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Abstract 

 

The aim of this essay is to bring up and mediate a teacher’s life story and professional history 

to take part of her experience of an animated pedagogy. As a tool I use the life story method, 

which is a qualitative interview method which purpose is to put the narrative person’s life 

history in the centre. 

 

One of the goals for an animated pedagogy is to learn how to be. Animated pedagogy is about 

making teaching living and making it meaningful and exciting. It is to find a content which 

touch the students and then find a form or expression which is matching. The animated 

pedagogue owns a big portion of self insight, mind presence and a lot of empathy. The 

pedagogue conveys a valuable message in an absorbed way. He or she dares to share with 

himself/herself and sees, confirms and cares about the students. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram och förmedla en lärares livsberättelse samt 

yrkeshistoria för att ta del av hennes erfarenheter kring en besjälad pedagogik. Som redskap 

använder jag mig av livsberättelsemetoden, vilken är en kvalitativ intervjumetod vars syfte är 

att sätta den berättande människans livshistoria i centrum. 

 

Ett av huvudmålen för en besjälad pedagogik är att lära sig vara. Besjälat lärande handlar om 

att levandegöra undervisningen och göra den så meningsfull och spännande som möjligt. Det 

gäller att hitta ett innehåll som berör eleverna och sedan hitta en form eller ett uttryck som är 

passande. Den besjälade pedagogen äger en stor självinsikt, sinnesnärvaro och god 

inlevelseförmåga. Pedagogen förmedlar ett värdefullt budskap på ett engagerat sätt. Han eller 

hon vågar bjuda på sig själv och ser, bekräftar och bryr sig om eleverna. 

 

Nyckelord: livsberättelse, lärarerfarenhet, besjälad, personlighetsutveckling 
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Kapitel 1. 
 

1.1 Inledning 

  

1.1.1 Flickan med fågelteckningen 
 

Vid ett besök på min ”partnerskola” [skola där hennes lärarstuderande har praktikplats.] [---] 

kom barnen fram till mig och visade bilder. En flickas bild fäste jag mig speciellt vid. Hon hade 

ritat en fågel som dök i luften. När barn visar sina bilder är det lätt att det bara slinker ur en 

ett ”va bra”, ”va fint”, men jag var inställd på att hitta något specifikt att säga, vilket tvingade 

mig att iaktta bilden närmare. Efter en stunds betraktande sa jag: ”Jag tycker bilden är bra för att 

man ser precis hur fågeln rör sig, man ser vilken fart den har när den dyker i luften”. Flickan tog 

sin teckning och återvände till bänken. När jag någon timme senare skulle åka hem hade hon via 

lärarkandidaten skickat en bild med en hälsning till mig. Bilden föreställde flera fåglar som med 

friskt mod kastade sig ner i luften. Det var glädje och schwung i framställningen. Naturligtvis 

kan jag inte veta vilken betydelse min lilla uppmuntran hade, men jag tror på att vi skulle kunna 

förlita oss på att dessa korta möten, när vi stannar upp inför barnen och säger någonting inifrån, 

innebär mer än vi anar. [---] Det kan vara så att vi i sådana möten, då vi stannar upp och ser med 

särskilda ögon på barnen, vattnar frön som långt senare bär frukt. Det vi vuxna ser i barnen 

väcker viljan hos dem att ta fram detta och ger tryggheten att också uttrycka det (Dahlin, 

Ingelman, Dahlin, 2002, s.74). 

 

Berättelsen om flickan med fågelteckningen är Christinas. Hon återger den i sin bok Besjälat 

lärande. Christina är adjunkt i svenska och drama vid Karlstads universitet. Hon har ett 

speciellt intresse för de estetiska ämnenas betydelse för lärande och utveckling. År 2002 

utkom boken Besjälat lärande som hon författat tillsammans med sin man Bo Dahlin som är 

professor i pedagogik vid Karlstads universitet och en god vän, Rutger Ingelman som är 

folkskollärare, dramapedagog, speciallärare, musikterapeut och adjunkt vid lärarhögskolan i 

Stockholm. Under november – december 2006 fick jag möjligheten att intervjua Christina vid 

tre tillfällen. Jag observerade även en föreläsning om besjälat lärande som hon hade 

tillsammans med Rutger Ingelman, medförfattare av boken. Innehållet på följande sidor 

grundas på Christinas egen berättelse, hennes livshistoria och erfarenheter från sin yrkesroll 

samt boken Besjälat lärande. Med Christinas livsresa som grund försöker jag finna svar på 

frågeställningarna vad menas med besjälat lärande? Och vad kännetecknar en besjälad 

pedagog?  
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För att återknyta till flickan med fågelteckningen ovan, så är en av grundstenarna i ett besjälat 

lärande det Christina skriver, att man som pedagog har en viktig roll att så små frön hos 

eleverna. Att se, inspirera och bekräfta sina elever. Innehållet och själva andemeningen med 

ett besjälat lärande finns även uttryckt i läroplanen för det allmänna skolväsendet (Lpo94). 

 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 

(Lärarförbundet, 2001, s.12) 

 

Jag kommer inte på något vis att söka sanningen i Christinas berättelse och inte heller 

sanningen om ett besjälat lärande. Syftet med denna uppsatts är inte att kritiskt granska 

Christinas liv och beskrivningar av ett besjälat lärande utan snarare att lyfta fram hennes egen 

berättelse. Jag lämnar det därför åt läsaren att avgöra om innehållet i uppsatsen känns relevant 

eller inte.  

 

Som läsaren kanske redan förstår så skiljer sig formen på detta arbete från den vanliga 

traditionella examensarbetsmetoden. Jag har valt att skriva efter den s.k. 

livsberättelsemetoden som är en friare form av skrivande. Kärnan och själva syftet med denna 

metod och detta arbete är att lyfta fram och sätta den berättande människans livshistoria i 

centrum. ”Allt annat är slöseri med intervjupersonernas och forskarens tid och resurser” 

(Petersen, Glasdam, & Lorentsen, 2007). Menar Héctor Pérez som är upphovsmannen till 

användandet av Livsberättelsemetoden vid Karlstads universitet.  

 

1.2 Arbetets upplägg 
 
Jag har valt att dela in arbetet i kapitel med respektive underrubriker. 

 

Kapitel 1. ger syfte och frågeställningar samt en liten bild av mig som författare och 

bakgrunden till varför jag valde att berätta Christinas historia.  

 

Kapitel 2. beskriver metodval. Den ger en ingående förklaring av livsberättelsemetoden, vad 

den går ut på och hur man går tillväga. 
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Kapitel 3. är Christinas berättelse värvad med litteraturstudier. Den delas in i tre huvudteman: 

Livsberättelse: handlar om hennes barndom, uppväxt, intressen, familj mm.  

Yrkeshistoria: studier, yrkesval och yrken.  

Besjälat lärande: Beskriver hennes tankar kring ett besjälat lärande samt lyfter fram hennes 

bok. Berör pedagogens roll och skolans uppdrag. Ger även svar på frågeställningarna.  

 

Kapitel 4. Sammanställning av resultatet från min forskning värvat med mina egna tankar och 

erfarenheter. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att förmedla och lyfta fram Christinas livsberättelse samt hennes bok Besjälat 

lärande, för att på så sätt finna svar på frågeställningarna: 

• Vad menas med besjälat lärande?   

• Vad kännetecknar en besjälad pedagog?  

 

1.4 Författaren som medkonstruktör - En bild av mig som 
berättelsens tolk 
 
I livsberättelsemetoden kommer vi inte ifrån att författaren är synlig och får vara synlig i 

texten. Det är viktigt att känna till att han eller hon är en s.k. medkonstruktör i berättelsen. 

Min livshistoria är alltså avgörande för de fokuseringar, avgränsningar och urval som gjorts. 

Även valen av teman, referenser och citat har sitt ursprung ur mina tankar och erfarenheter. 

Därför vill jag ge er en liten bild av mig själv och delar av min historia som påverkat mina val 

till mitt arbete. Jag vill även ge er bakgrunden till varför jag valde att berätta Christinas 

historia.  

 

Jag har alltid vetat att det är människor jag vill arbeta med. Under gymnasiet läste jag 

samhällsvetenskaplig inriktning där mitt främsta intresse låg i psykologin, 

religionsvetenskapen samt filosofin. Jag har alltid varit en sökare med stort intresse i 

livsfrågor och livsåskådningar samt estetiska ämnen. Plötsligt stod valet mellan sjuksköterska 

och lärare. Jag provade det förstnämnda och fick då klart för mig att det var lärare jag ville bli. 
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Så jag började läsa den estetiska inriktningen på lärarutbildningen i Karlstad och det var där 

jag träffade Christina. Jag hade henne som lärare under en 10 veckors kurs i ”Människans 

estetiska och kulturella uttryck”. Jag fastnade genast för hennes färgstarka personlighet och 

den pedagogik hon stod för. Hennes lektioner kändes levande och hon var hela tiden 

närvarande i sin lärarroll. Jag kände att under Christinas lektioner fick vi möjlighet att växa 

som människor, vi var delaktiga aktörer och inga åskådare. Under tiden fick jag höra att 

Christina höll på att skriva en bok tillsammans med sin man Bo Dahlin och kollegan Rutger 

Ingelman. Boken skulle handla om en mer levande pedagogik. Jag blev nyfiken på den men 

den var ännu inte färdig. Sedan hade jag inte Christina något mer under hela min utbildning. 

