten, ”aldrig ge upp-känslan” eller kamplusten. 148 Ett barn sammanfat-

tar betydelsen av det här temat under en vandring över skolgården. Exem-

pel från dagboken:  

 
”Alla måste ha en stor människa”, sa Lisa och stack sin lilla hand i min. 

 

Förebild som ingrediens i arbetssättet 

Barnen skulle få se att det var roligt att bli vuxen, att livet var gott och värt 

kampen att utvecklas och komma dit.  

 

Förebild enligt ordboken 

Förebild betyder viss företeelse som något annat formas i enlighet med. 

Synonymer: föredöme, mönster, ideal, exempel. 

 

9. De visade oss facit, det var bara att titta! 

De tre verksamheterna badet, gymnastiken och Stenöutflykterna hade yt-

terligare en betydelse för oss och för barnen, förutom det vanliga som själ-

va ämnesbeteckningarna säger. I ett koncentrat: i bassängen, i gymnastiksa-

                                                 
148

 Se Dahlin, B, Ingelman, R. och Dahlin, C. 2006.  I boken talas om lärarens ansvar att odla sin 

egen själ för att kunna möta barnen på ett helt och fullt sätt. 
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len och på havsstranden, utan de vanliga sakerna, på annan plats än det 

vanliga jobbet pågick, visade oss barnen vad som var viktigt, hur läget var 

nu. Allt var renodlat och förstärkt i och med att vad som hände i situatio-

nerna och kunskaperna kunde överföras från miljön där de förvärvades till 

annan miljö. Vi behövde inte testa och diagnostisera för att se och förstå 

nivå och utveckling. Att de här ämnena eller verksamheterna hade just 

dessa ovan beskrivna funktioner utöver de vanliga upptäckte vi tidigt, vil-

ket gav oss en ovärderlig hjälp. Det gjorde oss säkra på att arbetssättet var 

bra för barnen.  Men jag har aldrig tidigare sett och förstått att barnen visar 

oss facit. Facit är ett tema eller en karaktäristisk ingrediens i arbetssättet 

som jag fått vetskap om genom analysen och bearbetningen. Vi använde 

aldrig begreppet i arbetsgruppen. Jag ska illustrera med ett exempel från 

badet:  

 

Bassängen är som ett fotografi med ram. Ramen är kanterna. Jag står utanför eller i bil-

den och betraktar, och precis som en fotograf ser jag både helheten och detaljerna med 

lika stort intresse. Fotografen har inte arrangerat bilden, det har barnen gjort själva. Jag 

ser sju barn och tre vuxna. Jag ser var de befinner sig, vad de gör och hör vad de säger, 

skriker och skrattar. Jag kan ta fram liksom flera skikt ur bilden, ungefär som man kan 

bygga på information med flera overheadfilmer ovanpå varandra. Jag kan exempelvis stu-

dera den motoriska utvecklingen hos varje barn. Med ett annat skikt relationer och med yt-

terligare ett vad lekarna berättar. Är det samma tema som förra veckan eller leker barnet 

något nytt? Vad är innehållet?  Alla är på plats inom en överblickbar yta, med ett annat 

medium eller arbetsmaterial än det vanliga, allt är koncentrerat till här och nu. Här prövar 

de sina nyvunna färdigheter, färdigheter som de skaffat sig i sina vardagsmiljöer; hemma 

och i skolan. De prövar om de håller, tycks det som, och visar oss vuxna, ger oss ett bud-

skap. ”Titta nu, så du förstår och lär dig om mej, så du vet hur du kan hjälpa mej vidare!” 

Man behöver inte vara en passiv betraktare utan kan delta i alla aktiviteter och lekar sam-

tidigt som man ser barnens facit. 

 

 

Facit som ingrediens i arbetssättet 

Barnen ger oss ett svar på hur verkligheten ser ut för dem. De visar oss re-

sultatet av sitt arbete. De gör verklighetens problem synliga så att de går att 

lösa. 

 

Facit enligt ordboken 

Facit är latin och betyder ”räkneresultat”, ”det som utgör”, Facere är ”göra” 

och en samling lösningar av problem. Betydelsenyans av facit: svar på 

verklighetens problem och resultat. 
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Sammanfattning  

Det efterföljande arbetssättet kan beskrivas med hjälp av följande bärande 

ingredienser eller teman: egen tidtabell, skapa, skrota, studera, tanka, assi-

stans, goda förebilder, växthus och facit 

 

De olika temana har olika dignitet och inbördes förhållande till varandra 

och jag vill presentera ett av flera möjliga sätt att beskriva relationen och 

sambandet dem emellan.  

 

Barnen skapar vad de behöver, skrotar och reflekterar samt studerar vad de 

är intresserade av, efter egna tidtabeller.  

 

Barnen ger de vuxna facit så att de ska veta, förstå och se. Därigenom får de 

vuxna kunskap om vad barnen behöver. 

 

Barnen erhåller den assistans de behöver. I assistansen ingår att tillhanda-

hålla en växthusmiljö där alla ingår som resurser. Assistansen innefattar ock-

så att tanka bränsle till barnen när det tar slut, att vara nära och till hands, 

att se och hjälpa till att benämna världen.  

 

En strävan efter att leva sida vid sida med barnen på ett så sant sätt som 

möjligt som innebär att vara förebilder för ett gott vuxenliv är en av arbetsla-

gets viktigaste uppgifter. 

Pedagogiska tänkare med betydelse för förståelsen av det efterföljande förhåll-

ningssättet 

Korta biografiska notiser med uppmärksammade verk inleder. Därefter 

följer pedagogernas uttryck om efterföljande och styrande förhållningssätt 

och vad som mera specifikt kan relateras till vad jag ser som innehållet i 

det efterföljande förhållningssättet. 

 

Biografiska notiser 

Schweizaren Jean-Jacques (1712 1778) var kulturskribent till yrket. 149 Den 

bok som gjort honom berömd i pedagogikkretsar, Emile eller om uppfost-

                                                 
149

 Se exempelvis Rousseau, J-J. 1992 
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ran150, var inte grundad på praktisk erfarenhet från undervisning utan en 

skrivbordsprodukt med erfarenheter samlade från livet. Emile handlar om 

uppfostran men är samtidigt en avhandling om människans samhällsvill-

kor och, enligt Ronny Ambjörnsson, ”först och främst en utvecklingspsy-

kologisk studie, en av de första i sitt slag”151. Emile, en ung aristokrat, ut-

bildas isolerat av en privatlärare, Jean-Jacques själv. Målet är inte att upp-

fostras till medborgare som andra upplysningsfilosofer förespråkade, utan 

till människa. Emile drar egna slutsatser med observationer och experi-

ment som grund. Undervisningen sker ute i naturen eller genom arbete. 

Elev och lärare för dialog och reflekterar tillsammans utifrån elevens, inte 

lärarens, frågor. Boken ger konkreta råd om hur uppfostraren bör agera i 

skilda situationer. Den kom ut 1762, bannlystes genast och brändes så 

småningom på bål.  

 

Om Rousseaus betydelse och storhet inom pedagogiken vittnar följande: 

Han var upplysningens ständige opponent, eller nejsägare, som debattera-

de och tog ställning i de stora pedagogiska frågorna, enligt Sven-Erik Li-

edman.152 Hans idéer har behållit sin aktualitet, bland annat på grund av 

att de ”förblivit lika provokativa”.153 Flammande visioner ställs mot det grå 

i den pedagogiska vardagen, skriver S. G. Hartman i Det pedagogiska kultur-

arvet. Han kallar Rousseau ”den omistlige”, vars bok ”står sig som ett av de 

viktigaste inläggen någonsin i den pedagogiska debatten”.154Slutligen vill 

jag nämna Hans Larsson som 1910 ger följande råd till Sveriges lärare:  

 

Begagna hans hjälp för att ständigt hålla utsikten fri från skolan till livet.
155

 

 

Johann Heinrich Pestalozzis (1746 1827) pedagogik har de flesta kommit i 

kontakt med i skolan, främst i färdighetsämnen som slöjd och gymnastik. 

Åskådningsundervisningen (skolplanscherna) är också hans verk.156 Han 

kallas bland annat för folkskolans fader. I och med utgivningen av Lien-
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 Ambjörnsson, R. 1977 i Rousseau, J-J. 1977, sid XVIII 
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 Larsson, H. 1920, sid 74. Boken trycktes tio år senare än Larsson daterar sitt förord (Lund i juli 
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hard och Gertrud. En bok för folket157, som var en samhällsroman, blev Pesta-

lozzi berömd ute i världen efter en hård kamp och många misslyckanden i 

skola efter skola som han byggde upp. Han ger dock aldrig upp det han 

tror på utan är samhällets svagaste barn, de fattiga och vanföra, trogen in-

till döden  han överger inte sin pedagogik.158 I Enslingens aftonstund 159 

sammanfattar han på slutet av sitt liv sina pedagogiska sanningar. Några av 

dem får citatet illustrera.  

 

Människa, familjefader, pressa icke ditt barn till att anstränga sina krafter på det, som lig-

ger fjärran från det, innan de ännu vunnit styrka genom att öfvas på sådant, som ligger 

detsamma nära; och tag tillvara för hårdhet och för de små krafternas öfveransträngning!  

   

När människorna skynda denna ordning i förväg, så förstöra de hos sig själfva sina inre 

krafter och beröfva sitt innersta väsens innersta dess hugnad, ro och jämvikt. 

 

Detta göra de, om de, innan de steg för steg hafva utvecklat sina själskrafter genom kun-

skap om verkliga föremål, våga sig in i det tusenhöfdade virrvarr, som inlärande af blotta 

ord och meningar medför, och göra tomma ljud och ord, i stället för klar kunskap om verk-

liga föremål, till grundval för sin tankevärld och den första utvecklingen af sina inre kraf-

ter.
160

 

 

Friedrich Fröbel (1782 1852) levde i Tyskland och Schweiz och publicerade 

sitt viktigaste verk Människans fostran 1826. Boken var från början helt utan 

kapitelindelning, med motiveringen att ”boken skulle vara ett sammanhål-

lande helt, just som livet självt”.161 Den handlar om uppfostran och under-

visning ”från tiden i moderlivet fram till vad han kallar gosseåldern”162.  

Fröbel var både praktiker och teoretiker. Han grundade Kindergarten, där 

de pedagogiska idéerna prövades och utvecklades. Moderlig omsorg såväl i 

husligt arbete som i trädgårdsskötsel var vad de små barnen behövde lik-

som mycket sång och lek. I fri sysselsättning skulle barnen själva bli klara 

över hur världen var strukturerad. För Sveriges del skedde en modernise-

ring av Fröbelpedagogiken under 1930-talet under påverkan av de utveck-

lingspsykologiska idéer Elsa Köhler förde med sig till Fröbelinstitutet i 

Norrköping.163  
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Elsa Köhler (1879 1940) föddes i Österrike och utbildade sig till barnpsyko-

log. Hennes intresse för Fröbels, Rousseaus och Pestalozzis pedagogik var 

stort och hon kom att starta en egen skola i deras anda. En annan person 

som var viktig för henne var Charlotte Bühler, vars forskning i Wien om 

”aktivitetens utveckling från födelsen till mognaden”164 rönte stort intresse 

i hela Europa. Elsa Köhler var mycket aktiv i den tidens pedagogiska de-

batt. Aktivitetspedagogik inleder hon med sin syn på den skolpolitiska de-

batten:  
 

Det är i en för pedagogiken kritisk stund, som denna bok utkommer. Under de senaste 30 

åren ha pionjärer förkunnat en psykologiskt orienterad uppfostringslära, som var på god 

väg att bli vetenskaplig. Dess främsta syfte var den mänskliga personlighetens utveckling. 

Genom denna väntade man sig samhällets etiska reformerande. Men den andliga revolu-

tionen på kontinenten har plötsligt stämplat en dylik uppfattning om uppfostran som ett ”li-

beralistiskt misstag”.
165

 

 

Elsa Köhler kom till Sverige 1932, inbjuden av styrelsen för ”Göteborgs 

folkskolors pedagogiska kurser” för att hålla en kurs i psykologiskt grundad 

pedagogik. Det blev början till en serie undersökningar som kursdeltagarna 

upplät sina klasser till, med nämnda bok som resultat. ”Den psykologiska 

forskningen i den pedagogiska situationen” var Elsa Köhlers käpphäst. 

Hon protokollförde detaljerat lektioner, var observatör i den praktiska 

skolsituationen och ville visa att ett samarbete mellan praktikerna och 

forskaren är principiellt möjligt. Sina sista år levde Elsa Köhler i Sverige.  

 

Uttryck för efterföljande och styrande hos de fyra pedagogerna 

De fyra pedagogerna syn på lärarens uppdrag uttrycks som att läraren ska 

följa efter i motsats till att styra. Fröbel talade om det efterföljande förhåll-

ningssättets motsats som föreskrivande. Undervisning och uppfostran måste  

 
… från första stund och i alla sina grunddrag nödvändigtvis vara överseende, rättande, 

endast övervakande och skyddande. Den bör inte vara föreskrivande, bestämmande och 

ingripande.
166

 

 

Pestalozzis ord från citatet på sidan 96, om konsekvenserna av att styra, i 

avseende på att skynda på naturens ordning, är i sin tydlighet inte nådigt 

för en lärare att ta till sig. Läraren förstör barnens inre krafter, vilket inne-
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bär att barnen berövas sitt innersta väsens innersta glädje, ro och jämvikt. 

Att läraren ska följa barnet, inte styra det förmedlar Fröbel genom att poe-

tisera omkring strövtåg i naturen, där läraren är mitt ibland gossarna i det 

gemensamma lärandet.167 Rätten att få mogna i egen takt utan att bli utsatt 

för lärarens ambitioner att uppfostra för ett framtida yrkesliv var viktigt för 

Rousseau. Han skrev till och med att det var enfaldigt att uppfostra barn 

med resonemang.168 Hänsynstagande till barnens spontanitet var Elsa Köh-

lers viktiga grundprincip som innebär att barnet har rätt att 

 

– utan anmodan från lärarens sida – få yttra sig, fatta beslut och handla. Det väsentliga 

momentet i spontanitetspedagogiken är alltså rätten till denna frihet. Ur hänsynstagandet 

till spontaniteten uppstod individualiseringens princip. Därmed menar man att möjlighet 

skall beredas varje barn att utveckla sin egenart, att följa den väg som dess eget intresse 

utpekar och att handla på det sätt och i det tempo som det självt kan I dessa två principer 

 spontaniteten och individualiteten  är ännu inte tanken på någonting normativt tydligt 

uttryckt.
169

 

 

Aktivitetspedagogik är ett samlingsnamn på en rörelse som utvecklades i 

Europa och Amerika. Det egentliga genombrottet skedde, enligt Köhler, då 

John Deweys The School and Society kom ut 1899. I syfte att finna de vikti-

gaste gemensamma frågorna som skulle kunna skapa en internationell de-

batt bildades New Education Fellowship i Calais 1921 som, enligt Köhler, 

var en ”jättesammanslutning”. Resultatet av dess kongresser var att hålla 

fast ”vid det som var bärande för rörelsen, nämligen att barnets utveckling 

genom sin spontana gärning måste stå i pedagogikens medelpunkt.”170  

 

Pestalozzi uttrycker styrande förhållningssätt såsom ett konstgjort arbets-

sätt: 
 

Skolans konstgjorda tillvägagående, som allestädes påskyndar den lärogång och det ar-

betssätt, som föreskrifves af den fria, bidande, sakta framskridande naturen, förlänar åt 

den så utdanade människan ett sken af bildning, kanske till och med ett bländande så-

dant, som döljer bristen på verkligt, naturkraftigt innehåll och inre sanning, men som till-

fredsställer tider sådana som vårt århundrade.
171
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Om de höga kraven som Pestalozzi ställer på läraren skriver överläraren i 

Norrköping M. Neander i förordet till Enslingens aftonstund: 

  
Barnets naturliga anlag skola utvecklas naturligt och harmoniskt, icke genom att allenast 

fylla dess själ med dödt lärostoff, utan därigenom att hjärta tala till hjärta, att ande inverkar 

på ande  Pestalozzi ställer höga fordringar på uppfostraren och läraren  icke genom 

tomma ord och begrepp utan genom verklighet, handling och sanning så, som modern 

framlockar och utvecklar sitt spenabarns kärlek, och så, som fadern grundlägger och 

framkallar tacksamhet hos sin son, innan ännu kärlekens eller tacksamhetens begrepp 

kunna af någondera förstås eller uttalas.
172

 

 

Efter denna allmänna betraktelse över styrande och efterföljande i pedago-

gernas filosofi följer nu specificerat med ett eller flera exempel och citat 

det jag funnit som har samband med efterföljande förhållningssätts inne-

håll.  

 

Relationen till det efterföljande förhållningssättet 

Vad säger Rousseau, Pestalozzi, Fröbel och Köhler som kan relateras till 

det efterföljande förhållningssättets ingredienser egen tidtabell, skapa, skro-

ta, studera, tanka, assistans, goda förebilder, växthus och facit? 

 

Egen tidtabell: Respekten för barnet genomsyrar allt Rousseau skriver i 

aspekten hänsyn tagen till barnens egen tidtabell, rätten att få mogna i 

egen takt, efter naturens lagar. Målet är att bli en människa med ett gott 

liv, inte att tillägna sig färdigheter för yrkeslivet. Lärarens ”hållning under 

den obegränsade friheten”173 är av största vikt, skriver Köhler och jämför 

detta med tidigare förhållningssätt.  

 

Tidigare hade man en trygg ‘metod’ att lita till; nu fick man höra att läraren skall draga sig 

tillbaka och elevens egen gärning bestämma undervisningens gång.
174

  

 

Att se det enskilda barnet och att skapa goda kamratrelationer är andra vik-

tiga inslag i lärarens uppgift. Läraren ska vara stödjande och förstå var i den 

psykologiska utvecklingen barnet befinner sig för att inte kräva något barn 
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inte är mogna för.175 Att ”ta igen”, att arbeta bort hindren innebär att man 

följer sin egen tidtabell för utveckling. Så här säger Fröbel:  

 

Om vi vill att våra söner, även om de är i allra sista gosseåldern, en gång ska bli fullkomli-

ga människor och om de ännu inte har lärt sig vad de borde ha lärt sig som barn, måste 

de återvända till de tidigare utvecklingsskedena för att inte försumma det som ännu är 

möjligt att inhämta. Det kan väl hända att våra söner härigenom kommer ett eller ett par år 

senare till det mål de har föresatt sig. Men är det inte bättre att nå ett verkligt mål än ett 

skenbart?
176

 

 

Skapa: Köhlers tal om tillvaratagande av barns spontanitet är ett tydligt 

exempel, liksom Fröbels uttryck att det var i den fria sysselsättningen bar-

nen skulle lära sig om sig själva och bli klara över hur världen var struktu-

rerad.  

 

Skrota: Skrotandet innebär en tid av reflektion och eftertanke, ett sorts 

kravlöst varande som enligt mitt sätt att se ger en möjlighet att ”ta in” den 

andliga dimensionen i naturen, ja i livet inom och utom oss. Hos samtliga 

kan skrotandet i betydelsen ta det lugnt med inlärningen identifieras men 

hos Fröbel på ett sätt som var mera ”aktivt”, reflekterandet som ger en and-

lig dimension av tillvaron. Man bör sträva efter att åstadkomma en allmän 

utveckling av det andliga i människan. För att utvecklas till en hel männi-

ska får inte det andliga försummas.177 Köhler skrev också om andligheten 

men inte som en produkt av reflektion utan av läsande som aktivitet.178 

 

Studier: Innan de egentliga läroämnena tränas på allvar ska barnen först 

vistas mycket ute i naturen, de ska göra utflykter. De ska få en helhetsbild 

av världen innan de delar in den i mindre delar som vid ämnesstudier:  

 

Om hon ska uppnå den höga ställning på jorden som hon kan få och om hon skall utveck-

las helt och odelat, måste hon känna och uppfatta sig som ett med naturen, Gud och 

mänskligheten. Denna känsla av enhetlighet måste utvecklas tidigt. ... Under alla utflykter 

... måste allt förklaras, så att han ser att allt präglas av denna enhetlighet. ... Gossen ska 

se djur och växter i deras verkliga liv i en naturlig omgivning. Han ska se hur de i en del 
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fall liksom solar sig, insuper ljus och värme och i andra fall uppsöker skuggan och mörk-

ret, kylan och fuktigheten.
179

 

 

Ett sätt att förstå studierna i egenskap av livsförståelsearbete i det efterföl-

jande förhållningssättets tradition uttrycks av Elsa Köhler då hon beskriver 

det bärande begreppet i sin forskning – aktivitet. 
 

Med aktivitet mena vi hela den dynamik hos människan, genom vilken hon i självbevarel-

sesyfte söker komma till rätta med kringvärlden (tingen och medmänniskorna), för att 

stegra de egna livsfunktionerna och för att bemästra situationen.
180

 

 

Hon betonar att det i lika hög grad gäller andlig som manuell aktivitet. 

Aktiviteten är till för att barnet ska få säkerhet i att bemästra sin livssitua-

tion. Skolan ska ha en varierad verksamhet och vara en plats där man arbe-

tar och lever tillsammans, lyssnar, tänker, diskuterar, musicerar och har 

trevligt ihop. 

 

Livet kan inte främjas genom något annat än genom  livet självt.
181

 

 

Pestalozzi uttrycker att arbetet med det som är människan närmast, hennes 

eget väsen är det viktigaste att börja med:  

 
Du har i din ställning i lifvet icke behof af alla sanningar…. Området för vetande, af hvilket 

hvarje människa efter sin andliga ståndpunkt och på sin plats skall kunna njuta sann till-

fredsställelse och verklig välsignelse, omfattar att börja med allenast det som är henne all-

ra närmast, hennes eget väsen och närmaste förhållanden, vidgar därifrån ut sig, men vid 

hvarje utvidgning måste denna medelpunkt icke lämnas ur sikte, om det nya vetandet 

skall verka med hela sanningskraftens välsignelse.
182

 

 

Kunskaper om den psykologiska utvecklingen ansågs viktiga. Köhler skri-

ver att psykologin är ett viktigt redskap för pedagogen, ”medelst vilket han 

kan plocka till sig frukter som eljest inte finnas inom räckhåll för ho-

nom”183. Någon egentlig skolplan eller timplan fanns inte i Pestalozzis sko-

la. Han band sig inte vid bestämda timmar utan kunde bedriva samma sak 

2 3 timmar i sträck, finns nedtecknat av en gammal elev. Kaeser berättar 

att Pestalozzi besvarade en fråga från skolkommissionen på följande sätt: 
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Frågan löd: ”Varför låter ni barnen teckna medan ni undervisar?” 

 Ett barn är som en blomma, under fem eller sex lyckliga år har det fått växa upp enligt 

naturens egna villkor. Det har fått leka och insupa intryck från alla håll utan minsta in-

skränkning. Nu skall samma lilla varelse med ens bli tvungen att i timtal sitta i ett trångt 

rum och bara göra vad andra föreskriver det. Säg själv, är detta inte onaturligt? Betyder 

det inte, att man förvandlar en fri människa till en fånge? Men om barnet under tiden får 

rita vad som helst, när det har en känsla av att det fortfarande bara leker efter sitt eget 

tycke, då förblir det sig mera likt och tar upp det vetande man vill inpränta liksom på lek.
184

 

 

Med detta vill jag visa på likheterna i det vi upptäckte hos de barn som 

lekte runt fötterna på dem som var läsmogna och satt och läste flera tim-

mar i sträck: att de snappade upp och lärde sig. Vid sådana tillfällen, när 

skolans lärandesituationer liknar det vardagslärande som sker ”där ute” i 

det vanliga livet, aktualiseras åter Hans Larssons råd till Sveriges pedagoger 

för hundra år sedan om att ta till sig Rousseaus tankar om att ”ständigt 

hålla utsikten fri från skolan till livet”185     

 

Tanka: Att kravlöst få vara tillsammans med en vuxen erbjöds i Kindergar-

tens, det vill säga Barnträdgårdens husliga arbete som en viktig syssla. I 

läroboken Barnträdgården  skriver grundarna av Svenska Fröbelförbun-

det186, Stina Sandlers och Maria Moberg: 

 
För blyga, ängsliga och viljesvaga barn, barn som i början har svårt att finna sig tillrätta i 

barnträdgården, som inte kan leka med andra och inte vågar sig på sysselsättningar av 

andra slag, har det husliga arbetet ofta fått bli en räddning.
187

  

 

Pestalozzi betonar också att barn behöver närhet, kraft från någon annan. 

Hjärtats bildning innebär ”att hjärta talar till hjärta, att ande inverkar på 

ande.”188 

 

Assistans och goda förebilder: Lärarens roll var att underlätta och tillhanda-

hålla möjligheter för elever att lära sig det de själva ville, vilket kan liknas 
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vid assistans och service.189 Läraren ska vara en förebild, inte i karaktärsda-

ningssyfte utan i en betydligt allvarligare aspekt: Den vuxne ska visa barnet 

att det är gott att leva. Fröbel menar också att barnen erbjuder de vuxna en 

väg till utveckling. Vuxnas uppgift blir att leva tillsammans med barnen, 

inte främst att lära dem olika saker. Förhållandet mellan barn och vuxna 

får sitt innehåll från en andlig värld som står över dem båda. 190 

 

Orden nedan uttrycker vad som var drivkraften för Pestalozzi till att ge ut 

Lienhard och Gertrud. Han bedömer värdet av en moders betydelse för bar-

nen. De barn som börjar i skolan i ”förtid” och inte kan fortsätta få åtnju-

tande av modersnärheten så mycket de behöver måste få en kompenseran-

de moderlighet – det vi kallar förlängd familj/föräldraroll. Pestalozzi talar 

också om faderns betydelse, något som han själv saknat men kunde ta igen 

genom att få en fadersroll för alla sina elever han blev de faderslösas fader. 

Att förmedla detta till folket var, enligt Otto Salomon, Pestalozzis drivkraft 

till att skriva boken.  
 

Det var mitt första ord till de fattiga och öfergifna i landet. Det var mitt första ord till dem, 

som för de fattiga och öfergifna i landet stå i Guds ställe. Det var mitt första ord till landets 

mödrar och till det hjärta Gud gaf dem att för de sina vara hvad ingen menniska på jorden 

kan vara i deras ställe.
191

 

 

Kunskapen var en tredje punkt i mötet mellan lärare och elev, i lika grad 

underkastade dem båda. Läraren äger inte kunskapen, hon lär sig själv ge-

nom att undervisa.192 Med uttrycket gemensam strävan poetiseras om ele-

vens och lärarens strövtåg i naturen. Inte som en skock får ska gossarna 

släppas ut utan fadern ska vandra mitt ibland dem i en gemensam strävan 

att tillägna sig kunskap om naturen. Utflyktsstadiet talar Fröbel om där 

aningen om sammanhangen börjar. Från att iaktta, eller ana, naturens 

sammanhang så utvidgas kunskapen med stigande ålder om människans 

delaktighet däri och man kan på ett naturligt sätt förstå samhällsbildningar, 

tankar och handlingssätt, seder och bruk. Att läroämnena kommer in efter 

utflyktsstadiet, alltså först då barnen förstår att de är en del av helheten, 

kan jämföras med det erfarenheten visat oss att barnen blir intresserade av 
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att vilja lära sig något yttre, ta emot lärdomar av någon annan först när 

barnen vågar vara med i världen utan för mycket försvar. Kanske de förstår 

att de är en del av helheten. 

 

Växthus: Naturlig utveckling, växande och trädgårdssymbolik är vanliga 

sätt att beskriva barn och barndom på. Barnet var som en drivhusblomma, 

enligt Rousseau. Jag har inte funnit denna symbolik hos Pestalozzi men väl 

tron på växande och utvecklingsmöjligheter hos samhällets svagaste, de 

vanartiga barnen.  

 

Facit: Hur kan jag veta att jag ”gör rätt” i den pedagogiska situationen? På 

sista sidan i Människans fostran får vi veta hur Fröbel vet att han skrivit 

”sanningens ord” om hur man uppfostrar barn: Han menar att det bara är 

att titta på barnen och se deras levnadslust och livsglädje!193 Det är också 

på det enda sätt vi kunnat ”veta” och det sätt som gjort oss övertygade om 

det efterföljande förhållningssättets värde.  

 

Det efterföljande, tillvaratagandet av barns spontanitet, utvecklingstakt, 

vilja och det andligas betydelse med flera uttryck från de tidiga fyra peda-

goger jag studerat överensstämmer till stor del med vad som ryms i det 

efterföljande arbetssättet. I avsnittet har jag sökt visa det utifrån exempel, 

dels från deras texter dels från andras tolkningar av dem. 

 

Dessa nio ingredienser i det efterföljande förhållningssättet relateras sedan 

till resultatet av nästa analys – om livsförståelsearbetet – i nästa kapitel un-

der avsnittet Sammanfattning av det genomförda arbetet. 

 

Relevansen för forskning om livsförståelsearbete 

Forskning om livsförståelsearbete i särskolans undervisning finns inte att 

tillgå och hämta kunskap från, men många studier jag har tagit del av visar 

på att det är ett välkommet och behövligt forskningsområde. De studier jag 

redovisar i det här avsnittet har betydelse för mig just för att de lyfter frå-

gor som har anknytning till hur man förstår livet. I flertalet av avhandling-
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arna tolkas resultatet inom existensfilosofiska ramar eller teorier. Min stu-

die kan sägas ha en tillhörighet inom en nu aktuell tradition som granskar 

utbildning och social omsorg med existensfilosofiska glasögon. Jag kan 

även se att flera forskare har ambitionen till förändring av rådande ordning 

och tillhör därmed området emancipationsforskning vilket går helt i linje 

med Handikappförbundens samverkansorgan som efterlyser forskning av 

det slaget, forskning som har ambitionen att hjälpa till att förändra verklig-

heten och som har relevans för dem vars villkor och liv beforskas.194Reger-

ingens nationella handlingsplan för handikappolitiken uttrycker samma 

ambitioner.195 

 

Genom att placera in teorin om livsförståelsearbetet i andra forskningsom-

råden med liknande frågeställningar uppdagas tillämpningsmöjligheter. 

Problemen i forskningen jag valt ut handlar om livsfrågor, livstydning, 

livsåskådning, livsförståendelärande, att förstå samspel med andra, möjlig-

heter till förståelse genom egen empati, vikten av samspel med andra inför 

svåra val samt teorianvändande som på olika sätt har beröringspunkter 

med avhandlingens angreppssätt. Innehållet i avsnittets sista stycke, som 

handlar om de perspektiv Sheila Benhabib visar på med hjälp av sin sär-

skilda begreppsapparat inspirerad av Jürgen Habermas, visar att min studie 

om livsförståelsearbetet kan ses i ett större sammanhang än särskola och 

särvux – i ett vidare samhällsperspektiv. Studien om livsförståelsearbetet 

säger också något om andra marginaliserade gruppers villkor. 

Livsfrågor 

Elever på låg- och mellanstadiet funderar på såväl stora frågor som var-

dagsnära och triviala, enligt Sven G. Hartman.196 Att livsfrågor ofta finns 

närvarande i så små barns vardag har uppmärksammats redan på 70-talet i 

en serie projekt av Hartman tillsammans med Sten Pettersson och Gordon 

Westling. Deras forskning finns rapporterad i Skolöverstyrelsens rapportse-

rie Utbildningsforskning, 1973:3 och rönte stor uppmärksamhet då man 

tidigare ansåg att barn i den åldersgruppen saknade engagemang i djupare 

frågor. Hartman anser att elever behöver få hjälp med att få ett språk som 

hjälper dem att bearbeta sina livsfrågor, livstolkningar och sin människo-
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syn. Han menar att skolan brister i det avseendet.  

 

Hartmans definierar livsfråga på följande sätt: 

 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och tillvaron i stort. En 

livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av 

världen och av den egna personen i relation till världen och livet i stort.
197

  

 

Dahlin anser att vi är tvungna att svara på våra livsfrågor…  

 

… vare sig vi vill eller inte. Vi svarar på dem genom vårt sätt att handla och leva.
198

  

 

Dahlins åsikt är intressant att koppla till min erfarenhet av att handlandet 

hos människor med utvecklingsstörning ibland tolkas som beteendestör-

ningar. Man kan ibland se konstiga ”rädslebeteenden”. Jag kan exemplifie-

ra det med en flicka i särskolan som inte vågar gå på ett golv där hon kan 

se dammtussar. Vidare diskuterar Dahlin om att myter eller sagor inte 

längre hör till allemanskonsten och därför inte kan tjäna som källor för 

livsförståelse i samma utsträckning som förr. Från denna skatt har männi-

skor med utvecklingsstörning varit utestängda på grund av sina kognitiva 

resurser. Men där samtalet om livet pågår, om än inte i sagans form, verkar 

människor trivas. Många gånger har jag märkt ett andäktigt lyssnande i 

skolan till samtal som rör livsfrågor. Ytterligare ett exempel får särvuxele-

ven Knut gestalta. Knut som brukade sitta i ett eget rum och pyssla med 

sitt flyttade med sina uppgifter till rummet där livsförståelsesamtalen med 

Agnes ägde rum. Visserligen satte han sig vid ett annat bord med ryggen 

emot oss men jag kunde riktigt ”se” hur han lyssnade och tog in det vi pra-

tade om.  

 

Ragnar Furenhed skriver angående en undersökning om gymnasiesärskole-

elevers tankar om existentiella frågor att de illustrerar ”på ett avskalat sätt 

allas våra existentiella villkor och moraliska utmaningar”.199 
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Livstolkning är levd livsåskådning 

Skälet till att ställa livsfrågor är att bygga upp sin livstolkning vilken är 

skild från livsåskådningstraditioner.200 Med livstolkning menar Hartman 

”levd livsåskådning” och ansluter sig till läroplanens bestämning: 

 

Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger människan mönster för 

att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla sin livstolkning är en process som 

pågår hela livet.
201

  

 

Hartman menar att barns tankar om livet rör sig om förhållanden i ”den 

egna livssfären”. Den del av världen ett barn kan överblicka blir större ju 

mer det reflekterar över livsfrågorna. Ju större utrymme tvivel och farhågor 

inför framtiden kan ges i samtal med vuxenvärlden, desto mindre hotfulla 

ter de sig.202  

 

Hartmans forskningsresultat omfattar barn i grundskola och alltså inte 

barn med utvecklingsstörning, autism eller andra uttalade funktionsned-

sättningar. Han har visat på att en grupp elever, barn på låg- och mellan-

stadiet, behöver mer eller snarare annat innehåll i sin utbildning än vad 

skolan tror är relevant. Hartmans resultat kan relateras till vad Skolverket 

rapporterar om behovet av annat innehåll i undervisning i särskola och 

särvux, så kallad färdighetsträning, vilket i och för sig kan tolkas som trä-

ning i att tala om och arbeta med livsfrågor. 203
   

Livsförståelselärande – i ett kritiskt perspektiv 

Avhandlingen Kränkningens livsförståelse, av Christina Osbeck handlar om 

hur livsförståelse/re/konstrueras bland 14-åringar i grundskolan. Perspekti-

vet är inspirerat av kritisk teori. Osbeck anser det ”väsentligt att uppmärk-

samma risker för förtryck, reifieringar och dehumaniseringar” i syfte att öka 

utrymmet ”för mänsklig gemenskap, ömsesidighet, ansvar och unicitet”.204 

Avhandlingen visar på att kränkningar är ett effektivt inlärningsverktyg för 

anpassning till det rådande. Diskursiv praktik, livsförståelse och språk är 

studiens redskap. Mer om Osbecks forskning finns att läsa på sidan 120 f. 
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Jag tar hjälp av hennes forskningsöversikt för att precisera vad livsförståelse 

betyder i just den här studien. 