Men minnet av henne som den mest inspirerande läraren under min lärarutbildning fanns kvar 

och jag kunde fortfarande inte riktigt släppa henne. Det var något speciellt med hennes person 

och pedagogik som jag fastnat för. När jag sedan fick vetskap om livsberättelsemetoden som 

en ny examensmetod och vad den gick ut på så visste jag direkt att jag ville återknyta min 

kontakt med Christina. Jag ville ta del av hennes livsberättelse och lärarroll samt hennes syn 

på vad ett besjälat lärande innebär. 
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Kapitel 2. 
 

2.1 Metod 
 

2.1.1 Livsberättelsen som metod 
 
Det här arbetet grundas på Christinas livsberättelse och hennes bok Besjälat lärande. Jag vill 

här ge en förklaring till vad som menas med livsberättelsen som en metod. 

Livsberättelsemetoden i sig är ett redskap för att sätta sig in i andra människors liv och 

därmed öka förståelsen för andras sätt att leva. Många antropologer och etnografer har använt 

sig av livsberättelser för att förstå människor som lever i en annan kultur än forskarnas. Den 

har även använts mycket av sociologiska forskare, som undersökt livet hos människor som 

befunnit sig i samhällets utkant, såsom kriminella, drogmissbrukare och prostituerade (Rhöse, 

2003).  

 

Metoden är mycket gammal i sig och har använts i flera århundraden för att gestalta religiösa 

personers liv. Den har även använts inom andra områden såsom medicin, psykologi, historia 

och terapi m.fl. (Pérez Prieto, 061116). Den grundar sig på den enskilde individens berättelse. 

Syftet är att lyfta fram och sätta den berättande människan och hennes berättelse i centrum. 

Hennes historia används sedan som grund för att försöka förstå de händelser hon berättar om. 

Livsberättelsemetoden är en kvalitativ intervjuforskning där det är viktigt att ta berättelsen på 

allvar och verkligen lyssna på den (Petersen, m.fl. 2007). Berättelsen handlar om det förflutna, 

men det förflutna berättas alltid i nuet och färgas på så sätt alltid av nuet och de erfarenheter 

berättaren har just nu. Det är även viktigt att förstå att det inte finns något rent fönster en 

forskare kan titta in genom, för att upptäcka en människas inre liv. Innehållet är färgat av det 

berättaren vill lyfta fram ur sitt liv (Pérez Prieto, 2006). 

 

Slutligen ligger materialet i min hand och det är jag som bestämmer berättelsens konstruktion. 

Det försöker jag göra genom att återge Christinas berättelse så exakt jag kan och citera så 

mycket som möjligt av hennes egna ord. Även om jag försöker vara objektiv så måste läsaren 

förstå att det är med mina färgade glasögon ni för ta del av Christinas historia. Jag kan inte 

lägga bort alla mina värderingar, tankar och känslor, vilket inte heller är meningen eftersom 
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denna forskningsmetod bygger på undersökning av ett ämne som intresserar forskaren med 

hjälp av livsberättelsen.  

 

2.1.2 Life history 
 
Ett viktigt steg i livsberättelseforskningen är att gå från de personliga erfarenheterna till den 

tid och kultur som erfarenheterna gjordes. Det kallas för att gå från life stories till life history 

(Petersen, m.fl. 2007). Livsberättelsen sätts då in i dess historiska, kulturella och samhälleliga 

kontext, för att underlätta förståelsen och öka trovärdigheten av berättelsen (Rhöse, 2003). För 

att öka trovärdigheten av Christinas berättelse har jag valt att sätta in den i en samhällelig 

kontext. 

 

2.1.3 Mötet 
 
Den här studien grundas på ett möte mellan mig, en student och Christina, en lärarinna jag 

haft under min lärarutbildning. Syftet är att ta del av hennes livs- och yrkeserfarenheter 

genom livshistorieintervjuer. Intervjuerna liknade mer öppna samtal där jag hade tre 

huvudfrågeställningar som var och en födde en massa nya frågor. 

 

•  Livshistoria: Vem är du som person? Uppväxt? Vad gör du och vad har du gjort? 

Tankar och drömmar om livet?  

• Yrkeshistoria: Vilken utbildning har du? Berätta om din skoltid. Hur kom det sig att 

du blev lärare vid universitetet samt författare? Vilka förändringar har skett i din 

yrkesroll? Har den ändrat karaktär eller har du arbetat med annat tidigare? Vilka 

planer, tankar och drömmar har du med ditt yrkesliv? 

• Syn på besjälat lärande: Vad menas med besjälat lärande för dig? Är det möjligt och 

viktigt? Hur tror du att en lärare kan bli besjälad? Hur blir en undervisning besjälad? 

Hur har tankarna på detta lärande påverkat din undervisning? Hur kom det sig att ni 

författade boken? Hur har ni bemötts med er bok?  

 

Samtalen ägde rum hemma hos Christina. Vi träffades tre gånger och samtalade mellan två till 

tre timmar vardera gången. Under första mötet berättade hon mest om sin bakgrund: barndom, 

skola, intressen mm. Sedan kom vi in på hennes livsfilosofi och där fastnade vi. Nästa samtal 

 - 11 -



  

handlade om relationer, förhållanden, familjen, yrkesliv samt drömmar och framtidsvisioner. 

Tredje samtalet utgick från besjälat lärande. Intervjuandet bandades, sedan skrev jag ner varje 

ord som sades under samtalen till en råtext. Jag markerade pauser, skratt, hostattacker samt 

avbrott av olika slag.   

 

Redogörelse för de markeringar som förkommer:  

” ”= Samtalpersonens utsagor  

..= kortare pauser  

…= längre pauser  

 [---]= utelämnad text  

kursiv= titlar  

’ ’= samtalpersonen citerar någon annan  

[ ]= mina förklaringar 

 

2.1.4 Etiska överväganden 
 
Christina tog del av råtexten för att avgöra om det var något hon ville ta bort, ändra eller 

tillägga. Samtidigt kunde hon reflektera över innehållet och utveckla och fördjupa sig till 

nästa intervju. Jag informerade henne tidigt om vad som gällde vid intervjuandet, hon 

behövde bara berätta det hon själv ville och hon hade rätt att dra sig ur när som helst. 

Samtalen grundar sig på frivilligt deltagande och har skett i enighet med de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet  

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet  

      (Vetenskapsrådet, 2002) 

Gällande konfidentialitetskravet så var det svårt att avidentifiera Christina. Hon är redan en 

offentlig person i och med att hon är författare till boken Besjälat lärande och denna bok 

utgår jag ifrån i mitt arbete. Jag tillfrågade Christina och hon gav sitt samtycke till att inte 

avidentifieras. 
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2.1.5 Intervjuarens roll 
 

”En historia berättas alltid av någon för någon. En av de viktigaste aspekterna av en muntligt 

framförd berättelse är således skådespelet mellan den som berättar och den som lyssnar” 

(Johansson, 2005, s.243). Lyssnaren har här en väldigt viktig roll för berättelsens utformning. 

I den traditionella bilden av en kvalitativ livshistorieintervju intar intervjuaren en passiv roll, 

men är en aktiv lyssnare som nickar instämmande och uppmuntrande istället för att fråga för 

mycket (Pérez Prieto, 2006). Beroende på vilka signaler den lyssnande sänder ut kan det 

påverka berättaren att berätta sin historia på ett sätt som han eller hon själv kanske inte skulle 

ha valt utan påverkan. Under Christinas och mina samtal var det lätt för mig att inta 

den ”passive” lyssnarinställningen. Christina är en god berätterska som äger en stor 

inlevelseförmåga. Hon använder sig mycket av berättandet och dess krafter i sin undervisning 

och har inga problem att uttrycka sig.  

 

2.1.6 Holistiskt perspektiv 
 
Syftet med uppsatsen är att återge berättelsen ur ett holistiskt perspektiv. Detta synsätt 

förespråkar helheten i en persons livsberättelse och ser på livet ur dess olika dimensioner. 

Enligt Lieblich (1998) delas life history in i en form för analys där första perspektivet 

fokuserar på Holistic-content och Holistic-form, en delad förståelsemodell. Vilken innebär att 

man använder hela livsberättelsen och utgår från innehållet som analyseras och förmedlas. 

Vad är det hon berättar? Sedan ser man på hela berättelsens struktur och form. Hur berättas 

den? Berättar hon kronologiskt eller tematiskt? Återger hon andras berättelser? (Lieblich, 

Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998). Inspirerad av Libelich använder jag mig av den holistiska 

formen i analyserandet av Christinas berättelse. Jag återberättar helheten i hennes historia och 

följer mestadels den struktur och ordning i berättelsen som hon skapat med hjälp av mina 

huvudfrågeställningar.  
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2.2. Analys och tillförlitlighet 
 
Analysen av livshistorieintervjuer pågår kontinuerligt under hela arbetet och är inte något som 

sker i slutändan av forskningsprocessen. Den startas redan under första samtalet då jag som 

forskare tar emot information, bearbetar och försöker förstå vad intervjupersonen berättar 

(Pérez Prieto, 2006). Efter varje samtal följde en ganska intensiv period då jag lyssnade på 

bandet flera gånger och skrev ordagrant ner hela intervjun. När alla intervjuerna var slutförda 

och nedskrivna hade jag en råtext på sjuttio sidor i min hand. Vilket var resultatet av 

sammanlagt ca sju timmars intervjuande. Därefter följde en ny intensiv period av läsande och 

lyssnande på intervjuerna om och om igen för att hitta en röd tråd, samt olika centrala teman 

att dela in texten i. Sedan valde jag metod för analys och fann att Libelich holistiska analys 

passade mitt syfte bäst. Den gick ut på vad jag redan påbörjat, att se till berättelsens helhet, 

finna olika mönster och dela in den i centrala teman. När jag funnit ut de största temana som 

barndom, skoltiden, läraryrket, sökandet och om besjälat lärande började jag skala av texten. 

Under tiden fann jag nya teman, gjorde ytterligare avskalningar och fortsatte så tills jag tyckte 

jag fann en röd tråd.  

 

Merparten av berättelsen återges kronologiskt med undantag för återblickar av olika slag. Jag 

har valt att redovisa den efter Christinas ordningsföljd som i grunden bygger på de tre 

huvudfrågeställningarna jag haft, livshistoria, yrkeshistoria och besjälat lärande. Parallellt 

med analyserandet gjorde jag en litteraturstudie som sedan kom att vävas samman med 

Christinas berättelse. Under den skriftliga processen försökte jag formulera och presentera 

Christinas berättelse och de tankar den väcker hos mig. Jag har även valt att låta det finnas 

många och ibland långa citat från Christina med i texten. Syftet är att göra berättelsen till 

hennes samt ge läsaren en bild av Christinas personlighet genom hennes egna uttryck. Hennes 

citat ökar också tillförlitligheten i uppsatsen. Men i slutändan handlar det om min 

rekonstruktion av Christinas historia även om jag försökt hålla mig så nära hennes berättelse 

som möjligt 
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Kapitel 3. 
 
Det här arbetet bygger på Christinas livsberättelse. Samtalen ägde rum i Christinas hem i 

Karlstad, där hon bor med sin man Bo Dahlin och katten Picasso. I hela hemmet fanns en svag, 

behaglig doft av rökelse. Atmosfären var lugn och rogivande. Jag kunde inte låta bli och titta 

på alla väggprydnader som vittnade om att de rest runt en hel del i världen. Där hängde tavlor 

och figurer från Afrika, Indien och Kina mm. och på golvet låg en Tibetansk matta från Nepal. 

Vi började aldrig samtalen direkt på, utan började med att dricka te, fika och prata lite allmänt 

om våra liv. Christina är väldigt lätt att prata med, hon är öppen och lyhörd. 

 

Berättelsens struktur bygger på samtalens tre huvudfrågeställningar: livshistoria, yrkeshistoria 

och syn på besjälat lärande.  

 

3.1 Christinas berättelse 
 

3.1.1 Vem är Christina? 
 
Christina arbetar som adjunkt i svenska och drama vid Karlstads universitet, hon har stort 

intresse i de estetiska ämnenas roll för lärande och utveckling. Redan som elvaåring visste 

Christina att det var språklärare hon ville bli, inspirerad av en magister hon haft. Christina är 

född och uppvuxen i Karlstad. När hon var liten insjuknade hennes pappa i TBC, vilket var en 

svår tid för hennes familj. Christina var mycket hos sin farmor som var väldigt betydelsefull 

för henne. 

 

 Efter folkskolan började Christina på flickskolan vid Tingvalla i Karlstad. Där såg hon fram 

emot filosofilektioner och blev besviken när de saknades i undervisningen. Christina anser sig 

alltid ha varit en liten filosof som undrat och ställt frågor. När hon var ung saknade hon att 

ingen pratade om livet. Så småningom mötte hon en själsfrände. Tillsammans studerade de 

litteratur och filosofi. De började även med zen-meditation hos en biktfar i katolska kyrkan. 

Tack vare honom kom de i kontakt med andra människor som även de hade andliga intressen. 

Kollektivet i Fryksåsen hade stor betydelse för Christinas fortsatta utveckling. Där träffade 

hon likasinnade, människor som tänkte och som ville skapa något alternativt. Där bodde även 

Bo Dahlin som senare kom att bli Christinas man. Slutligen upplöstes kollektivet och några 
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fortsatte att träffas i grupper. Hon blev tillsammans med ”Bosse” och tyckte det var fantastiskt 

att ha en man som var intresserad av samma saker som hon själv. När hon var 32 år fick de 

sonen Andreas som har stor betydelse i deras liv. Sedan han var liten matades han med sagor 

och riddarberättelser. Han är idag mycket intresserad av fantasy och livespel. Christina och 

Andreas håller på att skriva en fantasy bok tillsammans. När han flyttade hemifrån upplevde 

Christina en stark separationsångest. Hon tycker det är sorgligt att vi i vårt samhälle inte 

pratar mer om de svåra frågorna och upplevelserna vi har vid förluster samt stora förändringar 

under livets gång.  

 

År 1967 började Christina läsa svenska och engelska vid Karlstads universitetsfilial. När hon 

tagit sin fil.mag. kom larmrapporter från lärarhögskolans rektor att det var för många lärare 

och för lite jobb. Men Christina följde sin känsla och fortsatte utbildningen, hon har alltid trott 

att om man verkligen vill något så kan man bli det. Christina jobbade som gymnasielärare 

under flera år. Under tio år var hon språklärare på Tingvalla gymnasiet och senare även 

dramalärare. Sedan slutet av 1980-talet började hon arbeta på universitetet.  

 

Resandet och sökandet har varit en central del i Bo och Christinas liv. De har gjort flera turer 

till Indien och träffat flera andliga mästare. De bodde även i Katmandu en tid då Bo var där på 

ett forskaruppdrag. Där inspirerades de mycket av den tibetanska buddhismen. På senare tid 

besökte de även ett Buddhistcenter i Spanien. De har även rest runt mycket i Europa och 

träffat andliga ledare som bl.a. den franske författaren och föredragshållaren Jacques Dropsey. 

Idag har Christina en ledsagare som heter Echart Tolle. I sina böcker vill han visa oss hur vi 

kan få fram en ny och mer kärleksfull värld (Tolle, 2007).  

 

Christina och Bo har länge känt en önskan att hitta andra vägar in i skolan. De tyckte att själen 

inte får plats i dagens skola, förskola och fritidshem. Resultatet blev en bok, Besjälat lärande, 

som de författade tillsammans med vännen och kollegan Rutger Ingelman. I den argumenterar 

de för en fördjupad pedagogik med meningsfull kunskap och personlighetsutveckling som 

dess byggstenar. 
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3.1.2 Barndom och uppväxt  
 
”Från början var det ju så att jag är faktiskt född här i Karlstad. [---] Det kan ju kännas nu då 

när jag är 59 år alldeles snart (november 2006), så kan det ju kännas som jag skulle velat ha 

bott någon annanstans också. Men så här var det att när jag föddes så var min pappa svårt sjuk, 

för på den tiden så dog ju många i TBC. [---] Dom trodde inte att han skulle klara sig.. men 

jag var ju liten så jag förstod ju inte det va” berättade Christina. I början av 1900-talet var 

tuberkulos en ganska vanlig och dödlig infektionssjukdom. Tuberkelbakterien angriper främst 

lungorna och kan finnas vilande i kroppen under många år innan man blir sjuk. Man får en 

långvarig hosta och känner ibland smärtor i bröstkorgen, allmäntillståndet försämras. Det är 

en svår sjukdom som idag oftast fullständigt botas med läkemedel (http://xn--

sjukvrdsupplysningen-0zb.se/artikel.asp?CategoryID=21238,07.04.27).  

 

Hon minns denna period som en ganska svår tid för hennes familj. Hennes mamma måste ge 

sig ut och arbeta för att kunna försörja familjen vilket inte var så vanlig på den tiden. Under 

tiden fick Christina vara mycket hos sin farmor som hon beskriver med värme. ”Farmor 

söruru hon var solen i mitt liv”.  Hon hade även en god kontakt med sin faster. Christinas 

pappa överlevde sin sjukdom och hon fick en lillasyster så småningom. Men sjukdomen kom 

tillbaka och hennes pappa hamnade på sanatorium i Arvika, där låg han i flera år.  

 

Förutom pappans svåra sjukdom och problemen kring den minns hon sin barndom som en ljus 

och lycklig tid. Hennes farmor och farfar hade en sommarstuga där hela släkten brukade 

samlas på somrarna. Det tyckte alla barnen var jätteroligt. ”Där sov vi huller om buller och ju 

flera vi var desto roligare var det”.  

 

Christina berättar att naturen alltid varit en central del i hennes liv, hon har alltid älskat djur 

och natur. När hon var tonåring började hon och en vän arbeta i Lillskogen på 

Mariebergsskogen. ”Dom skulle väl ha några tjejer som gick och krattade hos kaninerna och 

gav kattungarna mjölk och såg till att de inte hoppade över stängslen och så där.. och det 

tyckte ju vi var jättekul”. Men när djuren blev för många mindes hon att personalen brukade 

avliva ett flertal smådjur. Christina tyckte det var fruktansvärt och gjorde allt hon kunde för 

att försöka placera ut djuren och ibland så lyckades hon. ”Det var en härlig tid då man var 

barn och fick frossa i djur”. Christina arbetade där under 6 somrar och var väldigt stolt över 

att hon ordnat med arbetet själv. Hon tjänade 200 kronor i månaden och det tyckte hon var 
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jättemycket pengar på den tiden. Då hade hon råd att köpa egna ridkort och rida så mycket 

hon ville. ”Jag var en sån där riktig hästtjej.. jag var alldeles lycklig när jag kom upp på en 

häst. Det var märkligt alltså hur det kändes att få rida och jag red ganska så länge faktiskt”. 