Filosofiska teorier till hjälp att förstå samspel med andra  

Bozena Hautaniemi skriver i sin avhandling, Känslornas betydelse i funktions-

hindrade barns livsvärld 205, att hennes speciella bidrag består i att hon pekar 

på känslouttryckens och känslotolkningarnas betydelse i samband mellan 

meningsskapande och tillitsfull relation mellan vuxna och gravt funktions-

hindrade barn. Hautaniemi har analyserat sex barn med olika grava funk-

tionshinder i åldrarna 9 månader till 5 år samt två barn utan funktionshin-

der under deras vistelse i Händelseriket206. Avhandlingens resultat, nya 

grepp och reflektioner har mycket att tillföra vetenskaps- och verksamhets-

området social omsorg. Det som har direkta beröringspunkter, tillför kun-

skap till min forskning och bekräftar dess relevans, redovisas nedan. 

 

Hautaniemis ansats är, enligt henne själv, ny i forskningen om att förstå 

barn med funktionshinder. Nydanande på så sätt att hon infört filosofiska 

teorier och resonemang om att förstå samspelet med andra.207 Teoretiker 

hon stöder sig på är Husserl, Heidegger och Merleau–Ponty och deras livs-

världsforskning, dvs om känslornas betydelse i den kroppsliga, icke-verbala 

förståelsen av omvärlden. Ett annat intressant grepp är att hon också häm-

tar kunskaper från den franska psykoanalytiska skolan där Françoise Dolto, 

Maud Mannoni m.fl. bidrar med fallbeskrivningar om barn som blir tän-

kande subjekt genom den andres tal redan från födelsen. De anser att 

mycket låg intelligensnivå och oförmåga att utveckla tal kan vara uttryck 

för bristande psykisk utveckling och inte bara en brist i den biologiska ut-

vecklingen. Med detta synsätt öppnas vägar till utveckling genom terapier 

allt medan den ”vanliga psykiatriska skolan” sysslar med förklaring av bar-

nens brister.208 Hautaniemi säger sig vara kritisk till pedagogik med inslag 

av träning för att råda bot på barns brister.  
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En senare avhandling i samma tradition, att med filosofiska teorier och 

resonemang utifrån Merleau–Ponty och livsvärldsbegreppet förstå samspel 

med andra, är Karin Bengtssons Talandet som levd erfarenhet.209  

Möjligheter till förståelse för varandra – vår egen empati 

Ragnar Furenhed betraktar i sin avhandling En gåtfull verklighet210 livsbe-

tingelserna för människor med grav utvecklingsstörning och allas våra möj-

ligheter till förståelse för varandra. Gåtfullheten hos människor med ut-

vecklingsstörning är enligt Furenhed ett allmänmänskligt drag. 

 

Vi kan bara med svårighet dölja våra känslor, medan vi mycket väl kan hemlighålla våra 

tankar och vår allmänna livssyn för andra.
211

  

 

Ett särskilt intressant resultat av studien rör kunskap. Den kunskap vi be-

höver för att förstå hur personer med utvecklingsstörning kan hjälpas till 

livskvalitet kan endast hämtas ur vår egen empati, anser Furenhed. Våra 

egna reaktioner måste belysas ur olika perspektiv, från olika teorier. Det jag 

i mina analyser benämner livsförståelsekompetens har beröringspunkter 

med detta.  

Existensfilosofisk kunskapsteori och egen praktik – om att välja tillsammans 

med andra  

I avsnittet presenteras och diskuteras några avhandlingar där forskningsfrå-

gan uppkommit i egen praktik och där erfarenheterna är grunden för 

forskningen.  

 

I Mot en existentiell relationistisk helhetssyn. En studie av långtidssjuka och handi-

kappade personers syn på sin livssituation av Gunborg Blomdahl Frej är meto-

den att studera fenomenen sådana de ter sig för den enskilda existerande 

människan med Martin Bubers socialteori som bas, en teori som förenar 

det existentiella och det sociala.212 Blomdahl Frej söker kunskap om hur 

mänsklig helhet skapas och förändras – inte vad mänsklig helhet är. Forsk-

ningsarbetet i den egna praktiken beskrivs bäst genom hennes egna ord. 
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I min framställning växlar jag medvetet mellan fakta och värderingar. Beskrivande och 

normativa satser är ofta sammanvävda. Mitt personliga engagemang och min subjektivitet 

kämpar med mitt inlärda neutrala forskningsmetodiska förhållningssätt.
213  

 

Jag vill ge ett alternativ till den sedvanliga helhetssynen inom vårdsektorn.214  

 

Om förändring av en livssituation mot en helhet och med ömsesidigheten 

till grund reflekteras enligt följande:  

 

Existentialister och humanistiska psykologer har skrivit mycket om hur vi människor för-

söker undfly tvånget att ”välja våra liv” och att aktivt förändra oss själva och vårt sätt att 

leva. Inte lika mycket har skrivits om hur man kan välja tillsammans med andra som ett al-

ternativ till att vara ensamma i våra val eller att överlåta åt andra att välja åt oss.  

 

Intervjupersonerna har i sina förändringsprocesser visat hur det existentiella och det so-

ciala hör samman i deras liv och förändringsprocesser. I deras praktik åskådliggörs Martin 

Bubers existentiella relationism. Ensamma har de i allmänhet varit svaga i sina svåra livs-

situationer. Ensamma har de inte kunnat få insikt och välja väg i sina föränd-

ringsprocesser.
215

  

 

Sin erfarenhet från vuxna personer med utvecklingsstörning och deras 

strävan att finna en livsförståelse i gemenskap, i så kallade forskningscirk-

lar, har Berit Nyqvist Cech analyserat och beskrivit i avhandlingen Pedago-

gik på social omsorgsgrund för personer med utvecklingsstörning.216 Studien byg-

ger på en deltagarbaserad forskningsansats tillsammans med Alobis-

grupper. Alobis står för Att leva och bo i samhället. Alla i grupperna är 

medforskare utifrån tankar om empowerment. Maktförhållanden och be-

mötande problematiseras bland annat genom begreppet symmetriskt möte. 

Enligt Nyqvist Cech: 

 
… kunskapen om dem som beforskas alltid finns hos de beforskade själva. Det är i deras 

levda erfarenhet som forskningsfrågorna och kunskap värda att veta finns.
217

 

 

Metodologin utvecklas och fördjupas genom Alobisgruppernas kontinuer-

liga arbete vid Karlstads universitet.218  
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Fågel, fisk eller förundran? En studie av förhållningssätt i existentiella frågor, base-

rad på uppsatser skrivna på ett mångkulturellt vuxengymnasium är en hermene-

utisk studie av Tove Frisch.219 Uppsatser med titeln ”Min personliga filoso-

fi” från en invandrartät förort där Frisch är lärare analyseras och tolkas med 

Sartres existensfilosofi som ram.  Hon ser en möjlighet att använda sina 

egna och sina elevers erfarenheter som material i undervisningen. På sam-

ma sätt ser hon de studerandes uppsatser om livsfrågor och sig själv som 

uttydare, uttolkare av desamma.  

 
Texterna talar till mig och jag till dem. I det mötet växer bilder fram, mönster och maskor, 

som fångar in tankarna om de existentiella livsvillkoren men också paradoxerna.
220

  

 

Det jag också fäste mig vid i avhandlingen är kommentarer runt en under-

sökning bland daghemsbarn vars livsfrågor pratades bort av personalen. 

Frisch skriver:   

 

Personalen hade kunnat reagera annorlunda, ta frågorna på allvar genom att erkänna 

dem, visa sin egen villrådighet, hålla med om att frågan var viktig och spännande men att 

svaret måste få ta tid, kanske diskuteras i grupp eller i ett gynnsammare läge.
221

  

 

Cecilia Nielsens avhandling Mellan fakticitet och projekt. Läs och skrivsvårighe-

ter och strävan att övervinna dem handlar om läs- och skrivsvårigheter ur ett 

existensfilosofiskt perspektiv.222 Nielsen har genom sina studier lärt sig att 

tillvaron är mångtydig och komplex och att det innebär en kamp att tilläg-

na sig färdigheter i ett samhälle som exkluderar människor som inte till 

fullo behärskar läs- och skrivkonsten. Avhandlingens definition av ”pro-

jekt” skiljer sig från vad vi vanligtvis menar med begreppet. Projekt är en-

ligt Nielsen 

 

… att åter och åter igen gå utöver sin givna existens, att överskrida och förändra, trans-

cendera, den egna tillvaron och sålunda inte förbli i immanens. Projekt är att ständigt leva 

denna möjlighet att förverkliga sig själv, utifrån den fakticitet som råder.
223

 

 

Nio positivt utvalda personer med läs- och skrivsvårigheter i grundskola 

eller vuxenutbildning beskrivs med fokus på hur de upplever och försöker 
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komma till rätta med dessa svårigheter. Att urvalet betecknas positivt är att 

författaren redan vet att personerna i studien på ett aktivt sätt försöker 

komma till rätta med sina svårigheter.  

 

Nielsen diskuterar huruvida det blir svårare eller lättare att vara en lärare 

med det synsätt på lärande som studien visar på. Svårare i den meningen 

att kravet på att förhålla sig öppen och vilja ta risken av ett äkta möte med 

eleven kan innebära att man som människa förändras, ”utmanas och må-

hända blir ifrågasatt”224. Lättare därför att eleverna ges möjlighet att själva 

styra sin strävan, sina handlingar. Lärarens roll blir att ge stöd i denna strä-

van, inte att rädda eleven från svårigheterna.  

Handikappteologisk reflektion 

En studie med kritisk teori som ansats, relevant för min forskning, är Su-

sanne Rappmanns avhandling Kristi kropp som kritisk metafor. Teologisk reflek-

tion kring funktionshinder.225 Rappmann bygger sin teori på ett sätt som in-

spirerar och liknar mina tankar om möjligt teoribildande. Hon skriver: 

 

Jag har använt den föreslagna teorin i preliminär form när jag har analyserat mitt material. 

Teorins innebörd kommer därmed i viss utsträckning att visa sig genom att jag använder 

den. Samtidigt har användningen av teorin medfört möjligheten att reflektera kring teorins 

brister och förtjänster. Tillsammans med analysresultatet ligger denna reflektion till grund 

för den precisering av teorin som görs i avhandlingens avslutande del.
226

 

 

I avhandlingen belyses två distinktioner centrala för teologisk tolkning och 

förståelse av funktionshinder, nämligen normalitet och avvikelse samt in-

dividuella och sociala aspekter av funktionshinder. Spänningen mellan 

individ och samhälle gestaltas i den teoretiska diskussionen om olika för-

ståelsemodeller, den medicinska eller den sociala. Resonemanget har likhe-

ter med det jag för om den centrala problematiken i min undersökning, 

nämligen förhållningssättens olika förståelsegrund. Det som i Rappmanns 

fall handlar om teologisk tolkning är överförbart till reflektionen om livs-

förståelsearbetet. Hon problematiserar också användningen av handikapp- 

och funktionshinderbegreppet genom att fråga: Befästs avvikelsen eller är 

begreppen till hjälp för att lyfta upp och synliggöra förekommande orättvi-

sor och misshälligheter? De teologer vars texter analyseras med hjälp av 
                                                 
224

 Nielsen, C. 2005, sid 37 
225

 Rappmann, S. 2005 
226

 Rappmann, S. 2005, sid 38 



110 

 

teorin om Kristi kropp som kritisk metafor har valts utifrån deras intresse 

för frågor omkring funktionshinder.227  

Att ha en teori är viktigt 

Om teorins betydelse i utbildningsverksamhet skriver Gunlög Hedtjärn i 

en artikel med namnet ”Att skapa ett utrymme. Om experimentskolan 

Bonneuils arbete.”228 Trots att Hedtjärn talar om psykoanalytisk teori kan 

resonemangen överföras till tankar om hur den teori som avhandlingen 

genererar kan användas.  

 
Psykoanalytisk teori har stor plats på den franska experimentskolan Bonneuil men man 

bedriver varken psykoanalys eller psykoterapi. De barn som går i terapi går hos terapeuter 

som inte är knutna till skolan. Teorin ligger till grund för hela verksamhetens uppbyggnad 

och det är utifrån den som personalen drar slutsatser om vad som kan göras för barnen. 

Men teorin används också för att förstå vad som händer med barnen i konkreta situatio-

ner, för att förstå deras agerande. I det direkta mötet reagerar personalen i situationen 

som de människor de är, utan ett teoretiskt filter.
229 

 

Ett samhällsperspektiv 

Jag tar hjälp av Seyla Benhabib med att ytterligare sätta in forskningsfrågan 

i sitt sammanhang, utöver vad som gjordes i avsnittet ovan om samhälls-

villkor, och därmed argumentera för och reflektera över dess relevans. 

Benhabib problematiserar nämligen över något som är den övergripande 

frågan i min vardagspraktik tillika forskning, nämligen hur människor som 

tidigare varit utestängda från det politiska livet men under nit-

tonhundratalet fått fullt medborgarskap ska få möjlighet att utöva sitt 

medborgarskap.230Genom att beredas möjlighet till livsförståelsearbete är 

ett, av säkert flera möjliga, bidrag till svar på hennes fråga.  

 

Benhabib söker utveckla Habermas teori om kommunikativ etik, vilken 

hon ser som  
 

en procedurteori om hur moraldiskussionerna skall gå till. … den har implikationer såväl 

för familjelivet som för demokratiska lagstiftande församlingar.
231
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Offentliga samtal har stor betydelse i ett demokratiskt samhälle. Benhabib 

frågar sig och problematiserar över hur sådana samtal bör se ut och vem 

som får delta. De människor som formellt får delta hindras på olika sätt 

från att göra sina röster hörda därför att det inte finns forum eller att de 

inte känner till implicita eller explicita samtalsregler.  Viktigt är att beakta 

vad samtalet får handla om och inget samtalsämne får på förhand vara ute-

slutet. Vad som ska tillhöra de offentliga samtalsämnena måste ständigt 

vara ett ämne för den offentliga diskussionen, liksom frågan om hur vi ser 

på oss själva och andra deltagare i samtalet: alla verklighetens samtalsparter 

är konkreta individer i olika livssituationer, med olika livsmål och historier 

– de är situerade232. Först genom att erkänna att alla i samtalet är situerade 

blir samtalet symmetriskt i den meningen att ömsesidighet och lika möj-

ligheter att påverka samtalet blir en realitet. Resultat från Nyqvist Cechs 

forskning tillsammans med Alobisgrupperna visar konkret det symmetriska 

samtalets betydelse. 

 

Förekomsten av offentliga samtal med ”en stark och möjligtvis kontro-

versiell konstruktion av samtalsmodellen”233 är vad Benhabib anser vara ett 

medel för att säkerställa möjligheten till helt medborgarskap. Samtalsmo-

dellen förespråkar att alla får delta, att den enskilde har rätt till den taltakt 

som denne anser passar bäst, har rätt att initiera nya ämnen samt att begära 

att de samtalande reflekterar över de förutsättningar som ges i samtalet osv. 

I sammanhanget vill jag diskutera omkring var gränsen går mellan det of-

fentliga och det privata för personer med utvecklingsstörning som nyligen 

i lagens mening blivit medborgare i en kommun? 234 Det privata rummet, 

hemmet, kan i många fall vara en offentlig miljö i och med att det också är 

en arbetsplats för personal, med innebörden att där pågår samtal utanför 

personens medverkan – om personen. Behandlingsprogram kan diktera 

normer om vad som är tillåtet och otillåtet – av andra än personen som 

äger och bor i sin lägenhet. Sammanblandningen mellan offentligt och 

privat är förståelig utifrån det faktum att institutionerna för personer med 

utvecklingsstörning, som så sent som 1985 började avvecklas, bestod av en 

miljö där allt det privata var offentligt och kunde granskas av alla. I ”stor-
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konferenser” med olika slags experter som deltagare avhandlades varje de-

talj i en människas liv med personals och experters journalförning som bas. 

20 år senare finns institutionerna kvar ”i huvudet” och trotsar de lagstift-

ningar som ska tillförsäkra ett fullt medlemskap. I Benhabibs resonemang i 

termer av generaliserade och konkreta andra kan man hitta stöd för att inte 

enbart rättighetslagar räcker för medborgarskapets fulla åtnjutande. Hon 

skriver:  

 

Jag föreställer mig förhållandet mellan den generaliserade och den konkreta andra enligt 

en kontinuumsmodell. I det första fallet finns den universalistiska utfästelsen att betrakta 

varje mänsklig individ som värd universell moralisk respekt. Denna norm, som jag har 

gemensam med den liberala traditionen, är i en demokratisk stat institutionaliserad genom 

erkännandet av medborgerliga, juridiska och politiska rättigheter – rättigheter som alla 

återspeglar det moraliska i lagen eller, om man så vill, rättviseprinciperna i en välordnad 

stat. I motsats till detta finns den konkreta andras synpunkt implicit i de etiska förhållanden 

som vi i vår livsvärld alltid redan är indragna i. 
235

 

 

… rättviseförhållanden inte uttömmer moralens område, även om de har en privilegierad 

ställning inom det. För att ännu en gång införa ett hegelskt talesätt: det etiska livet omfat-

tar mycket mer än förhållandet mellan rättsuppbärande generaliserade andra.
236  

 

Följande berättelse från särvux ser jag som en passande illustration till cita-

ten om den generaliserade och den konkreta andra.  

 

Eva gick en dag med stolthet och glädje hem från sina studier i svenska. I portföljen hade hon sin 

uppsats på temat ”Funderingar över aktuella vardagshändelser”. Glädjen visade sig dock inte vara 

länge. Efter några dagar blev Evas lärare uppringd av en personal från Evas stödboende och ”ställd 

till svars” för att ha hjälpt till med att skriva uppsatsen. Läraren meddelades att det inte var ok att 

skriva så som Eva hade gjort och att Eva också brukade prata hemma om sådant som hon nu hade 

skrivit om. Sådant prat möttes med en strategi alla tillsammans (vad jag förstår så innebär det alla 

utom Eva) bestämt vara det bästa sättet att förhindra att hon inte fastnade i fantasier: Man svarade 

henne inte!  

 

Vid nästa lektionstillfälle tröstade Eva läraren. Hon hade hört telefonsamtalet, sa ”Bry dig inte om 

dom”. Uppsatsen var nu beslagtagen, inlåst i ett skåp därhemma. Hon bad om hjälp att kontakta en 

anhörig. Ett telefonsamtal från den anhörige gjorde att hon fick tillbaka sin uppsats med beskedet att 

den inte varit inlåst – bara undanlagd i ett skåp. Den anhörige fick också, liksom läraren, informatio-

nen om att det var fel att skriva så som Eva hade gjort. Man skulle inte ha papper med sådant inne-

håll.  

 

Eva kontaktade skolledningen och framförde frågan om det är tillåtet att skriva om upplevelser och 

funderingar i skolan.  ”Ja, det ska man, det är det viktigaste av allt”, blev svaret från en i skolledning-

en. Hon berättade att hon själv brukade skriva mycket, och speciellt när hon hade bekymmer. Skol-

ledningens erbjudande om att ordna ett informationsmöte för Evas personal godtog hon och gruppen 

runt Eva fick så småningom information om vad studier i svenska enligt läro- och kursplanerna inne-
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bär. Berättelsen slutar inte här, Evas kamp för att bli förstådd som den människa hon är intensifieras 

och de andra eleverna var mycket deltagande och förstående. Studiekamraterna kunde finnas till för 

henne trots – eller kanske på grund av – att de alla sysslade med sina egna livsförståelsearbeten.   

 

Jag anser att Eva från början har rollen som den generaliserade andra; hon 

har rätt att gå på särvux och rätt till bostad med personalstöd. Efter hand 

blir hon allt mer bemött som den konkreta andra i och med att just hen-

nes villkor står i fokus. Hennes kamp för att förstå sitt liv och vad som 

händer blir synligt för oss alla på ett mycket tydligare sätt när hon räknas 

med som en konkret människa och inte som den generella som ska be-

handlas med en metod som anses passa för alla människor med hennes 

diagnos.  
 

Den konkreta andras synpunkt ålägger oss däremot att se varje moralisk person som en 

unik individ med en speciell livshistoria, läggning och begåvning, och med speciella behov 

och begränsningar.
237

   

  

Kvinnan med den beslagtagna uppsatsen har, liksom Seyla Benhabib, 

mycket att lära oss om ideala mötes- och samtalsverkligheter. 

Alternativ bör beskrivas väl 

Gunilla Dahlberg & Hillevi Lenz Taguchi inbjuder till diskussion om 

barns lärande och kunskapsskapande, förskolans och skolans innehåll och 

arbetssätt samt det pedagogiska arbetets värdebas i Förskola och skola – om 

två skilda traditioner och om en vision om en mötesplats.238 Analysen leder fram 

till en vision som kan omfatta all utbildning och allt livslångt lärande. Hur 

ser den då ut, den vision författarna målar? De anser att vilka arbetssätt 

som väljs visserligen är en politisk fråga men avgörande är ”hur väl alterna-

tiv och beslutsområden kan beskrivas, analyseras och förstås”239. Liksom 

författarna önskar att deras beskrivning ska kunna ligga till grund för beslut 

som kommer att fattas i framtiden är min önskan att klargöra grunderna i 

ett alternativt förhållningssätt att räkna med i valet av förhållningssätt 

inom social omsorg och specialundervisning. Dahlberg och Lenz Taguchi 

ser det som viktigt att på flera plan utröna olika arbetssätts traditioner och 

uppkomst, likaså hur verksamheten administreras.240 
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3 Analys av begrepp och fenomen som belyser livsförståelse-

arbetet 

 

Inledningsvis i det här kapitlet diskuteras och preciseras livsförståelse en-

ligt följande: Livsåskådning som erfarenheten av livsförståelsen, Olika aspekter av 

livsförståelse och Livsförståelse i den här avhandlingen med en illustration av 

relationen livsförståelse och livsåskådning. 

 

Sedan följer en kort redogörelse för Karl Jaspers filosofi om livets gränssi-

tuationer Kampen, Slumpen, Döden, Skulden och Lidandet och hur jag ser på 

Relationen mellan livsförståelsearbetet och gränssituationerna.  

 

Dessa två inledande avsnitt motiveras av att det är i medvetenheten om 

gränssituationerna som livet visar sig som det är – eller kan förstås som det 

är. 241 

 

Nästa avsnitt som handlar om begreppspreciseringens grunder, ger först 

en bild av hur Løgstrups fenomenologi kan tydliggöra hur avhandlingens 

och det specialpedagogiska livsförståelsearbetet kan bearbetas. Rubrikerna 

är Løgstrups fenomenologi och Fenomenologiinspirerad analys. Sedan följer Bil-

der säger mer än ord och Olika form och struktur.  

 

I begreppsprecisering formuleras en begreppsapparat lämplig att beskriva 

livsförståelsearbetet. Den handlar om Modet att finnas till, Det etiska kravet, 

Spontana och kretsande livsyttringar, Situationsetik samt Social omsorg.  

 

Sammanfattning av det genomförda arbetet och Belysande exempel avslu-

tar kapitel tre. Under belysande exempel ges några illustrationer i syfte att 

visa på hur betydelsefullt livsförståelsearbetet kan te sig för den enskilde – 

och för läraren. 
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Livsförståelse 

Livsåskådning som erfarenheten av livsförståelsen 

Det finns anledning att inledningsvis återvända till Dilthey. Förståelse hos 

Dilthey innebar alltid livsförståelse.242 Ett citat ur Henry Cösters bok Att 

kunna tala allvar med sig själv visar en belysande tolkning av innebörden av 

begreppet livsförståelse utifrån Dilthey och dess uttryck i livsåskådning 

med orden: 

 

Han tycks utgå ifrån att det hör till det mänskliga livet att ha en medvetenhet om att vi be-

finner oss ”här och nu”. Det betyder att man som människa har en medvetenhet om att 

man ”står” på ett annat ställe än ”där och då”. Denna, som det tycks, ofrånkomliga medve-

tenhet om att livet innebär att vi befinner oss på en plats kan man kalla ”livsförståelse”. 

Den platsen och den tiden där vi står utgör i viss mening också grunden för vår orienter-

ing, vår livsförståelse. Den utgör grunden för hur vi ser på tillvaron.
243

 

 

Livsförståelse och livsåskådning är inte identiska begrepp enligt Cöster, 

men de betingar varandra på så sätt att grunden för livsåskådningen är erfa-

renheten av livsförståelsen. Eller annorlunda uttryckt: livsförståelsen gestal-

tas och artikuleras i livsåskådningar och eftersom det mångfacetterade be-

greppet livsåskådning är kulturellt, samhälleligt och psykologiskt betingat 

bör det belysas inom olika vetenskapsfält.244 Filosofi, religionsvetenskap, 

teologi, etik och social omsorgsvetenskap är exempel på vetenskaper att 

söka kunskaper i. Dilthey definierar livsåskådningarnas struktur med att 

tala om dess avgörande bestämning av förhållandet mellan världsbild, livs-

erfarenhet och livsideal. 

Olika aspekter av livsförståelse  

Till hjälp i min fortsatta framställning att problematisera livsförståelse är 

Christina Osbecks avhandling Kränkningarnas livsförståelse. Där redogörs 

ingående för traditioner inom området livsförståelseforskning.245 Osbeck 

använder olika aspekter av livsförståelse i sin definition av den förståelse 

hon själv avser att synliggöra. Livsförståelse på forskningsfältet, både dess 

likheter och dess skillnader beskrivs som relaterat till fyra aspekter, nämli-
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gen: vad som fokuseras, vilken betydelse eller räckvidd livsförståelse kan 

ha, hur livsförståelse kan komma till uttryck samt hur livsförståelse skapas 

och återskapas. 

 

Vad som fokuseras 

Är livet sådant det levs eller kan det betraktas som abstrakt kategori (rela-

tionen liv–död)? Dilthey, enligt Benktson246, menade att ”det utmärkande 

för livet just nu är det pågående, rörliga och föränderliga”.247 Osbeck anser 

att den livsförståelse som kommer till uttryck i skolan och avser hur livet 

fungerar inte med nödvändighet har ett meningssökande syfte. Men 

mänsklig samvaro ses av eleverna som meningsgenererande. 

 

Vilken räckvidd livsförståelse kan antas ha 

”Livsförståelse kan ses som en erfarenhet sprungen ur en specifik situation 

men som ändå kan komma att få betydelse i andra situationer som en slags 

referenserfarenhet.”248 Vilken sorts livsförståelse som gäller eller prioriteras 

är olika hos olika människor. Hos Løgstrup, för att ta ett exempel, är livs-

förståelsebegreppet innehållsligt bestämt till skapelsetankens och nihilis-

mens livsförståelse.249 Benägenheten, eller förmågan, till metareflektion 

varierar mellan människor, likaså hur betydelsefulla livsförståelsefunder-

ingar upplevs.250  

 

Hur livsförståelse kommer till uttryck  

Utsagor och handlingar, graden av medvetenhet i utsagor och handlingar 

samt om de är reflekterade eller spontana är de sätt som livsförståelse kan 

komma till uttryck.251 Livsåskådning kan ses som reflekterad livsförståelse. 

”Alla människor har en livsförståelse men inte nödvändigtvis en livsåskåd-

ning.”252 Genom att faktiskt leva besvarar människor dagligdags frågan om 

hur man bör leva.253  
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Hur livsförståelse skapas och återskapas 

En viktig fråga att ställa sig, anser Osbeck, är om uppkomsten av livsförstå-

else är avhängig de miljöer individen ingår i eller om möjligheten finns för 

individen att skaffa sig livsförståelse genom rationella val.254 Hon tycker att 

det är viktigt att fråga hur ämnet religionskunskap bidrar till att utveckla 

språket om livet och därmed elevernas livsförståelse. ”/Re/konstruktion av 

livsförståelse är inte antigen beroende av mänskligt handlande eller av re-

flektion. En växelverkan mellan dessa båda dimensioner är nödvändig. 

Handlandet får sin tydning och innebörd i språket, inte minst i samtalet. 

Det är genom den kontinuerliga växelverkan som en förståelse uppkom-

mer av hur livet fungerar.”255  

Livsförståelse i den här avhandlingen    

Jag definierar alltså inte vad livsförståelse är i just den här avhandlingen 

utan tar på olika sätt i det följande hjälp av Osbecks tankar och tolkningar 

av forskningen på fältet. De föder hos mig frågor om förmåga till reflektion. 

Kanske elevernas upprepningar i beteenden/frågor, som ibland kan upple-

vas som beteendeavvikelser, är ett uttryck för reflektion. Någon måste 

hjälpa till i denna reflektion, hjälpa till att sätta ord på funderingar-

na/beteendena eller handlingarna. Lärarens eller personalens uppgift kan 

då tänkas vara att hjälpa till utifrån sin egen livsförståelse. Att få hjälp med 

att förstå sitt liv, att få orden, språket som sina egna redskap eller i de flesta 

fall få dem uttalade av den andre, kanske blir för människor med utveck-

lingsstörning möjligheten till en sorts livsåskådning. De kan inte se sitt liv 

genom myter och liknelser och teoretiska perspektiv, men väl genom de ord 

någon annan ger dem. Att uppmärksamma handlingar och spontana uttryck 

är att placera livsförståelse inom ramen för det levda, ständigt pågående, 

livet.  

 

Kan man få vetskap om vad som andra ser som livets mening genom att se 

vad de prioriterar i sina liv? Måhända är det en av livsförståelsearbetets 

funktioner – att göra sig synlig för andra som den människa man är.256 
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Jag vill återkomma till distinktionen livsförståelse och livsåskådning genom 

att berätta om de studier i religionskunskap Karin ägnade sig åt i flera år på 

särvux. Det är svårt att se vad som är hönan och vad som är ägget. Sträva-

de hon efter att skaffa sig livsförståelse eller livsåskådning – eller både och? 

Hon använde sig av livsåskådningsmaterial i sitt livsförståelsearbete. Via 

hur andra såg på livet – men på sitt eget sätt – skaffade hon sig livsförståel-

se. Det livsåskådningsarbete/livsförståelsearbete hon gjorde var mycket 

skiftande till sin karaktär och gestaltning och inte likt hur andra elever med 

intresse för religion arbetat.  De har läst och försökt förstå texter och ord 

och skapat nya egna texter utifrån sitt eget livsinnehåll och egna tankar om 

livet. De har använt orden och skapat utifrån deras innehåll.  Karin har 

skapat på ett annat sätt och använt ord och texter utan att kunna läsa. Det 

är som om vetskapen om att texten och orden kommer från en bibel eller 

annan religiös källa har varit nog. Vi lånade också böcker om konstverk 

med religiösa motiv. Hon har med glädje skrivit av, klippt, klistrat, kopie-

rat, pysslat med sina papper, strukturerat dem i pärmar som hon bar mel-

lan hemmet och skolan. Till sist blev väskorna för tunga att bära.  

 

Karin bytte fokus på sina studier. Hon ville lära sig grekiska och hebreiska 

och skrev det grekiska alfabetet med samma lätthet – eller svårighet – som 

hon skrev svenska bokstäver. Några hebreiska fraser lärde vi oss tillsam-

mans. Jag kommer inte ihåg några idag och vet inte om Karin gör det hel-

ler men våra studier var glädjefyllda och gav oss chansen att prata om 

många viktiga frågor. En sådan fråga var den om tiden. Karin tyckte att 

hon ”inte hade tid med tiden”. Det smått märkliga uttalandet kom sig av, 

vad jag tror, att stora delar av hennes tid faktiskt ägnades åt att omgivning-

en försökte lära henne just tid så att hon lättare skulle kunna orientera sig i 

världen. Bland de många olika tidshjälpmedel hon hade provat fanns inget 

som passade just henne.  Men när väl Karin fick tid med tiden tog hon 

aktivt tag i att lära sig tid – på sitt eget sätt, med sitt eget material, utifrån 

den situation, de relationer och det liv som var hennes. Exempelvis blev 

familjens och vänners bemärkelsedagar och egna viktiga tilldragelser i livet 

några av utgångspunkterna för Karins tidsstudier. 

 

De flesta elever på särvux har inte haft och har inte religionskunskap på 

schemat. Viktigt blir då att fråga hur utbildningen i sig bidrar till att ut-
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veckla språket om livet. I livsförståelsearbetet tycks det vara språket om livet 

som är i fokus.  

 

Gränssituationer  

Att försöka förstå hur barn och vuxna handskas med och förstår livet för 

tanken till Karl Jaspers och hans filosofi om livets gränssituationer. Jaspers 

(1883–1969), psykiater och professor, först i psykiatri sedan i filosofi har 

utvecklat ett filosofiskt tänkande med livets gränssituationer som referens-

ramar. Han ansåg att vetenskap undersöker och manipulerar som om allt 

vore föremål men genom gränssituationerna visar sig människan. Jag avser 

här att kort redogöra för vad Jaspers säger om gränssituationerna, begrep-

pet som i min problemanalys är en sorts metabegrepp. Från början, i Psy-

chologie der Weltanschauungen, som gavs ut 1919, räknade Jaspers kampen, 

slumpen, döden, skulden och lidandet som gränssituationer.257 30 år senare, i 

Introduktion till filosofin, lägger han till världens opålitlighet.258 Ur Benkt-Erik 

Benktsons Gränssituationerna. Frågor om livets mening i existensfilosofisk belys-

ning har jag hämtat vissa tolkningar och översättningar från tyskan. 259  

 

Avhandlingens titel Världens opålitlighet är delvis vald utifrån vad mina ele-

ver visat mig att de tänker och känner. Jag tycker mig höra dem säga: 
 

Världen är opålitlig. Jag önskar komma till rätta med min tillvaro i världen. Jag vill förstå 

mig själv och min plats i världen. Jag vill få orden för livet och för min historia. 

 

Med hjälp av gränssituationerna gör Jaspers sin teori om tillvarons motsä-

gelsefullhet konkret. Livets tvetydighet beskrivs av Jaspers med termen an-

tinomiska strukturer. Livet är söndersplittrat i antinomier, till exempel livet 

och döden, manligt och kvinnligt.  Medvetenheten om den antinomiska 

situationen gör att människan kan reagera på tre olika sätt: 1. Antinomier-

na bryter ner henne. 2. Hon hankar sig fram, ignorerar motsatsen eller re-

signerar. 3. Hon utvinner kraft ur situationen. 260 
 

Låt oss förvissa oss om vår mänskliga belägenhet. Vi befinner oss alltid i situationer. Situ-

ationerna förändras, tillfällen yppar sig. Om de försummas kommer de inte tillbaka. Jag 
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kan själv arbeta på att förändra situationen. Men det finns situationer som förblir oföränd-

rade till sitt väsen, även om de för ögonblicket ter sig annorlunda och deras överväldigan-

de makt sveper sig i slöjor: jag måste dö, jag måste lida, jag måste kämpa, jag är under-

kastad slumpen, jag ådrar mig oundvikligen skuld. Dessa vår tillvarons grundsituationer 

kallar vi gränssituationer. Det betyder att det är situationer som vi inte kan komma undan, 

som vi inte kan ändra.
261

 

 

Även om vi inte kan ändra gränssituationerna kan vi förhålla oss till dem 

på olika sätt. Att se dem i vitögat och inte fly in i ett skyddande skal, Ge-

häuse, är enligt Jaspers viktigt. Gränssituationer är yttre situationer som ger 

uttryck åt livets motsägelsefullhet, de är alltså ofrånkomliga och innehåller 

olösliga problem. De är återvändsgränder som antingen stänger in männi-

skan eller ger henne kraft att hitta nya vägar.  

Kampen 

Grundformen för all existens är kampen, skriver Jaspers. Mera preciserat 

beskrivs människans reaktioner och deras konsekvenser på följande sätt: 

1. Att konsekvent välja att ta avstånd från all kamp, genom att tänka att 

kampen strider mot kärlekens sinnelag kan innebära att hon accepterar allt 

ont.  Det kan leda till att människan går under. 

2. Människan inser inte att kamp är en ofrånkomlig ingrediens i livet. Hon 

tror på en kampfri existens.  

3. Kampen bejakas ”för kampens egen skull”. Människans känsloliv är ge-

nomsyrat av kamp. Ingen handling räknas som riktig om den inte innehål-

ler kamp.  

4. Det fjärde alternativet anser Jaspers är det mest ändamålsenliga. Det 

handlar om att varken bejaka eller förneka utan att leva i ”antinomisk syn-

tes”, det vill säga att inte blunda för livets motsättningar utan att kämpa sig 

igenom dem. Att blunda är att leva utopiskt. 262   

 

Utan kamp upphör livsprocessen och lämnar fältet åt filisteraktig belåtenhet och borgerlig 

självrättfärdighet, ett tillstånd av ro, som dock är förbundet med allehanda irrationella 

själsliga symtom, som går under namnet nervositet. Den skenbara ron drar för övrigt ock-

så blott en slöja över kampen.
263
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Slumpen  

Slump kallar vi en tillvaro, en händelse i förhållande till en nödvändighet, i relation till vil-

ken denna tillvaro eller denna händelse inte kan förstås som nödvändig.
264

  

 

Citatet är, enligt Benktson, Jaspers försök till en definition av slumpen 

som gränssituation. Individens karaktär av tillfällig skapar oro ”för tanke 

och känsla”. Världen måste med nödvändighet betraktas som både nöd-

vändig och sammanhängande och tillfällig och kaotisk. Vi kan varken välja 

sida eller hitta en gyllene medelväg utan kastas mellan att tro på ett ”blint 

öde” och att ”slumpen skördar”. Paul Tillich, vars begrepp modet är ett av 

de begrepp som har något att tillföra förståelsen av livsförståelsearbetet, 

använder öde i betydelsen slump. Det typiska för hans sätt att tala om 

gränssituationerna är att de är synonyma med reaktionerna på dem. Öde är 

till exempel i hans framställningar alla former av ångest. Den är tillfällig, 

oförutsägbar, utan mening och mål. Att i sitt öde se sammanhang beror av 

att tillfälligheterna har en tråd som binder samman dem. 265 Människans 

reaktion beror på om livet betraktas ”i nödvändighetens eller möjlighetens 

ljus”. 266 Antalet slumpmässiga gränssituationer är liksom reaktionerna på 

dessa oändliga till antalet.  Jaspers tal om skickelsen kan dock, enligt Benkt-

son, ge en gemensam bild av vad det kan handla om.  
 

… någon eller något skickas i vår väg och vi måste göra något av det, om vi inte väljer att 

gå förbi. Valet är vårt, men det är inte säkert att det är vi som skapat valsituationen.
267

 

Döden 

Jaspers påverkan av Goethe har resulterat i att han samlat och sammanställ 

citat från dennes reaktioner på gränssituationen döden. Avsnittet om 

gränssituationen döden i Psychologie der Weltanschauungen inleds med ett 

Goethecitat vilket Jaspers tolkar på följande vis: 

 

1. Människan dör, innan hon fullbordar sina mål, icke-existensen är slutet på allt.  

2. Döden är en absolut personlig angelägenhet.
268
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Jaspers är intresserad av hur man kan reagera på medvetenheten om döden 

som gränssituation. Istället för att förneka livet, stegra det, är en reaktion 

för att övervinna döden där Goethe också inverkat på Jaspers tänkande. I 

ett av citaten i sammanställningen relateras strävsamhet, att vara duktig 

och att kämpa på, till medel som gör att det går att tänka bort döden. 
 

Livets förvandling är ett uttryck som de äldsta västerländska filosofierna an-

vände i stället för död. Vetskapen om och funderingar över andras död, 

särskilt närståendes, betraktas också som att vara i en gränssituation.269 

Skulden 

Som gränssituation liknas skulden vid kampen i aspekten att människan 

själv spelar med i dramat – i motsats till döden och lidandet där männi-

skans aktiva medverkan inte krävs. Objektivering är ett vanligt sätt att rea-

gera på skulden.  
 

… Jag-stackars-syndare- attityden… halvt syndande, halvt njutande i det att man i otaliga 

variationer ältar den egna uselheten.
270

   

 

Jaspers tycks inte mena att, som i de övriga gränssituationerna, skulden, 

genom att leva i den, utlöser kraft. Han är dock emot objektivering. Sjukli-

ga former av skuld förekommer men Jaspers tillbakavisar det ändamålsen-

liga i ”att man skyller skuldkänslor på dåliga nerver”271, som kan vara en 

flykt undan att se att man genom lidandet kan få kraft och hälsa.  

Lidandet 

Lidandet har en särställning blad gränssituationerna därför att samtliga 

gränssituationer ger upphov till lidande, enligt Jaspers och den ryske religi-

onsfilosofen Berdjajev finns det två olika sorters lidande:  

 

… lidande till livs och lidande till döds, lidande som upphöjer och renar och lidande som 

krossar och förnedrar.
272

 

 

Lidandet förbättrar eller förbittrar. Fyra typer av reaktioner på lidandet 

nämns: resignation, världsflykt, heroism och religiös-metafysisk. Den sist-
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nämnda reaktionen kräver ett förtydligande. Jaspers menar att gränssitua-

tionen lidandet kan ge kraft från andra sidan gränsen.  

 

Gud är närvarande i lidandet, han lider med.
273

  

 

Samtidigt varnar Jaspers för att formulerade läror förhindrar upplevelsen i 

gränssituationen, de får funktionen av det skyddande skal som han kallar 

Gehäuse.  

Relationen livsförståelsearbetet och gränssituationerna  

I livsförståelsearbetet förhåller sig barnet till livet och därmed gränssitua-

tionerna på olika sätt: Endera ser de dem i vitögat vilket innebär att de får 

kraft att hitta nya vägar i sitt varande i världen. Endera flyr de in i ett 

skyddande skal (Gehäuse). Det valda förhållningssättet kan endera hjälpa 

till att befrämja det första alternativet eller det andra. Kanske också en tred-

je variant kan vara möjlig där ”den skenbara ron drar en slöja över kam-

pen”274. Förutbestämda strukturer har dämpande drag som skulle kunna 

betyda att över kampen dras en slöja. Att tillåta barnen bli medvetna om 

och arbeta med att förhålla sig till livets motsättningar, att i skolan låta 

dem leva i ”antinomisk syntes”, innebär för pedagogen ett arbete med sitt 

eget medvetandegörande och förhållande till detta.    

 

Att säga att barnen arbetar med förhållandet till livets tvetydighet kan ris-

kera att missuppfattas som att barnen bara leker kring tunga och allvarliga 

händelser. Men som vi sett och kommer att se i illustrationerna från verk-

samheterna är många lekar glädjefyllda.  

 

Begreppspreciseringens grunder 

Hos den danske teologen och filosofen Knud Ejler Løgstrup (1905–1981) 

har jag funnit några intressanta begrepp för min frågeställning: det etiska 

kravet och dess förmedling, situationsetik samt spontana och kretsande 

livsyttringar. Løgstrup försökte förstå människors villkor i vardagen och 
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förmedla Guds skapelse i profana ord. Løgstrups intresse är nuet och det 

som pekar in i framtiden, ”nuets samhällsproblem”. 275  Løgstrups skrifter 

ansågs svårlästa och läsekretsen var från början inte särskilt stor, något som 

kom att förändras med Det etiska kravet 1956. Boken har blivit översatt till 

flera främmande språk, dock inte till svenska förrän 1994.276 I Det etiska 

kravet och i det övriga Løgstrup skrivit tolkas livet som en gåva och består 

av ömsesidighet människor emellan. 

 

Løgstrups inflytande i pedagogiken i Danmark tar gestalt inom religions-

pedagogiken, ibland under namnet livsmodsundervisning.277 Barnet skulle få 

livsfilosofiska insikter och hjälp med livsmod. Livsfilosofi håller ihop kul-

turen, en roll som kristendomen tidigare hade. Den erbjuder motvikt till 

postmodernitet, individualism och nihilism. Grunden i livsfilosofin kan 

kort sammanfattas: Det handlar om livet självt som är ett skapat liv och ett 

liv med människor. Livsfilosofin använder sig av dikotomier som liv–död, 

det strömmande–det stelnade, omedelbarhet–reflektion, känsla–förnuft, 

land–stad, barnet–den vuxne och det sunda–det sjuka.278  

 

I Sverige har på senare år Løgstrup även inspirerat ungdoms- och utbild-

ningsforskare.279  

Løgstrups fenomenologi  

En kort orientering om Løgstrups tillhörighet i den fenomenologiska sko-

lan ges i det här avsnittet. Trots Løgstrups motstånd mot filosofiska system 

kan han sägas vara fenomenolog i det avseendet att han var inspirerad av 

Martin Heideggers och Hans Lipps fenomenologiska tydningar av verklig-

heten.280 Fenomenologin var hans egen och den förändrades med tiden. 

Den första delen av författarskapet ägnades åt en antropofenomenologisk 
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analys för att senare bli mer kosmiskt inriktad.281 Analysen av ”tillit” anses 

grundläggande i hans tidiga författarskap medan analysen av ”förnimmel-

sen” mera tillhör den senare.282 Lars-Olle Armgard har i Antropologi: Pro-

blem i K.E. Lögstrups författarskap redogjort för tiden fram till ca 1970 och 

därmed de begrepp som har den antropofenomenologiska tydningen där 

interdependens är grunden i förståelsen av fenomen.283 Fenomenologin 

hos Løgstrup kan sägas vara metoden att hitta de bästa distinktionerna. 

Bäst i avseende på att beskriva vad det är fråga om.284 Med andra ord kan 

den beskrivas som en existentiell fenomenologi där verkligheten omtalas 

med vardagens språk. Vardagens ord talar om vad människans tillvarositu-

ation, vara i världen, innehåller i fråga om komplexitet, problem och gläd-

jeämnen. Løgstrup väjde inte för att lyfta det motsägelsefyllda och svårtol-

kade och använde frekvent skönlitteratur som källor för sin analys. Ofta 

valde han texter av inte ”särskilt uppbyggligt slag”285 och konsekvent und-

vek han fromma berättelser. Han använder sig över huvud taget inte, av 

religiösa termer i sina analyser.  
 

Slagkraften i hans resonemang framstår tydligast när vardagslivet skildras sådant som det 

faktiskt är.
286  

 

Fenomenologin idag kan, enligt Jan Bengtsson, ses som en rörelse med tre 

olika riktningar. För det första finns arbeten som följer fenomenologins 

grundprinciper, för det andra de som är inspirerade av fenomenologins 

idéer men inte använder sig av fenomenologins metod. Den tredje inrikt-

ningen bearbetar sitt material från endera den förstnämnda eller den andra 

gruppen.287 Løgstrup torde enligt flera tolkningar höra hemma bland dem 

                                                 
281
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som är inspirerade av idéerna men han applicerar dessa på sitt eget sätt.288 

Om själva fenomenologin skrev Løgstrup sparsamt. Endast i artikeln ”Fae-

nomenologie og psykologi” har han beskrivit vad fenomenologi är för ho-

nom: en metod, sammanlänkad med psykologin endast genom att det är 

samma fält som undersöks, det mänskliga.289I övrigt var han skarpt kritisk 

mot att psykologi skulle kunna bidra med kunskaper om livsfrågor då psy-

kologin mest använde sig av naturvetenskapliga metoder. Livstydning skul-

le hanteras av filosofin. Niels Thomassen uttrycker i citatet nedan både 

enkelheten och komplexiteten i den fenomenologiska metoden Løgstrup 

använder och därmed blir också synen på filosofins överlägsenhet gent-

emot psykologin som redskap tydlig. Psykologen söker orsakssamband och 

lagmässigheter och räknar inte med interdependensens påverkan:  
 

Filosoffen bliver i den umiddelbare forståelse. Der er i vidt omfang en levet forståelse, og 

den tydes med selve den tilværelse, som den er en del af.
 290

 

 

Fenomenologiinspirerad analys  

Analysen av livsförståelsearbetet har hämtat sin inspiration från den tidiga 

Løgstrups fenomenologiska analyser. Jag vill påpeka att de andra filosofer 

vars begrepp jag också använder till att klargöra livsförståelsearbetets inne-

börd har gemensamma nämnare med Løgstrup beträffande sätt att filosofe-

ra och söka förståelse för människans tillvarosituation. Vi har redan kom-

mit i kontakt med Karl Jaspers och kan konstatera att de erfarenheter han 

fått som psykiatriker, där han på nära håll sett människors brottning med 

livets gränssituationer, påverkat hans filosofi. Paul Tillich är den filosof 

som ger grunden för mitt användande av begreppet mod. Tillich och 

Løgstrup hade två syften med sin analys: dels att ge en allsidig insyn i 

människans tillvaro, dels att uppnå en djup kunskap om denna. Tillich 

använder begreppet mod i detta tvåfaldiga syfte. Løgstrup betonar vardags-

situationernas roll i sin strävan efter allsidig förståelse av människans vill-

kor. Den fördjupade kunskapen vill han uppnå genom att understryka all-

varet i att se livet som gåva med dess inneboende krav på att ta vara på den 

andra människans liv. De spontana livsyttringarna kan sägas exemplifiera 

Løgstrups analysvariabel och gränssituationerna Jaspers. De tre filosoferna 
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använder olika begrepp för att beskriva människans existens: modet, spon-

tana livsyttringar och gränssituationer.  

 

Situationsetik och social omsorg är viktiga begrepp att relatera till livsför-

ståelsearbetet. De begreppen är starkt kopplade till lärares eller personals 

yrkeskompetens. Med hjälp av Henry Cösters böcker, 291 särskilt de som 

handlar om etikens grund, och de samtal vi haft på handledningsträffar, 

kurser och seminarier i social omsorg har jag funnit att livsförståelsearbetet 

kan belysas på ett sätt som gör det möjligt att direkt se teorins betydelse för 

det praktiska innehållet i pedagogiska och sociala omsorgsverksamheter. 

Detta diskuteras i avsnitten Situationsetik och Social omsorg.   

Bilder säger mer än ord 

Eftersom jag använder elevteckningar i en av analyserna nedan (om modet 

att vara till) lägger jag in ytterligare en precisering av praktiken med hjälp 

av tankar om elevers teckningar. Syftet med den här illustrationen är också 

att ge exempel på hur barns bilder kan berätta om livsförståelsearbetet och 

därmed hjälpa pedagogen att förstå det viktiga de sysslar med. Barnens 

”veckobladsbilder” har för mig visat livsförståelsearbetet över tid. Vecko-

bladen kan alltså bidra till att ge pedagogen en uppfattning om vad livsför-

ståelsearbetet kan röra sig om för varje enskilt barn och också visa föränd-

ringar av dess gestaltning. Varje vecka ritade barnen var sin bild från skol-

arbetet. Bilderna sammanfogades till en veckorapport och skickades hem 

till föräldrarna. Ur en sådan samlad bildskatt valde jag ut fyra år att fördju-

pa mig i. Jag tyckte vissa aspekter var viktigare än andra att titta på, sådana 

som hade samband med det förändrade förhållningssättet. Berättelsen 

nedan ska ses som exempel på vad för sorts information teckningarna 

kunde ge som jag tycker ökade min förståelse av eleven när denne försöker 

förstå sitt liv. Några veckobladsbilder används till att illustrera analysen av 

mod senare i kapitlet. 

 

”När skulle barnen ha hunnit med att göra allt de gjorde om de inte skulle 

ha gjort det i skolan?”, tänkte jag där jag satt med bilderna som berättade 

om projekten, arbetet, lekarna. Bilderna visade mig barnens många olika 

sätt att lära sig på, olika sorters inlärningstekniker. Det såg ut som om varje 
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barn hade sitt utbildningsprojekt som de målmedvetet arbetade med. När 

de bereds möjlighet att göra vad de vill så är det som om de ”landar” och 

direkt börjar arbeta med det som är viktigt. Det kändes stort och spännan-

de att man kan se det i barnens bilder. Att börja i skolan innebar inte för 

de här barnen att de behövde byta inlärningsstrategier. Som förskolebarn 

lär man sig på ett sätt som skolan inte accepterar och genast ändrar på, en-

ligt en svidande skolkritik framförd av matematikprofessor Papert, Institute 

of Technology i Boston, i hans berättelse om en liten flickas möte med 

skolvärlden: 

 

Det är inte bara läsa och skriva som Jennifer får lära sig i första klass, utan också ett nytt 

sätt att lära sig saker på. Jennifer genomgår utan att veta om det ett epistemologiskt skif-

te. Från att ha förlitat sig på ett system av kunskapsinhämtning övergår hon till att sätta sin 

tilltro till ett annat. Som barn skaffade sig Jennifer kunskap genom att utforska saker och 

ting. Hon stod själv för sin inlärning. … kommer hon att förändra sina metoder för kun-

skapsinhämtning på ett sätt som kan inverka negativt på hennes intellektuella utveck-

ling.
292

 

 

De håller fast vid sitt, de arbetar målmedvetet med sitt projekt tolkade jag 

bland annat på grund av att de inte kopierade andras bilder när de skulle 

uttrycka vad som var viktigt.  

 

Jag fann en serie bilder av ett ”trollhus av granris”. En flicka hade ritat va-

rianter av sin trollbyggnad vecka efter vecka och de bilderna påminde mig 

om hur alla barn deltog i flickans glädje över sin skapelse. Alla, inte bara 

de vuxna, ”visste” att det här var ett stort steg. Det var hennes första kon-

struktion! Annars var det arbete som mest frekvent beskrevs just tillver-

kandet eller skapandet. I lekar skapade barnen rekvisitan eller vad de be-

hövde om inte det fanns tillgängligt i form av lekmaterial. I alla ämnen 

gällde detta, även gymnastik, där barnen först skapade eller byggde kojor 

och banor till att de vid stigande ålder valde åldersadekvata aktiviteter och 

att vara ute i salen (världen). 

 

Något som förvånade var att antalet ”ensambilder”, dvs bilder där barnen 

ritar sig själva och/eller sina egna lekar, inte blev mindre med tiden. Jag 

hade trott att med stigande ålder och vana att vara i samma klassrum blir 

man mer social och den sociala leken och samvaron blir än värdefullare. 

Ett samband mellan ökad socialisation med ökad ålder var vad jag trodde 
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skulle visa sig i bilderna. Något sådant samband framkom ej utan ”ensam-

bilderna” kunde stiga i antal efter en tid i skolan. Det gav mig information 

om att barnet börjat arbeta med något värdefullt i den egna utvecklingen 

och att det var det primära, inte kompisskapet. Det visas tydligt i en annan 

serie med bilder ritade av ett barn som från början och under en termin 

beskrev arbete med ”skolämnen” och att han var tillsammans med kompi-

sar.  Det blev med tiden allt fler bilder på kojor och annat skapande och 

allt fler ensambilder. 

 

När barnet kommer till skolan vet jag inte mycket om dess erfarenheter, 

bagage eller låt oss kalla det historia. Genom information av olika personer 

som kurator, psykolog, förskollärare och föräldrar får jag veta var hur dessa 

personer uppfattade och tolkade barnets historia. I bilderna fick jag se hur 

barnet – som inte hade orden att beskriva med – beskrev sin historia.  

 

Lärarrollen blir förändrad och mycket mera spännande. Man får dagligen 

nya gåvor i form av nya kunskaper från elevens lärande. Att barn är värda 

en oerhörd respekt för sitt arbete, för sin kamp, är något jag fick erfara un-

der de fem åren och som har förstärkts när jag studerat bilderna.293  

 

Bilderna vittnar om elevens förmåga att ta till sig och begära de kunskaper 

denne behöver. En poäng med att använda sig av bildstudier i ett sorts 

utvärderande syfte och för att ta reda på vad barn vill och tycker är att man 

vinner tid för barnen. De fortsätter sitt arbete medan vi, skolans vuxna, 

studerar och lär. Där, i skolan, finns ju barnen som arbetar med sin histo-

ria, sitt liv, sin utveckling, sitt förmänskligande, sin plats på jorden – det är 

bara att titta och vara tacksam att man har möjlighet att vara med på resan. 

Förutom att vi genom en sådan enkel bildanalys skaffar oss viktig kunskap 

slipper vi också utsätta barn för kartläggningar (diagnoser) och tester.294 

Dessutom tycker de flesta barn att det är roligt att rita!   

 

 
                                                 
293
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Olika form och struktur 

Analysen avser i huvudsak begreppen modet att vara till, det etiska kravet, 

spontana och kretsande livsyttringar, situationsetik samt social omsorg och 

söker utröna hur dessa kan begripliggöra livsförståelsearbetet. 

Analyserna kring de olika begreppen presenteras på olika sätt. Presentatio-

nen har berättelsens form och olika typer av illustrationer. Att binda pre-

sentationen till samma form och struktur för de olika begreppen hade möj-

ligen underlättat för läsaren men jag har tagit ställning till olikheten därför 

att jag befarar att viktiga nyanser annars skulle gå förlorade. Men jag kom-

mer att i inledningen till varje begreppsanalys ange vilken form och struk-

tur som läsaren har att vänta sig. Följande punkter ingår i presentationen 

av begreppen, dock inte alltid i denna ordning. Presentationen har berät-

telsens form och ”kräver” olikheter i struktur för att inte te sig fyrkantigt 

framställd.  

- Begreppsdefinition  

- Resonemang 

- Illustrerat begreppsresonemang  

- Begreppet inom gränssituationens ram  

- Begreppets betydelse i distinktionen efterföljande förhållningssätt – 

styrande förhållningssätt 

- De olika typerna av livsförståelsearbete, det vill säga elevers och lära-

res, relateras till begreppet 

 

Illustrationerna i analysen är bilder av vardagen i skolan. Det är vardagens 

språk som talar; ibland med berättelser konstruerade från minnet eller 

dagboksanteckningar, ibland med barnteckningar.  

 

Modet att vara till 

Teologen Paul Tillich (1886–1965)295 gör i Modet att vara till, som utkom 

första gången 1952, en psykologisk analys av människans tillvarosituation. 
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För att analysera människans existentiella situation och villkor använder 

Tillich begreppet mod. Enligt Hans Åkerberg utkom boken i ett debattläge 

där en nyorientering inom vetenskaperna psykologi, religionspsykologi och 

psykiatri kunde märkas. Öppna protester mot den ”ratomorfa” människo-

synen i behaviorismen hördes och humanistiska ideal började bli intressan-

ta. 296 

 

Presentation av analysen sker enligt följande: 

Inledningsvis ges kortfattade historiska notiser av mod. Därefter presente-

ras några begrepp vars betydelse sedan fördjupas, dels genom citat dels ge-

nom illustrationer av några barns modiga kamp när de fullgör sin första 

plikt i livet – skolplikten. Illustrationerna är berättelser om Nisses och Lisas 

livsförståelsearbete. Några av Nisses egna teckningar finns med. Tankar om 

hur barnens livsförståelsearbete skulle kunna se ut i styrande förhållnings-

sätt samt modet att vara till i gränssituationerna avhandlas också. Teck-

ningar som låter oss se medvetenheten om antinomierna avslutar. 

 

Historiska notiser 

Att ta del av Tillichs historiska betraktelse av begreppet mod kan ha bety-

delse för att förstå det mod som krävs och kommer till uttryck i livsförstå-

elsearbetet i det efterföljande förhållningssättet.297  

 

Sokrates död innebar en förändring i hur mod tolkades; Från ”det histo-

riskt krigiska modet” till ”det av visdom besjälade modet”. Modet att dö 

innefattade modet att leva.  

 

Tillich härleder vidare till stoikernas syn på mod som bygger på männi-

skans förnuft, förnuft i en annan mening än den gängse.  

 

Förnuftet är för Stoikerna Logos, verklighetens meningsfyllda struktur i dess helhet, och 

mera speciellt människans själ.
298

 

 

Spinoza är den filosof som har utvecklat modets ontologi. Självbejakelse är 

en dygd och är en delaktighet i Guds egen självbejakelse.  
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… självbejakelse innebär att något besegras, som åtminstone potentiellt hotar eller strider 

mot jagets existens.
299

 

 

Nietzsche ser också modet som en dygd men också som viljan till makt i 

betydelsen viljan till mera liv. Enligt Tillich utvecklar han en profetisk filo-

sofi om modet.  

  

Mod är livets makt att bejaka sig själv trots sin mångtydighet, medan det är feghet att 

säga nej till livet på grund av dess negativa sidor. 
300

 

 

Några betydelsefulla begrepp från Tillichs analys  

Kortfattat återger jag först de begrepp som illustrationerna om Nisses och 

Lisas skolarbete ska förstås genom: vara till som en del och vara till som sig 

själv, ångest omvandlat till fruktan, acceptera att man accepteras, ontolo-

giskt och etiskt mod, tre typer av existentiell ångest samt tvetydigheten 

varat och icke-varat.   

 

Vara till som en del och vara till som sig själv 

Innebörden av modet att vara till, dels som en del dels som sig själv kan ses 

som olika samhällsideal. I kollektivistiska ideal dominerar delaktighets-

aspekten, i individualistiska synsätt är det jagets suveränitet som betonas. 

Snedbalansen mellan dessa båda synsätt kan innebära svåra hinder för 

människans väg till självbejakelse.  

 

Att förena arbetet för delaktighet och individualitet i pedagogiska sam-

manhang är mycket viktigt och fullt möjligt, vilket illustreras på flera olika 

sätt i avhandlingen. Jag vill nämna ett exempel på hur det kan se ut när de 

olika formerna samverkar med varandra genom att berätta hur vuxenstude-

randen Johans livsförståelsearbete har gestaltat sig. Genom åren har det 

pendlat fram och tillbaka mellan de olika formerna delaktighet och indivi-

dualitet. I flera år valde han att arbeta ensam med en pedagog. Arbetet be-

stod i att prata och fråga om livet ”här och nu” mest, men även ”där och 

då”. Idag är han med i gemenskapen i gruppen. Han är en individ i grup-

pen som han delar upplevelser med. Samtidigt får han tillgång till närhet 
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av en vuxen när han är med i allt det som sker i det gemensamma rummet. 

Samtalet om här och nu och där och då pågår på samma sätt som förut 

och får ytterligare en dimension i delaktigheten med de andra eleverna.   

 

Ångest omvandlat till fruktan 

Enligt Tillich är mod alltid en reaktion på hot, i grunden hotet om icke-

varat. Mest påtagligt upplever människan det hot som inte går att konkreti-

sera. När ångest förvandlas till fruktan finns något konkret att bemöta. Att 

de elever som arbetar med sin livsförståelse vill ha ”orden för det som är” 

skulle med Tillichs resonemang innebära att de vill ha livet konkret och 

benämnt för att lättare kunna handskas med levandet.  

 

Acceptera att man accepteras 

Tillich anser att modet att vara till inrymmer att vara till som en del (delak-

tighet)301 och modet att vara till som sig själv (individualisering).302 De 

båda formerna av mod kan förenas genom en övergripande form: modet 

att acceptera att man accepteras.303   

 

Ontologiskt och etiskt mod 

I Modet att vara till ger Paul Tillich en historisk överblick just för att kom-

ma åt grunderna i det begreppsmässiga materialet som gör den systematis-

ka analysen av mod möjlig. Han har särskilt betonat ”ontologisk självbeja-

kelse” i olika tolkningar. Mod måste ses ontologiskt för att kunna förstås 

etiskt, skriver Tillich. Han förenar därmed två olika definitioner av begrep-

pet mod, en etisk och en ontologisk.  

 

Etisk definition: … mänskligt handlingssätt, som är en fråga om värdering.  

Ontologisk definition: … den universella och essentiella bejakelsen av den egna existen-

sen…
304
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Tre typer av existentiell ångest  

Tillich menar att människans kamp blir medveten genom ångesttill-

stånd.305 Det finns tre huvudtyper av existentiell ångest: ångesten för ödet 

och döden, ångesten för tomheten och meningslösheten samt ångesten för 

skuld och förtappelse. Typerna är sammanflätade i varandra men en kan 

dominera. Var och en för sig innehåller de en relativ och en absolut form. 

Ångest är uthärdlig i sin relativa form; man förnimmer ödet, tomheten, 

skulden. Inför död, total meningslöshet, fullständig förtappelse är ångesten 

absolut. Som ett tredje tillstånd mellan dessa två nämnda, vid ”gränsen”, 

uppträder förtvivlan eller mycket djup ångest. 306 

 

Tvetydigheten varat och Icke-varat 

Icke-varat är enligt Tillich filosofins mest omstridda begrepp. Ett sätt att tänka 

om begreppet är att man betraktar modet som nyckeln som öppnar dörren till 

varat och därmed också uppenbarar dess negation, icke-varat.307  

 

Illustrationer av elevers och lärares mod 

Genom ett par berättelser från eleverna Nisses och Lisas tillvaro i skolan 

under deras lågstadietid vill jag illustrera begreppet modet att vara till. Nis-

ses teckningar visar hur hans kamp successivt resulterar i ett allt tillitsfulla-

re varande i världen. Lisas mod illustreras genom glimtar från hur hon allt 

mer blir en personlighet som håller ihop och allt mer ”stannar kvar” i ge-

menskapen med andra. Lärarnas modiga kamp vid barnens sida illustreras 

också genom dessa enkla berättelser.  

 

Jag finner det angeläget att relatera elevers arbeten till delar av Tillichs re-

flektion då den säger oss något om vikten av att låta barn göra det de be-

höver och kan skänka pedagoger mod att våga bistå i detta.  

 

Nisses modiga kamp 

Nisse uppvisade ett stort mod i det avseendet att han var i skolan där han 

egentligen inte vågade vara. Han kämpade och slet med sin tillvaro från 

det han kom till dess han klev av skolbussen där hemma och kunde vila 
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ut. Att vara med under en sådan modig kamp lämnar ingen oberörd. Med 

stor vördnad såg vi vad han gjorde och vi försökte finnas vid hans sida. 

Det var många gånger svårt och tungt att se och förstå vad han var tvungen 

att syssla med för att fullgöra den första plikten ett barn avkrävs – skolplik-

ten. Av oss krävdes också ett sorts mod som bestod i att våga låta honom 

arbeta med det han gjorde i en många gånger oförstående skolvärld.  

 

Var vad det då Nisse under sina tre första skolår använde sin utbildningstid 

till? Vilket var Nisses utbildningsprojekt? Efter en analys av bilder han själv 

ritat om sina aktiviteter i skolan kom jag fram till följande: Han sysslade 

med alldeles egna projekt, ingen som helst form av styrning av en annan 

person var möjlig för Nisse att gå med på. På de mest snillrika och spän-

nande sätt lekte han med det jag tror var viktigt att bearbeta och bli vän 

med. Han slogs med demoner och verkade så sakteliga integrera tanken 

om en god värld i sin uppfattning av miljön och livet.  

 

När skulle han ha gjort allt 

han gjorde om han inte 

hade gjort det i skolan? 

tänker jag där jag sitter 

med bilderna som berättar 

om projekten, arbetet och 

lekarna. Så som jag kom-

mer ihåg och som dag-

boksanteckningarna be-

kräftar var Nisse ofta 

mycket arg. Vi brukade 

säga att han ”slogs mot 

världen”.    
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Många lekar hade inslag av död. Teckning 2 och teckning 3 visar Döden, 

vilket Nisse vid flera tillfällen valde att rita för att illustrera sitt skolarbete. 

De flesta lekar under en lång tidsperiod handlade om döden. Ett för oss 

vuxna starkt exempel är en utställning med arbetsnamnet Döden som Nisse 

gjorde tillsammans med en skolkamrat.  

 

 
 

 

Den första bilden visar att han håller döden i sin hand. I pratbubblan står 

Ha, Ha. I den andra bilden har han själv klätt ut sig till döden.  

 

Tillichs analys över människans tillvarosituation säger bland annat att det 

är lättare att vara rädd för konkreta fenomen än att ha ångest för existen-

sen. Existentiell ångest omvandlad till konkret rädsla skulle kunna förklara 

de beteendeavvikelser eller beteendestörningar människor uppvisar i en för 

dem obegriplig tillvaro i en värld de inte förstår och vars människor inte i 

tillräcklig grad förstår dem. De är rädda för världen. De är rädda för att 

vara i världen som är hotfull. Mod ser Tillich som en reaktion på hot och 

han menar att det värsta hotet är det som inte går att konkretisera. Omsatt 

i en pedagogisk situation torde med utgångspunkt i detta resonemang den 

mest primära uppgiften för pedagogen vara att hjälpa till att dels skapa möj-

ligheter för barnen att just konkretisera, som de ju gör i sina lekar, dels vara 

Teckning 3 Teckning 2 
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behjälplig i konkretiseringsarbetet genom att sätta ord på det (skrämmande) eleven 

inte förstår. Detta är lärarens livsförståelsearbete. 

 

En parentes i arbetet 

Konventionellt skolarbete, som läsa, räkna och skriva, var inte att tänka på. 

Nisse hade annat som var viktigare för sig – att söka komma till rätta med 

sin tillvaro. Nisses skolarbete var intensivt och allvarligt och i lekens form. 

Under hans andra halvår dök dock den här skolboksbilden upp, teckning 

4, om en ”före läseboken-bok” som Nisse till vår stora häpnad gjorde fär-

dig på en dag. Trots att han i flera aspekter var läsmogen valde han att an-

vända sin skoltid till annat än att lära sig läsa. Han hade annat att göra fär-

digt först. Det var som om han ville visa för sig själv att han kunde vara en 

”skolpojke” och göra det som är förknippat med skolan – ”kunde” i bemär-

kelsen kunde om han ville.  
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Delaktighet och individualisering  

Modet att vara till som sig själv och ”att vara en del av något, från vilket 

man på samma gång är avskild” 308, skapar distinktionerna individualisering 

och delaktighet. Nisses bild, ritad under slutet av årskurs 3, ”Klister- och 

färgfabriken” låter oss ana att han känner sig delaktig i världen. Han vill ge 

något gott till klasskamraterna. 

 

 

 
 

 

Delaktighetens identitet är en identitet i förmågan att vara till. I denna mening är det indivi-

duella jagets förmåga att vara till delvis identisk med förmågan att vara till hos dess värld 

och omvänt.  