Christina red tills hon var 17-18 år sedan tog intresset för killar över. Men hon gjorde 

fortfarande ofta ridturer när hon var ute och reste som t.ex. när hon var i Spanien. 

 

3.1.3 ”Filosofen” 

  
Christina berättar att så långt tillbaka hon kan minnas så har hon alltid varit en liten 

filosof. ”Jag kommer ihåg att.. jag skrev väl om det var i Besjälat lärande att jag längtade så i 

gymnasiet att filosofin skulle komma.  Jag är ju så gammal så jag gick ju i flickskola, vet du”. 

Flickskola är en teoretiskt inriktad skolform enbart för flickor. Det fanns ingen av samhället 

bildad institution för flickor före folkskolan, missnöjet med okvalificerad undervisning för 

flickor resulterade i grundandet av flickskolan. Den första flickskolan i Sverige grundades år 

1786 av Herrnhutiska brödraförsamlingen i Göteborg. Från 1928 kunde skolorna begära att 

kommunaliseras och från 1956 började skolformen avvecklas (Nationalencyklopedin, 1991). 

En stor del av flickskolans utbildning gick till en början ut på att lära sig husmoderliga sysslor 

(Nordström, 1987).  

 

”Jag gick ju där nere vid Tingvalla fast mot älven då och sedan så sökte man ju först då till 

den vanliga folkskolan och sedan sökte man därifrån till gymnasiet då.. och då gick jag fyra år 

där va”. Filosofi var av stort intresse för Christina och när den inte ingick i skolämnena sökte 

hon sig till komvux. ”Jag lyckades faktiskt trots min ålder då va och ta mig in på komvux”. 

Men hon kunde inte gå i två skolor samtidigt så hon tvingades sluta på komvux och filosofin 

fick vänta. Christina har alltid undrat och ställt sig frågor om livet och dess mening. 

Livsfrågor och sökandet efter en högre mening och en mer besjälad tillvaro löper som en röd 

tråd genom hela hennes livsberättelse. Sökandet har i sin tur lett till att hon funnit många 

alternativa metoder.  

 

I hemmet pratade de inte så mycket om livet. ”Det var mest om vardagen och att överleva”. 

Själsfränden fann hon i en kvinna som var av samma generation som hennes föräldrar, vars 

son hon haft ihop det med ett tag. De utbytte tankar och filosofier. Tillsammans hittade de en 

tidningsartikel som handlade om en munk som var pater och biktfar nere i katolska kyrkan 
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som fanns på Drottninggatan på den tiden. Han hette Bernard och hade ett intresse som 

grundade sig i Zen-meditation. Christina och hennes väninna deltog i en studiecirkel där de 

lärde sig zen-meditation, läste och mediterade. Zen-meditationen har sitt ursprung i 

buddhismen. Under meditationen försöker man tömma sitt sinne på tankar (Enomia-lasalle, 

1977). I västerländsk kristen tradition kallar man hellre tömmandet av tankar för 

kontemplation (Forum, 1996). Meditationen kallas även för zazen ”sittande meditation”, man 

sitter i en speciell ställning, orörlig en stund av stilla uppmärksamhet. Man begränsar inte 

uppmärksamheten genom att fokusera på ett speciellt meditationsobjekt utan lär sig istället 

vidga uppmärksamheten och vara medveten om omvärlden. De flesta zen-mästare lägger ner 

mycket arbete på ställningen under meditationen. När tankar och intryck stiger till 

praktiserarens medvetande ska han, hon bara låta dem passera, utan att lägga någon vikt vid 

dem (Smith, Wilks, 1994).  

 

Christina och hennes väninna tyckte att Bernard var ”jättebra”. ”Och det blev ju, ja det blev ju 

öppningen till en annan värld för mig”. Christina fortsatte att gå hos Bernard under flera år, 

sedan utvecklades det hela. Där fick de nya kontakter med en amerikansk man som hette Rom 

Edvy som kom till Karlstad och höll kurser i flera olika andliga fält. Enligt Christina var han 

en ganska märklig man.  
 

Det bara höll på att utvidgas och hända nya saker va och Rom hade då grundat något.. eller ja 

startat något slags kollektiv vid Frykåsen framför Kil och borta i tjottahejti. Och då var vi ju på 

70-talet.. och då var det ju inne med att bo enkelt och billigt och odla och dom hära kollektiven 

som växte upp då va. [---] Men det här var ju ett kollektiv med filosofi då dessutom, för dom 

som gick där hade gått på en skola i England.. som hade samlat ihop ganska mycket esoterisk 

kunskap genom en lärare som hette Gordiet som dog -78. Men han hade då gett ut sina 

kunskaper till ett gäng.. ja och han var ju rätt så känd. Och där var det en engelsk vetenskapsman 

som hette Bennet som var med och han grundade en skola i England, eller det kanske blir för 

rörigt det här men han grundade en skola i England och på den skolan hade Rom gått och där 

hade dom andra gått som bodde på det där kollektivet då så alltså när dom hade gått på den 

skolan så kände dom att ”Nej vi vill inte leva liksom i varsin lägenhet och så utan vi vill göra 

något annat”.. utan därför så grundade dom det här kollektivet.. och där var Bosse, min man. [---] 

Man kunde bara hoppa in i någonting där då. Det var som att hoppa in i en kurs som ständigt 

pågick där då och det var att jobba ute på fält så man hade lite psykologiska övningar med sig 

och man hade diskussioner och man läste och hade danser. Gordiet hade samlat ihop som man 

kallade det heliga danser från hela världen, ifrån olika mystiska fält då.. och dom hade man 

liksom med sig då som vi gjorde på eftermiddagarna.. och vi åla och vi sjöng och ja.. och så där 

höll vi på hela dagarna och jag tyckte det var jättehärligt att få kontakt med dom. Men jag tyckte 
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ju att det dom gjorde där var himla bra och intressant och jag fick med mig jättemycket därifrån 

tyckte jag. Där är äntligen några människor som tänker och vill någonting och som skapar något 

alternativt, något annat.. en annan vardag och sådär va.. så jag såg upp väldigt till dom då och 

allt vad dom höll på med som Tarotkort och I Ching och ja det var liksom ändlöst med 

spännande saker som dom hade på lager tyckte ju jag då. Men sen så småningom.. så upplöstes 

det. 

 

3.1.4 Resenärerna 
 
De fortsatte att ha lite grupper i Karlstad och samlades hos varandra för att meditera, recitera 

texter och göra heliga danser men sen så flyttade folk på sig. ”Och Bosse han blev liksom 

kvar” skrattade Christina. ”Ja så då kom vi väll på, han hade väl liksom tänkt att ja det kanske 

skulle kunna gå med oss två och så här. [---] När vi kom tillsammans då Bosse och jag… så 

tyckte ju jag då att det var fantastiskt att ha en man då som var intresserad av samma saker 

som jag. Och vi har ju gjort då många, många turer i världen där vi har besökt Krishnamurthy 

då tillexempel. [---] Men sen så var det ju olika shejker och olika andliga lärare då va och 

även tibetaner då. [---] Vi åkte runt i Indien och i Europa”. Bo och Christina gjorde flera resor 

till Indien. I norra Indien besökte de gurun Baba ye som dog när han var väldigt ung. De 

stannade i hans läger dit det kom människor från hela världen. Senare reste de till södra Indien 

och letade efter en mästare de inte fick tag i. ”Och sedan var vi i västra Indien långt ute i 

tjottahejti, men det var väl nån guru där då som Bosse fått nys om…”. 

 

Jag frågade Christina om det var någon speciell filosofi hon fastnat för. Hon svarade att de 

känner mycket för den tibetanska buddhismen. Tibetansk buddhism även kallad för lamaism 

säger sig vara den fullständiga formen av buddhism och innefattar theravadas 

klosterorganisation och klosterdisciplin, mahayanas filosofi och psykologi samt vajrayanas 

meditationsmetoder. Den infördes under olika omgångar under 700-1200- talen e.kr. av ett 

flertal indiska mästare (Nationalencyklopedin, 2003). Dalai Lama är den tibetanska 

buddhismens religiösa överhuvud. Den tibetanska buddhismen består av fyra större skolor och 

ett antal mindre. Det viktigaste budskapet är att praktisera barmhärtighet och medkänsla mot 

alla levande varelser. Tron på reinkarnation är central (The fourteenth Dalai Lama, 2002).  

 

Bosse hade ett forskningsuppdrag tillsammans med en professor i Katmandu under en tid. 

Christina och sonen Andreas som då var 12 år var med på resan. ”Ja men vi kände ju det då 
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att vi trivdes väldigt bra då i dom tibetanska templen och med det tibetanska folket, dom är så 

fredliga och milda. Och sen så var det inte så längesedan vi satt och mediterade på ett ställe i 

Spanien, O`Tse Ling, alltså det är uppe i Sierra Nevada uppe i bergen. Där så sägs det att det 

fötts en lama där som var den dära Lama Yeshe som vi träffade en gång i Stockholm”. Där 

har de byggt upp ett riktigt buddhistiskt center med små grottor och små stenhus, där man kan 

gå i retreat. ”Så där var vi en sommar då ett tag”. När de kom hem bestämde de sig för att 

sälja radhuset och hitta ett hus på landet. ”Något eget retreatställe då va”.  

 

Christina och Bo har lyssnat till flera olika andliga ledare, de har läst mycket och deltagit i 

många kurser. En tid hade de Jacques Dropsy som ”guru”. ”En fransman som har ägnat 

väldigt mycket tid av sitt liv åt zenbuddhismen. [---] ”Han har skrivit böcker också. Han tar 

upp ganska mycket med kroppen då med Tai-Chi och så där då (hostning). Så där var vi under 

ganska så många år också”. Sedan har Christina utbildat sig till rosenterapeut. Rosenterapi 

beskriver hon som ”en slags massage med en slags andlig dimension i”. Detta håller hon på 

med än idag. Men nu känner hon att hon fått ut det mesta av allt ”kursande” och insett att hon 

inte kan ”ränna på kurser hit och dit”.  

 
Tillslut så kan det bli lite ”spiritual materialism” utav det. Ååååhh vilken spännande människa, 

ååhh vilken spännande kurs och så…[---] Så nu känner jag så väl att nu är det jag liksom som 

måste… Ja, jag kan åka upp till landet och så där och ta nästan inget med och det är tomt och 

kallt och jag eldar och katten har jag med mig. Det här är livet liksom det finns ingenting att jaga 

det är väl det jag menar.. och jag, jag har väl en liten vad ska jag säga.. ledsagare.. [---] en man 

som heter Echart Tolle.  

 

Echart Tolle är född i Tyskland och har sedan han skrev boken Lev livet fullt ut etablerat sig 

som en av vår tids ledande andliga lärare. I sina böcker vill han visa oss hur vi kan få fram en 

ny och mer kärleksfull värld (Tolle, 2007). Hans budskap är att vi måste lämna vår felaktiga 

identifikation med egot och se på oss själva med nya ögon.  För att detta ska kunna ske måste 

det till en radikal förändring i vårt medvetande (Tolle, 2002).  

 
Jag tycker att han är så braaa och han är väldigt bildad också, man märker det att han kan sina 

mästare och han kan sina religioner och han gör en modern filosofi tycker jag.. [---] jag läser han 

nästan varje dag. [---] Jag tycker att Tolle han ger hopp om man säger så.. för sen finns det andra 

som Krishnamurthy som talar så med.. liksom så oåtkomligt med det han talar om medan Tolle 

han menar att.. det finns i den hära An new Earth där han är inne på att man kan se ibland när 

människor verkligen går upp i sitt arbete. Det kan vara en servitris eller det kan vara vem som 
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helst som verkligen går in i det fullt ut.. alltså att man riktigt ser att man kommer utanför den 

dära egoistiska liksom. Ja egots grepp där och dom kommer ut i en annan dimension och då kan 

dom verkligen ge någonting av sig själva. Han pratar om det på ett mycket mer hoppfullt sätt 

än…många.  

 

3.1.5 Stora förändringar 
 

Jag tycker ju att jag har förändrats någonstans inuti med åren. [---] Perspektiven förändras och 

jag tycker att vi pratar för lite om sådana saker. [---]  Det är ju ett litet tema tycker jag som 

kommer igen i flera tappningar som jag reflekterar över alltså.. Det här i livet att varför pratar vi 

inte mer om såna hära saker som dom stora förändringarna. När man får barn, när man gifter sig, 

när man flyttar hemifrån, när ens föräldrar dör, alltså stora genomgripande förändringar, 

förluster.. Alltså hur blir det då egentligen? Det tycker jag är sorgligt att vi har en sån här lite.. ja 

jag tycker vår kultur är fattig eller jag vet inte hur jag ska kalla det. [---] Och ändå känner ju jag 

ganska många människor som inte är ytliga liksom utan som har djupare intressen. 

 

 Christina önskar att det fanns en större beredskap hos människor att ta upp de stora 

förändringarna som är svåra att gå igenom. Hon menar att vi inte är i kontakt med det som är 

viktigt i våra liv utan är fångade i det yttre och i oväsentligheter. Våra perspektiv är 

snedvridna men när plötsligt livet hänger på en skör tråd och man lever nära döden så tror hon 

att det är det något perspektiv som ”vrids” rätt inom en. Vi inser plötsligt vad som är viktigt 

och låter det få vara viktigt anser hon. Hon menar att vi skulle kunna få in mycket av det i 

pedagogiken.  

 

En stor förändring skedde i Christinas liv när sonen Andreas föddes. Det var en dramatisk 

början då han föddes sju veckor tidigare än beräknat. Han måste ligga i respirator en tid p.g.a. 

av att hans lungor inte var fullt utvecklade.  

 

Christina är väldigt glad över att Bosse och hon ”sådde något slags sagofrö” i honom. De 

berättade och läste mycket sagor för honom, han tyckte särskilt mycket om riddarberättelser 

och fantasy. När familjen reste till Katmandu var Andreas tolv år gammal, under den resan 

läste han ut hela Sagan om ringen trilogin. Han fick senare ett stort intresse för live spel. 

Christina och Andreas har även börjat skriva en fantasy bok tillsammans. ”Vi har väl skrivit 

en tredjedel och vi är uppe i.. ja det är väl 150 sidor. [---] Jag är så rädd att han ska säga 

liksom att nu lägger vi av med det här, men det gör han inte. [---] Vi skriver på varsitt håll då 
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så vi får göra upp.” Christina har alltid varit intresserad av sagor och myter men fantasy-

intresset har nog växt fram mer med sonen Andreas. 

 

Hon berättar också om den fruktansvärda separationsångesten hon fick när Andreas flyttade 

hemifrån.  

 
Det har jag egentligen inte berättat för honom riktigt än.. Ja, han ville ju liksom in på den hära 

biotekniken på Chalmers och det var ju liksom väldigt svårt. [---] men han ville till Chalmers då 

och så hade han ju toppbetyg så han kom ju in där va. [---] Så bara hux flux så packade vi ner 

och åkte med ner till Göteborg och så dära. [---] Men jag hade ju inte tänkt på hur det skulle 

kännas för mig va. Så det var ju jättesvårt, och jag tycker ju det med livsberättelse och så där.. 

hamnar jag igen att jag tycker att vi pratar för lite. Jag tycker inte att jag hade hört nån utav alla 

som jag kände att nu har min dotter flyttat hemifrån och det är så hemskt liksom. Så då började 

jag fråga då. [---] Jag tycker inte att jag mötte någonting sådär som liknade mina upplevelser. En 

del tyckte det var ganska skönt när dom flyttade.. Det var faktiskt ganska många som tyckte det 

(skratt).. och det kan jag väl förstå på sätt och vis och så då va men just hur tomt det skulle bli, 

det hade jag ingen föreställning om. Så att jag led alltså och så tyckte jag att.. jag tittade på min 

man och jag tyckte han såg annorlunda ut.. Jag tyckte att han blev en annan på något vis när inte 

Andreas fanns längre hemma då (medlidande skratt båda). Men vad jag skulle säga att.. det är ju 

också så sen att det börjar något nytt som man kanske inte vet och som inte jag gjorde heller då 

utan jag.. åååhh.. åååhh.. jag har förlorat honom ungefär och så där va.. och varför gjorde jag 

inte det och varför tog jag inte tillvara på honom mer och sånt där. 

 

Förlustkänslan var stark hos Christina men så småningom insåg hon att hon inte förlorat 

honom. Förhållandet fortsätter men på ett annat sätt än de var vana tidigare.  

 
Men då vet man kanske inte att det börjar ett nytt liv.. liksom att nu måste vi hitta varandra på 

nytt då.. på ett annat sätt då.. Och det märker jag ju att han vill ha kontakt då och vi har ju gjort 

många resor.. väl flera resor tillsammans och det då tycker han väl är kul. Och han kommer ju 

hem mycket och jag har varit därnere.. och det är ju jättekul att vara med och se vad som händer 

i hans liv nu då va. 
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3.1.6 Lärarstudenten 
 
Grunden till Karlstads universitet lades år 1843 då det statliga folkskoleseminariet etablerades 

i Karlstad. Till en början var det endast 50 manliga seminarister som startade sin utbildning i 

en lokal i centrala karlstad. Under mer än 100 år hade folkskoleseminariet endast manliga 

elever. Det var först under 1950-talet som det startades en utbildning för både kvinnliga och 

manliga småskolelärare. I juli 1967 öppnades en universitetsfilial till Göteborgs Universitet i 

Karlstad och år 1968 omvandlades Folkskoleseminariet till Lärarhögskola. Många anser 

att ”Universitetet i Karlstad” startade år 2000. Det finns även de som anser att den reella 

universitetsprocessen startade den 1 januari 1999 (Andersson, Hidén, 2003). 