 

Självbejakelse är, om den sker trots hotet från icke-varat, modet att vara till. Men det är 

inte modet att vara till såsom sig själv, det är ”modet att vara till som en del”.
309 

 

 

 

                                                 
308

 Tillich, P. 1977, sid 87 
309

 Tillich, P. 1977, sid 88 89 

Teckning 5 



139 

 

Glädje och mod 

Något som också är viktigt att ta med är glädjen. Mycket glädje och stora 

skratt ryms i livsförståelsearbetet. Särskilt när något fallit på plats, när lätt-

naden infunnit sig eller när en bit av livet blivit mer förståelig finns glädjen 

där. Tillich skriver:   

 
Glädjen är det emotionella uttrycket för vårt modiga ”ja” till vårt eget sanna väsen. Före-

ningen av mod och glädje är det tydligaste vittnesbördet om modets ontologiska karaktär. 

Om man enbart uppfattar modet som ett etiskt begrepp, kan man inte förstå dess samband 

med glädjen i att förverkliga sig själv. I den ontologiska akt, vari man bejakar sitt eget väsen, 

sammanfaller modet och glädjen.
310

 

 

Gemenskap 

Den här bilden från slutet av årskurs tre, teckning 6, visar att han nu kan 

delta i ordnade aktiviteter tillsammans med andra. Han behöver inte slåss 

mot världen längre.  

 

 

 

Ett sammanfattande sätt att se på Nisses modiga kamp 

Nisses skolarbete bestod från början i att bearbeta sina nära döden-

upplevelser från den första tiden i livet samt att försvara sig mot det han 
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inte förstod. Allt eftersom frigjordes plats för annat. Yttre lärdomar som att 

skaffa kunskap om hockeyregler och annat som hör till möjligheter att leka 

i gemenskap med andra blev med tiden allt intressantare.  

 

Nisses livsförståelsearbete var ett arbete med att lära sig förhålla sig till dö-

den. Via skapande lekar leder det arbetet till att gemenskap med andra blir 

möjlig. I styrande förhållningssätt skulle arbetet med att reducera symto-

men ilska och aggressivitet vara det som dominerade. Det arbetet skulle 

kunna leda till möjlighet till gemenskap med andra då han inte längre skul-

le skrämma bort andra barn och vuxna. Nära döden-upplevelserna skulle 

dock bestå i obearbetad form med Nisse ute i världen. Han hade inte fått 

arbeta med det han behövde. Nisse skulle vara i världen utan att ha blivit 

förstådd på den punkten.  

 

Efter tre år har arbetet resulterat i någorlunda tillit till världen. Nisse vågar 

vara där utan att behöva ta till alltför starka försvar. Försvaren han från 

början uppvisade var till sin form mycket aggressiva vilket förhindrade ett 

varande i världen. Hans hinder för ett varande i världen var dubbla: räds-

lan och aggressiviteten. Nisses skolarbete bestod i att göra rädslan konkret 

genom lekarna. Genom lekarna blev hans skolarbete konkret för oss och vi 

kunde hjälpa honom med de ord som gav honom förståelse och redskap 

för ett vidare arbete. Nisses arbete kan också förstås med hjälp av tvetydig-

heten varat och icke-varat, genom vad Tillich betecknar som källan till 

modet att vara: 

 

Varat har icke-varat ”i sig”. … Urgrunden till allt är inte en död identitet utan rörelse och 

vardande; den är skapande liv. Med sitt skapande bejakar den sig själv och besegrar sitt 

icke-vara. Med denna beskaffenhet är den urbilden för varje ändlig varelses vara och käl-

lan till modet att vara till.
311

 

 

Eller annorlunda uttryckt, som modet att acceptera att man accepteras 

 

Mod är självbejakelse av varat trots icke-varats faktum. … Modet innebär alltid en risk, det 

hotas alltid av icke-varat, vare sig nu risken består i att förlora sig själv och bli ett ting i 

helheten av ting eller att förlora sin värld i en tom inkrökthet i sig själv. Mod kräver makt att 

vara till, en makt som är större än icke-varat som upplevs i ångesten för ödet och döden, 

som är med i ångesten för tomheten och meningslösheten och som är verksam i ångesten 

för skuld och förtappelse. Det mod som upptar denna trefaldiga ångest i sig måste ha sina 
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rötter i en makt att vara till som är större än makten hos det egna jaget och makten hos 

dess värld… varje mod att vara till har en öppen eller dold religiös rot.
312

 

 

 

Lisas skolarbete illustrerar en samtidighet i kampen för delaktighet och individuali-

sering  
 

”Alla måste ha en stor människa”, sa lilla Lisa och stack sin lilla hand i min. Vi var på väg 

från klassrummet till badhuset.  

 

Väl där, efter badlektionen, när vi hade bastat och duschat och var i färd med att klä på 

oss blev Lisa stående en lång stund framför spegeln: Hon sa: ”Titta jag ser ju ut som ett 

barn!”
313

 

 

I de två stroferna ovan uttrycks eller illustreras Tillichs begrepp modet att 

vara till hos den lilla flickan som vi såg som ”ett med världen”. Hon tyck-

tes vara överallt, hon lekte på ett sätt vi inte var vana vid att barn leker. 

Hon lekte sig till modet att vara till. Hennes självbejakelse vid spegeln kan 

också tyda på att hon accepterade att hon accepterades, att hon var ett 

själv. Självbejakelse och delaktighet, hon var del av en värld med ömsesi-

dighet. Hon räknade med att det fanns någon för henne, ”erkände” sig be-

höva en stor människa. 

 

Lisa kan beskrivas som ett ”flyktigt” barn, inte ”flygande” som Nisse. När 

hon var vid vår sida och vi vände bort blicken kunde hon försvinna långt, 

långt bort. Vi tänkte att hon jagade något/var jagad eller att hon måste ”ha 

koll på allt”, fast hon verkade samtidigt medveten om vad som skedde runt 

om henne. Ett är säkert, hon arbetade med något mycket viktigt under sina 

timmar varje dag i skolan. Hon sökte bringa ordning i livet, i sin tillvaro 

och få fatt på sig själv och andra i världen. I mina dagboksanteckningar 

förekommer flera exempel på lekar där Lisa virar in sig själv och andra med 

garn och snören. Hon bygger liksom nät runt människor och miljöer, lik-

som för att hålla fast dem. En kommentar i min bildanalys av hennes 

veckobladsbilder från första terminen säger att hon ritar sig själv och också 

sig själv tillsammans med andra. Detta framställningssätt vid skolstarten är 

hon ganska ensam om. Människorna på hennes teckningar sitter inte ihop 

utan är streck med mellanrum. Från sista terminen i åk 3 har jag skrivit: 
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Sättet att avbilda har förändrats mycket under tidens gång. Som jag ser det 

har Lisas utbildningsprojekt varit att lära sig så mycket som möjligt om 

världen hon befann sig i och att hon i takt med att hon lärde sig, provade 

på, tog in, ritade hon sig mer och mer som en person som ”höll ihop”. 

Figurerna och sakerna, miljöerna i bilderna gick mot en allt större helhet, 

precis som hon själv. Lisas sätt att lära sig var att ”smaka på” allt, intensivt 

och aktivt, och på så sätt integrera det nya i sig själv. Bilderna av skolan, av 

kamraterna blev allt tydligare.  

Tankar om livsförståelsearbetets gestalt i styrande förhållningssätt 

Hur skulle det livsförståelsearbete som ovan reflekterats över i det efterföl-

jande perspektivet ha gestaltat sig i en styrande åtgärdande skolsituation? 

Först vill jag konstatera att det finns situationer som ropar efter strikt me-

todisk planering av pedagoger. Men det är pedagogen som behöver hjälp i form 

av verktyg för att handskas med svårigheter – det är inte pedagogik till elevens 

bästa. Metoderna kan utvecklas till rigida mönster i relationen, mönster, 

åtgärder som projiceras över till eleven men handlar om pedagogens be-

hov. Tankar om Nisses första veckor i skolan får illustrera detta resone-

mang: han for fram som ett jehu och rev ner det mesta, såväl människor 

som saker i klassrummet. Två av personalen mobiliserade kraft att kunna ta 

emot det flygande barnet med hjälp av ett åtgärdsprogram. Vi, två lärare 

med erfarenhet av sammanlagt åtta egna barn, skrev ett schema som skulle 

göra tillvaron dräglig när vi undervisade ett litet barn! Dräglig för oss själ-

va! Om vi hade sammanblandat våra behov med Nisses och låtit schemat 

bli beständigt som något till gagn för honom, hade vi arbetat utifrån vad 

jag kallar styrande förhållningssätt. Nåväl, så skedde inte, åtgärdsprogram-

met behövdes inte när Nisse fick klart för sig att han fick använda sin skol-

tid på det sätt han ville. Vi blev förundrade över det flygande barnets skol-

arbete som genast startade vid, vad jag tror, den insikten. Min hypotes är 

att det han gjorde är synonymt med att bringa ordning i sitt kaotiska liv. 

Han sökte livsförståelse. 

 

Inför tanken på att försöka inordna Nisse och Lisa i ett åtgärdande system 

kommer Emmanuel Lévinas filosofi om den andre till gagn.314  Jag anser att 

det hade varit möjligt om vi inte hade haft en levande relation ansikte mot 
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ansikte med dem. Den levande relationen ansikte mot ansikte visade oss 

hur de kämpade med levandet. Svårigheterna att vara i en opålitlig värld 

kan med Lévinas ord om den andre innebära svårigheter med att anpassa 

sig till ”systemet”.  

 

Det är inte, som Kierkegaard ansåg, jag som inte kan anpassas till systemet, utan den 

andre.
 315

 

 

Att försöka få Nisse att inordna sig efter ett styrschema skulle alltså innebä-

ra att vi distanserade oss från hans uttryck. Hans sätt att kämpa, vilket han 

redan från början visade oss, skulle inte vara acceptabelt. För oss, hans lä-

rare, skulle ett styrande förhållningssätt innebära en lidandets kamp där vi 

skulle ägna mycket tid till att bryta ner de försvar han behövde i en opålit-

lig värld. Med en ihållande, tvingande kamp skulle vi successivt erbjuda 

honom våra strukturer att orientera sig efter och hans livsförståelse skulle 

bli en annan. 

Modet att vara till i gränssituationerna 

Användbara redskap i livsförståelsearbetets tjänst kan vara att förstå och 

åskådliggöra människors livsförståelsearbete genom att sätta det i relation 

till livets gränssituationer.  

 

Berättelserna om Nisses och Lisas skolarbete visar enligt min mening på 

kamp, de kämpar med att lära sig att vara i skolvärlden. Kampen ger resul-

tat, allt eftersom blir världen pålitligare, Nisse behöver inte ha ”superkoll” 

och helt styra själv, han kan släppa in andra i sina lekar och Lisas tillvaro 

håller ihop utan att hon behöver knyta ihop den och hon kan stanna där 

hon är.  Barnen blir ”skolmogna” och nyfikna på världen och vad den har 

att erbjuda. Det Tillich kallar modet att vara till kan ses som reaktionen på 

gränssituationen kamp. 

 

Nisse ser döden i vitögat genom sina lekar. Nisse var nära döden som 

spädbarn och är tvungen att bearbeta dessa upplevelser. Det var mycket 

berörande att vara med och hjälpa Nisse med detta allvarliga skolarbete. 

Lisas kamp med att få ihop sin värld i skolan och acceptera att hon accep-

terades berörde också lika djupt.  
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Slumpens gränssituation ser jag som mer övergripande. Det kan betraktas 

som en slump att Nisse och Lisa kom till en skola som tillät barn att arbeta 

med sin livsförståelse. 

 

Människan spelar med i skulden jämfört med de andra gränssituationerna, 

enligt Jaspers. Nisses skolboksbild på sidan 137 kan ha en betydelse utöver 

det som diskuterades ovan: att Nisse ville bevisa för sig själv att han kunde 

om han ville. Kanske ville han också visa sina föräldrar och sina lärare så 

att de och vi skulle bli fria från skulden, skulden över att inte göra tillräck-

ligt för den andra människan.  

 

Ingen människa kan heller leva i relation till den andre utan att den andres krav förblir 

ouppfyllda, det finns alltid mer krav än vi kan svara an till. Detta levande relationella liv 

kommer därför att innebära en ofrånkomlig skuld.
316

  

 

I slutet av de tre åren när Nis-

se blev alltmer sams med 

världen ritade han teckningar 

som illustrerade tvetydighe-

ten. På en bild sitter han på en 

brygga vid havet, öppnar sin 

famn för världen och livet. 

Men den livgivande solen är 

sur och mulen i sin uppsyn. 
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I en annan bild syns det att han har roligt och är modig, han kastar sig från 

trampolinen. Men i vattnet väntar hajar.  

 

Att eleverna brottas med 

eller är medvetna om mot-

sättningarna, antinomierna, 

där de kämpar med att vara i 

en opålitlig värld, kan ex-

emplifieras genom ord och 

uttryck som Ulla ofta flätar 

ihop i samma mening: Vill – 

vill inte, vill skrika – vill 

skratta, tänker slå Karina – 

gillar Karina samt tycker inte 

om Ingalill – tycker om att 

vara med Ingalill.  

 

Kampen med motsatserna 

kan även illustreras av att 

Emma tar små papperslap-

par med sig hemifrån som 

hon vill att jag ska hjälpa 

henne att kasta bort när hon 

är i skolan. Med hjälp av lapparna i påsen som hon ber mig hjälpa henne 

att kasta ber hon mig om hjälp med att våga vara där. Hon tar också hem 

papper från skolan. Papperen från skolan visar henne när hon är hemma 

att hon har en tillvaro i skolan också som hon ska komma tillbaka till näs-

ta dag. 

 

Ett annat exempel på kampen med livets motsättningar är pojken som i sin 

besvikelse över något som inte blev som han ville straffar sig själv då han 

skriker om sitt favoritämne: Jag hatar gymnastik, jag kommer aldrig att ha 

gymnastik mer (ha det jag älskar mest). Kanske kan det också i tvetydighe-

tens namn liknas med den njutningsfulla skulden där ”stackars jag” aldrig 

får ha roligt igen.  
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Det etiska kravet  

Den här analysen har en annan form än föregående, modet att vara till. 

Illustrationerna kommer först i den senare halvan. Inledningsvis reflekteras 

över innebörden i det etiska kravet. Sedan följer De sociala normerna rela-

terade till det etiska kravet samt Løgstrups syn på etik och moral. 

 

I förmedlingens gestalt i den pedagogiska situationen beskrivs begreppet 

livsförståelsekompetenser som sedan har fokus i illustrationerna om Agnes 

skoltillvaro, dels där förhållningssättet är styrande dels där det är efterföl-

jande. Etiska reflektioner kring de olika skolvardagarna samt Det etiska 

kravet i gränssituationerna avslutar.  

Innebörden i det etiska kravet 

I vårt givna liv finns ett krav om att ta vara på den andra människans liv, 

anser Løgstrup.317 Detta har uppmärksammats av vårdsektorn som i allt 

större utsträckning har med Løgstrups filosofi i sin utbildning.318 Att se 

pedagogens uppgift, som att ta vara på den andres liv är för mig ett stöd i 

den många gånger svåra uppgifter som vardagen består i, en vardag fylld av 

ständiga dilemman om vad som är det rätta eller felaktiga handlandet i 

situationen. Det etiska kravet är tyst. Vi måste från situation till situation 

med hjälp av vår fantasi eller livserfarenhet ta ställning till hur vi ska möta 

den andre.319 Det etiska kravet är att ta vara på makten vi har över var-

andra, enligt L-O. Armgard.320 Innebörden av att ha något av den andres 

liv i sin hand har 

 

en spännvidd från den flyktigaste stämning hos den andre till hela hans öde.
321

  

 

Elevens öde vilar, om än inte helt så till stor del, i en lärares händer. Men 

Løgstrup påpekar också att människans individualitet inte på samma sätt är 

utlämnad till den andra människans hand. Översatt till pedagogik kan det 
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innebära att hur man finner sig i sitt öde alltså inte är lika avhängigt av lära-

rens ambitioner.  

 

Att vi är varandras värld betyder inte att den ena människan har den andra människans 

vilja i sin hand
.322 

 

Resonemanget aktualiserar än mer distinktionen styra och efterfölja. Man 

kan få den uppfattningen att elevens egen vilja har en underordnad roll i 

styrande förhållningssätt. En relevant fråga att ställa till denna inriktning 

blir: Får viljan finnas eller räknas med i styrande förhållningssätt?  Det 

finns nämligen ett samband mellan öde och individualitet, enligt Løgstrup. 

Gränsen är flytande, men  

 

individualiteten och viljan kan angripas genom angrepp på dess stämningar och öde”.
323

  

 

Om stor hänsyn tas till elevens egen vilja i betydelsen ”viljan får härja fritt” 

kan betänkligheterna mot efterföljande förhållningssätt vara befogade. Det 

kan tyckas handla om låt gå-verksamhet utan inslag av vuxenansvar. Om 

det efterföljande förhållningssättet kan relateras till det etiska kravet och 

dess innebörd torde den missuppfattningen vara undanröjd. Det etiska 

kravet är 

 

alltid samtidigt ett krav om att använda den utsatthet som det uppstår ur, för att spränga 

den andres instängdhet och få hans blick att se vida omkring.
324

 

 

Det etiska kravet har två innebörder enligt Løgstrup. 

1. Den ena människan är inblandad i den andres liv. Människan är ut-

lämnad till den andres omsorg. Detta går att empiriskt konstatera. 

2. Livet är en gåva. Kravet växer ur livet självt. Därför kan vi inte kräva 

något i gengäld för vad vi gör för den andra människan. Det är kra-

vets radikalitet. Dessa påståenden går inte att konstatera empiriskt. 

Vi har att tro på utsagorna eller förneka dem.  

 

De båda innehållen i det etiska kravet är tätt förbundna med varandra.  

 

Om en människa tror på eller förnekar det avgörs bara av hennes aktiva inställning till sitt 

eget livs inblandning i den andra människans liv. Om den enskilde, på grund av denna in-
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blandning, bär omsorg om den andres liv, lever han i tro på att hans liv är en förblivande 

gåva. Tar han inblandningen som skäl för att utnyttja den till egen fördel, lever han i förne-

kande av detta.
325

 

 

Vad för slags konkret arbete krävs av läraren i förhållandet till det etiska 

kravet? Det etiska kravet måste ju tolkas från situation till situation.  För 

det första måste jag fråga mig vad som gagnar min elev bäst. Arbetet är att 

ställa en fråga och att tolka utifrån min egen livsförståelse och livserfaren-

het. Jag kan aldrig veta säkert utan befinner mig ständigt i en sorts osäker-

het eller tvetydighet. Arbetet är att räkna med min egen mänsklighet, erfa-

renheten av att vara människa. Detta är jämförbart med vad Dahlin, Ing-

elman och Dahlin talar om som besjälat lärande och att lärarens roll kan 

vara själavårdare. Den själfulle läraren ska ha sinnesnärvaro, det vill säga 

”ha perceptuell vakenhet i den konkreta situationen” 326 och bry sig om 

eleven. Det krävs av mig att jag ska ta ställning och medvetandegöra vad 

jag tror är det bästa. Och som sagt, jag har två pedagogiska förhållningssätt 

att välja mellan. I det styrande har man ju på förhand bestämt vad som är 

bäst för eleven utan att lyssna på kravet i situationen. Alltså utesluts det etiska 

kravet.  

 

Tolkning av det etiska kravet är enligt detta resonemang alltså pedagogens 

livsförståelsearbete. Kunskap om oberörbarhetszonen327 kan vara till hjälp. 

Begreppet finns inte i Det etiska kravet utan dök upp senare i Løgstrups 

författarskap, i samband med analyser över lärares maktposition i relation 

till studenter. Hur ska läraren hantera sin auktoritet utan att vara auktori-

tär? Att hålla sig till fakta och inte blotta motivet till en krånglig elevs 

handlande gör att eleven inte blir kränkt. Det är vad som gäller generellt i 

samvaron människor emellan. I professionella möten däremot kan att gå 

över oberörbarhetszonen vara nödvändigt och det som hjälper den andre. 

Då är övertrampet att betrakta som ett privilegium och innebär inte att 

tillträdet är fritt. Visad respekt och eftertanke för att inte skada livsmodet 

är nödvändigt. 
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I resonemanget nedan fortsätter dessa tankar. 

De sociala normerna relaterade till det etiska kravet 

Att få de avvikande, ofta bisarra beteendena reducerade innebär en möjlig-

het för personen till sociala kontakter och ökat deltagande i socialt liv. Just 

den motiveringen kan vara ett skäl till de styrande förhållningssättens po-

pularitet. Människor med avvikande beteenden ”socialtränas”. Låt oss 

granska vad Løgstrup säger om vikten av att ha sociala normer och hur de 

förhåller sig till det etiska kravet.  

  

Avsikten med de sociala normerna och det etiska kravet är i någon mån 

densamma, anser Løgstrup, nämligen att beskydda den andra människan, 

det vill säga en sorts uppmaning att ta hänsyn till den andre. Skillnaden 

mellan det radikala kravet och de sociala normerna uttrycks med Løgstrups 

ord enligt följande: 

 

Det radikala kravet säger, att den andres liv skall tillvaratas på det sätt som den andre är 

bäst betjänt av. Något annat och mer säger det inte. Vad det kan innebära i den givna si-

tuationen, måste den enskilde få upplysning om genom sin egen osjälviskhet och livsför-

ståelse. Det radikala kravet kan därför – enligt sakens natur – överhuvudtaget inte lyda 

motiv som är det främmande. Den enskilde måste så att säga ha samma avsikt som det, 

för att kunna lyda det. 

 

De sociala normerna ger däremot förhållandevis precisa anvisningar om, vad man skall 

göra och vad man skall låta bli att göra, så att man som regel kan följa dem – utan att man 

därför behöver ha för avsikt att ta hänsyn till den andra människan, än mindre att ta vara 

på hennes liv. Det går lika bra att handla i överensstämmelse med i varje fall många av de 

sociala normerna även om man har helt andra motiv för det. Det kan ske i kraft av en så 

gott som omotiverad vana, av rädsla över att se den yttre ordningen brytas ned eller bli in-

stabil, av fruktan för sanktioner eller för att skaffa sig förtjänster i egna eller andras 

ögon.
328

 

 

Trots skillnaden finns också ett intimt samband mellan dem. Med insikt, 

saklighet och förnuft ska den andres liv tas tillvara. Løgstrup tar som ex-

empel sambandet barnuppfostran och den etiska avgörelsens inåtgående 

och utåtgående riktning. Omsorgen om barnet eller omsorgen om sig själv 

på barnets bekostnad är det inåtgående avgörandet för föräldrar medan 

avgörelsens utåtgående riktning säger dem genom vilken handling det som 

avgjordes i den inåtgående riktningen ska gestaltas. Att ha omsorg om bar-

net betyder att uppfostran ska ske på ett förnuftigt sätt.  
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Sitt livs innehåll med dess förväntningar och problem avgörs emellertid för människan av 

det själsliga innehåll som de olika, särpräglade mänskliga relationer och institutioner har, 

vilka hon växer upp i och kommer in i. Hur den andres liv i den givna situationen bäst til l-

varatas kan den enskilde därför många gånger få veta av de sociala normerna, eftersom 

dessa just är till för att skydda de olika mänskliga relationer och institutioner, från vars 

själsliga innehåll den andra människan har fått sitt eget livs innehåll, dess förväntningar 

och problem. De sociala normerna kommer att vara vägledande för avgörandet om vad 

den andra människan är bäst betjänt av.
329

 

 

Sociala normer kan formuleras, men inte det etiska kravet. Det är radikalt, 

det vill säga tyst. Kunskap om vad den andre behöver hänger samman med 

hur jag lever och förstår mitt liv, livsförståelse, och huruvida jag anser att 

jag bör bry mig om den andre, osjälviskhet. Ett förhållningssätt som till sin 

grund har ingredienser och principer som säger sig gälla för alla inom en 

viss diagnos kan med resonemanget ovan liknas vid de sociala normernas 

funktion och användbarhet och kanske något, om än lite, förklara att dess 

genomslagskraft är stor. Det kan upplevas lättare att ha regler och mål som 

ideal eftersom det ständiga kravet på tolkning i situationen då kan bortses 

från.  

Løgstrups syn på etik och moral 

Relationen mellan det etiska kravet och sociala normer får enligt min me-

ning ett fördjupat innehåll genom att betrakta hur Løgstrup skiljer på etik 

och moral. Nedanstående resonemang utgår från Hans Flinks tolkning. 

 

Løgstrups etik er hans filosofiske redogörelse for det, vi har att rette os efter i livet, 

Løgstrups moral er hans personlige væremåde i omgangen med andre, hans retskaffen-

hed og evne og vilje til at leve op til almindelig anstændighed.
330

 

 

Skillnaden illustreras genom olika betydelser av den praktiska frågan: Vad 

ska jag göra? En etisk omformulering blir: Hur kan jag bäst använda den 

makt jag har över den andres liv för den andres bästa? Här tar jag ingen 

hänsyn till mig själv. Betraktad som moral låter frågan: Hur lever jag bäst 

upp till gällande ideal och normer?  

 

Det etiske er det vi skylder den anden, det moraliske er det vi skylder hinanden.
331

 

 

                                                 
329

 Løgstrup, K. E. 1994, sid 88 
330

 Flink, H. 2005 i Bugge, D., Böwadt, P. R. och Sørensen P. Aa. (red.) 2005, sid 226 
331

 Flink. H. 2005 i Bugge, D., Böwadt, P. R. och Sørensen P. Aa. (red.) 2005, sid 234 



151 

 

Ibland kan det etiska kravet gå emot samhällets lagar och normer. Det etis-

ka kravet och de moraliska normerna är alltså inga parhästar. Att försöka 

tala om etik och moral som om de vore likställda resulterar i inkommensu-

rabilitet, vilket innebär att man pratar förbi varandra på ”god dag–yxskaft-

sätt”.332 Enligt Flink var Løgstrup av den uppfattningen att omedvetenhe-

ten om dessa skillnader är orsaken till den tendens vi har att släta ut ansva-

ret för den andre. Det är alltså viktigt att medvetandegöra inkommensura-

biliteten. Av samma skäl är det viktigt att medvetandegöra skillnaderna i 

efterföljande och styrande förhållningssätt. Är det etiska kravet eller mora-

liska krav vi talar om när vi försöker reda ut vad som är den bärande struk-

turen i förhållningssätten? 

 

Fenomenet att underkasta mänskliga relationer och institutioner veten-

skapliga undersökningar anser Løgstrup viktigt av det skälet att de normer 

som råder behöver kritiskt granskas och ersättas med bättre som stämmer 

överens med förändrade samhällsvillkor. Han exemplifierar med att disku-

tera auktoritär barnuppfostran och dess plats i en tid då en patriarkal ord-

ning rådde i hela samhällslivet. Denna typ av uppfostransideal överens-

stämde med den patriarkala ordningen och orsakade därigenom ingen spe-

ciell skada. En oöverensstämmelse uppstår då samhällets kulturella struktur 

ändrat sig. Kanske det enbart, vad beträffar de styrande förhållningssätten, 

handlar om en sådan eftersläpning då alternativ saknas som kan fylla luck-

orna som uppstår efter de auktoritära förhållningssätten?  

 

Om lärares livsförståelsearbete 

Innebär det etiska kravet att lära barn och vuxna sociala normer? Jag tror 

inte det. Enligt mina erfarenheter kommer kunskapen om de sociala nor-

merna på köpet när man tillåter människor att arbeta med att söka förstå 

sitt liv. Vi märkte ibland, oftast först genom att utomstående påpekade för 

oss, att parallellt med till synes kaotiska lekar och ensamaktiviteter, på 

gränsen till vad man i vardagligt tal kallar självupptagenhet, kunde barnen 

uppföra sig mycket socialt. En skolpsykolog på besök som under några 

timmar varit tillsammans med flera barn i deras lekar och förehavanden i 

klassrummet stannade sedan kvar och deltog i ett av barnens födelse-

dagskalas. Hon häpnade och trodde inte att det var samma barn som kla-
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rade att sitta tillsammans och umgås på det självklara, ”belevade” sätt de 

gjorde.  

 

Det etiska kravet kräver av läraren ett arbete att vara närvarande, göra sitt 

bästa för att se, bekräfta och förstå barnets arbete att förstå sitt liv. 

Förmedlingens gestalt i den pedagogiska situationen 

Løgstrup använder termerna förmedling och konventioner synonymt med 

de sociala normerna. För omsorgsforskare Kari Martinsen är förmedlingen 

synonymt med kulturen.333 Vad kunde vara förmedlingen, kulturen eller 

den bro som fanns mellan oss – som möjliggjorde att Nisses och Lisas all-

varliga, viktiga skolarbete kom till stånd? Arbetet som bestod i att söka 

komma till rätta med livet? Möjliga svar på den frågan kan vara  

 

– Leken 

– Fantasin 

– Miljön som tillät och skyddade 

– Vuxna som tillät och var medspelare i leken. Svenne som spelade 

begravningspsalmer när Nisse lekte begravning är ett av många ex-

empel. 

– Barnen som lekte med. Nisse och en klasskompis anordnade till-

sammans en utställning med arbetsnamnet döden. 

– Orden som sa vad barnet gjorde: barnets ord, de vuxnas ord, de 

andra barnens ord.   

 

Som en sorts överordnad förmedling vill jag pröva begreppet livsförståelse-

kompetenser. Cöster skriver att människans livsförståelsekompetens är språ-

ket: med språkets hjälp förstår vi tid, att vi står här och nu men samtidigt 

vet vi att det finns ett då och sedan. Andra med språket tillhörande kom-

ponenter tillsammans med tiden kan vara ansvaret och ömsesidigheten.334  
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De ovan listade förmedlingarna kan delas in i grupper som motsvarar livs-

förståelsekompetensen språket samt två av dess ingående komponenter 

ansvaret och ömsesidigheten enligt följande.335  

 

Ansvaret 

Ansvaret är att skapa möjligheter genom leken, fantasin och miljön som 

både tillåter och skyddar. Ansvaret innebär också att skydda barnet från för 

svåra situationer, vilket innebär att inte kräva något som barnet inte klarar 

utifrån sin mognad eller utifrån den sociala konventionen. Detta är något 

helt annat än att träna socialisation. 

 

Ömsesidigheten 

De vuxna och de andra barnen erbjuder sin ömsesidighet, sitt deltagande 

både fysiskt och mentalt. De ser och hör barnet i det allvarliga livsförståel-

searbete som det ägnar sig åt i skolan.  

 

Språket 

Med språkets hjälp benämns vad barnet ägnar sig åt när det försöker förstå 

sig själv och världen, som är vår gemensamma värld, och dess plats däri. 

Kommunikation räknar jag till denna livsförståelsekompetens.  
 

Hur skiftande kommunikationen oss emellan än kan te sig, består den alltid i att våga sig 

fram för att bli tillmöteskommen. Det är nerven i den och det är det etiska livets grundför-

utsättning.
336

 

 

Att bli till när man blir tilltalad är detsamma som ömsesidighet. Att bli 

tilltalad är att bli till.337  

 

Livsförståelsekompetenser kan alltså med det här sättet att resonera vara en 

ersättning för Løgstrups begrepp förmedlingen i det efterföljande förhåll-

ningssättet. Det konkretiserar och tydliggör det livsförståelsearbete pedago-

gen har att göra.338 I efterföljande förhållningssätt är livsförståelsekompe-
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tenserna ansvaret, ömsesidigheten och språket, medlen eller redskapen som 

läraren har att tillgå. 

 

Jag menar alltså att det finns andra förmedlingar i styrande förhållningssätt 

som sociala normer och konventioner, det som för Løgstrup handlar om mo-

ral. Utifrån resonemanget ovan blir utgångspunkten frågan: Hur lever jag 

bäst upp till gällande ideal och normer? I den pedagogiska situationen kan 

frågan översättas till: Hur ska jag bäst lära barnet att leva upp till gällande 

ideal och normer?  

 

I styrande förhållningssätt är medlet eller redskapet åtgärder som grundar 

sig på framtestade behov. Olikheterna kan sägas grunda sig på skilda ideal. 

Løgstrups tankar om ideal och förmedling, som här kallas mellaninstans, 

har Lars-Olle Armgard på ett intressant sätt tolkat. Med mellaninstans me-

nar Løgstrup, enligt Armgard  

 

… allt sådant, som på ett eller annat sätt tjänar till att hjälpa eller förmå den enskilde att 

hålla fast sin inriktning på situationen eller åtminstone handla på ungefär samma sätt, som 

en sådan spontan inriktning skulle fått honom att göra. 

 

Mellaninstansens uppträdande på scenen är … ett tecken på att något kommit i olag i det 

friska skapelselivet … dels ett sjukdomssymptom och dels ett instrument med uppgift att 

söka komma till rätta med situationen och göra det bästa möjliga av den. Det senare gör 

den genom att ge upphov till ersättningshandlingar. … sådana handlingar som ersätter de 

handlingar, som skulle ha sprungit fram spontant men på grund av människans förvändhet 

inte gjort det. 
339

 

 

Här tänker jag mig att fenomenet skola och vad som sker där sker just som 

ersättning och ersättningshandlingar för barn som behöver något annat, 

till exempel att göra färdigt sin skolmognadsprocess tillsammans med sina 

närmaste. Kanske kan vi se på begreppet ersättningshandlingar i de olika 

pedagogiska förhållningssätten enligt följande. Distinktioner eller olika 

ideal i de olika pedagogiska förhållningssätten leder till olika ersättnings-

handlingar. 
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Dessa skulle kunna se ut på följande sätt: 

 
  

Efterföljande förhållningssätt Styrande förhållningssätt 

Egenbestämda aktiviteter Lärarbestämda aktiviteter  

Lek Träningssituationer 

Förståelse av sin livssituation/tillvaro        Förklaring av sin livssituation/tillvaro 

 

Världen görs begriplig genom att söka förstå den                       Världen görs begriplig genom att få förklarat vad som 

förväntas (sociala normer) 

Läraren är med i de situationer barnen skapar  

 

       

Läraren ordnar inlärningssituationer för barnen där de 

tränas till självständighet. 

 

 

Figur 5. Exempel på olikheter i ersättningshandlingar i efterföljande och styrande förhållningssätt 

 

 

På det sätt som diskussionen om distinktionerna styrande och efterföljande 

förhållningssätt förts ovan med hjälp av förmedlingen och det etiska kravet 

att relatera till ges möjlighet att förstå olikheterna men också likheten, am-

bitionen att hjälpa barnet till ett gott liv.  

Livsförståelsekompetenserna – i det efterföljande och i det styrande 

Avsnittet belyser livsförståelsekompetenserna och deras betydelse i olika 

skolvardagar. Även några av de andra för studien relevanta begreppen ge-

staltas och diskuteras i illustrationen. 

 

Med två berättelser exemplifierar jag hur en fenomenologisk analys av var-

dagen i skolan kan se ut. Fokus ligger på en studerandes – jag kallar henne 

Agnes – vardag men man kan naturligtvis läsa in hur lärarens tillvaro också 

får olika gestalt i de två berättelserna.  

 

Berättelserna framställs med hjälp av dagboksanteckningar förda under de 

år Agnes varit min elev. För att konstruera berättelsen om vardagen med 

det styrande förhållningssättet har jag tagit tidigare erfarenheter från studi-

er, intervjuer och observationer i sådan verksamhet som jag under tidigare 

studier i pedagogik fördjupat mig i. Hur ser Agnes vardag ut med styrande 

förhållningssätt? Hur ser Agnes vardag ut med efterföljande förhållnings-
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sätt? Sedan reflekterar jag över Agnes olika skolvardagar med stöd och 

hjälp av existensfilosofiska begrepp.  