 

Christina började läsa svenska och engelska i universitetsfilialen 1967 samma år som den 

öppnades. På den tiden läste man till en examen först och på de betygen sökte man sedan 

vidare till den pedagogiska utbildningen som bara var ett år. ”Det var bara metodik och 

praktik och pedagogik komprimerat då”.  Men när Christina hade läst några år och fått sin 

fil.mag. kom larmrapport från lärarhögskolans rektor. Det var för många lärare och det fanns 

inga jobb. Rektorn försökte övertyga studenterna att byta yrke. Många sadlade om och blev 

sekreterare istället men det ville inte Christina. ”Neej och det är väl någonting som jag alltid 

har trott på så är det någonting som du vill bli.. Ja, så då går man ju inte och lyssnar på nån 

som kommer och säger att nu får du inget jobb va. [---] Så att (skratt) det har jag förmedlat till 

mina studenter och jag jobbade ju på gymnasiet under många år också. Liksom vill du bli det 

där, häng i, häng i liksom och sök och sök”.  

 

Under tiden som det var svårt att komma in på lärarprogrammet vikarierade Christina 

med ”lite alla möjliga läraryrken” och hon hade kurser över ”högt och lågt”. Hon jobbade på 

studieförbund och på kvällarna åkte hon till Ulvsby och Väse för att ”lära bönderna engelska”, 

vilket gav henne många erfarenheter. Hon arbetade även som skolvärdinna på 

Gruvlyckeskolan under ett år. Där öppnade hon en cafeteria och hade någon teatershow. 

Christina har alltid tyckt om att spela teater, i flickskolan bildade de ständigt teatergrupper 

och satte upp sina egna föreställningar och julspel. Sedan gick hon med i en teatergrupp i 

Karlstad. ”Så det har följt mig, jag tycker om att spela apa och klä ut mig”.  

 

Tillslut kom hon in på lärarhögskolan, vilket hon tyckte var ett intressant år. ”Men det är klart 

att jag tyckte väll inte att det gav så mycket. Det som gav något var att träffa människor där 
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men själva metodiken och pedagogiken..[---] Jaa, det var ungefär som att gå och lära sig det 

som jag själv hade varit med om. [---]  Det gav inte så värst mycket mer”. Christina minns en 

kvinna som också studerat till lärare som berättade för henne; ”Du det som jag kunde göra 

och det som jag hade lärt mig liksom och kunnat omsätta, det tog slut efter fyra lektioner”. 

Christina menar att det beror ju på vad man vill bli för en sorts lärare. ”Om man ska stå och 

tröska och mala med en massa reproducerande övningar, då.. men det kände jag ju ganska 

tidigt att det ville jag ju inte då. Utan jag ville hitta mera kreativa begrepp. [---] Och då var det 

ju att leta själv och då var det ju att gå dramakurser då. Och på den tiden fanns det inte 

dramapedagogutbildningar. Dom kom ju först då vet du på folkhögskolorna. [---] Så då gick 

jag ju många såna. [---] Och då var det att ligga i på olika sätt då med kurser och handledning 

och ja försöka att mjölka fram (skratt båda) så man fick en reservoar så man hade en plattform 

att stå på. Ja och som man kunde jobba utifrån då”. 

 

3.1.7 Läraryrket kallar  
 
Redan när Christina var 11 år visste hon vad hon ville bli. Hon skulle bli språklärare. När hon 

gick i fjärdeklass hade hon en ”jättebra” magister som hon såg upp till och som inspirerade 

henne till sitt yrkesval. Han var en person som såg sina elever och han var rättvis. Kanske 

kände Christina av sin kallelse redan som barn. I nationalencyklopedin beskrivs ordet kallelse 

som ”Den enskilda människans av gud givna livsuppgift” (1993). James Hillman som är den 

store inspiratören till Christinas bok Besjälat lärande beskriver kallelsen som det ögonblick 

under barndomen då vi plötsligt visste. ”Det är det här jag måste göra. Det är det här jag vill 

uppnå med mitt liv. Detta är jag” (Hillman, 1996, s.17).  Hillman menar även att varje 

människa kommer till världen med sin speciella kallelse. Kallelsen visar sig som starkast 

under barndomen därför bör vi rikta en särskild uppmärksamhet mot denna tid. Detta är något 

som är särskilt viktigt för pedagoger att tänka på eftersom pedagogen kan ha ett stort 

inflytande i barnens liv (Dahlin m.fl. 2002).  

 

Christina följde sin kallelse, hon blev språklärare och började sedan arbeta på 

Tingvallagymnasiet. ”Så där jobbade jag ju då under ganska många år. Men jag kände ju mig 

rätt så snärjd då så småningom av centralprov, särskilt i engelska”. Hon kände sig inte fri att 

arbeta som hon ville. ”Jag blev lite less på den där insvävningen så att jag la ju av ett tag och 

slutade”. Sammanlagt arbetade Christina på Tingvalla under tio år men efter fem år tog hon 

en paus för en tid. ”Jaa, jo så, jag trivdes ju bra och jag hade bra kontakt med mina elever och 
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jag tyckte det var roligt med dom och vi hade kul tillsammans”. Men så hamnade hon i lite 

konflikter med ledningen. ”Jag hade en klass då som strejkade på ett centralprov (skratt båda). 

[---] Och då tyckte väll rektor då att det var typiskt att det var min klass då va. Att jag hade 

väl liksom.. pushat på.. [---] Så att det var ju, ja, en väldig utredning av det där då. [---] Jag 

hade naturligtvis inte sagt att skit i det där centralprovet, gå inte dit. Det hade jag ju inte sagt 

va.. Men ändå, visst det var väl ingen tillfällighet att det var min klass då va. [---]  Så ja, jag 

kunde väl känna att jag var lite i kläm så där va. Men och andra sidan måste jag säga att dom 

uppskattade mig för det jag gjorde då och.. jag hade alltid något på gång”. Christina slutade på 

Tingvalla för ett tag och började arbeta som mentalvårdare en kort period. Men hon var snart 

tillbaka på Tingvalla igen. ”Dom skulle öppna den här dramaestetiska linjen på Tingvalla och 

då tyckte dom att det var naturligt att jag tog hand om den. Så då kom jag tillbaka liksom”.  

 

Christina började läsa didaktik på lärarhögskolan i Karlstad då Bo Dahlin började undervisa i 

ämnet. Där kom hon i kontakt med personer som arbetade på den svenska institutionen, de 

berättade att de behövde personal. ”De hade några timmar åt någon som kunde ha hand om 

barnlitteratur och sagor”, vilket kändes helt rätt för Christina. I slutet av 1980-talet tog hon 

tjänstledigt från Tingvalla och började arbeta mer på universitetet”. Alltså det tar ju ganska 

lång tid innan man får.. full.. eller att man blir fast anställd då på universitetet. Så jag gick ju 

som löshäst i väldigt många år. Men jag litade ju alltid på att det skulle bli jobb”.  
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3.2 Besjälat lärande 
 

3.2.1 En önskan att hitta alternativa vägar inom skolan 
 
Christina förklarar att det länge funnits en önskan både hos henne och också hos hennes man 

samt hos många andra personer de känner att hitta andra vägar inom skolan. Hon har alltid 

tyckt att ”livspulsen” saknats i skolan och försökt ”hitta andra spår” samt ett ”annat tänkande” 

runt vad det är för någonting vi ska ge våra barn, vad det ska gå ut på? När Christina var 

nyutexaminerad fanns det en förening som hette Aktiv skola. Dit sökte sig personer som ville 

hitta alternativa vägar. Detta resulterade i att de var ett ”gäng” som regelbundet träffades 

under en tid och diskuterade om de skulle kunna öppna en egen skola. Men det var svårt på 

den tiden, för det fanns inga bidrag. ”Ja så att vi tyckte väl tillslut att det blev för komplicerat 

men jag tror att om vi hade samlats och hittat varandra i en sån tid som är nu. När man för 

öppna privatskolor så att säga… Då kanske det hade blivit något annat. [---] Vi samlades flera 

gånger. Jag kommer inte ihåg hur länge vi höll på för det var ju en allvarlig tanke hos oss då”.  

 

3.2.2 Boken Besjälat lärande 
 
De kunde inte öppna en egen skola men tankarna och idéerna kring att hitta nya vägar inom 

skolan fanns kvar och samlades så småningom i en bok. År 2002 utkom boken Besjälat 

lärande. Författarna bidrar med olika kapitel i boken och uttrycker sig ibland i jag-form vilket 

syftar på den som skrivit kapitlet. Boken är ett resultat av flera års samarbete och de står 

tillsammans för hela innehållet. Författarna tyckte att själen inte får plats i dagens skola, 

förskola och fritidshem. De argumenterar för en fördjupad pedagogik med meningsfull 

kunskap och personlighetsutveckling som dess byggstenar. ”Vi menar att om barn under hela 

sin uppväxt får uppleva ett besjälat lärande…kommer det att lägga grunden för ett aktivt 

lärande genom hela livet” (Dahlin, m.fl. 2002, s. 253). Ett av huvudmålen för en besjälad 

pedagogik är att lära sig vara. ”Att lära sig vara är att lära sig älska. Inte bara det som faller en 

i smaken, utan allt som finns, tillvaron eller världen som helhet” (Dahlin m.fl. 2002, s.18). 

 

Författarna är anspråkslösa och anser inte att det de skriver om i boken är något nytt och unikt. 

Tankarna och idéerna är hämtade och lånade från andra människor. Men de försöker bidra 

med att sätta samman dessa tankar till en helhet som kan ge en tyngd åt det som saknas i 
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dagens pedagogiska diskussioner. De hänvisar en del till Rudolf Steiner och 

Waldorfpedagogiken, som de anser har viktiga idéer och perspektiv vi kan lära oss av (Dahlin 

m.fl. 2002). Rudolf Steiner (1861-1925) ägnade sitt liv åt att sprida och utveckla antroposofin 

som ”andevetenskaplig” forskningsinriktning (Steiner, 1982). Han ansåg att antroposofin är 

en väg till allvarlig förståelse av naturen och anden. Den vill öppna portarna till en översinnlig 

värld. Steiner gav bl.a. nya tankegångar till olika arbetsfält t.ex. konst, medicin, religion, 

lantbruk och pedagogik (Steiner, 1963). Han grundade Waldorfskolan, en skola som bygger 

på antroposofins uppfostringssystem. Skolorna lägger speciell stor vikt vid 

personlighetsutveckling och konstnärlig verksamhet (Bonniers familjelexikon, 1983). 

 
Det är ju klart att Bosse tar upp väldigt mycket om Waldorfpedagogiken och Steiner. Han har ju 

gjort en stor utvärdering av dom skolorna och där visar det sig ju också tycker jag, att det här 

med att kunskap inte är någonting som vi ska lära oss för att bli någonting i samhället som vi ska 

tjäna pengar på. Utan kunskap är någonting som är till för mig, att jag måste bli en människa i 

första hand.. Då att dom märker det och att dom eleverna också blir mer mänskliga. Alltså att 

dom blir mer toleranta mot avvikande grupper i samhället. Det är inte alls så att dom blir mer 

individualistiska utan dom har mer.. men visst att dom hittar sig själva som individer men dom 

har mer intresse för samhällsfrågor och engagerar sig i olika projekt och göra. Och att det finns 

mera intresse åt det hållet som dom vanliga eleverna tappar mer och mer… 

 

En annan stor inspiratör till boken är James Hillman som är psykolog, forskare och jungiansk 

analytiker. Christina började läsa Hillmans bok Själens kod under en lång greklandssemester i 

slutet av 90-talet, då hon hade gott om tid att läsa och reflektera.  

 
Hillman kritiserar ju vårt samhälle, att vi inte tar varat på våra ungdomar och han menar att 

väldigt mycket destruktivt som händer i vårt samhälle, som unga står bakom då. Ja, alltså 

kriminalitet och knark och hela det köret med droger också vidare. Inte allt naturligtvis men att 

det är mycket utav det som beror på att vi lever ett så jädra fantasilöst liv (skratt båda), både 

privat och i skolan så att dom protesterar emot det. Därför att han sätter fantasin så oerhört högt 

alltså. Han menar att vår innersta kärna, individualiteten, det sanna jaget eller vad vi ska kalla 

det för. [---] Alla har någonting och i och med att skolan ofta blir så enkelspårig och stelbent och 

fyrkantig liksom. Att man ska drillas till att klara av prov bra och så alltså att skolan kör över 

människors.. ja vad ska vi säga. Människors önskan att bli sig själva, det finns inte utrymme för 

det där. Och därför så pläderar han i den boken att dom vuxna måste våga vara sig själva och 

våga visa sin egen individualitet. [---] Att det då tar tag i barnen och hjälper dom då att öppna 

upp och känna att jag har också någonting. Även om jag är skitdålig i matte och svenska så finns 

det något större som går utöver det här då. [---]  att vi behöver hjälpa dom åt det hållet och det 
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kan vi inte va om vi liksom bara är dom lärare som ska drilla fram dom till en viss kunskap som 

vi har bestämt är kunskap som dom ska klara sig bra på i det här samhället liksom (skratt båda). 
 

 

Christina berättade om boken för Bo. ”Ja, så då när jag var där så.. sa jag det till Bosse men 

gud det här är allt bra. Ja, vi hade tid då och diskutera och jag läste och jag citerade. [---] Och 

jag berättade att jag tänkte att det här skulle bli bra att ta upp i skolsammanhang. Och han 

tyckte det var ganska bra och sa att skriv ner det där. [---] och då hade jag inget att skriva på 

(skratt). Och då hade jag telefonboken med mig för jag skulle skicka kort, och i telefonboken 

fanns det några sidor som var tomma och det blev faktiskt upptakten då till den här boken”. 

Bo hade just skrivit boken Om undran inför livet och hade kontakter på universitetet. Han 

berättade om deras idéer och blev tillfrågad om de inte ville börja skriva. Författandet startade 

1998.  

 

Vännen och kollegan Rutger Ingelman som de anser vara en bra metodiker var självklar att 

ingå i författarteamet. Bo fick stå för vetenskapsmannen, forskaren som bidrar med de 

vetenskapliga perspektiven. ”Rutger är ju lite mindre vetenskaplig (skratt båda). Han är ju 

mera praktisk och han själv vill se sig som metodiker.. uum så det är ju liksom andra ändan”. 

[…] och jag är kanske lite däremellan”. Tillsammans representerar de tre olika krafter som 

utgör en slags helhet. 

 

”Jag skriver ju också om tråkiga läroböcker här...den hära skolans tråkighet som vi tycker är 

allvarlig på så vis att den är fantasilös. Det finns en viss tråkighet som kanske måste finnas i 

alla processer så att säga, både hemma i vårt vardagliga liv och i skolans liv. Men det här 

tråkigheten som är det samma som fantasilöshet, det är den vi är ute efter då”.  Mot slutet av 

skrivandet blev de bekymrade över vad de skulle säga på Studentlitteratur. Christina berättade 

att det är skillnad på innehållet i deras bok mot vad de brukar ge ut på 

Studentlitteratur. ”Alltså kravet på vetenskaplighet och akademiskt gör att man liksom 

kommer in på ett visst spår eller stråk som gör att stilen blir sådär torr och tuggande.. och 

opersonlig. Fruktansvärt opersonlig! [---] Så vi ville väl skapa någonting annat då så då var vi 

inte säkra på var vi hade Studentlitteratur om dom skulle tycka att det här är för yvigt eller 

personligt eller sådär va. Men vi fick inte bakläxa på någonting. [---] Så dom köpte den från 

början till slut”. Boken har fått väldigt positiv kritik. Christina berättar att det var bara i en 
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lärartidning som en lärare tyckte att boken var för idealistisk. ”Vi hade räknat med mycket 

mera skit”. 

Så här skriver Britt Jakobson om boken i en artikel i Förskolan: 

 
Tre samstämda själar skriver en bok om besjälat lärande och kallar den anspråkslöst "skisser till 

en fördjupad pedagogik". Det är ingen ny metod som presenteras och mycket av den kritik som 

framförs, döda osammanhängande fakta, trista läroböcker och ytlig effektivitet i traditionell 

undervisning, har hörts förut men boken innebär ändå ett genombrott i debatten. De tre 

författarna Bo Dahlin, Christina Dahlin och Rutger Ingelman som alla är lärare på universitets 

och högskolenivå, hävdar att människan är en själslig varelse och att pedagogen måste ta ansvar 

för sin egen andliga utveckling för att kunna hjälpa barnens själar att växa. En av nycklarna är 

förmågan att levandegöra stoffet, att använda rösten och berättandet på ett medvetet sätt. 

Christina Dahlin har mycket att säga om drama som berättarform och den energi som 

skönlitteratur kan tillföra. Boken ger mycket för den pedagog som vill bekämpa den tristess, 

tomhet och meningslöshet som eleverna ofta vittnar om.  

(Jakobson, B, nr 08/2003) 

Rigmor Lindelöf ställer sig lite mera kritisk till boken då hon anser att de praktikinriktade 
delarna inte stämmer överens med bokens ideal. 
 

I vårt bildningsideal har det alltid funnits en insikt om att kunskap och lärande samspelar med 

människans själsliga växt mot mognad och kärleksfullhet, men denna insikt håller på att gå 

förlorad i dagens skola. För att undervisning skall leda till själslig växt krävs det bland annat att 

det mänskliga mötet mellan lärare och elev återupprättas. Lärarens uppgift är att möta varje elev 

och att skapa förundran och fascination inför lärostoffet. Undervisning är en konst och målet är 

att beröra barnets inre.  

  Ett av huvudmålen för en själfull pedagogik är att lära eleverna att bara vara. Detta synsätt 

ligger så långt från dagens skola att det saknas begrepp för att diskutera det. Att lära sig vara är 

att lära sig älska tillvaron eller världen som helhet, säger författarna och vi känner genast att 

detta sätt att uttrycka sig är främmande i skolkulturen.  

  Dessa tankar känns viktiga och pekar på blinda fläckar i vår skolpraktik. Fokus i dagens skola 

ligger på att låta elever planera och välja medan innehållets betydelse alltför sällan diskuteras. 

Tyvärr förmår bokens praktikinriktade delar inte att leva upp till de höga idealen i inledningen.  

(Lindelöf, R. nr 04/2003) 
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3.2.3 Vad menas med besjälat lärande? 
 
Innan jag går in på betydelsen av besjälat lärande vill jag klargöra begreppen själ och besjälad 

som används mycket i Christinas berättelse. Bonniers familjelexikon beskriver själen som 

ett ”begrepp av oklar och skiftande innebörd, [---] Vanligt är att själen betraktas som motsatt 

kroppen, åt vilken den tänks ge liv” (1986, s.2232). Bo Dahlin gör en uppdelning av själen 

och personligheten i Besjälat lärande och menar att själen har med det ”inre” att göra, våra 

innersta tankar, drömmar och känslor. Medan personligheten representerar ”utsidan” dvs. det 

vi säger och gör, den sida vi visar upp för andra människor. ”Själen är inte bara ̀det inre΄. Vår 

yttre personlighet är också ett uttryck för själen”(Dahlin m.fl. 2002, s.25). Men själen har 

även en inre sida därför är den mycket större än personligheten. Han skriver att det är viktigt 

för pedagoger att komma ihåg detta när de bedömer sina elever. ”Barnets själ är inte identisk 

med vad som eventuellt kommer till uttryck i dess beteende” (Dahlin m.fl. 2002, s.25). 