 

Berättelser om olika skolvardagar  

Berättelsen om Agnes skolvardag där förhållningssättet är styrande: 

Inget lämnas åt slumpen, allt som sker i undervisningssituationen är i de-

talj planerat och reglerat – detta för att Agnes inte ska bli förvirrad och 

orolig. Vem som Agnes arbetar med, vad Agnes ska göra, hur länge Agnes 

ska göra det hon ska och på vilken plats detta görande ska ske visas för Ag-

nes på arbetsstationen, på ett bildkort på schemat som består av ett verti-

kalt band med inplastade kort med bild eller text. När aktiviteten är utförd 

lämnas bilden vid arbetsschemat på arbetsstationen, vänd med baksidan 

fram, så att Agnes ska veta att aktiviteten är utförd. Nästa bildkort i raden 

studeras och vad som där visas utföres, utifrån moment som Peptestet har 

angivit vara de som ska tränas. Uppgifterna relateras till ett åtgärdspro-

grams delmål som med jämna mellanrum utvärderas och nya delmål sätts 

upp.  

 

Det första kortet Agnes tar på sin arbetsstation visar alltid en bild på hen-

nes arbetsplats. Vid Agnes arbetsplats finns tre plastkorgar på den vänstra 

sidan av bordet. I varje korg finns en uppgift som hon självständigt ska 

göra. Hon tar den första korgens uppgift, vilket är en skrivbok där jag mar-

kerat den sida hon ska göra med ett gem. Där ska hon skriva sitt namn på 

en rad som slutar med ett foto på henne själv. Korgen där hon hämtat sin 

uppgift ställer hon på bordets högra sida. När uppgiften är utförd lägger 

hon tillbaka den i korgen. I nästa korg ligger en burk med skruvlock och 

ett papper med siffran 5. Agnes har i uppgift att skruva på och av locket 

fem gånger. Uppgiften motiveras av att hon inte kan koka kaffe. Situatio-

nen kaffekokning har noga analyserats och utretts med avseende på vilka 

av de 22 moment man behöver kunna för att klara att utföra just kaffekok-

ning. Det visade sig att Agnes inte klarar att få upp locket till kaffeburken. 

De övriga momenten kan hon. Innan hon börjar skruva av och på locket 

ställer hon korgen på höger sida. Efter avslutad uppgift lägger hon tillbaka 

burken i korgen. Den sista korgen innehåller en karamell, belöningen för 

att hon klarat sina uppgifter bra. Hon tar sin karamell och ställer korgen på 

höger sida. Då det första kortets aktiviteter nu är utförda tar hon kortet 

och går till arbetsstationen, hänger tillbaka det på schemat med baksidan 
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synlig, beviset på att hon nu har utfört uppgifterna. Det är dags för nästa 

kort som visar en bild av henne själv och mig sittande i soffan med en 

bok. Hon går till soffan där en bok ligger och väntar. Jag sätter mig i soffan 

och läser boken för henne. När läsningen avslutats tar hon kortet och går 

till arbetsstationen och vänder detta med baksidan fram. Ytterligare några 

kort finns och i och med det nya uppgifter som ska betas av innan slutkor-

tet med taxibilen tas. Då vet hon att studietiden på särvux är till ända för 

den här gången.  

 

Berättelsen om Agnes skolvardag där förhållningssättet är efterföljande: 

Agnes får använda sin utbildningstid på det sätt hon önskar med stöd och 

service av pedagoger. Hon har genom de år hon studerat varierat och för-

ändrat, ja utvecklat sitt skolarbete på ett mycket målmedvetet sätt. Det 

finns ett syfte och en mening i det hon gör även om hon med ord inte kan 

berätta detta för oss. Vår roll blir att hjälpa henne sätta ord på det hon gör 

och anser viktigt, vilket innebär att hjälpa henne förstå livet eller att hjälpa 

henne att få en livsförståelse. Vi får vara med på en resa där hon, en kvinna 

i medelåldern, arbetar med att våga vara i världen utan sina trygga anhöri-

ga därhemma. Från början tog hon med sig saker från hemmet till skolan 

och från skolan hem. Hon förband sina båda livsvärldar. Innan hon gick 

hem från skolan gick hon runt i rummet och tog på väggarna, skåpen, tav-

lan och olika saker som om hon ville sätta spår av dem i sina händer eller 

kanske spår av sig själv på dem, eller hålla fast dem.  

 

Det första hon sysslade med när hon började i skolan var att plocka ut alla 

de saker, undervisningsmaterial, som fanns i ett stort skåp i rummet. Hon 

lade alla saker på katedern, satte sig där och pysslade med allt, sorterade på 

sitt sätt, pratade om vad hon gjorde och såg. Hade hon ett räknematerial 

framför sig förstod hon dess ändamål och började ramsräkna – på sitt sätt. 

”Agnes duktig” upprepade hon blandat med ”Agnes vill skrika”. ”Kan 

själv”, sa hon ofta. Det var viktigt att jag inte styrde, visade eller överhu-

vudtaget störde hennes utforskande av vad världen erbjöd. Hon tog alltid 

med sig bitar och föremål från sakerna hon undersökt. Hon vill också bli 

läst för ur en bok hon själv tog ut från bokhyllan. Under läsningens gång 

pratade hon och ställde frågor till mig om allahanda ting. Ibland anknöt 

hennes frågor till den lästa berättelsen. Hon skulle själv sätta tillbaka bo-
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ken i hyllan. Om jag glömde mig och ställde in boken i hyllan tog hon 

genast ut den och ställde in den själv. Likaså tog hon papper som kom ut 

ur skrivaren och försökte knyckla in tillbaka för att själv kunna ta ut. Hon 

hade med andra ord ”superkoll” på tillvaron. 

 

Åren har gått och Agnes uppvisar allt mindre stört beteende. Hon arbetar 

fortfarande med det hon önskar – med att försöka förstå världen. Hon vill 

ofta prata. ”Vill prata med Ingalill”, säger hon och vi söker tillsammans 

orden för det hon vill veta om världen och sin plats däri. Agnes har den 

senaste månaden börjat benämna sig själv med jag. Hon har blivit någon i 

relation till en annan. 

 

Etiska reflektioner kring de olika skolvardagarna  

Hur ska de olika skolvardagarna förstås och förklaras? I exemplet har jag 

valt att relatera till några begrepp i litteratur av Løgstrup340 och Cöster341, 

nämligen tillit, livsförståelsekompetenser och kommunikation.  

 

Tillit 

Ordet tillit är en palindrom vilket innebär att det kan läsas från två håll. 

Det spelar ingen roll om man börjar bakifrån eller framifrån, sändare och 

mottagare blir ömsesidigt jämspelta. 

 

Tilliten beror inte på oss. Den är given. Vårt liv är nu en gång så skapat, över våra huvu-

den, att det inte kan levas på annat sätt än att den ena människan, i visad eller begärd tillit 

utlämnar sig och ger mer eller mindre av sitt liv i den andra människans hand.
342

 

 

Tillitens motsats är missmod. Tillit är en beteckning på att man tagit emot 

livet och ska inte ses som en handling. Det innebär modet att finnas till: 

livsmod. Blir tilliten skadad uppstår missmod. Modet att finnas till är det- 

samma som tro. Misstro är att mitt värde är vad jag gör, jag är till för mitt 

värdes skull, vilket leder till självupptagenhet. Denna självupptagenhet 

måste jag ropas ut ur genom att bli tilltalad, tillsagd att jag har ett värde.343  

Bakom Agnes vad som kan benämnas självupptagenhet, då hon måste 

syssla med eller vara upptagen av det hon själv bestämmer, har hon en 
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misstro mot att hon är någon (egen) i världen. Hon vågar inte lita på nå-

gon (världen) men allt det hon gör uttrycker hennes längtan efter att bli 

tilltalad, utropad ur sin självupptagenhet. Det kan hon endast bli genom 

att bli förstådd på sådant sätt att hon får hjälp med sin livsförståelse. Alla 

frågor som hon nu törs ställa rör livet, både livet här och nu och livet som 

det var där och då. Jag är inte säker på att hon genom ett styrande bemö-

tande skulle våga ställa dessa frågor. Jag tror att hon skulle känna som föl-

jande citat uttrycker: 

 

Den som däremot vill göra om människorna, besatt av en förbittrad vilja till fullkomlighet 

stannar inte upp någonstans, inte ens för den andres individualitet och vilja. Han utnyttjar 

att gränsen är flytande, för att försöka göra sig till herre över den andres reaktioner - förföl-

jer dem ständigt för att försöka tränga ut den andres individualitet. Den andre skall göras 

om från grunden, förändras till viljan. 

 

Ingenting ger en emellertid rätt att göra sig till herre över en annans individualitet eller vil-

ja, varken välmening eller ens egen insikt om vad den andre är bäst betjänt av, inte heller 

storleken på de olyckor man därigenom skulle bli i stånd att avvärja för vederbörande 

själv.
344

 

 

Livsförståelsekompetenser 

Den livsförståelse Agnes inte har, men som hon kämpar för att få, ska hon 

erhålla från personal inom särskolan och den sociala omsorgens yrkesom-

råden. Vi ska för henne finnas för att: 

 

- med språkets hjälp förklara livet här och nu, där och då så att hon 

kan förstå livet allt bättre 

- med ömsesidighetens hjälp, vår närhet och vår medmänsklighet fin-

nas vid hennes sida, vara nästan som ser, hör och förstår, dvs bekräf-

tar hennes varande i vår gemensamma värld 

- svara an till hennes rop eller behov, att med vår egen livsförståelse 

förstå vad det är hon i egenskap av vår nästa behöver.  

 

Det efterföljande förhållningssättet innebär just detta. Hur skiljer sig då det 

styrande förhållningssättet från de ovan beskrivna livsförståelsekompeten-

serna?  

 

                                                 
344
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Här är det inte fråga om att försöka förklara livet utifrån livsförståelse an-

nat än möjligen förklara att Agnes är en person med en hjärnfunktionsstör-

ning som har biologiska orsaker, och som innebär att hon inte kan förstå 

hur jag tänker eller känner. Jag kan alltså inte använda min egen livsför-

ståelse för att hjälpa henne förstå. Det jag kan hjälpa henne med är att få 

ett värde i att hon lär sig korrigera sitt beteende och lär sig göra allt fler 

aktiviteter som innebär en socialisation. Det hon gör har ingenting med 

livsförståelse att göra, i stället handlar det om att lära sig följa de sociala 

normerna – på bekostnad av vad det etiska kravet säger att vi ska göra för 

Agnes. 

 

Här ska vi i egenskap av personal vara i ömsesidighet i en annan bemärkel-

se än ovan. Vi ska hjälpa henne att förklara hur hennes tillvaro kommer att 

gestalta sig under hela dagen, vad hon ska göra, med vem hon ska göra det 

hon ska göra, på vilken plats det ska ske och hur lång tid det hon ska göra 

kommer att ta. Vi ska se till att hennes styrschema fungerar och lära henne 

att klara de givna aktiviteterna självständigt. Vi ska alltså medverka till att 

träna bort vår närhet till Agnes. Hon vågar inte lita på någon och tränings-

programmet kommer att förstärka hennes visshet om att det inte finns nå-

gon för henne att bli sedd och hörd av.  

 

Att svara an till hennes behov är inte alls aktuellt, utom i de fall då hennes 

önskningar och behov sammanfaller med vad vi med hjälp av standardise-

rade test identifierar som viktiga att träna.  

 

Kommunikationen 

Agnes vill prata istället för att göra. Hon har börjat våga prata. Hon blir 

tilltalad, vilket hon har blivit hela tiden, men först nu har hon vågat ta till 

sig detta tilltal. Att säga ”Jag vill prata med Ingalill” innebär en sådan an-

strängning att hon blir så trött att hon måsta vila. Något mer skolarbete 

orkade hon inte göra den dagen. Agnes har börjat kalla sig själv för jag.  

 

Hur skiftande kommunikationen oss emellan än kan te sig, består den alltid i att våga sig 

fram för att bli tillmöteskommen. Det är nerven i den och det är det etiska livets grundför-

utsättning.
345
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Att bli till genom att bli tilltalad”346är en sak, att bli till genom att få sin 

identitet som berättelse om en diagnostillhörighet är en annan.  

 

Autism innebär att man står utanför det allmänna samtalet, språkets generella karaktär 

har inte uppfattats eller har förkastas. Kravet överlåts att artikuleras av den andre och 

barnet hamnar därför i samma situation som den olyckliga Echo gjorde gentemot Narkis-

sos. Echo hade på grund av sin lösmynthet blivit dömd av Hera att bara kunna upprepa 

vad andra sade till henne. Därför kunde hon inte spontant uttala en kärleksförklaring till 

Narkissos, i vilken hon var dödligt förälskad, utan hon var beroende av att han skulle utta-

la de rätta orden först. Det autistiska barnets tillbakadragande från omvärlden (avladd-

ningen och förtingligandet av denna) skapar en vanmakt hos människorna som omger det 

och de kan ofta uppleva det som att de inte har något att erbjuda barnet mer än att stilla 

de fysiska behoven. Hoppet begravs i ritualer som är att jämföra med besvärjelser efter-

som ritualerna endast är till för att förhindra att det katastrofala ska ske. Samtidigt förhind-

rar rigiditeten möjligheten att uppmärksamma de spontana yttringar som dessa barn trots 

allt visar, i detta ligger det paradoxala hos autismen...
347

 

 

Det är vanmäktigt att se en människa ”snurra in sig i ritualer” och tron att 

denne inte kan nås genom vanlig kommunikation utan behöver inövade 

konsekventa ord kan ligga nära till hands.     

Det etiska kravet i gränssituationerna 

Gränssituationsresonemanget är egentligen detsamma och gemensamt för 

alla i studien undersökta begrepp. Att relatera de olika begreppen till 

gränssituationer var för sig är inte relevant utom just för analysens två för-

sta begrepp: modet och det etiska kravet av det skälet att det etiska kravet 

gäller läraren och inte eleven. Modet gäller läraren och eleven men mest 

eleven.  

 

Att ta hänsyn till det etiska kravet i den pedagogiska situationen innebär 

för läraren att omväxlande vara i samtliga gränssituationer lidande, kamp, 

död, skuld och slump. Som vi tidigare konstaterade är gränssituationer yttre 

situationer som ger uttryck åt livets motsägelsefullhet. De är ofrånkomliga 

och innehåller olösliga problem. De är återvändsgränder som antingen 

stänger in människan eller ger henne kraft att hitta nya vägar. Medvetenhe-

ten om den antinomiska situationen gör att människan kan reagera på tre 

olika sätt:348 antinomierna bryter ner henne, hon hankar sig fram och det 

finns risk för att hon resignerar eller så utvinner hon kraft ur situationen. 
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Lärarens reaktion pendlar mellan de tre olika tillstånden och för att de två 

förstnämnda inte ska få fäste behövs att skolledning lyssnar på vad det 

etiska kravet säger att läraren behöver i form av stöd och uppbackning. 

 

Spontana och kretsande livsyttringar  

Inledningsvis definierar jag och reflekterar över de båda typerna av livsytt-

ringar och sätter dem i relation till lärarens livsförståelsearbete. Den här 

analysen har två illustrationer: berättelsen om Lennarts ständiga frågor om 

psykologbesöken och om Runes gåva till förvaltningschefen. 

 

Ingen mellaninstans behövs då livet präglas av spontaniteten dvs när det 

fungerar så som skapelsen menat. Spontaniteten yttrar sig genom kärlek, 

barmhärtighet och ödmjukhet, tillit, uppriktighet och talets öppenhet, ex-

empel på så kallade spontana livsyttringar där situationen och människors 

behov styr hur man handlar. De spontana yttringarna har olika benäm-

ningar och kallas också skapande, livgivande och ibland suveräna. Kret-

sande livsyttringar är de spontanas motsats. 349 

 

Med de suveräna livsyttringarna menas en skapande kraft som finns i mötet människor 

emellan. 
350

  

 

Løgstrup, enligt Esbjörn Särdquist, karaktäriserar de suveräna livsyttringar-

na i fyra komponenter: 1. Människan behöver inte uppnå något, skaffa sig 

någon speciell förmåga för att bli sig själv. Allting finns från början. 2. De 

är definitiva. De finns i färdigt skick. Exempel: Talets öppenhet. 3. Männi-

skans vilja är inte drivkraften till dess realisering. 4. Att inte bry sig om 

livsyttringens suveränitet innebär att den förstörs. Särdquist exemplifierar 

med att om man tackar sig själv för godheten ”så förvanskas dess goda ka-

raktär”.351 

 

Livsyttringar kan inte användas, de kan uppfyllas eller fullbordas. Före-

skrifter, principer och maximer kan användas.352 
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Kretsande är synonymt med dödande eller nedbrytande enligt Løgstrup.   

Hat, avund och inkrökthet i sig själv är några exempel på dessa de sponta-

nas motsats. Men hos barnen och de vuxna med utvecklingsstörning kan 

man tänka sig att uttrycken som upplevs som kretsande i sig själv, inkrökt-

het, ett ständigt frågande om samma sak kan vara en sorts reflektion över 

livet och obesvarade frågor – med, för oss, till synes ”felaktiga” uttryck. 

Beteendestörningar är ett annat vardagligt namn på dessa yttringar hos 

människor inom särskola och sociala omsorgsverksamheter. Kretsandet 

kan också benämnas som en i situationen felaktig repertoar.  Vardagligt 

talat: Du kan inte koden. Att ”vara fånget i en fast tankekrets”, så beskriver 

Fröbel barnet som ser ut att vara ointresserat av omvärlden och rekom-

menderar uppfostraren att vara förstående – inte ”föreskrivande och be-

stämmande och ingripande.”353 Kan kretsandet brytas genom att eleven tar 

emot av läraren erbjuden reflektionshjälp? 

 

Lärares livsförståelsearbete är att hjälpa till att bryta kretsandet – som 

ibland uttrycks eller visar sig genom beteendestörningarna. Lärares livsför-

ståelsearbete skulle kunna vara att erbjuda reflektionshjälp – som innebär 

att hjälpa till att sätta ord på vad eleven söker komma till rätta med. Teo-

logiskt betraktat är att bli tilltalad synonymt med att bli utropad ur sin in-

krökthet, sitt kretsande. Lärarens uppdrag i detta perspektiv kan också 

sammanblandas med psykologens och betraktas i termer av att läraren gör 

något denne inte har kompetens för. 

 

Men att inte ta hänsyn till de inbyggda problemställningar som elever be-

arbetar, och inte svara an på det etiska kravet som ställs på oss när denne 

visar sin tillit och lägger delar av sitt liv i min hand, kan tolkas som att 

man håller fast vid sin förståelsehorisont i rädsla för att låta sig utmanas. Jfr 

Gadamers ord om att det innebär en risk att inte förlita sig på en säker me-

tod. Det är alltid riskfyllt att försöka förstå det som är annorlunda.354 En-

ligt Dahlin måste läraren ta ansvar för sin egen själsliga utveckling för att 

kunna hjälpa barnens själ att växa.355  
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Jag vill illustrera med exempel på några uttalanden från eleven som använ-

de sin utbildningstid på särvux till att prata om hur han gruvade sig för att 

träffa sin psykolog. Många timmar varje vecka under en lång tidsperiod 

”kretsade” han kring detta tema. Det nedbrytande för honom kan vara dels 

att inte förstå sig själv, dels inte bli förstådd av en annan person. En psyko-

log har som profession att förstå. När man själv inte förstår och ingen i 

omgivningen har möjlighet eller tid att förstå, då finns psykologen att gå 

till. 

 
– Han säger att jag är så duktig.  

– Jag är inte duktig.  

– Det är svårt för mig att vara mittemellan.  

– Och så säger han att jag inte förstår, för jag är autistisk – men jag är ju Lennart! 

 

Jag menar inte att med denna illustration uttrycka att det var en ”dålig”, 

oförstående psykolog. Det kan naturligtvis vara så, men det kan också be-

tyda att mer tid än en timme i månaden behövs för att arbeta med sin livs-

förståelse.  

 

Erfarenheten vi alla delar, barn som vuxen, elev som lärare, är erfarenheten 

av att vara människa. Att tänka på detta i stället för att jag som pedagog 

saknar utbildning eller att jag saknar rätt metod eller teknik, gör att sådana 

samtal inte är svåra att tillåta och att delta i. 

 

Med det här resonemanget blir elevers kretsande inte dödande utan tvärt-

om – det blir avstampet till något nytt om man ser det kretsande som arbe-

tet med att förstå, livsförståelsearbetet, det konkreta som ger läraren kun-

skap om vad hon behöver göra. Det ger läraren ledtrådar till hennes livs-

förståelsearbete, det att möjliggöra elevens livsförståelsearbete som till stora 

delar består i att sätta ord på, och få orden för, livet och frågorna om och i 

livet. Orden kan komma att ersätta det kretsande och öppnar därmed upp 

för att ta emot de suveräna livsyttringarna och de andra människorna. Med 

en annan illustration från särvux vill jag ge ett exempel på hur det kan se 

ut:  

 

Plötsligt säger en studerande på särvux som för det mesta brukar sätta ”sig 

och sitt” främst: ”Nu vill jag hellre skriva om de andra än om mig själv.” 

Hans berättelse kom att bli ett tacktal till den person som skapat hans sko-
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la. Fokus blev satt på någon i världen utanför honom själv. Han uttryckte 

bland annat sin förståelse för att det hade varit kämpigt att få till stånd 

Centrum för Flexibelt Lärande. Skolans skapare, förvaltningschefen för 

Lärande och arbete, gladdes åt gåvan – de fina orden från eleven som såg 

världen utanför sig själv. 

 

Barn som ser andra barn och deras behov, trots att de som man kan tycka, 

har nog med sin egen kamp förvånade oss många gånger och gav oss kun-

skaper om att individualiteten eller individualismen inte är ett bestående 

stadium. Barnen som får göra vad de vill – och gör så i flera år tränar inte 

samarbete, men blir sociala eller etiskt kompetenta ändå. Eva Johanssons 

forskning om små barns etiska medvetande som har visat att detta kommer 

med språket överensstämmer med vad vi erfarit:356När eleverna får orden 

för livet slutar de kretsa och kan blicka ut i världen – och därmed mot och 

för sina medmänniskor.  

 

Med styrande förhållningssätt kan det kretsande brytas med träning och 

hjälp till att förändra beteenden, i det efterföljande med att se det kretsan-

de som en upplysning om vad som är viktigt för eleven att få svar på. Med 

den kunskapen kan jag lättare hjälpa eleven med de svar, de ord denne sö-

ker.             

 

Situationsetik  

Avsnittet Situation kan ha olika betydelser inleder med illustrationen om 

den obekväma uppsatsen som tidigare användes för att illustrera Benha-

bibs ”den generella och den konkreta andra”. Avsnittet Regel, mål och si-

tuation samt Lärarens livsförståelsearbete kräver förmåga att lyssna på det 

etiska kravet följer sedan. En illustration om teaterprojektet visar bland 

annat konsekvenser av att bortse från det etiska kravet i situationen. Slutli-

gen återkommer den obekväma uppsatsen som illustration av situations-

etiken som underordnad mål- och regeletik. 
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Situation kan ha olika betydelser 

Frågan som hör ihop med det etiska kravet: Hur kan jag bäst använda den 

makt jag har över den andres liv för den andres bästa? I och med att det 

etiska kravet innefattar att ta hänsyn till situationen är den frågan inte rele-

vant att ha som utgångspunkt i ett styrande förhållningssätt. Begreppet 

situation kan nu betyda olika saker. I styrande förhållningssätt kan man 

bestämma att i situationer som liknar varandra bör pedagogens bemötande 

vara detsamma. Konsekvent bemötande kallas det inom många uppfost-

ringsläror. En illustration som jag tidigare använt i samband med Benha-

bibs begrepp den konkrete och den generelle andre passar också till att visa situ-

ationsbegreppet så som det används i det styrande förhållningssättet. Per-

sonal till kvinnan som skrivit en obekväm uppsats på särvux tillrättavisar 

läraren enligt följande:  

När hon säger så som hon här har skrivit, har vi i personalgruppen tillsammans bestämt 

att vi inte ska svara henne. Vi ska gå därifrån eller också ska vi börja tala om något an-

nat.
357

  

Att inte bli svarad då man pratar om för ens liv viktiga saker, eller som i 

kvinnans fall när man lägger fram sina viktiga ord i skrift, innebär att man 

inte blir tilltalad. I enlighet med analysernas tidigare resonemang betyder 

det att man inte blir till som sig själv eller i relation till någon annan i värl-

den, som delaktig i världen. 

Regel, mål och situation 

De kontrasterande förhållningssätten kan tillskrivas tillhörighet i regeletis-

ka, måletiska och situationsetiska tankestrukturer. Därför behövs ett klar-

görande avsnitt om just dessa olika skolbildningar, som enligt Cöster är 

gemensamma för västerlandets etiska tänkande om vad som bestämmer 

hur man handlar i olika situationer. 

 

Frågan vad som avgör om en handling är ansvarig eller ej bestäms av vad det är hand-

lingen ska svara an till. Ansvar har med svara an att göra… Man handlar ansvarigt om 

man svarar an till reglerna, man handlar ansvarigt om man svarar an till verksamhetens 

mål eller man handlar ansvarigt om man svarar an till situationens krav.
358

  

  

Vi uppfattar handlingen som svar på ett rop eller ett krav, en kallelse som 

riktas till oss utifrån. Att alla yrken utgör reaktioner på andra människors 
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rop på min hjälp är en betydelse som härstammar från Luthers nyskapelse 

av det tyska språket. Termen för yrke i tyskan kom att vara Beruf som är 

synonymt med kallelse.359 Detta är en intressant tanke, användbar för att 

vidga ett arbetes mening och klargöra vikten av de till synes små tingen 

vardagen är fylld av inom skola, vård och omsorg. Cöster resonerar vidare 

om ansvarighet enligt följande: 

 

Den etiska bedömningen utgår ifrån att - antingen vi vill det eller ej - bestäms vår ansva-

righet av hur vi svarar an till något utanför oss själva som individer. Om vi uppfattar de 

etiska modellerna för ansvarets grund på detta sätt uppstår en tydlig skillnad mellan regel- 

och måletiken å ena sidan och situationsetiken å andra sidan. Det är denna skillnad som 

gör att vi förmodligen kan påstå att situationsetiken är den grundläggande etiska model-

len. Regler och mål förefaller alltid kunna relativiseras med hänvisning till den med situa-

tionen givna ömsesidighetens krav.
360

 

 

Regler uppställs av någon som vet bättre än andra, en sorts elitistiskt tän-

kande som kan accepteras när det inte handlar om livets egna krav. Mål-

strävanden innebär en risk för att bortse från verkligheten och det liv vi 

lever här och nu. Att förlita sig på regler, ”elitism”, eller på mål långt borta 

från livet självt, ”eskapism”, är inte särskilt användbart i situationens krav 

på snabbt ställningstagande och bedömande av handlingsalternativ. För-

hållandet mellan de olika etiska skolornas betydelse i vardagens dilemman 

uttrycks enkelt med följande citat: 

 
Om vi ska acceptera eller följa en regel eller ett angivet mål bestäms väsentligen av om vi 

upplever att regeln eller målet svarar an till situationens krav.
361

 

 

Lärarens livsförståelsearbete kräver förmåga att lyssna på kravet 

Inte enbart situationens krav utan också vår förmåga att lyssna till kravet ut-

gör etikens grund. Denna förmåga grundas i sin tur i att vi kan tala allvar 

med oss själva. Vi kan dessutom med blixtens hastighet urskulda oss själva 

då vi handlar omoraliskt. Att man vill urskulda sig visar att man står i för-

bindelse med den andre, man har någon som man inte vill vara omoralisk 

inför. Man står under den andres krav, relateras till en skuld inför den and-
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re. Denna ömsesidighet, som är med livet given, utgör enligt Cöster cent-

rum för den etiska bedömningen.362 

 

Att ha en etisk förmåga är på gott och ont. Att snabbt kunna urskulda sig 

ger kunskap om den andra människan och förståelse även för dennes bris-

ter men att vara människa är att kunna förföras. 
 

Förmågan att urskulda och därmed indirekt påminnas om förhållandet till en annan män-

niska är samtidigt förmågan att urskulda och därmed dölja nästans krav på mitt beteen-

de.
363

 

 

Cöster kallar det att man amputerar situationen på nästan och historien. 

Dessa måste ersättas med två etiska proteser. Och därmed blir den etiska 

regeln ersättning för den frånvarande nästan och de etiska målen ersättning 

för historiciteten. Detta motiverar, trots att etiken har sin avgörande grund 

i situationsetiken, regel- och måletiken. 

 

Måletiken och regeletiken synliggör för oss att det finns ett etiskt krav på hänsyn till nästan 

och hänsyn till konsekvenserna. Men det är samtidigt regelns och målets proteskaraktär 

som motiverar att de båda är relativa situationen och underordnade nästan och konse-

kvenser.
364

  

 

Ett innehåll i det livsförståelsearbete som läraren gör kräver förmåga att 

lyssna på det etiska kravet. Enligt resonemanget ovan grundas förmågan i att 

vi kan tala allvar med oss själva vilket i sin tur innebär risker och möjlighe-

ter för den andre, det vill säga eleven. Som vi konstaterade innebär att tala 

allvar med sig själv dels ökade möjligheter att förstå den andre utifrån att 

man förstår sig själv, dels att låta sig förföras. För pedagogen finns risken 

att förföras av konkreta metoder som leder till synbara resultat. Bekräftel-

sen på sina egna önskningar om att vara en framgångsrik lärare med hög 

måluppfyllelse, relaterat till kursplanens mål, kan vara ett annat hinder i att 

lyssna på kravet. Jag tror att alla lärare har varit med om hur fel det kan 

kännas när man tar över, blir för ivrig och vill föra elevens lärande framåt i 

en takt som inte är dennes. Man kommer på något ”tjusigt” och bryr sig 

inte om att lyssna in eleven. Den egna idén blir den viktiga.  

 

                                                 
362

 Cöster, H. 2003, sid 5–7 
363

 Cöster, H. 2003, sid 10–11 
364

 Cöster, H. 2003, sid 11–12 



169 

 

Ett illustrativt exempel tycker jag är berättelsen om teaterprojektet i vår 

särskola. Skapande är ett viktigt inslag i lärande och vi sökte pengar för att 

intensivt få arbeta med en skapande process där alla barn och lärare skulle 

vara med från början och utifrån vars och ens möjligheter delta och påver-

ka. Vi fick ett ekonomiskt anslag som skulle göra det möjligt för samtliga 

särskoleklasser att arbeta fram en gemensam teaterproduktion. En projekt-

ledare anställdes och vi såg fram emot en mycket spännande tid av ska-

pande. Arbetet kom att äga rum i det största klassrummet som vid den ti-

den var vårt. En av eleverna upplevde genast sin värld hotad och byggde 

sig en egen värld på locket till sin bänk. Av lera gjorde han en by med 

människor, hus, vägar, träd och stenar. Han placerade bänken i ett anslu-

tande grupprum med fönster in mot klassrummet. Där, i sin bänk, i sin 

värld, satt han som fastnaglad när teaterprojektet inleddes. Så småningom 

kom han in i klassrummet men för att våga vara där byggde han sig en 

plats i ett hörn. Bygget såg ut som ett torn och var tillverkat av gymnastik-

rullar och skumgummikuddar och dylikt material. Där satt han och tittade 

på verksamheten. När han lämnade rummet placerade han en gummiorm 

högst upp i tornet. Ormen skulle vakta hans plats, sa han. Flera olika 

skyddsprocedurer ägnade han sig åt medan teaterskapandet fortskred. Slut-

produkten blev en dockteater och scenen ett ombyggt gammalt skåp. I den 

sista fasen av projektet lämnade han sitt bidrag: en mycket vacker fond till 

scenen tillverkat av silkespapper. Alla dessa veckor av kamp och lidande 

blev han utsatt för av oss lärare som lät oss förföras av idén om att skapan-

de och kreativitet är en bra metod. Vi bortsåg från det etiska kravet om att 

på bästa möjliga sätt ta vara på den andres liv. Kollektiva aktiviteter är inte 

alltid befrämjande för att lära sig samarbete och få gemenskap. 

 

Jag vill återigen göra en tolkning av händelserna med den obekväma upp-

satsen. Den här gången för att illustrera situationsetik. Eleven bemödade 

sig om att ge några av orden för livet form och gestalt på ett papper, vilket 

skulle kunna vara till stor hjälp för personal att ge den omsorg som denna 

beviljats enligt lagen om stöd och service.  Elevens otydliga tal innebär 

svårigheter att kommunicera och förmedla tankar, vilja och känslor. Men 

denna typ av livsförståelsearbete blir värdelöst i en miljö där man låter 

mål- och regeletik vara överordnad situationens krav på etiskt handlande, 

när talet om att bry sig om situationen innebär att vi i varje situation som 
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liknar denna ska tystna eller om man så vill agera genom att vända oss bort 

eller tala om något annat. Vi handlar enligt gemensamma regler (regeletik) 

med målsättningen att hjälpa personen att inte fastna i fantasier (måletik). 

Situationsetiken blir underordnad trots talet om att det handlar om situa-

tionen. 

 

Social omsorg  

Inledningsvis reflekteras över innehållet i begreppen omsorg och social 

omsorg. Kalles skolvardag utgör illustrationen. Avsnittet Kalle befinner sig 

i gränssituationen lidande – lärarna likaså avslutar.  

 

Skolverkets bedömningar av särskolan uppmärksammar att mycket omsorg 

ryms i utbildningen, omsorg på bekostnad av kunskaper. I tolkningen på-

pekas att ge (för) mycket omsorg är ”att inte utmana eleverna” eller ”att 

begära för lite av dem”.365 Omsorg är ett komplext begrepp och utan att ha 

ambitionen att här söka utröna helheten av vad det kan betyda och vad 

Skolverket egentligen lägger in i den olyckliga tydningen, vill jag ändå tala 

om en sorts omsorg, den sociala omsorgen. Medvetenheten om att lärarens 

livsförståelsearbete också är att ge omsorg kan betyda möjligheter till att 

elever tillåts arbeta med sina liv.   

Social omsorg finns omnämnt i regeringsformens § 2 som en samhälls-

uppgift. Grundlagen säger att vi ska ”verka för social omsorg och för en 

god levnadsmiljö”. Välfärden ska skyddas enligt lag. Social omsorg ingår i 

det skyddet.  

 

Reflektionen kring social omsorg är till för att bearbeta det som annars göms eller glöms i 

den omsorgen om varandra i det gemensamma liv vi nu en gång fått oss givet.
366

 

En reflektion som kan liknas vid den del av lärarens livsförståelsearbete 

som består i att ge orden eller vardagligt uttryckt att sätta ord på finns i bo-

ken Att kunna tala allvar med sig själv.367 Där talas om sköterskan på inten-

sivvårdsavdelningen som sätter ord på patientens historia och gör dennes 
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verklighet levande trots att patienten själv inte orkar hålla den vid liv. 

Verkligheten ges på nytt av orden från någon annan.  

 

Om sorg och saknad handlar omsorg. Sorg är en saknad som inte kan re-

pareras. Vid en väns död sörjer vi de samtal, den gemenskap vi hade, den 

relation vi hade.  För att hantera sorgen behöver vi omsorg, där om repre-

senterar någonting i stället för, någonting i stället för sorgen. Eleverna i sär-

skolan behöver omsorg på grund av att de saknar något: relationen, vilket 

kan innebära tal, förståelse för sitt liv och sin plats i världen, orden, kogni-

tiva förmågor, rörelseförmåga samt kommunikationsförmåga.  

 

Den sociala omsorgen är just det samhälliga ansvaret för att den sorg som växer i den 

skadade relationen skall kunna få ett språk, en hantering. Sorgen försvinner inte men den 

får gestalt i omsorgen och återförs till relationernas värld från isoleringens tystnad och 

kyla.
368

 

 

Hur kommer möjligheterna till livsförståelsearbete att se ut om omsorg 

ställs i motsatsförhållande till kunskap? Är kunskap något som inte har 

med ömsesidighet att göra? De sätt Kalle i illustrationen nedan använde 

för att skaffa sig kunskap skulle inte ha varit möjliga utan just omsorgens 

ömsesidighet.  

Kalles skolvardag 

Nedan följer en berättelse om delar av Kalles skolvardag, som jag med 

hjälp av dagboksanteckningar, minnen och bilder kommer ihåg den. Kalle 

var egentligen det barn som satte vår verksamhet i gungning vilket ledde 

till att vi så småningom bytte förhållningssätt, började lära oss att tänka i 

lite annorlunda banor. Därför har jag valt att ta med just den berättelsen. 

Kalles bakgrund var inte som Nisses, med nära döden-upplevelser. Ändå är 

Kalles arbete lika starkt och kämpande utifrån betraktat och handlade om 

gränssituationerna. 
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Världen tar gestalt i sandlådebordet 

 

Kalle byggde olika världar i sandlådebordet. Ibland var där fest, som bilden visar, ibland krig eller 

katastrof.  

 

Paul Ricœurs ord i Från text till handling om att förstå människan ligger 

nära till hands att citera: 

 

… sker inte bara genom att förklara hennes handlingar utifrån hennes konflikter, vi förstår 

henne också utifrån hennes önskan att komma till rätta med dessa konflikter.
369

 

 

Kalle och hans värld 

Mötet med Kalle, åtta år, har kommit att förändra mig i min roll som lära-

re  och kanske som människa. I fyra år hade jag möjlighet att få vara vid 

hans sida under tiden i skolan. Man kan säga att jag delade hans vardag. 

Och det är i vardagen det stora  som tycks vara så litet – sker. Han arbe-

tade sig ut i världen från att ha varit livrädd att finnas däri. Kalle tillbring-

ade sina dagar i skolan till största delen på det sätt han själv bestämde.  

 

Från början, från det allra första inträdet i skolvärlden, var han ett tyst och 

”snällt” barn som satt längst framme i klassrummet, nära fröken, pysslande 
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med sitt och verkade inte ta in vad som försiggick runt omkring. Eftersom 

man såg att han var konstnärligt begåvad fick han extra slöjd och det tyck-

te han var roligt. Skolans personal oroade sig för att han inte skulle lära sig 

något och föreslog att han skulle få prova att gå i särskolan. En utredning 

gjordes och en särskoleplacering beslöts. 

 

Väl där förändrades Kalles tillstånd som tyst och snäll drastiskt till att bli 

aggressiv och ”vrång”. Vartenda, i lärarnas tycke, litet krav värjde han sig 

mot. Min historia tar sin början när han efter den första terminen i särsko-

lan kommer till min grupp.  

 

Rubba inte mina cirklar – han sa det aldrig men hela han sände det bud-

skapet till oss genom vad han utstrålade: han såg vild ut, skakade av ilska, 

var vit i ansiktet och skrek högt och gällt.  

 

Att prata och försöka reda ut eller att överhuvudtaget få kontakt vid sådana 

tillfällen var omöjligt. Vad som utlöste dessa attacker var för det mesta för 

oss okänt. Den kännedom om Kalle som vi fått via grundskolans lärare, 

psykolog och föräldrar stämde dåligt överens med den pojke vi träffade i 

särskolan. Visst var han också pysslig på det sätt man berättat, han ritade 

och tillverkade olika sorts figurer av lera och allt möjligt material. Vid så-

dana tillfällen var han nöjd och glad. Men att göra något som någon an-

nan bestämde eller något som låg utanför hans omedelbara kontroll var för 

honom så svårt att han var tvungen att ta till de grövsta av försvar. Varda-

gens små bestyr och rutiner, som att gå till matsalen, gå till gymnastiksalen, 

ja alla typer av lägesförändringar innebar svårigheter. Att han inte var mo-

gen att ställa upp på de krav en skolvistelse kräver av barn från och med att 

de är sju år var något vi förstod. Hur skulle vi kunna hjälpa honom – han 

var ju tvungen att vara i skolan. Det ”lättaste lätta” vi föreslog att han skul-

le syssla med var för svårt. Det de andra barnen tyckte var roligt tilltalade 

inte honom.  

 

Det Kalle sysslade med under första delen av sin skoltid var att bygga in sig 

i allehanda kojformationer: först en kartong, sedan en ”husbil” gjord av ett 

sandlådebord på hjul, till slut en enrummare av bord, stol och draperi, 

som med tiden utvidgades till dess att alla bord och stolar var inbyggda i 
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en fyrarummare. Kalle byggde sig allt mer ut i världen. Efter några år be-

hövde han inte sina kojor utan skapade sig öppna byggnader, i den me-

ningen att inga draperingar fanns: en vetenskapsstation, en affär, en bank, 

en båt osv. 

 

Hans skolarbete var andlöst spännande att följa. Vi lärare fanns vid hans 

sida för att assistera och tillhandahålla det han behövde i sitt skapande. 

Det ovan beskrivna är naturligtvis inte vad som sker hela skoldagen men 

får illustrera det huvudsakliga Kalle sysslade med den tid han var fri att 

välja. På gymnastiklektioner, under utflykter eller vistelser på andra ställen 

än klassrummet sysslade han också med att bygga sig platser att vara på. I 

idrottshallen höll han först till i redskapsskjulen för att senare våga sig ut i 

själva hallen och bygga sig platser i hörnen och till slut göra egna red-

skapsbanor.  

 

Efter fyra år av hårt arbete var han skolmogen i den meningen att han 

kunde lyssna på vad någon annan tyckte var viktigt att man skulle lära sig i 

skolan. Den tiden sammanföll med att han började på högstadiet. Hans 

låg- och mellanstadietid gick åt till att bli skolmogen, till att våga vara i 

skolan. Under den tiden sysslade han inte med någon form av vad man 

kan kalla konventionellt skolarbete. Han gjorde det han själv ville.  

 

Vad var det han ville göra?  

Som jag exemplifierat ovan, handlade lekarna till att börja med om att vara 

i slutna byggen.  Det slutna blev med tiden öppet, men väl avgränsat som 

affärer och banker med sina diskar att vara bakom. Byggnadsprojekten ut-

vecklades till platser eller verksamheter: Kalle gjorde en utställning med 

arbetsnamnet Döden, konstutställningar lite här och där, ett dockmakeri, 

stridsplatser och olycksplatser.  

 

”Kom och titta! Kom och var med!” ropade Kalle ibland när han var vid 

sandlådebordet (se bilden ovan). Genom vad han där byggde och lät ske 

fick vi veta vad han höll på med. Det han inte hade ord för illustrerade 

han genom att konkret visa i en mycket spännande och för hans ålder, 

avancerad skapande verksamhet.  

 



175 

 

Utomhus – där var han som ”ett med naturen” i vassruggarna, i träden, på 

de stora stenarna och i grottorna. 

 

I idrottshallen lekte han i redskapsbodarna, i lejonburen (basketbollsvag-

nen), i borgar och fort, på farliga hinderbanor, i nät som han också snär-

jande in oss andra i, i linor, på plintar och andra redskap, i hela hallen 

med bollar och klubba  till att det sista halvåret spela badminton över nät 

med en vuxen, med riktiga regler.  

 

I bassängen vistades Kalle vid kanten där han krampaktigt höll sig fast. Det 

tog flera år till dess han vågade sig ut och vara i hela bassängen. Han lekte 

lekar där vi vuxna ofta fick vara med. Dinosaurier var ett ofta förekom-

mande tema. Han var dinosaurieunge och vi var dinosauriemammor.  

 

Som inledning till nästa avsnitt om gränssituationerna vill jag nämna att 

dinosaurieungen i Kalles lekar var växtätare medan dinosauriemamman var 

köttätare. Hans gestaltning kan tydas som att han var medveten om livets 

tvetydighet. 

Kalle befinner sig i gränssituationen lidande – lärarna likaså 

Den stora katastrofen drabbar Kalle. Lidandet när han lär sig handskas 

med vetskapen om att han är annorlunda var djupt gripande att se. 

 

Under en period i mitten av den tid vi hade tillsammans var Kalle mycket 

ledsen och arg och förtvivlad. Han skrek:  

 
– Det här är ingen skola!  

– Här får man inte lära sig någonting! 

– Mamma tycker inte heller det! 

 

Han tog mig med till bokhyllan, tog ut en bok och beordrade: Läs! Vi sat-

te oss och jag läste boken med titeln Den stora katastrofen. Boken handlade 

om en råttfamilj som fick sitt hem översvämmat. Kalle lyssnade darrande 

utan en enda kommentar. Drog mig sedan med till sandlådebordet, häm-

tade stenar, grus och vatten och lekte översvämning. Det var dags att hjäl-

pa honom att börja sätta ord på hans katastrof: Att veta att han var annor-

lunda. Han var inte som sina kamrater därhemma. Hans kamrater hade 
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skolböcker och lärde sig annat och på andra sätt än vad han gjorde. Ilskan, 

förtvivlan och lidandet pågick under en period, längre än bara några dagar. 

 

Kalle ville sedan ha en räknebok och jag skulle lära honom matte. Vi arbe-

tade som i en vanlig skola. Jag förklarade och skrev på tavlan, han i sin 

räknebok. Jag fick vara en ”vanlig” fröken och han en ”vanlig” elev – i en 

kvart. Sedan ville han inte räkna mer. Han hade viktigare saker att göra. 

Han återgick till sina lekar. Han fortsatte med sitt livsförståelsearbete. 

 

Lärarens livsförståelsearbete består i att lyssna på det etiska kravet som sä-

ger att Kalle behöver arbeta med andra saker än hans kompisar därhemma, 

trots att han önskar och vill ha böcker och vara som de. Att finnas kvar 

trots ilskan Kalle riktade mot lärarna när han förstod att han inte var som 

andra kräver modet att våga vara i gränssituationerna.   

 

Jag vill också i sammanhanget särskilt framhålla Gadamer, vars tankar be-

tytt mycket många år efteråt, när jag hunnit möta flera ”Kallar” och också 

sett hur de tagit tag i livet. Gadamer utvecklade en reflektion över vad det 

är som sker i mötet mellan skilda tids- och kulturhorisonter. Gadamers 

funderingar rörde sig om hur det går till när en sanning växer ur just mötet 

med det förflutna och främmande. Han ifrågasatte kraftfullt tanken att vi 

någonsin kan hitta en säker metod för vårt umgänge med det främmande. 

Däremot skulle det innebära ett risktagande, där vi uppnår en sanning bara 

genom att sätta vår egen förståelsehorisont på spel.370 Just detta att söka 

förstå är kanske det mest utmanande och svåra i arbetet med människor 

med ”annorlundaskap”. Det som ska förstås är att varje beteende, hur bi-

sarrt och konstigt det än verkar, har ett syfte och en mening. Intentionali-

teten är ett viktigt inslag i det valda perspektivet, i det valda sättet att förstå 

människan. Redskapen är samtalen, dialogerna. Att träda i dialog med den 

andre kan ibland betyda att träda i dialog också med den andres anhöriga. 

I sitt sökande efter sanning lyfte Gadamer fram Platon som förebild för det 

levande samtalet och återknöt till Aristoteles begrepp fronesis med vilket 

menas det praktiskt levda förnuftet som förenar teoretiskt kunskapssökan-
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de med etisk livshållning.371 Om allt detta handlar lärares livsförståelsear-

bete.  

 

Sammanfattning av det genomförda arbetet 

Uppgiften var att med begrepp och distinktioner visa på innebörden i och pro-

blem i samband med valet av förhållningssätt i det pedagogiska livsförståelsearbetet. 

Detta har gjorts utifrån en förståelse av det pedagogiska imperativ som lig-

ger i att i särskolan och i annan social omsorgsverksamhet lägger eleven 

påtagligt sitt liv i lärarens hand. 

 

Livsförståelsearbete kan kopplas till det tidigare identifierade innehållet i 

det efterföljande förhållningssättet, närmare bestämt tidtabell, skapa, skro-

ta, studier, tanka, växthus, assistans, goda förebilder och facit genom att 

ställa några enkla frågor. 

 

Vad gör eleverna när de arbetar med sin livsförståelse? De olika livsförstå-

elsearbeten som pågår gestaltar sig i att de skrotar, studerar, skapar, lämnar 

facit och tankar. 

 

Hur gör de när de arbetar med sin livsförståelse? De arbetar efter egna tid-

tabeller på de sätt de själva bestämmer.  

 

Var sker livsförståelsearbetet? Det sker i ”växthusmiljö”, där assistans, möj-

ligheter till tankning och goda förebilder finns.  

 

Avhandlingens bidrag till förståelsen för det viktiga livsförståelsearbetet 

kan förstås som ett svar på frågan varför.  

 

Varför sker livsförståelsearbetet och tycks vara så viktigt att det prioriteras 

då eleverna har chans att bestämma vad de ska använda sin utbildningstid 

till? Ett möjligt svar på frågan varför är att elever med utvecklingsstörning i 

skolan gör det arbete som handlar om att förstå livet därför att de inte har 

hunnit med det innan skolstarten. De flesta barn, de som bedöms ha till-

hörighet i grundskolan, är skolmogna och kan direkt lyssna på och vara 
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nyfikna på någon annans kunskap. De behöver inte kretsa runt i sina egna 

frågor som stänger ute annat i världen. De behöver inte vara instängda i 

kretsandet och därmed utestängda från gemenskap. En förståelse för frågan 

varför – frågan som är så viktig att ställa – kan existensfilosofin hjälpa till 

att ge, den gren som har ömsesidighet och förståelse i fokus. Existensfilo-

sofin har inga extra kapitel eller särskilda paragrafer för människor med 

utvecklingsstörning – frågor om existensen är gemensamma för alla männi-

skor. Det är möjligheten till att söka svar på dem som ser annorlunda ut 

om man är en person med utvecklingsstörning.  

 

Hur begreppen modet att vara till, spontana och kretsande livsyttringar, 

det etiska kravet och dess förmedling i den pedagogiska situationen, situa-

tionsetik och social omsorg kan hjälpa oss att förstå livsförståelsearbetet 

har redogjorts i avhandlingen och sammanfattas nu. 

  

Modet att vara till möjliggörs i miljön läraren tillskapar, miljön där det 

modiga livsförståelsearbetet utförs av den enskilda eleven och eleverna till-

sammans med stöd av personal. Miljön måste inte se ut på något särskilt 

sätt men ha ett innehåll av förståelse för vad barnet behöver så att denne 

kan våga vara i världen, ha tillit till världen utan förtvivlan och uppgiven-

het. Modet att vara till kan ses som motsats till förtvivlan och uppgivenhet 

och tillitens motsats är missmod.  

 

Livsförståelsearbetet tydliggör det kretsande så att det blir möjligt att förstå 

vad det handlar om och därigenom blir det också möjligt att sätta ord på, 

ge ord för, medvetandegöra för eleven vad det handlar om så att det går att 

undanröja hindren som orsakar det kretsande. Spontana livsyttringar kan 

bryta sig in i de kretsande livsyttringarna.  

 

Lärares livsförståelsearbete är att lyssna på det etiska kravet, tolka, förstå 

och hjälpa till att sätta ord på vad som sker i arbetet med att undanröja det 

kretsande, att assistera eleven i dennes sökande efter svar på de viktiga livs-

frågor som obesvarade hindrar ett varande i världen. I assistansen finns 

tonen, närheten och livsförståelsekompetensen språket med dess kompo-

nenter ansvaret och ömsesidigheten. En rad distinktioner till det etiska 

kravet kan hjälpa oss att förstå vad det inte är. Etiska krav är inte detsamma 
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som moraliska krav. Ett etiskt imperativ är radikalt och tyst och inte val-

bart och preciserat. Det etiska imperativet har inget med individualisering 

och konvenans att göra. 

 

Det etiska kravet måste förmedlas på något sätt. Livsförståelsekompetensen 

sedd som förmedling i den pedagogiska situationen, innebär för läraren att 

med den språkliga kompetensen och dess komponenter, ansvaret och öm-

sesidigheten, hjälpa eleven att våga sig fram för att bli tillmöteskommen. 

Ömsesidighetens motsats blir att jag själv osakligt, utifrån min egen vilja 

formar kravet på att ta vara på den andra människans liv. Där ett styrande 

förhållningssätt valts har det jag här avser med livsförståelsekompetenser 

ingen bärande funktion utan dess motsats kan ses som ett åtgärdsprogram 

som korrigerar eleven. 

 

Facitbegreppets definition som ”lösning på verklighetens problem” är att 

betrakta som konkretionen av vad det etiska kravet innebär. Lösningen är 

inget fast koncept utan har inslag av tvetydighet. Facit kan också vinklas 

till att betyda: lämna ett svar till läraren om att det finns frågor att arbeta 

med samt om vilka frågor som är viktiga att arbeta med. Risken finns i 

skolverksamhet att livsfrågor tystas och göms undan till förmån för annat 

som kan tyckas mera skolmässigt.372 En intressant iakttagelse är den 

Benktsson gör om Jobs kamp med sina obesvarade frågor. Han menar att 

det stora i Jobsboken är att ”frågorna inför tillvaron får formuleras, ångest-

ropet förses inte med munkavle”. 373 Det pedagogiska imperativet som ef-

terföljande är motsatsen till det hierarkiskt utformade, det styrande.  

 

I situationerna tolkas det etiska kravet. Situationsetik är överordnad regel- 

och måletik. Att prioritera regel- och måletiken riskerar att leda till ett elit- 

eller flyktbeteende där det etiska kravet inte räknas med. 

 

Omsorg om den andra människans liv är innebörden i det etiska kravet, en 

omsorg som hjälper till att ge plats åt de spontana livsyttringarna genom 

att det kretsande personen sysslar med uppmärksammas, tas på allvar och 

ges ord för. I den sociala omsorgens uppdrag är just detta kärnan, att vara 
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den relation som saknas. Som motsatsord till social omsorg kan alltså av-

saknad av relation användas. Omsorg innebär att man ibland kliver över 

den andra människans oberörbarhetszon. Detta får inte göras på ett inva-

derande sätt utan med respekt och värdighet. Omsorgens motsats blir 

därmed invasion. 

 

De existensfilosofiska begreppen har jag fortlöpande i texten relaterat till 

tre olika livsförståelsearbeten, två av dem är elevens och ett är lärarens. Ar-

betet där eleven synliggör sig själv, arbetet där eleven skaffar sig förmåga 

att leva ute i världen samt lärarens arbete att möjliggöra elevens livsförstå-

elsearbete.  

Belysande exempel  

Elevernas livsförståelsearbete berör pedagogen. Genom att beröras föds 

förståelsen av vad arbetet handlar om. Jag vill i sammanfattningen avslut-

ningsvis ge några illustrationer som berört mig starkt och som ofta dyker 

upp i mitt medvetande. De hjälper mig att förstå hur betydelsefullt livsför-

ståelsearbetet är och att tycka det är värt att söka kunskap om.  

 

Gustav och Ville  

Vi satt och spelade spel, Gustav, Ville och jag. Plötsligt säger Ville vänd till 

mig: ”Gustav, han kan inte prata han va?” Jag kände mig ställd. Visste inte 

riktigt vad jag skulle svara. Gustav pratade ju aldrig. Men en gång fyra år 

tidigare hade jag hört honom säga ett enda ord. Det var första gången han 

var på särvux och höll på att inventera materialet och vad som fanns i 

rummet. Från en låda med bildkort tog han fram bilden på ett dragspel, 

vände och vred på det, lade huvudet på bordet och viskade fram ”drag-

spel”. Det kändes viktigt, jag visste ju att han inte brukade prata och tänkte 

att han ville tala om att han gillar dragspelsmusik. Och det var nog så, man 

kunde se hur han njöt av den musiken. Något annat hade han inte sagt på 

alla år. Jag svarade Ville, utan att hinna tänka allt för mycket: ”Jo, Gustav 

kan prata men vad jag förstår så har han valt att inte göra det.” Vänd till 

Ville berättade jag att jag hade hört att han sagt ”dragspel” första gången på 

särvux. Sedan hände det ofattbara: Gustav reste sig upp och sa ”Jag vill 

krama dig.” Det gjorde han, försiktigt och ömt, sedan skuttade han iväg till 

datorerna. Gustavs kramar brukade vara hårda och krampaktigt fastlåsande, 

och vid förflyttningar i rummet låste han fast sig och blev stående länge 
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vid en plats innan han kunde släppa taget och gå till nästa. Så var det inget 

mer med det. Tala gjorde han aldrig mer, åtminstone inte vad jag hörde. 

      

Bosse  

För att våga vara med, våga bli tillmöteskommen, måste Bosse ha det kän-

da, tryggheten, sakerna hemifrån. Sakerna han tog med sig till skolan var 

allehanda prydnader som egentligen inte alls passade in i vår miljö, ja det 

var i mitt tycke prylar som jag aldrig skulle dekorera ett klassrum med. 

Värst var de tygremsor han hängde upp i fönstren och i taket, en sorts 

spetsar i skarpa färger, som säkert skulle te sig vackra i ”rätt” sammanhang. 

Svetten rann men han såg lycklig ut när det omfattande prydnadsarbetet  

livsförståelsearbetet  var till ända.  

 

Ove och Ulla 

Det var en vanlig skoldag. Handledaren Ove skjutsade Ulla från den dagli-

ga verksamheten till särvux. ”Ha det så bra”, sa Ove när han åkte. ”Tack 

för livet”, svarade Ulla honom.  

 

Olle 

Olle hade arbetat med egna och andras texter mycket intensivt under en 

lång period på särvux. Texterna handlade om kärlek och respekt. En dag 

när han var på väg hem från sin lektion stack han till mig en pappersremsa. 

På den hade Olle skrivit Mitt liv är kärlek. Jag tänkte sedan, vid nästa lek-

tionstillfälle, att med texten på remsan hade han sammanfattat och avslu-

tat en tids livsförståelsearbete. Vid nästa lektionstillfälle planerade han 

nämligen ett arbete på temat djur. Att studera djur blev sedan hans skolar-

bete under många veckor.  

 

Pia 

Den lilla flickan tillverkade bok på bok med samma tema. Hon ritade och 

någon vuxen skrev hennes berättelse som handlade om mamma häst, pap-

pa häst och några barnhästar. Sagorna var dramatiska, det hände otäcka 

saker men slutet var alltid lyckligt. Utifrån vad vi visste om Pias livshistoria 

förstod vi att det var hennes eget liv djuren fick illustrera. Livsförståelsear-

betet med hjälp av djursagorna pågick i många år.  
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Pelle 

Han letade alltid fram skönlitteratur som innehöll dialoger. Jag tror att han 

valde utifrån mängden dialogstreck. Bokens handling verkade inte ha nå-

gon betydelse – han skrattade och myste lika mycket oberoende av själva 

historien när han läste dialogerna tillsammans med en lärare. Det var som 

om turtagningen var det viktiga, att tala och få svar. Läsningen gestaltade 

sig för den vuxne mannen som en sorts titt ut-lek liknande den som brukar 

roa små barn.  

 

Märta 

Avslutningsvis vill jag påminna om vad den lilla flickan Märta sa där hon 

stod mitt i rummet med de många lekarna på gång samtidigt: ”Hos oss är 

det bara på låtsas”. 

 

 

 

 

 



183 

 

Konkretion  

För att visa relevansen av det som avhandlingen behandlar diskuterar jag 

några tillfällen, områden och situationer där ett tänkande med hjälp av de i 

analysen behandlade begreppen har betydelse, eller snarare vad de kan ha 

för möjlig roll för personen med utvecklingsstörning.  

 

Uttryck för behov av förnyelse och alternativ i särskolans undervisning 

I det följande ska jag ge en bild av och diskutera vad en forskare, en före 

detta särskoleelev och Skolverket uttrycker beträffande behov av att förnya 

och skapa alternativ till särskolans undervisning.  

Forskaren 

Diana Berthéns avhandling, Förberedelse för särskildhet. Särskolans pedagogiska 

arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv syftar till att utröna ”vari det sär-

skilda med särskolans pedagogiska arbete består och vilket lärande som 

möjliggörs”.374 Med hänvisning till Magnus Tideman konstateras att 

gemensamt för flertalet studier om särskolan är att de inte granskar under-

visningen. Man tycks utgå ifrån att undervisningen i särskolan motsvarar 

den vanliga grundskolan.375 Berthén drar slutsatsen att det finns flera out-

redda frågor beträffande särskolans pedagogiska arbete. Den problematik 

hon lyfter fram är att det finns en tydlig dominans av förberedelse och av 

fostran. Förberedelserna pågår år efter år, de tycks inte få något slut utan 

handlar om att man förbereds för en annan typ av verksamhet. Exempelvis 

så tränas tecken för ett tänkt framtida behov på högstadiet eller i den dag-

liga verksamheten. I klassen kommuniceras däremot inte med tecken. Fost-

ran prioriteras framför vanliga skolämnen som ges en underordnad eller 

ofta en undanskymd roll.376 

 

… lärarna med eftertryck tränar eleverna i att lyda, att uppföra sig på ett vad de betraktar 

som vedertaget sätt och behärska olika vardagliga uppgifter.
377

  

 

Paradoxen i lärarnas ambitioner och det undervisningen leder till är slående och 

stämmer överens med mina uppfattningar om vad det styrande förhållningssättet  
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i särskolan kan ”ställa till med”. Lärarna uttrycker en ambition om att vilja möj-

liggöra ett framtida deltagande i samhället. I själva verket begränsas elevernas 

deltagande i samhället genom en hållning från anstaltstiden där särskiljandet var 

ledstjärna i synen på människor med utvecklingsstörning. Resultatet av den un-

dervisning som Berthén fick syn på bäddar för särskildhet. Skolan förbereder 

alltså för särskildhet och inte för samhällsdeltagande.  

 

Berthén menar att vi måste fundera över hur den pedagogiska praktik som skapas 

för dessa elever kan förändras.  

Eleven 

Ett förslag till hur särskolans innehåll kan förbättras ges av en före detta särskole-

elev i avhandlingen Mening, makt och utbildning: Delaktighetens villkor för personer 

med utvecklingsstörning av Elisabeth Fritiof.378Blomman, som han kallas, efterfrågar 

livskunskapsstudier i särskolan, vilket i Fritiofs tolkning innebär en utmaning för 

lärare och lärarutbildare. I avhandlingens avslutande ord – som känns som ett 

tacktal till intervjupersonerna Elin och Blomman – uttrycks följande:  

 

De vet att delaktighet har sina villkor. Det knappt synliga stråket av sorg i deras ansikten 

finns med, sorg över tillkortakommanden, begränsningar och egna obesvarade frågor. 

Men detta stråk av sorg gör att livsglädjen visar sig tydlig och autentisk. Kategoritänkande 

måste hållas på behörigt avstånd från denna bild av dem, eftersom det inte passar in.
379

 

Skolverket  

I Skolverkets rapport Kunskapsbedömning i särskola och särvux. Ett stödmateri-

al för samtal och verksamhetsutveckling380 konstateras att eleverna i särskolan 

trivs bra och känner stor trygghet, vilket Skolverkets lägesbedömning 2007 

visar.381 Men  
 

… av samstämmiga bedömningar av särskolans verksamhet framgår också att undervis-

ningen alltför ofta innehåller för lite av sådana krav och utmaningar som kan leda till bättre 

kunskapsutveckling. 

  

Elevernas behov har tolkats i termer av omsorg och mera sällan utifrån skolans kun-

skapsbidrag som innefattar att utveckla de kunskapskvaliteter och den kompetens som 

anges i läroplanens mål.
 382
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Regeringen anser att lärare i särskola och särvux behöver lära sig att skapa 

rutiner för att utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot de nationella 

målen. Rapporten vill  

 
… inspirera och utmana pedagoger till ett tänkande där lärande och kunskaper sätts i fo-

kus. Omsorg behövs också, men lärande och kunskaper behöver få större plats.
383

  

 

Conny Bergqvist, ombudsman på Riksförbundet FUB384, citeras i rappor-

tens kapitel om kunskapssyn. Han säger ”det som andra lär sig av oss själva 

måste vi få lära oss i skolan”385, vilket tolkas som att det vid sidan av det 

mera traditionella nivåanpassade kunskapsstoffet finns andra kunskaper 

som undervisningen bör innehålla. Skolverket anger att de andra kunska-

perna eleverna bör få lära sig avser tillämpning av färdigheterna och strate-

gier för att uppnå det undervisningen syftar till, det vill säga det som är 

nyttigt i framtiden. ”De andra kunskaperna” syftar till att ge eleven samma 

sak som livsförståelsearbetet, det vill säga förmåga eller färdigheter att för-

stå sig själv och förmåga att leva i delaktighet i världen. Men eftersom livs-

förståelsearbetet förutsätter omsorgens ömsesidighet befarar jag att Skol-

verket med andra kunskaper menar annat än livsförståelsearbete. Omsorg 

beskrivs som hinder eller rent av en faktor som är den motsatta till kun-

skapsutveckling. Istället för att ge omsorg kommer nationella prov i fram-

tiden att vara ett av de redskap som lärare rekommenderas.386    

 

Skolmogen eller elevmogen 

Att vara mogen för skolverksamhet brukar benämnas att eleven är skolmo-

gen. Jag vill vända på den föreställningen och ställer frågan om skolan är 

elevmogen? 

Eleven är mogen för skolan 

Skolmognadsprovet inför min egen skolstart sitter fastnaglat i minnet ge-

nom känslan att bli utsatt för en uppgift med högtidlig, skrämmande in-

ramning. Ögonblicket då de obegripliga papperen presenterades glömmer 
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jag inte. Skulle jag duga för skolan, platsen som jag så länge längtat efter att 

få komma till? Papperen som låg framför mig fyllde jag mödosamt i men 

fastnade på en av uppgifterna. Något var fel med tvätten på ett klädstreck. 

En sak skulle bort och jag kunde inte begripa att det gällde handduken 

som blåste åt motsatt håll mot de andra. Jag fick ändå, trots ett felaktigt 

svar, börja i skolan. Om fröken hade pratat med mig i stället för att ge mig 

det stora provet skulle jag ha berättat för henne att jag redan kunde Första 

Läseboken utantill. Både hon och jag hade då sluppit onödigt arbete, hon 

med att rätta prov och jag med att bearbeta min oro. Trots bristen i logiskt 

tänkande fick jag börja skolan och klarade galant från första stund att arbe-

ta med mina uppgifter – precis på de sätt fröken föreslog. De flesta männi-

skor i min ålder har nog liknande erfarenheter av sin skolstart och vi för-

står att skolmognad handlar om anpassningsförmåga, att kunna anpassa sig 

och att vilja ha, eller vara nyfiken på, kunskaper någon annan tycker är 

viktiga att ha.  

Skolan är mogen för eleven 

För de elever som saknar förmågan att göra denna anpassning måste skolan 

vara mogen för eleven. Med det menar jag en skola som tillåter eleven att 

bringa ordning i livet tills denne är mogen att ta emot lärdomar från andra. 

Intresse för yttre kunskaper, de som jag benämnt andras kunskaper, på de 

andras sätt, inträder när eleven fått livet någorlunda på plats, eller då kret-

sandet försvunnit och givit utrymme att ta emot annat än det egna. De 

spontana livsyttringarna får plats och kan göra sitt till att världen känns 

mer pålitlig. Det efterföljande förhållningssättet behövs då inte i lika hög 

grad och behovet att tillämpa teorin om livsförståelsearbetet minskar alltef-

tersom. 

 

Fröbel skriver att vid rubbningar av utvecklingen är det extra viktigt i upp-

fostran att vara mera passiv och efterföljande än bestämmande och före-

skrivande. Enligt honom  

  

… börjar egentligen en rent fordrande, bestämmande och föreskrivande uppfostran för 

människan, först då hon börjar komma till klarhet över sig själv.
387

   

                                                 
387

 Fröbel, F. 1995, sid 35 
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Frirum 

Hur ser tillämpningsmöjligheter ut för alternativ till dominerande arbets-

sätt och tankesystem? Om vi får tro vissa kulturforskare är det möjligt att 

inom ett dominerande betraktelsesätt finna små frirum där den egna verk-

ligheten definieras.388 I Kristina Szönyis tolkning heter det att 
 

… ett samhälle eller en kultur alltid erbjuder flera sätt att förstå världen än de som för til l-

fället favoriseras. Konsekvensen blir att dominerande ideologi, diskurs eller kultur – i vilka 

termer man nu väljer att analysera dominansen – aldrig helt kan styra enskilda individer 

och grupper som söker alternativa synsätt.
389

 

 

Vanliggörande 

Att se sig själv som avvikande eller ovanlig är något som barn med utveck-

lingsstörning lär av de sammanhang de lever i och där särskolan är ett av 

dessa, anser Szönyi som har lyssnat till elevers berättelser om hur de upp-

lever delaktighet och utanförskap. Hon har funnit att begreppet vanliggö-

rande kan beskriva en motbild eller motberättelse till den dominerande 

synen, den som avvikande eller ovanlig. Eleverna utvecklar strategier för 

att göra sig vanliga, för att kunna hantera det hot mot sin självbild som 

utgjörs av att bli betraktade som avvikande. Några exempel är att man talar 

om sig själv som ”lite långsam bara”, som om att vara långsam är en ganska 

vanlig egenskap.  Särskola är något man kan jobba sig bort från, när man 

lär sig, det vill säga då blir man vanlig.  

 

Szönyis resultat tål att tänka på. Kanske är vanliggörande också något ge-

nom vilket livsförståelsearbetet i skolan kan legitimeras? Är livsförståelse-

arbetet en väg till att bli vanlig? Om man är vanlig får man vara med. Men 

att använda sig av vanliggörande i samband med livsförståelsearbetet ser 

jag ändå som problematiskt. Begreppet rymmer en fara och det är att tan-

ken för tillbaka till tiden runt de stora vårdhemmens avveckling. Genom 

att prestera, skaffa sig kunskap kunde man få lämna institutionen och flytta 

ut i samhället. Man tränades inte i att förstå sitt liv utan i att lära anpass-

ning, bli vanlig och lära sig det som vanliga människor kan, till exempel att 

                                                 
388

 Szönyi, K. 2005, sid 210 211. Enligt Kristina Szönyi pekar forskare inom den brittiska så kallade 

Cultural Studies-traditionen på möjligheten till frirum. Se exempelvis Willis, P. 1977    
389
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praktiskt sköta ett hem, så kallad ADL-träning, där ADL står för Aktiviteter 

för ett Dagligt Liv.390  

 

Möjligheter enligt styrdokumenten  

Efterföljande arbetssätts plats inom särskolans ramverk, det vill säga styr-

dokumenten, handlar det här avsnittet om. Jag ska ge exempel på de möj-

ligheter att arbeta med livsförståelse som styrdokumenten ger genom att 

berätta om en elevs studier enligt den individuella studieplanen, vilken 

upprättades ”efteråt”. När vi sett vad eleverna ägnar sig åt är det bara att slå 

upp läroplan och kursplan och leta fram rätt ämne och med hjälp av 

skrivningen formulera den individuella studieplanen för var och en.  

De gäller att titta på vad eleverna faktiskt har gjort och se hur detta passar 

in i de ämnen som anges tillhöra studier på särvux. Det är också möjligt att 

göra delkurser om de valda studierna inte täcker hela ämnets innehåll. För 

gymnasial särvux kan också lokala kurser inrättas. 

Rune studerade svenska på särvux, kurskod SV1125, enligt Kursplaner för 

grundläggande särvux.391 Kursplanens kommentardel visar på en skillnad 

mellan utbildning i särskola och särvux.  

I grundsärskolan är målen satta att nå utifrån elevens förutsättningar. För grundläggande 

särvux som ger utbildning motsvarande den man får inom grundsärskolan är målen formu-

lerade som fasta mål eftersom förordningen ställer krav på betygsättning i denna skolform. 
392

 

Låt oss titta på de fasta målen för ämnet svenska, kurskod SV1125. Under 

rubriken Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs står393 

Eleven ska 

kunna använda språket som medel för tänkande, lärande och kommunikation 

kunna delta i samtal och diskussioner och lyssna till andras åsikter 

kunna diskutera upplevelser av tillexempel bild, litteratur, film och teater 

kunna läsa texter och samtala om innehållet 

kunna använda olika informationskällor 

  

                                                 
390

 ADL togs bort som ämne i särskolan 1994. Skolverket 1994b  
391

 ”Kursplaner är bindande föreskrifter som ska ligga till grund för en likvärdig utbildning inom landet 

och bygger på skollagen, särvuxförordningen och läroplanen för de frivilliga skolformerna.” Skolver-

ket 2008, sid 5  
392
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Kriterier för betyget Godkänt: 

 Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner. 

 Eleven deltar aktivt i samtal om bild, litteratur, film och teater. 

 Eleven återger med sammanhang innehåll från text och bild och formulerar egna 

tankar och iakttagelser. 

 Eleven läser och skriver med stöd eller handledning. 

 Eleven använder med handledning dator och annan teknisk utrustning för att 

kommunicera samt olika media för att hitta information. 

 

Det Rune valde att göra under många studieår på särvux var att låna böck-

er i olika ämnen tillhörande den medicinska disciplinen: böcker om sjuk-

domar, anatomi, medicin, kirurgi, psykologi och psykiatri. På en laptop 

skrev han av böckernas rubriker och samtalade med lärare och andra elever 

om innehållet relaterat till sina upplevelser av vardagen, ja av livet i stort. 

Ibland sökte han på nätet om han stötte på något särskilt intressant i sina 

tjocka böcker. Han ville ibland också få hjälp med att tillverka texter, upp-

satser, om något viktigt han hade på hjärtat.  

Det där med teater, punkt tre i målbeskrivningen, fattas i Runes studier, 

han är inte intresserad av teater, inte heller de föreställningar hans kamra-

ter ger och får stor uppmärksamhet för har han lust att se. Tillvaron betrak-

tad som en teaterscen skulle kunna ersätta det fasta målet – ”kunna disku-

tera upplevelse av… teater”. 

Den individuella studieplanen innehöll en lista på de böcker han använde 

sig av som källor när han studerade livet och dess villkor med hjälp av me-

dicinsk terminologi. 

Trots att målen inte är satta att nå utifrån elevens förutsättningar, som i 

grundsärskolan, utan fasta, anser jag att Rune har uppnått dem. Via livsför-

ståelsearbetet klarade han målen för kursen och fick betyget Godkänd.  

Jag vill i sammanhanget också berätta om en studerandes livsförståelsearbe-

te dokumenterat inom Attract and Retain394, som är ett pilotprojekt inom 

Grundtvig.395 Under 2008–2009 har projektet utbildat informatörer eller 

                                                 
394

 Projekt Attract and Retain www.attractandretain.eu (2010-05-19) 
395

 ”Programmet Grundtvig ingår i handlingsprogrammet för livslångt lärande och fokuserar särskilt 

på vuxenutbildning.” Eu-upplysningen. Sveriges riksdag http://www.eu-

upplysningen.se/Amnesomraden/EU-stod-och-bidrag/Utbildning-utbyten-och-praktik/Grundtvig/ 

(2010-01-14) 
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ambassadörer inom vuxenutbildning. Syftet är att studerande, genom att 

delge sina erfarenheter av lyckosamma sätt att utbilda sig på, ska inspirera 

andra, de som finns långt ifrån utbildningssystemet. Samverkanspartners är 

Holland, Irland, Litauen och Sverige. En elev, Anna, som gått sin gymna-

siesärskoleutbildning integrerad med särvuxstuderande, berättar i en film 

tillsammans med sin mamma om sin utbildning. Manuset till filmen har 

Anna och mamma gjort tillsammans.  Filmen visar på ett berörande sätt 

hur Annas livsförståelsearbete resulterat i att hon som hon säger ”lärt sig 

känslor”. Hon har bland annat genom att arbeta med manga- och anime-

bilder bringat större reda i livet och hon har fått tillgång till sina känslor. 

Anna säger om tillvaron i en verksamhet med efterföljande arbetssätt bland 

annat: 

- Jag fick mer plats i hjärnan. 

- Man blev lättad på CFL.
396

 

- Mitt sätt att utbilda mig på stämmer med mitt sätt att tänka. 

- Jag har lärt mig så mycket – dubbelt så mycket! 

 

Annas gymnasiesärskolebetyg innehöll ett stort antal kurser, helt enligt 

kursplanen för gymnasiesärskolan.  

Läsförståelse som livsförståelse 

Jag har valt att ge läsaren ytterligare två smakprov på hur arbetet på särvux 

kan gestalta sig genom att berätta om vad några studerande ägnar sin tid 

till när de tillåts välja. Olika sätt att lära sig läsa, skilda sorters läs- och 

skrivstrategier med tillhörande svårigheter och framför allt olika typer av 

läsförståelse har vardagen varit fylld av under de år jag haft förmånen att få 

arbeta i särskola och särvux. Funderingar kring olika resultat från läsforsk-

ning,397 relaterat till särvux, bland studerande som kämpar och hittar på 

nya sätt och strategier för att försöka förstå sin omvärld har gett mig insik-

ten att läsförståelse är ett mycket vidare begrepp än vad jag hade kunnat 

ana. Läsförståelsens betydelse har fått många fler dimensioner allteftersom 

mina studerande överraskar och gör något som jag aldrig sett eller ens 

tänkt skulle kunna vara relevant i arbete med det skrivna ordet. Det här 

avsnittet ägnas åt att försöka ge en bild av två personers olika sätt att an-

vända sin utbildningstid på särvux. De är de bästa vänner sedan många år 
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 CFL står för Centrum för Flexibelt Lärande  
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 Se bland annat Adams, M. J. 1993, Stanovich, K. 2000 och Pearson, P.D. m fl (red.) 1984, Barr, 

R. (red.) 1991 och Kamil, M. L. m fl (red.) 2000 
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tillbaka och studerar sida vid sida vid två tillfällen i veckan. De arbetar 

med orden på sina alldeles egna personliga sätt, inspireras ofta av varandras 

alster och arbetssätt men de båda männen håller var för sig fast vid sin 

egen strategi och sina egna valda tekniker för läsning och skrivning.  

 

Johan 

När Johan började sina studier som vuxen valde han att arbeta med an-

nonsblad, att lära sig tyda prisuppgifter. Så bra, tänkte jag, han gör precis 

vad han behöver utifrån de uppgifter han sysslar med på sin dagliga verk-

samhet. Han var vid den tidpunkten biträde på en livsmedelsbutik. Men 

det dröjde inte länge förrän han helt övergav detta arbete för något helt 

annat. 

 

Det nya bestod i att Johan tog med sig litteratur hemifrån i form av biblar 

och andra böcker med religiöst innehåll.  Han valde ut ord från texterna i 

dessa böcker, frågade mig om orden och bad att jag skulle skriva dem med 

stora bokstäver på tavlan. Han komponerade sedan texter av de ord han på 

så sätt bearbetat. Jag tyckte att de kunde rubriceras som dikter, men texter 

var bättre, sa han. Fyra, fem olika texter var på gång samtidigt. Lika många 

kollegieblock låg framme på två bord som han satte ihop. Han fyllde på 

med ett ord här och ett ord där. Det var fascinerande att se hur det vackra, 

starka innehållet växte fram.  

 

Eftersom källorna bestod av i huvudsak religiös litteratur kom hans texter 

också att präglas av religiösa ord och uttryck. En dag bad Johan mig om att 

jag skulle hjälpa honom att byta ut ”gudorden” mot ”vanliga ord”. Ett 

långvarigt, mödosamt och utifrån Johans egen struktur mycket målmedve-

tet ordutbyte startade. Alla texter gicks igenom och ”gudorden” byttes mot 

liktydiga världsliga ord.398 

 

I flera år var textskapande det huvudsakliga studiet under Johans utbild-

ningstid på särvux och tiden på den dagliga verksamheten användes också 

till ändamålet. En förändring av studieinnehållet föregicks av en i mina 

                                                 
398

 Jfr med Løgstrups ambition att beskriva skapelsen och människans tillvaro med profana ord. Han 

bytte också ut gudorden. Johans översättningsarbete är att betrakta som en kvalificerad analys av 

verklighetens fenomen.   
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ögon mycket gripande händelse, eller snarare handlade det om en serie 

händelser, som jag här kort ska försöka återge.  

 

Johan gav sin handledare på den dagliga verksamheten ett papper, en liten 

lapp, med uppmaningen ”Skriv!”, varpå han började berätta om sitt liv, 

om sitt handikapp, Downs syndrom. Handledaren skrev ner hans berättel-

se och när papperet var fulltecknat tog Johan det och gick till stadens 

veckonyhetstidningsredaktion. Viftande med papperet frågade han ”Hur 

mycket kostar det att ni skriver om mitt liv?” Det kostade nu ingenting och 

berättelsen om Johans liv fick mittuppslaget och halva första sidan till sitt 

förfogande i nästkommande nummer. Johans tankar om livet hade fått 

form och gestalt – för honom själv och för omvärlden! Hans skolarbete 

hade fram till den dagen bestått i att arbeta med läsförståelse, att lära sig 

förstå vilka ord som kunde hjälpa honom att förstå sitt liv och sin plats i 

världen, något som, enligt min erfarenhet, är nödvändigt att göra innan 

man kan vara intresserad av att vilja lära sig om ”yttre” fenomen. Han lade 

textskrivandet om livet åt sidan och ägnade sedan de följande åren till att 

söka information på nätet om bandy, musik och film.  

 

Olle 

Olle arbetade på ett annorlunda sätt. De första åren skrev han av text från 

olika böcker och vecko- och dagstidningar. Varje ord avgränsades med ett 

streck och han skrev i kollegeiblock, alltid med kulspetspenna. Felskriv-

ningar korrigerades med tippex. Sin fritid ägnade han också åt sitt skrivan-

de, ofta fick jag i present ett tjockt, tättskrivet kompendium. Innehållet 

hämtades från vitt skilda håll, från ”skvallertidningar” till seriösa diktverk, 

och liksom Johan använde Olle också religiös litteratur men av en annan 

sort, nämligen lättlästa läroböcker i religionskunskap. Dessa läste han ock-

så från pärm till pärm. Han ville läsa tillsammans med mig där vi turades 

om med ett stycke eller en sida var.  

 

Nästa steg, eller moment i läs- och skrivstrategin som han bytte till efter 

något år, var att skriva numrerade listor. För att nämna några teman så var 

det över vänner, personal, tjejer och rollinnehavare i TV-såpor. Han skrev 

också av sina texter på datorn. Ibland inspirerades han av en annan elev 

och gjorde som denne. Han lät fingrarna dansa över tangentbordet så att 
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det blev en räcka av bokstäver. Några egna kompositioner var det inte fråga 

om förrän efter ungefär fem år. Då började han välja ut meningar från tid-

ningsreportage och frågade mig ”Är det dikt det här?” Han satte ihop dessa 

meningar till dikter, han skrev alltid för hand först för att sedan skriva rent 

på datorn. Datortexterna hade inga streck mellan orden men däremot 

dubbla mellanslag. Sin lektionstid disponerade han för det mesta på så sätt 

att han delade tiden lika mellan att läsa och skriva. Han läste lättlästa 

böcker, skönlitteratur och faktatexter av allehanda slag.  

 

Jag glömmer aldrig den dag då han skrev sina texter utan förebilder. Han 

skrev vad han hade på hjärtat. Han formulerade sin egen text. Han skrev 

om det viktigaste – om livet, om kärleken och om kärleken till livet. ”Mitt 

liv är kärlek”, stod på en lapp som han stack till mig en dag. Idag arbetar 

han på alla de ovan beskrivna sätten, skriver av och skriver eget, läser 

böcker och söker information på nätet om sina idoler eller annat han vill 

lära sig om. Han skriver dock inte längre streck mellan orden.  

 

Olle lämnar allt mer kretsandet kring de egna frågorna. Andra människor 

och deras liv har han numera intresse för. Hans texter rymmer ett djupt 

deltagande och önskan om att hjälpa och att förstå andra människor och 

deras livsvillkor.  

 

Johan och Olle 

Johan läste knackigt när han började studera i vuxen ålder. Olles läsförmå-

ga bestod i att han kände igen vissa ord i TV-tablåerna. Efter tio år av in-

tensivt arbete med att framför allt skriva – på deras alldeles egna sätt – har 

läsförmågan förbättrats väsentligt och de har numera stor glädje av att läsa.  

 

Jag har valt att berätta om Johans och Olles studier för att de konkretiserar 

det som jag hos flera studerande på särvux kan ana är det viktigaste syftet 

med att tillägna sig läsförståelse: nämligen att uppbringa livsförståelse. För-

ståelsen av livets text är det centrala. 

 

Tillämpad kompetenshöjning för personal inom social omsorg 

I det efterföljande arbetssättet är den egna, och arbetslagets, livsförståelse-

kompetens det redskap som finns att tillgå i mötet med eleverna i särskola 
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och särvux samt de personer som fått social omsorg beviljad. Illustrationen 

som följer är ett exempel på ett arbetssätt som provats i drygt tio år. 

Etiska torg – ett arbetssätt inom daglig verksamhet 

Praktiken jag här försöker ge en bild av får gestaltas genom berättelsen om 

en kunskapsutvecklingsprocess hos personalen som mynnat ut i ett arbets-

redskap som vi kallar Etiska torg. Etiska torg handlar om kunskapsbildande 

i vardagen. De som skaffar sig kunskap i sin vardag är handledare vid dag-

lig verksamhet i Söderhamns kommun. De inte bara skaffar sig ny kun-

skap, deras gamla ”tysta kunskap” blir språksatt och därigenom synlig för 

dem själva och omgivningen.  

 

Viktigt att nämna i sammanhanget är att den pedagogiska grundsynen i 

denna verksamhet, liksom i de övriga praktiker jag gestaltat, förankrats 

inom det humanvetenskapliga fältet. Kortfattat innebär detta att mänskliga 

beteenden ses som intentionella, det vill säga de har ett syfte och en me-

ning. Det vi i vår kultur benämner beteendestörningar ses som adekvata 

beteenden och det bästa personen för tillfället kan uppvisa. Alla männi-

skor, och i synnerhet de som inte fått livet på plats, söker efter den med-

människa som kan ge den bekräftelsen som är nödvändig för att utveckling 

och förändring ska komma till stånd. När man som anställd börjar se yr-

kesrollen som den följsamme medmänniskan, tar man med sig själv och 

sina arbetskamrater som påverkansfaktorer. Vars och ens upplevelser, tan-

kar och kunskap blir då betydelsefulla och personalens tysta kunskap bör-

jar synliggöras.  

 

Att ge mening åt sin vardag kan vara att uttrycka önskemål om att bli sedd, 

bli lyssnad till och respekterad för den man är. Att ge mening åt sitt arbete 

kan vara att betrakta det på ett nytt sätt, bli delaktig och inse sin del, upp-

täcka att det går att påverka. Att få en mening genom att man ger någon 

utanför en mening. Att få ett värde för att man ger någon annan det.  

 

Att arbeta med Etiska torg innebär fyra enkla ålägganden i vardagen under 

arbetstid med stora vinster som resultat. Några av dessa vinster har skissats 

ovan. Arbetssättets fyra hörnpelare innebär att 1. De anställda reflekterar, 

var och en, varje dag i en halvtimme över sina upplevelser i arbetet. 2. Re-

flektionerna skrivs ner. 3. Ur denna privata dokumentation väljer var och 
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en ut något viktigt att delge sina arbetskamrater i ett möte en gång i veckan. 

4. Medlemmarna i arbetslaget tar del av och svarar an på varandras utvalda 

viktiga upplevelser. Andra vinster är att man blir lyhörd inför personernas 

önskemål och kan hjälpa till att tyda och realisera dessa på ett allt bättre 

sätt. Argument till att delta i det offentliga samtalet slipas och man blir på 

så sätt bättre företrädare till personerna. Etiska torg är ett exempel på ett 

lärande i vardagen (vilket här i sin yttre gestalt har formaliserats till att bli 

en modell). Processens två första år har varit föremål för en analys och 

rapporterats i Etiska torg i daglig verksamhet.399 Jag redovisar nedan några 

sidor ur rapporten. 

 

Upplevelsen av att etiktorget har betydelse för organisationen och dess 

utveckling framkommer på detta sätt i en intervju med verksamhetschefen 

fyra år efter implementeringen: 

 
– Även om jag själv inte hade riktigt klart för mig hur de etiska torgen skulle gestalta sig, 

måste jag så här i efterhand säga att det var tur att vi över huvud taget började samt 

att vi inte hade förutbestämda idéer hur det skulle gå till. 

 

– De etiska torgen har växt fram som ett nödvändigt angreppssätt i verksamhetsutveck-

lingen av daglig verksamhet, där fakta kring hur den funktionshindrade upplever verk-

samhetens tjänster behandlas men även ett forum där medarbetarnas förmåga att 

planera arbetslagets vardagsarbete i planeringsmöten ökar. 

 

– I ett arbetsmiljöperspektiv har de etiska torgen kompletterat det systematiska arbets-

miljöarbetet. 

 

– En annan viktig funktion är att utgöra ett forum för att öka medarbetarnas etiska med-

vetenhet. Jag har tydligt märkt att det arbetslag som arbetat längst med etiska torg 

har mer ”djuplodande” frågor som de vill ta upp på arbetsplatsträffarna. 

 

– Om jag ska sammanfatta betydelsen av att ha etiska torg i verksamheten vill jag säga 

att personalgrupperna har mognat och är på väg från åsikter till insikter och från dis-

kussion till dialog.  

 

Etiktorgens metaforer 

Under arbetet med att analysera och skriva rapporten fastnade vissa uttryck 

som gav mig bilder för vad de etiska torgen handlar om. Utan att tro att 

uttrycken säger läsaren exakt detsamma vill jag gärna dela med mig av des-

sa. Kanske finner andra människor andra uttryck för innehållet i processen. 
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Vi är på bra varv vi! 

Uttrycket myntades av en personal när hon skulle beskriva hur det var att 

arbeta. Mycket hade hänt i och med att Etiktorget fanns som gjorde att … 

ja, att man var på bra varv. Bildligt sett snurrar tillvaron fort när man har 

utvecklingsprocesser på gång. 

 

Det är vi som har nyckeln till deras liv! 

Så betydelsefullt eller ansvarsfullt tyckte en annan personal att det ibland 

kändes att genom dokumentationen och etiktorgen få fatt på kunskaper 

som gör livet bättre för de människor vi är satta till att hjälpa. 

 

Långsamhetens lov 

Det lilla långsamma livet i vardagen som man stannar upp vid, delar med 

sig av och får höra om av andra i Etiktorget är viktigare och kan rymma så 

mycket mer än vad som händer och sker i organiserade aktiviteter, sådana 

som vi lätt betraktar som bevis på att vi gör något riktigt och bra. 

 

Tillgången till hela vardagen 

Så mycket kan göras för att tiden, dagen, finns och kommer åter imorgon 

om man inte hinner idag. Har man dessutom ett ständigt återkommande 

forum i gång där man kan ventilera problem, göra upptäckter och lära så 

fortsätter utvecklingen. 

 

Allas upplevelser är lika mycket värda 

Upplevelser man delar saknar inslag av prestation och konkurrens och vär-

deras lika, oberoende av utbildning och bakgrund. 

 

Tankar får, genom de skrivna orden, form och gestalt 

Att få syn på de egna tankarna i ordens form och gestalt har ett värde för 

personlighetsutvecklingen, man får syn på sig själv – på gott och ont. 

 

De blir helt plötsligt personer! 

Människor man pratar om, får kunskap om och lär sig se och förstå fram-

står i ett annat sken. Att få veta en livshistoria kan vara smärtsamt omska-

kande men gör att beteendestörningar som tidigare mest varit frånstötande 

blir förståeliga utifrån människans livsöde.   
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Surdegsfritt  

Risk för att surdegar uppstår i personalgruppen minimeras i och med att 

forumet finns att tillgå där man snabbt kan lyfta upp och lösa problem 

med gemensamma kunskaper.  

Etiska torg, del II. Högläsning och reflektion 

Efter en tid kompletterades de etiska forumen med regelbundna träffar där 

vardagens dilemman relaterades till teorier och aktuella debatter om social 

omsorg och etik. I dessa träffar representeras alla arbetslag och kunskap om 

de olika verksamheternas problem och glädjeämnen sprids och delas på ett 

mera genomgripande sätt. Gruppen läser varje gång högt en gemensam 

text, diskuterar innehållet och relaterar till egna etiska dilemman i verk-

samheten.   

 

Tillämpningsproblem i verksamheter 

Det skulle inte bara kunna vara möjligt – det är möjligt att tillämpa teorin, 

vilket ju den här avhandlingen visat på. Därmed inte sagt att det inte finns 

några problem – vilket också har diskuterats i texten. Följande avsnitt avser 

att sammanfatta och fördjupa diskussionen om tillämpningsproblem. Så 

som saker framträder idag, enligt mina och andras studier och erfarenheter 

som avhandlingen refererat till, vill jag peka på flera problemområden. 

Dessa är kontextrelaterade som all verksamhet inom skola och social om-

sorg. Därför kan problemen naturligtvis gestalta sig annorlunda om en tid. 

Säkert går det att finna fler problemområden än de jag här kommer att lyf-

ta upp och fler aspekter att sätta fingret på inom varje område. Syftet är att 

inleda eller inbjuda till en diskussion som jag hoppas ska fortsätta med 

flera intressenter.  

Kretsandet sett som beteendestörning  

Som analysen om livsförståelsearbetet pekar på kan de till synes konstiga, 

rigida och upprepade beteendena hos människor med utvecklingsstörning, 

det jag kallar kretsande i sina livsfrågor, ha funktionen av ett synliggörande 

av saker som personen behöver hjälp med att förstå. Beteendena har med 

det sättet att se ett syfte och en mening för den enskilde, de är intentionel-

la beteenden. Och som vi också konstaterat innebär att komma till rätta 

med livet för människor inom den sociala omsorgen en modig kamp som 
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tar sig olika uttryck, inte så sällan i vad vi i vår kultur benämner störande 

beteende. Men för personens möjlighet till samhällsdeltagande underlättar 

ett hyfsat beteende. Snabbuppfostran eller beteendekorrigering kan därför 

kännas mera motiverat att ta till än efterföljande förhållningssätt, särskilt 

som också Socialstyrelsens rekommendationer inom psykiatrin är kognitiv 

beteendeterapi, KBT. Metoden anses som den mest kostnadseffektiva och 

den enda som är ordentligt beforskad och evidensbaserad.400 Inom sociala 

omsorgsverksamheter har denna ideologi övertagits och förenklats, och 

tillämpas nu av personal som gått kbtlight- kurser.401 För att förstå hur det-

ta så oemotsagt kunnat ske tror jag att vi behöver gå tillbaka till omstruktu-

reringen av omsorgerna i och med kommunaliseringen 1995 då vårdhem-

men tömdes och de flesta fick en bostad ute i samhället, även de med svå-

ra beteendestörningar. Samhällets ordinarie organ skulle vara tillgängliga 

för alla, och specialisterna från vårdhemmen som omsorgskurator, -

psykolog, -tandläkare, -fotvårdare, -frisör med flera försvann. De ordinarie 

organen var inte beredda, särskilt inte psykiatrin som avhände sig ansvaret 

av skäl som kompetensbrist. Baspersonal inom omsorgsverksamheterna 

blev de nya specialisterna. Konkreta, ”snabba” metoder som KBT eller Te-

acch fann sin marknad.  

På pedagogen ställs dubbla krav, det etiska och det manipulerande  

Kan styrande och efterföljande förhållningssätt förenas? Risken finns att 

man skulle kunna tro det. Lärare och omsorgspersonal har i sin gärning att 

hantera dubbla och ibland oförenliga krav.  De måste många gånger sam-

tidigt underkasta sig både det etiska kravet och manipulativa krav. Skol-

plikten i sig är ett exempel på ett krav på manipulation. Enligt min tolk-

ning av det etiska kravet är det bästa för Kalle, sju år, att låta honom vara 

hemma med mamma ett år till för att de ska kunna hinna göra färdigt sin 

anknytningsprocess, den del som innebär att klara av att separera i den takt 

det krävs för just Kalle och hans mamma. Jag tycker när jag lyssnar till och 

med min fantasi tolkar det etiska kravet att hans inträde i skolvärlden ska 

uppskjutas. Jag måste ändå medverka till att få Kalle till skolan för tidigt. 

Skolplikten kräver av Kalle att han ska börja när han är sju år. Strukturella 

faktorer är något att räkna med och förhålla sig till. Det efterföljande låter 
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 Användandet av KBT till människor vars funktionshinder just handlar om svårigheter inom kogni-

tionsområdet innebär i praktiken att K:et kan strykas. Kvar blir beteendeterapi.         
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sig inte alltid realiseras när strukturen i organisationen säger något annat. 

Det blir alltså nödvändigt att särskilja och kunna handskas med tvetydig-

heten som innebär lojalitet mot organisation som ibland går emot lojalitet 

mot eleven. Med det här resonemanget vill jag peka på risken med att låta 

sig förledas att tänka att det inte spelar någon roll om man väljer det ena 

eller andra förhållningssättet – eftersom skolan är styrande i sig.  

 

Att handla mot en människa som jag tolkar att det etiska kravet säger kan 

också ibland innebära en sorts manipulation. Men det som skiljer det från 

det styrande förhållningssättets manipulativa åtgärder är att situationen 

bestämmer manipulationen, inte målet eller regeln. Det Løgstrup skriver 

om t ex oberörbarhetszonen kan vara vägledande i sådana situationer.402 

Livsförståelsekompetenser är arbetsredskapen 

Då redskap i arbete i sociala omsorgsverksamheter i huvudsak är persona-

lens livsförståelsekompetenser blir frågan om hur ”påfyllning” av lärares 

och personals livsförståelsekompetenser, det vill säga en adekvat vidareut-

bildning, ska gå till? Ska det ske genom att få ta del av arbetskamraters 

kunskap och erfarenhet eller genom att gå en kurs? Problem ryms i de båda 

alternativen. Vad som ska fyllas på med är också en viktig fråga. 

 

Jag nämnde tidigare ett forum i vardagen, Etiktorget, där man delar med 

sig av kunskaper och reflekterar och läser tillsamman. Arbetssättet rymmer 

vid sidan av dess förtjänster en del problem. Förutom att tid, vilja, uthål-

lighet och engagemang krävs av både personal och arbetsgivare är det na-

turligtvis också en prioriteringsfråga. Det kan vara svårt att få verksamhet 

förankrad i tider av ekonomiska åtstramningar där resultat inte omedelbart 

kan mätas. Den tid det åtgår för chef att vara med personal och driva ut-

vecklingsarbete ”på golvet” kan samtidigt kräva lika stort engagemang poli-

tiskt och förvaltningsmässigt till att motivera och ”strida för” insatsen. Per-

sonalens arbete kan också upplevas mera kravfyllt genom att kompetens-

utbildning i vardagen blir ett obligatorium och inte något de själva valt. En 

del kanske tycker att de inte har behov av utbildning. Reflektionen, skri-

vandet och grupprocesser kan innebära att obehagliga sanningar om egna 

                                                 
402

 Se avsnittet ”Det etiska kravet”. 
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tillkortakommanden och bortträngda upplevelser kommer upp till ytan, 

det som man inte är beredd att ta tag i ”just nu”.  

 

Om det i min livsförståelsekompetens inte ingår kunskap om till exempel 

epilepsi då jag har att hjälpa en person med epilepsi, är det naturliga att gå 

en extern kurs bland det medicinska utbudet av kurser. Detta är riskfritt, 

anser jag, men med samma självklarhet går det inte att välja en kurs i ut-

budet av kurser i psykologi, pedagogik eller psykiatri. Får vi veta om in-

riktningen är humanvetenskaplig eller om kunskap om det mänskliga psy-

ket hanteras med hjälp av naturvetenskapliga metoder och modeller? Om 

vi redan är medvetna om skillnaden kan man riskfritt gå på ordinarie kurs-

utbud oberoende av inriktning och därigenom bli klarare över sina stånd-

punkter.  

Endast under en begränsad tidsperiod behövs det efterföljande förhållningssät-

tet 

Inledningsvis i det här kapitlet diskuterades skolmognad och att förhåll-

ningssättet som möjliggör livsförståelsearbetet just är lämpligt under perio-

den som föregår skolmognaden. Sedan blir vi människor nyfikna på värl-

den på ett annat sätt och vill ha eller klarar av en form av styrning, vill ak-

tivt komma åt andras kunskaper. 

 

Hur vet man när skolmognadsperioden är över? Finns det risk för att lära-

ren inte riktigt ser eller inte vill släppa taget om det invanda? Det kan ock-

så vara svårt för läraren att byta roll och bemötande från den ena eleven 

till den andra, från den ena minuten till den andra.  

Att ständigt befinna sig vid gränsen  

Att våga se, våga vara i det svåra är påfrestande, särskilt för eleven men 

också för läraren. Tankar som handlar om att det kan vara barmhärtigare 

att låta henne/honom få vara i en gladare värld där inte livsfrågorna får 

finnas, kan dyka upp: ”Man ska väl ha roligt när man är barn, slippa ansvar 

och arbete.” Uppgiften att visa att livet är gott, att det är något värt att 

kämpa för och bli vuxen, det vill säga kravet på att vara goda förebilder, 

kan te sig svårt att uppfylla när man kommer så nära svårigheterna som 

eleverna brottas med. Att vara goda förebilder i meningen att ingjuta livs-
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mod gäller att man själv är med på banan och klarar att förhålla sig till 

gränssituationerna i det som gäller det egna, privata livet. 

   

Risker för att arbetet upplevs som, och blir betraktat i termer av navelskå-

deri, tungt, trist och jobbigt ligger också på lur. Men i verksamheten med 

barnen i särskolan frigjordes ganska ofta plats för det roliga och glädjefyll-

da mitt i den allvarliga leken. De stunderna ingjuter livsmod i läraren, lik-

som den besökande eleven Märta gjorde när hon så tydligt såg och tolkade 

tvetydigheten mellan lek och allvar i livsförståelsearbetet hos våra elever. 

Att en sådan förståelse finns bland kolleger och chefer har också betydelse. 

Anhörigas roll 

Ibland kan det tyckas att föräldrar till barn med utvecklingsstörning har 

svårt att släppa taget om sina barn, att låta dem flytta hemifrån. Bakom 

den formuleringen ryms en mycket allvarlig problematik som grundar sig i 

hur verkligheten ser ut i ett föräldraperspektiv och som i många fall hand-

lar om brist på stöd. Vem tar hand om anhöriga som, med nödvändighet 

eftersom inget godtagbart alternativ finns, vigt sitt liv till ett livslångt om-

händertagande som tappar sitt livsinnehåll i takt med sonens eller dotterns 

ut i världen-längtan? Om det finns en människa eller en stödfunktion upp-

står frågan om hur stödet är utformat. Här blir både kvalitativa och kvanti-

tativa aspekter intressanta.  

 

Anhöriga anställda som personliga assistenter tappar sina möjligheter till 

försörjning när de vuxna barnens delaktighet i samhället med hjälp av och 

i gemenskap med andra ökar. Ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet 

att falla tillbaka på har hunnits med då engagemanget har varit totalt dyg-

net runt. Glädjen har en baksida: smärtan att se att sonen eller dottern vill 

ut i världen, att jag som förälder inte längre räcker till som den ”enda” liv-

givaren, har som sagt inte bara, om ens någonsin, egoistiska orsaker men är 

en ytterst känslig fråga att beröra. Ett styrande förhållningssätt runt so-

nen/dottern med möjligheter till kontroll av vad som sker kan för den an-

hörige kännas tryggt, men kan vara bedrägligt. Skulle ett eget stöd till 

kämpande föräldrar minska betydelsen av kontroll och styrning av barnen 

och därmed bana väg för en större acceptans för det efterföljande förhåll-

ningssättet? Frågan har hög relevans och bör beforskas, enligt min mening. 
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När orden blir för allvarliga, starka och förpliktande 

I avsnittet ovan om Möjligheter enligt styrdokumenten berättade jag om 

att det går att upprätta individuella studieplaner ”efteråt” genom att se vad 

eleven faktiskt har använt sin studietid till och med de kunskaperna hitta 

rätt kursplan. Förfarandet exemplifierades med en elevs studier bestående 

av medicinsk terminologi och uppsatsskrivande. De möjligheter som där 

diskuterades och beskrevs har också en problematisk, ömtålig sida, som 

inte bör gömmas.  

 

Jag kommer särskilt ihåg två tillfällen av Runes uppsatsskrivande och sär-

skilt konsekvenserna av hans ord. Den ena texten med rubriken Känslor 

över att inte bli förstådd rörde om till den grad att den vandrade upp till för-

valtningschef, områdeschef, enhetschef samt ordförande i politiska nämn-

den – i en annan förvaltning än den jag själv tillhör. Utan förvarning un-

der ett möte jag var kallad till och som gällde en helt annan fråga, togs 

uppsatsen fram och jag ställdes till svars för vad där stod. Tankar och käns-

lor från en människa som inte med sin röst, med sina ord funnits med i 

det offentliga samtalet chockade och hotade. Det Rune skrev om var var-

dagshändelser, sådant som varje människa ibland känner och reagerar in-

för. Jag återger i ungefärliga ord några exempel. Han skriver att det är job-

bigt att inte få äta samma maträtt varje dag som han vill. Också att det 

känns pinsamt att vara på stan och träffa en personal som pratar högt så 

alla hör, att på fredag ska han komma och hjälpa till att öppna vinflaskan. 

De kraftiga reaktioner och repressalier i form av kritik av läraren, som hans 

text orsakade, kan leda till att möjligheter till elevers livsförståelsearbete 

inte ges prioritet.  

 

Den andra texten vandrade också till ”högsta nivån”, till chefen i Runes 

egen förvaltning. Uppsatsen handlade om ett tack till mannen som hade 

byggt upp den skola han älskade. Rune uttryckte sin förståelse över att det 

inte hade varit lätt att få till ett sådant bra koncept som CFL.  Förvalt-

ningschefen blev mycket glad över de varma orden och den här gången 

tackades läraren. De här två olika reaktionerna får gestalta att en del av lä-

rarens tillvaro innebär att ”åka berg-och-dalbana”. Det är ganska osannolikt 

att lärare i grundskolan ifrågasätts eller beröms utifrån vad de tillåter och 
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hjälper sina elever att skriva. Avsikten med de här berättelserna är att illu-

strera utsattheten för både elever och lärare. 

Ansvaret för valet av förmedlingen börjar med medvetandegörande 

Valet av att använda sig av livsförståelsekompetenser eller framtestade åt-

gärdsprogram i undervisningen bör inte bara vara pedagogens. Ett klargö-

rande av skillnader och konsekvenser torde alla ha tillgång till, skolledare 

och lärare såväl som anhöriga. Det handlar om medvetenhet om olikheter 

i hållningar. Naturligtvis hoppas jag att teorin och illustrationer från verk-

samheten som den här avhandlingen visar på ska kunna hjälpa till att klar-

göra. Men jag vill också peka på ytterligare ett begrepp som problematiskt, 

och som tidigare diskuterats i samband med dess mångfacetterade betydel-

se, nämligen begreppet struktur. Det efterföljande förhållningssättet kan ses 

som varande i avsaknad av struktur och riskerar därmed att uppfattas som 

flummigt och kaotiskt. Det är därför viktigt att lyfta frågan om vems struk-

tur som eftersträvas i olika förhållningssätt, elevens egen struktur eller lära-

rens struktur, det vill säga andras strukturer.    

Skolverket 

Skolverkets ställningstagande för kunskap och emot omsorg gör det pro-

blematiskt att få gehör för en teori vars förutsättning är just omsorg. Skol-

verkets intentioner ter sig svårförståeliga. Jag har förgäves sökt förstå dem 

utifrån forskning om villkor som gäller personer med utvecklingsstörning. 

Möjligen kan det vara så att forskningsresultat från skolmogna barn i 

grundskola och gymnasium överförs till skolomogna barn i särskola, ex-

empelvis forskning som visar vikten av att börja med tidig träning i fono-

logisk medvetenhet.403Att tillämpa forskningsresultaten från liknande stu-

dier innebär för elever i särskolan att ett styrande förhållningssätt blir rå-

dande – i den goda ambitionen att ge också särskolans elever möjlighet att 

bli goda läsare. Ambitionen om att samma rättigheter med så likvärdig ut-

bildning som möjligt ska råda riskerar att skymma verkliga behov. Distink-

tionen generella och konkreta andra som Benhabib talar om kan vara vad 

som döljer sig bakom distinktionen kunskap och omsorg.404 
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 Se exempelvis Samuelsson, S., Arnqvist, A. m fl 2009.  
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 Se den här avhandlingens kapitel 2.   
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Teorins tillämpning inom forskning i pedagogiskt arbete 

Enligt bland andra Tideman och Berthén råder brist på forskning om un-

dervisning i särskolan vilket i sig är ett motiv till fortsättningsforskning 

med teorin om livsförståelsearbetet till grund.405De problem med teorins 

tillämpning i verksamheter som skissats i förra avsnittet är enligt mitt sätt 

att se möjliga att göra till intressanta och samhällsnyttiga forskningsfrågor. 

Det handlar om tillämpbarhet i relation till områdets komplexitet. Till-

sammans med en etablerad forskningsinriktning inom specialpedagogiken, 

forskning med fokus på dilemmaperspektiv, skulle de problemställningar 

som jag visat på ha möjlighet att fördjupas. Perspektivet talar för att en 

granskning behövs av de samtal som förs om de dilemman moderna ut-

bildningssystem står inför. I första kapitlet nämnde jag att kontroversstudi-

er skulle vara lämpligt då de två förhållningssätten, efterföljande och sty-

rande, tycks så väsensskilda. Vilka utgångsdimensioner handlar de om? 

Livsförståelsearbete skulle kunna vara en faktor att räkna in. 

 

Debatter om olika fenomens definitioner kan ibland leda bort från de 

egentliga problemen som forskaren försöker förstå. Ett olyckligt exempel 

som ligger nära i både tid och innehåll är försöken att särskilja social om-

sorg från socialt arbete. Sanningen om vad de båda verksamheterna tillika 

forskningsområdena social omsorg och socialt arbete är eller hur de defini-

eras är inte meningsfullt att söka. Att visa på hur man i situationen och 

utifrån olika exempel kan förstå och problematisera deras innehåll är enligt 

min mening bättre. Utbildningarna liksom forskning i social omsorgsve-

tenskap på landets lärosäten ersätts med socialt arbete och sociologi. Livs-

förståelsearbetesperspektiv skulle kunna fördjupa debatten om social om-

sorgs vara eller inte vara i den akademiska forskningen. 406  

 

I ämnen där ingen enhetlig grundteori finns är det svårt att överblicka allt 

och se sitt bidrag i ett sammanhang. Enskild forskning kanske inte kommer 

till sin rätt. Enbart i sitt sammanhang, tillsammans med annan forskning 

vars resultat pekar åt samma håll är tillämpbarhet realistisk, enligt Donald 
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 Om bristen på forskning om undervisning i särskolan, se också sid 183. 
406

 Social omsorgsutbildning liksom social omsorgsforskning minskar i omfattning i Sverige. Se ex-

empelvis Högskoleverket 2003 
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McIntyre. Rönen om livsförståelsearbetet kan vidareutvecklas tillsammans 

med forskning inom närliggande fält. 

 

… we are too keen for our individual pieces of research to have an immediate impact on 

the policy or practice. Because it is … cumulative understandings that are of practical 

value, and in my view educational research is so difficult that we often make mistakes or 

over-interpret our evidence.
407  

 

Forskningen organiserad som grupp behövs för legitimeringen av utbild-

ningsforskningen i stort. Organiseringen skulle stärka möjligheten till att 

definiera vad ”educational research” bör innehålla, kritisk granskning av 

andra osv. Att vara en lärare som forskar rymmer en problematik enligt 

flera, bland andra McIntrye, som frågar sig hur vår egen syn påverkar vårt 

erkännande som seriösa forskare, tillhörande forskarsamhället. Frågor om 

hur vi bör anslå vår forskning är exempel på ett problemområde inom pe-

dagogiskt arbete. 

 

Att vidare undersöka traditionstillhörighet som hinder eller möjlighet till 

särskole- och omsorgsutveckling vore också intressant. Hartman talar om 

två begrepp som ramverk att förstå betydelsen av traditionstillhörighet, 

nämligen undervisningsrationalitet och omsorgsrationalitet. Kan det vara 

angreppssätt som gör Skolverkets distinktion mellan kunskap och omsorg i 

särskola och särvux förståelig? 408 

 

Frihetens filosof 

Några citat från den ryske filosofen Nikolaj Berdjajev, vilken som barn 

tänkte och gjorde på liknande sätt som eleverna i det efterföljande förhåll-

ningssättets praktik, får avsluta min studie.409  

 

Berdjajev sysslade med sin fråga, oberoende av lärarens uppgifter. Han var 

oförmögen att på ett för läraren tillfredsställande sätt klara de givna uppgif-

                                                 
407

 McIntyre, D. 1997, sid 9  
408

 Aldemyr, S. I. och Hartman, S. G. 2009, sid 212–229 och Hartman, S. G. 2005  
409

 Berdjajev, N. 1994. Berdjajev kallar sig själv frihetens filosof. Friheten innebär ett omfattande 

arbete med att förstå sig själv. Genom att förstå sig själv förstod han världen. En avhandling av Fa-

bian Linde, där Berdjajev sätts in i en bred europeisk filosofisk kontext har nyligen skrivits i Sverige. 

Linde använder en hermeneutisk metod med utgångspunkt från Hans Jonas och anknyter till bl a 

Heidegger. Linde, F. 2010 
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terna och betraktades som en studieoförmögen elev. Han sysslade alltså 

med filosofiska frågor. En filosofisk fråga är att betrakta som en livsfråga. 

Berdjajev klarade av sitt livsförståelsearbete utan stöd av läraren, kanske 

genom att han kunde läsa mycket bra – han fick på så sätt tillgång till or-

den för sina tankar.   

 

Friheten är mitt oberoende och den inifrån kommande bestämmelsen av mig som individ, 

och friheten är min skapande kraft, inte valet mellan gott och ont som uppställs framför 

mig, utan mitt skapande av gott och ont.
410

 

 

Friheten är inte individualism. … Friheten är inte inåtvändhet och isolering, friheten är öp-

penhet och skapande, vägen att bli varse universum inom mig själv.  

 

Men när jag betänker min kamp för friheten nödgas jag erkänna att den kampen ofta har 

fördjupat min ensamhet och min konflikt med omgivningen.
411

  

 

Att bistå elever och understödja kampen för friheten torde vara skolans 

viktigaste uppgift.  

 

 

 

  

                                                 
410

 Berdjajev, N. 1994, sid 67 68 
411

 Berdjajev, N. 1994, sid 69 
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Summary of “The Unreliability of the World” 

The thesis gives an account for a concept of analysis of a particular kind of 

work in special school – the work that the pupils themselves initiate. I call 

it the work of understanding one’s life. The analysis is illustrated with sto-

ries and drawings from activities where the pupils get the opportunity of 

working to understand their lives. Children who are intellectually chal-

lenged or have autism go to special school. Other activities that belong to 

the context of the study are adult education for the intellectually chal-

lenged, daily activities and special residence for intellectually challenged 

people. The last mentioned are forms of care and regulated according to 

law.412 A series of rights laws from the latter half of the 20th century tell 

about all people’s equal value and right to participation in society and a 

life in communion with others. But the participation is so conditional and 

not everyone can go out into the world and say Here I am, I want to join in 

too! 

 

In the work of understanding one’s place in life and being able to live in 

openness and trust, one must be able to handle the fact that “the world is 

unreliable”.413 But we have different abilities, knowledge or possibilities 

that help us to live in an unreliable world. Those of us who have inade-

quate gifts or talents must put our trust in others, in those who are better 

equipped. That one individual unavoidably have to surrender to another 

person is described by the Danish theologian and philosopher Knud Eilert 

Løgstrup in both a beautifully descriptive and horribly shocking way in 

The ethical demand. To a great extent on a daily basis power is in the hands 

of the home, family, society, teacher and care of staff. They have the right 

to decide and choose strategies for how the individuals should spend their 

time, and with which content the days should be filled. The manner in 

which a pupil is met in school matters. 
 

Only through our attitude towards one another do we contribute to giving each other’s 

world its form. Which size and colour the others world has for him I take part in deciding 

through my attitude towards him. I contribute to making it wide or narrow, light or dark, 

changing or monotonous – and not in least I contribute to making it threatening or safe. 

Not through theories or opinions but through my mere attitude. That is why there is an un-
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expressed; one can say anonymous demand upon us to take care of the life that trust puts 

in our hands.
414

 

 

The purpose of the thesis is to show, with concepts and distinctions, the 

implications of and problems in connection with the choice of attitdes in 

the pedagogical work of understanding one’s life from an understanding 

that the pedagogical imperative lies in the fact that in special school and in 

other social care activities the pupil puts his/her life in the teacher´s hand. 

 

Theoretical starting points 

The concept used to show problems, in connection with the choice of ap-

proaches, are taken from existential philosophers whose focus is reciproc-

ity or interdependence. Their theories come from a tradition with roots from 

among others Martin Buber, Erik Gustaf Geijer, Paul Tillich and Karl Jas-

pers. Especially the philosopher and theologian Knud Eilert Løgstrup and 

other philosophers inspired by him have been important theoretical pri-

mary sources for this thesis.415 Løgstrup makes a phenomenological analy-

sis of reality by working with distinctions and contrasting concepts. His 

analysis of what trust is and is not can be seen as a theoretical condition 

for the analysis of this thesis.416 The concept apparatus I have found in 

Løgstrup’s texts seems also to be useful to clarify the meaning of consid-

erations about the work of understanding one’s life, and to try to under-

stand why the pupils do as they do. The phenomena that the study pre-

sents as problematic are, for example, understanding of life and its communica-

tion in the pedagogical situation along with spontaneous and revolving life expres-

sions. I even see ethics and social care to be important phenomena in this 

connection, and in these cases I get help from Henry Cöster’s work.417 Paul 

Tillich’s philosophy about the courage of being and Karl Jaspers’s thoughts 

about border situations are also related to the pupil’s work of understanding 

his or her life.  

 

                                                 
414

 Løgstrup, K. E. 1994, page 50-51 
415

 Lars Olle Armgard (1971/1993), Henry Cöster (2003 and 2009), Ole Jensen (2007) Svante 

Ewalds (1993), Esbjörn Särdquist (2005 and 2010) and others. 
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Teaching is more than the teacher can control. To shed light on how one 

can view the teaching, which I think belongs to the work of understanding 

one’s life, I will borrow a few words from Christina Osbeck.418  
 

It is in peoples’ everyday interplay, in these subtle process between people, learning hap-

pens … Teaching is a common /re/constructing, making existence comprehensible. 

Community constitutes a form for continual interpretation of everyday life. 

 

In community, in the conversation there is reciprocity, the component 

within existential philosophy where Løgstrup and philosophers inspired by 

him have focus. Where the conversations about understanding life, that is 

to say parts of the work of understanding one´s life, take place, it is the 

reciprocity itself that allows things to be discussed. It is important to point 

out that the work of understanding one’s life does not mean that questions 

about life are asked and that the right answers are given by the teacher. 

Instead one can say that learning happens together in reciprocity in the 

world that is shared by teachers and pupils and under the influence of the 

societal conditions we are all a part of.419 The learning does not take place 

according to how someone (for example the teacher) or something (for 

example the school curriculum) intends it should happen. 

 

It is all about counting on and trying to understand the structures and the 

contents of the affecting factors which are a result of the pedagogical 

choice; influence through leading or through following. Learning proc-

esses are seen in the light of their possibilities for, and their allowing of, 

the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life 

needs ideas that allow it to be discernable and put into practice and spo-

ken about. 
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One can say that the work of understanding one’s life contains many dif-

ferent kinds of work, work that the pupil and teachers do. The work of 

understanding one’s life is; 

– work where the pupil understands his or her self and life 

– work where the pupil develops an understanding of life that makes 

possible being in the world in company with others 

– work where the pedagogue assists and makes possible the pupil’s 

work of understanding life to be able to dare to meet the world’s unreli-

ability. 

 

The pedagogue can be given the task or decide to allow the work of under-

standing one’s life to be the primary element in the education. This work 

can also be motivated by an interest in changing the status quo, to show 

that things can be different, a so called emancipatory imperative. The ap-

proach that is used has its purpose to promote the trust needed to live in 

an unreliable world. 

 

The pedagogue can choose between a following or a leading approach. 

The creation of a pedagogical environment that allows life understanding 

can be done in different ways. I mean that the pedagogue can position her 

or his self regarding what happens in the daily practice in a following or a 

leading approach with the purpose of solving the pedagogical mission. 

 

The result of the work where a leading approach is used is another type of 

life understanding being developed than with a following approach. The 

choice is not obvious but complex. If a leading pedagogy is used one must 

have a very conscious approach. To lead means, among other things, to 

remain aware of the risk of dominating. Likewise the following approach 

has its dangers. One risk in having a following approach in an unconscious 

way can be that the ethical demand between people, the demand to take 

care of the life put in my hand in the best possible way, is not observed.  

The term “following” can be translated literally and a let go attitude could 

then develop.  

 

The word pedagogue comes from the 7th century before Christ. The Greek 

slave whose task it was to accompany the noblemen’s boys to school was 
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called pedagogue. Pedagogue means “to lead someone by the hand”420. Just 

to lead someone by the hand has an illustrative point regarding the basic 

difference between following and leading. The teacher’s and pupil’s posi-

tion show the difference. Who goes first, the teacher or the pupil? 

 

                                         
 

 

 

 

Where the following approach is used the children can use their time in 

school the way they themselves choose. The teacher’s role is to provide a 

good environment, serve and support the child in his or her work. To fol-

low does not mean leaving the child to his or her fate without taking re-

sponsibility which sometimes can mean leading the child (away from dan-

ger for example). This form of leading, on the contrary, is not a goal like in 

a leading approach. 

 

The leading approach is described with the help of the Teacch model be-

cause its content gives a concrete form to the concept leading in a very 

clear way, and models or variants called clarifying pedagogies are used in 

special school. Teacch stands for Treatment and Education of Autistic re-

lated Communication handicapped CHildren and it arose from a reaction 

to psychodynamic treatment methods that according to the founders of 

Teacch increased behavioural problems and placed guilt on parents.421 The 
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The pupil walks ahead of the peda-

gogue 

A following approach 
 

The pedagogue walks ahead of the 

pupil 

A leading approach 
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school day with this type of approach can look like the description below 

shows: 

Nothing is left to fate, everything that happens in the teaching situation is 

planned and regulated in detail – this so that the child or the adult will not 

be confused or worried. Who the child works with, what he/she will do, 

how long he/she will do it and in which place this activity will take place, is 

shown to the child at the workstation, on a picture card on the schedule 

which consists of a vertical band with cards with pictures or texts. When 

the activity is completed the picture is left at the workstation, placed with 

the picture back to front so that the child knows that the activity is com-

pleted. The next picture card in the row is studied and what is shown there 

is done, all in a perspective of life, from elements that the Peptest422 has 

shown to be the ones that should be trained. The learning strategies are 

built on concepts like the interaction model, development perspective, 

behaviours dependent on the situations and training hierarchies. Free time 

activities and home activities should also be administrated in this way to 

gain the best effect, according to the Teacch division’s recommendations.  

 

The central problem of the thesis lies in the tension between the leading 

and the following approach.  

 

Method 

The method to regard the problems by means of distinctions is inspired by 

critical theory. Interpretation happens in different layers from a model de-

veloped by Alvesson and Sköldberg.423 

 

To carry out the task I choose a conception apparatus that is built on rele-

vant phenomena or conception spheres in this context. I describe the work 

of understanding one’s life in special schools’ particular mission and with 

the help of a number of concepts from existential philosophy such as, the 

courage to be, the ethical demand and its communication in the educational situa-

tion, spontaneous and revolving expressions of life, situation ethics, social care and 
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423

 Alvesson, M. and Sköldberg, K. 2008, page 492 



213 

 

borderline situations. I see analysis as the important prerequisite for the work 

of understanding one’s life. In different ways the concept of analysis “cov-

ers” the needs for what I mean the work of understanding one’s life is all 

about: partly in the role as an important component for participation in 

one’s own life as well as in social spheres of society and partly as a source 

of knowledge to help with teachers’, school leaders’, care staff and care 

managements’ attitude in the choice of approach. The analysis argues that 

the choice of a following or leading approach plays a role as to which kind 

of life understanding the person goes out into the world with.  

 

I use critically inspired theory to cover research work from outside and 

with an emancipatory purpose in combination with an understanding that 

the predominant can be different – a dominant controlling way of working 

“is criticised” by showing and making clear an alternative. This is done for 

an emancipatory purpose. I have tried to realize the transcendental ambi-

tion of the analysis, that is to say making visible that circumstances can be 

different, by using many illustrations and examples from everyday reality. 

 

One element in critical research is a dialectal outlook on society.424 Under-

standing is deepened by contrasting phenomena against each other. This is 

in agreement with my approach tactic regarding the specific theories I use 

when the concepts are studied. But even the consequences in a societal 

perspective that follow from having the possibility to work with under-

standing one’s life may well be seen dialectically. The possibility of under-

standing phenomena by showing what they are not has great importance in 

solving the objective of the thesis. 

 

Because an interpretation with the help of concepts and distinctions is an 

important approach method it is more important to account for the 

phases of the work. The study can also be described as if a wander occurs 

back and forth between different layers and levels. By supporting myself 

on the theory of reflexive interpretation in Alvesson’s and Sköldberg’s 

configuration I believe myself to be capable of making clear in which way 
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the research process develops.425 According to the authors, reflexive inter-

pretation can be described as an open game of reflexion over different interpreta-

tion layers and levels. These can regard empiricism, interpretation, critical 

interpretation and linguistic reflection according to the drawing below.426 

Despite the fact that the model was originally used in empirical investiga-

tions I have found its discussion about different (interpretation) levels use-

ful for my study. 

 

 

 

 

 

 

It was after I became clear that the work of life understanding within spe-

cial school and special care groups is seldom mentioned or debated in the 

specialist press or public debate that I chose to give the investigation about 

the work of understanding one’s life a theoretical character. I gave priority 

to testing a concept apparatus that would make it understandable and easy 

to describe – that is to say a theory of work with understanding one’s life, 

rather than an empirical investigation. Empirical studies of the work of 

understanding one’s life where you are, in special school or in the social 

care activity, demand adequate words and concepts. 

 

One of the ethical standpoints that need to be taken care of with this type 

of research is not regarding the actual concept analysis but the illustrations 

with which I clarify my reasoning: What right do I have to illustrate my rea-

soning with glimpses from other peoples’ lives and relationships as I may 

interpret them? The human factor implies that there are risks for recogni-

tion, insults and other undesirable consequences. With support of the 

statements of the ethical committee of the Humanistic and Social Science 

Research Council, HSFR, regarding the demands of research, which weigh 

heavily in many cases, I have concluded that the risks for insults and in-

truding upon integrity, which in unfortunate cases could be experienced 

by some among the persons, of whom parts of their life understanding 
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Element/Level 

Interaction with empirical material 

Interpretation 

Critical interpretation 

Self criticism and linguistic reflection 

 

 

 

Focus 

Testimonies, own observations 

Underlying implications 

Ideology, politics, social reproduction 

Own text, claim of authority, selectivity 



215 

 

work is illustrated, are minimal in relation to the aspects of benefit.427 I 

weigh this risk against how this research could come to benefit the people 

who themselves are not capable of speaking for themselves, taking part in 

public discussion, making demands and fighting for their rights. 

 

Previous research and the roots of the work of life understanding in educa-

tional traditions 

Previous research that is connected with this study can be identified within 

different areas. They are among others things about possibilities of under-

standing one another, which is connected with our own empathy, about 

choosing and changing together and finding life understanding in com-

munity and about the ambiguity of our existence.428 The science of phi-

losophy, the history of education, the social policy regarding people who 

are intellectually challenged and research in life understanding and special 

education are also discussed before the concept analysis is accounted for 

to give depth and a pre- understanding of this. The following way of ap-

proach does not have its roots in a specific pedagogy adapted to pupils 

who are intellectually challenged. On the other hand it can be recognized 

among the established pedagogues our comprehensive school was devel-

oped from. Similarities can be found among several pedagogical school 

educations, but the ones I find most interesting and closest to my 

thoughts are theories from Friedrich Fröbel, Johann Heinrich Pestalozzi, 

Jean-Jacques Rousseau and Elsa Köhler. A preliminary study of the thesis 

analysis of the work of understanding one’s life resulted in identifying nine 

ingredients relating to the approach. I have proceeded from them; have 

had them as a kind of reference frame, in the study of the four pedagogical 

thoughts. The ingredients are greenhouse, go idling around, own timetable, crea-

tivity, studies, assistance, good role models, refuelling, and result. In chapter 3 

they will be more closely presented. 
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From chapter 3: Analysis of concepts and phenomena that clarify the 

work of understanding one’s life. 

There is an abundant research around life understanding. I have proceeded 

from Christina Osbeck’s interpretation of life understanding research429 

and will here give an example of an aspect that can belong to the pupils’ 

work of understanding their lives namely the ability to reflect. Maybe the pu-

pils’ repetition in behaviour and questions – the revolving – is an expres-

sion of reflexion. Someone has to help with this reflection, help to put 

words to thoughts and behaviour or actions. The teacher’s or staff’s task 

might be to help, based on his or her own life understanding competence. 

To be helped with understanding one’s life, to get the words, language as 

one’s own tools or in most cases have them expressed by the other, maybe 

for people who are intellectually challenged the possibility becomes a kind 

of a life stance. They cannot see their lives through myths and metaphors 

and theoretical perspectives but rather more through the words someone else 

gives them. To give attention to actions and spontaneous expressions is to 

place life understanding within the frame of the lived, continually ongoing 

life.  

 

To try to understand how children and adults deal with life reminds one 

of Karl Jaspers and his philosophy about life’s border situations. Karl Jas-

pers (1883-1969) psychiatrist and professor, first in psychiatry then in phi-

losophy, has developed a philosophical way of thinking with life’s border 

situations as reference frames. Science investigates and manipulates as if 

everything were things, but through border situations we see the human. 

Border situations are in my analysis of problems a kind of meta concept. 

From the start in Psychologie der Weltanschauungen, 1919, Jaspers considered 

the struggle, death, chance, guilt and suffering as border situations. 30 years 

later in Introduktion till filosofin he adds the world’s unreliability.430 The title of 

the thesis The World’s Unreliability is also partly chosen from what my pu-

pils have shown me about what they think and feel. I can hear how they 

say: 
 

The world is unreliable. I want to find my place in the world. I want to understand myself 

and my place in the world. I want to have the words for my life and my history. 
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With the help of border situations Jasper makes his theory about existen-

tial contradiction concrete. Life’s ambiguity is described by Jasper with the 

term antinomic structures.431 Life is broken up into antinomies. For exam-

ple life is indissolubly bound to its opposite death or divided into male and 

female. Awareness of the antinomic situation allows a human to react in 

three different ways;432 1. The antinomies break her down 2. She manages 

to get along somehow and becomes resigned. 3. She gains power from the 

situation. 

 

In the work of understanding one’s life the child relates to life and in that 

way to border situations in different ways: Either they see them in the 

white of the eye which means that they get the power to find new ways; 

maybe they find their way away from their own revolving. Otherwise they 

escape into a protective shell (Gehäuse) which closes them in even more or 

increases the revolving. The chosen approach, following or leading, can 

either help to stimulate the first alternative or the other. A third variant 

can also be possible where “the seeming peace pulls a veil over the strug-

gle”.433 Preconceived structures have a subduing effect that could mean 

that a veil is pulled from over the struggle. To allow children to be aware 

of and to work with relating to life’s discrepancies, to allow them to live in 

antinomic synthesis at school means for the pedagogue working with his 

or her own conscious awareness and relationship to this. Via illustrations 

one can see that children’s games are both happy and sad. To say that the 

children are working with the relationships of life’s discrepancies can cre-

ate a misunderstanding; that children only play about heavy and serious 

happenings. 

 

Why does the work of understanding one’s life happen and seem to be so 

important that it is prioritized when pupils have a chance to decide what 

to use their education time for? One possible answer to the question is 

that pupils who are intellectually challenged do the work at school that is 

all about understanding life because they have not managed to do so be-

fore starting school. Most children, those judged to belong in comprehen-
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sive school, are ready for school and can directly listen to and be curious 

about someone else’s knowledge. They do not need to revolve around in 

their own questions that shut out other things of the world. They do not 

need to be closed in to revolving and thus shut out from community. An 

understanding of the question why – the question that is so important to 

ask – existential philosophy can help to give, the branch that has mutual-

ity and understanding in focus. The existential philosophy has no extra 

chapters or special paragraphs for people with intellectual challenges, ques-

tions about existence are common to all people. It’s the possibility to seek 

answers about these who look different if you are person with an intellec-

tual challenge. 

 

The courage to be is made possible in the environment the teacher creates, 

the environment where the courageous work of life understanding is done 

by the individual pupil and pupils together with support of staff. The envi-

ronment does not have to look special in any way, but should contain an 

understanding for what the child needs so that he or she can dare to be in 

the world, trust the world without despair or resignation. The courage to 

be can be seen as the opposite of despair and resignation, and the opposite 

of trust is discouragement.  

 

The work of understanding one’s life clarifies the revolving so that it be-

comes possible to understand what it is all about. In this way it also be-

comes possible to put into words, verbalise, make aware to the pupil what 

it is all about so that the hindrances that create the revolving can be re-

moved. We should therefore not by training try to remove the revolving, 

which sometimes can be experienced as harping on the same thing over 

and over. It provides us with information about what the person needs 

help in understanding. We can learn from the revolving and see it as the 

pupil’s way of reflecting, a reflection where the teacher helps the pupil 

with the words that develop the reflection. Spontaneous or superb life expres-

sions can be made room for when the revolving is reduced, and can be lik-

ened to a creative power in meetings between people. Spontaneity is ex-

pressed through love, compassion and humanity, trust and openness in 

speaking, examples of so called spontaneous expressions where the situa-

tion and people’s needs direct how one should act. No go between author-
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ity is necessary between the subject and the situation. The spontaneous 

expressions have different terms and are also called creative, life giving and 

sometimes superb. Revolving life expressions are the opposite of the spon-

taneous ones.434 The teachers’ life understanding work is to listen to the 

ethical demand, interpret, understand and help to put words to what is hap-

pening during the work of removing the revolving, to assist the pupil in 

his or her seeking after answers about the important questions of life 

which unanswered hinders being in the world. In the assistance given, the 

tone, the closeness and the life understanding competence are the lan-

guage with its components responsibility and mutuality. A number of dis-

tinctions to the ethical demand can help us understand what it is not. 

Ethical demand is not the same as moral demand. An ethical imperative is 

radical and silent and not a choice or exact. The ethical imperative has 

nothing to do with individualisation and convention. 

 

The ethical demand has to be communicated in some way. Life understand-

ing competences seen as communication in the pedagogical situation, implies for 

the teacher with linguistic competence and its components, responsibility 

and mutuality, to help the pupil venture forth to be met. The opposite of 

mutuality is that I myself, irrelevant to my own will, form the demand to 

take care of the other person’s life. Where a leading approach has been 

chosen, has that which I here refer to regarding life understanding compe-

tence no bearing function instead its opposite, can be seen as a measure 

that corrects the pupil. The result concept’s definition as “the solution to 

the problems of reality” should be seen as the concreteness of what the 

ethical demand means. The solution is no permanent concept but has 

elements of ambiguity. The results can also be angled to mean: to leave an 

answer to the teacher that there are questions to be worked with; also 

which questions are in question. There is a risk in school activity that life’s 

questions are silenced and hidden away to the advantage of other things 

that can seem to be more typical of school. An interesting observation is 

the one Benktson makes about Job’s struggle with his unanswered ques-

tions. He means that the great thing in the Book of Job is that “questions 

regarding existence may be formulated; cries of anxiety are not silenced”435. 

                                                 
434

 Løgstrup, K. E. 1994 and 2005 
435

 Benktson, B-E. 1991, page 79 
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The pedagogical imperative regarding following approach is opposite to 

the hierarchically moulded leading approach.  

 

The ethical demand is interpreted in situations. Situation ethics is superior 

to regulations and goal ethics. To prioritize regulation and goals ethics 

means taking risks that can lead to an elite or flight behaviour where the 

ethical demand is not considered. 

 

Care of the other person’s life is the meaning of the ethical demand; a care 

that helps to give a place to the spontaneous life expressions by which the 

revolving a person is occupied with, is given attention to, taken seriously, 

and given words for. In the mission of the social care it is just this core, to 

be in that relationship that is missing. Care means that you sometimes 

step across the other person’s zone of integrity. This should not be done as 

if it was about invading the other but with respect and dignity. The oppo-

site of care is thus invasion. 

 

I have continuously related the existential philosophical concepts in the 

text to three different life understanding works, two of them are the pupil’s 

and one is the teacher’s. The work where the pupil makes him or herself 

visible, the work where the pupil gets the ability to live out in the world, 

and the teacher’s work to make possible the pupil’s work of understanding 

his or her life. 

 

The Philosopher of Freedom 

A few quotations from the Russian philosopher Nikolaj Berdjajev, who as 

a child thought and acted in a similar way as the pupils in the following 

way of approach practice, may end my study.436 

 

Berdjajev kept busy with his question, independent of the teacher’s exer-

cises. He was incapable of doing the given exercises in a way that satisfied 

the teacher. He was busy with philosophical questions. A philosophical 

                                                 
436

 Berdjajev, N. 1994. Berdjajev calls himself the philosopher of freedom. Freedom involves com-

prehensive work in understanding one’s self. By understanding himself he understood the world. A 

thesis by Fabian Linde, where Berdjajev is placed in a broad European philosophical context has 

recently been written in Sweden. Linde uses a hermeneutic method with a starting point from Hans 

Jonas and connecting to among others Heidegger. Linde, F. 2010. 
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question can be likened to a question about life. Berdjajev managed his 

own work of life understanding without support of the teacher, maybe be-

cause he could read very well – and in this way received access to the 

words of his thoughts.  
 

Freedom is my independence and the from within arising attribute of me as an individual, 

and freedom is my creative power, not the choice between good and evil that is arranged 

in front of me, but my creativity of good and evil. 
437

 

 

Freedom is not individualism. …. 

Freedom is not introspectiveness and isolation, freedom is openness and creativity, the 

way to be aware of the universe within oneself. But when I consider my battle for freedom 

I am forced to admit that the battle has often increased my loneliness and my conflict with 

my surroundings.
438

 

 

To assist pupils and support the battle for freedom ought to be school’s 

most important duty.  

 

  

                                                 
437 

Berdjajev, N. 1994, pages 67–68 
438

 Berdjajev, N. 1994, page 69 
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Världens opålitlighet

Avhandlingen presenterar en studie om livsförståelsearbete i särskolan. Livsförståelse- 
arbete är ”på riktigt”, på elevernas betingelser. Det hjälper eleven att förstå sig själv och 
lära sig leva i en värld som är, eller kan upplevas opålitlig. Läraren har i särskolan påtagligt 
elevens liv i sin hand och vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven 
skall ha möjlighet att arbeta med sin livsförståelse.

Analyser av begrepp från existensfilosofer med interdependens i fokus syftar till att förstå 
livsförståelsearbetet. Exempelvis diskuteras K.E. Løgstrups filosofi om det etiska kravet samt 
spontana och kretsande livsyttringar, Karl Jaspers gränssituationer, Paul Tillichs modet att finnas 
till och Henry Cösters arbeten om etik och social omsorg. Resonemangen sätts i relation till 
två olika förhållningssätt pedagogen kan välja. Jag kallar dem efterföljande och styrande. 
Analyserna illustreras med elevteckningar och med berättelser grundade på erfarenheter 
av arbete i särskola. Metoden, att med distinktioner se alternativen, har inspirerats av K.E. 
Løgstrups fenomenologiska tolkning av vardagsverkligheten.

Resultatet – en teori om vad livsförståelsearbetet tyckas handla om – grundas på 
resonemangen om de olika begreppen sammantagna. Teorin gör att det går att tala om 
och förhålla sig till livsförståelsearbetet.

Exempel på områden, verksamheter och situationer där kunskap om vikten av 
livsförståelsearbetet har betydelse för människors möjligheter till delaktighet i en 
samhällsgemenskap diskuteras.

Ingalill Stefansson, speciallärare och filosofie magister i pedagogik är verksam som lärare 
vid särvux CFL, Centrum för flexibelt lärande i Söderhamns kommun och på Högskolan 
i Gävle där hon undervisar i specialpedagogik. Genom ett av CFL:s projekt, Den retsamma 
skolbänken, har ett mångårigt utvecklingsarbete om utbildningsinnehåll i särskolan bedrivits. 
Som ett resultat av dessa studier har den här avhandlingens fråga vuxit fram.
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