I boken Religionen, själen och livets mening konstaterar Bo att själens natur inte är något som 

behandlas ingående i undervisningen. För många elever är det en fråga som är allt för 

svårgripbar i relation till deras egen vardagserfarenhet (Dahlin, 1989). 

 

Gary Zukav som är en av centralgestalterna inom nyandligheten går något djupare i sin 

beskrivning av själen och beskriver den som ”den odödliga delen av dig” (1999, s.27). Enligt 

Zukav har alla människor en själ, men vår personlighet som vanligen är begränsad till våra 

fem sinnen är omedveten om själen och förstår därför inte själens inflytande. ”Vår 

personlighets livstid är bara en av en mångfald upplevelser för själen. Själen existerar utanför 

tiden. Själens perspektiv är oändligt och själens upplevelser saknar personlighetens 

begränsningar” (1999, s.30). För att skolan ska kunna ge eleverna en djupare kunskap måste 

den tillvarata hela människan, inte bara förnuftet, se till själen och människans helhet. Först 

då kan man närma sig ett besjälat lärande. 

 

Ordet besjälad var svårare att finna en definition av. Jag vände mig till flertalet uppslagsverk 

som Nationalencyklopedin, Bonnierslexikon och Focus m.fl. men utan resultat. Slutligen fick 

jag tag i ett exemplar av svenska akademins ordbok från 1906. Där stod det på gammal 

svenska att besjälad = ”gifva själ åt; gifva lif åt, göra levande” (s.1442). Och det är just vad 

Christinas berättelse handlar om, att levandegöra undervisningen, att levandegöra oss själva 

som pedagoger, så våra elever kan få möjligheten att få ut så mycket som möjligt av sin 

skoltid. 
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Jag frågade Christina vad ett besjälat lärande innebär för henne, hon svarade;  

 
Ja det skulle vara tusen och en saker som.. jag både vet och inte vet själv än. Alltså om man 

säger så här när man är i.. i skolan eller man är med sina elever eller studenter så känner man ju 

liksom att rätt vad det är så är det någon sträng som darrar och det blir en intensitet i luften och 

alla lyssnar och det känns som om det är väldigt meningsfullt eller spännande. Alltså när vi når 

in till det där rummet i oss själva där vi.. ja, går in i en djupare närvaro eller vad jag ska kalla det 

för. [---] Det är ju jättesvårt att sätta ord på det, precis vad det är och hur man ska nå dit. [---]  

Därför det ligger utanför min egen kontroll va. Alltså jag kan inte tänka såhär va att nu har jag 

kartlagt en del grejer som jag tycker är besjälade och nu tar jag med mig det och så går jag ut 

och så blir det besjälat alltihop för det kanske det inte alls gör va… utan väldigt mycket ligger ju 

utanför ens egen kontroll men jag tror ändå alltså att man kan säga så här att om man inte kan 

säga gå dit så kommer du till målet så kanske jag kan säga såhär att om du åtminstone inte går 

dit bort (skratt båda). Därborta tror jag inte att det finns det där som du letar efter va.  

 

Hon tror att man kan ”träna sig” att närma sig det lite ”magiska” som kommer när intimiteten 

infinner sig. Christina menar att ett besjälat lärande även handlar om att ”spränga gränser” och 

att använda sin fantasi, hitta klurigheter som kan ”väcka någonting” och förankra det i sina 

egna erfarenheter. Det gäller att finna rätt form och innehåll.  

 

3.2.4 Hur kan innehållet besjälas? 
 
Det är viktigt att hitta ett innehåll där eleverna känner sig berörda. Christina brukar välja att 

arbeta med de stora existentiella temana för de blir aldrig uttjatade anser hon. ”Om man 

jobbar med litteratur tex. och man vet.. som lärare då måste man kunna gå in i texter då, om 

det nu är dikter eller myter eller romaner eller vad man nu arbetar med och liksom se, vad 

finns det för underliggande teman här som man skulle kunna tänka sig tar tag i dom? Eller så 

får jag själv liksom lägga ut nåt spår så att dom liksom nappar åt det hållet då”. Sedan är 

formen avgörande, vilka uttryck gör att eleverna blir fångade och fängslade. Det besjälade 

lärandet handlar i stor utsträckning om uttryck. I uttrycket förnimmer vi det själsliga menar 

Christina. Berättandet är en form som Christina använder sig mycket av i sin undervisning. 

Att lyssna till en människa som berättar på ett levande sätt fångar lyssnaren och tillsammans 

öppnar man dörren till en magisk värld anser hon. Berättandet är ett existentialistiskt behov, 

vi berättar egentligen ständigt vår livshistoria för varandra, händelser som sker i vårt liv säger 

Christina. Människor har i alla tider samlats för att lyssna till berättelser. ”En lärare som 
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berättar på ett livfullt sätt är inte utbytbar” (Dahlin m.fl. 2002, s.108) skriver Christina. Hon 

vill därför ge lärare rådet att samla på goda berättelser.  

 

Lärarens personlighet har också en stor betydelse om innehållet besjälas menar Christina. Om 

läraren har en stark inlevelseförmåga hamnar innehållet närmare det själsliga. Christina anser 

att inlevelseförmågan kan tränas upp vilket sällan tas upp under lärarutbildningen. 

Konstnärliga uttrycksformer eller ämnen som bild, dans, drama, skönlitteratur m.fl. har lättare 

att besjäla innehållet. Christina menar att ”alla ämnen kan lyftas till ett plan där de länkas 

samman med skönhet och konstnärlighet, och på så vis föras närmare det själsliga” (Dahlin 

m.fl. 2002, s.103). Det gäller bara att hitta ingången till dem. Det är viktigt att ta den 

personliga upplevelsen på allvar så att eleverna kan känna att de räknas och att 

undervisningen angår dem. Det är lättare att ta in fakta om man först får en personlig 

anknytning till den.  

 

 3.2.5 ”Avförtrollningen” 
 
Hotet mot det besjälade är den ”fantasilöshet som vårt samhälle befinner sig i” menar 

Christina. Kanske är det som sonen Andreas Dahlin skriver i boken Besjälat lärande, där han 

fått bidra med några sidor om rollspel. ”De flesta människor i dagens samhälle verkar lida av 

en sån fruktansvärd meningslöshet” (2002 s.127). Han riktar sig främst till ungdomar där han 

med en lätt överdrivenhet menar att ingenting verkar intressant för dem. Han tror att det bland 

annat beror på att vi inte får använda tillräckligt av vårt eget tänkande och vår fantasi. Vi blir 

skolade till att följa skolans regler för hur vi bör uppfatta saker och ting får inte mycket 

utrymme för eget tänkande. 

 

 I boken Om undran inför livet skriver Bo Dahlin om avförtrollningen av vårt västerländska 

samhälle och dess psykologiska konsekvenser. Han menar att den västerländska kulturens 

utveckling under de senaste århundradena har gått mot ett rationalistiskt tänkande. Vilket 

medfört att livet och världen tolkas och förstås i naturvetenskapliga termer och begrepp. Detta 

har i sin tur lett till att vår tillvaro har mist den förtrollning den ursprungligen haft med sina 

gudar, demoner och andra väsen som besjälade både himmel och jord. Avförtrollningens 

livsform fokuserar på den ”yttre” verkligheten, naturen och det fysiska. Man tror på det 

vetbara, fakta och information medan den inre världen försummas och våra livsfrågor 
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kommer i skymundan. Med avförtrollningen blev människan mer hänvisad till sig själv och 

det uppstod en stark längtan att finna en mening utanför sig själv (Dahlin, 1998).  

För att bli fri från känslan av meningslöshet uppmanar Hillman oss till att följa vår kallelse. 

Han menar att tyvärr så har många av oss anpassat sig till samhällets färdiggjorda mall av hur 

våra liv bör se ut och därmed förlorat känslan av vår egen livsuppgift och att våra liv har en 

mening. Han förmedlar att det finns en mening med att just vi blivit till, att vi fått våra unika 

gåvor och att vi har en uppgift att uppfylla som ligger bortom de dagliga rutinerna (Hillman, 

1998).  

 

3.3 Skolans uppdrag 
 
I Läroplanerna står det följande om skolans uppdrag: 
 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (2001, Lpo94, s.9).  

 

Skolan har ett stort ansvar men frågan är om det efterföljs i praktiken. Christina tar upp 

begreppet ‛dold läroplan’ i sin bok. Vilket menas att den praktik skolan i verkligheten 

förmedlar är helt annorlunda än det läroplanen och kursplanerna står för. Ibland kan den till 

och med vara raka motsatsen. Christina menar att sakta men säkert så lär sig våra barn att 

kunskap är något opersonligt och abstrakt. De lär sig också att livet i vardagen och i världen 

inte har någon större koppling med skolan att göra (Dahlin m.fl. 2002). 

 

 G.K. Chesterton anser att ”utbildning är helt enkelt samhällets själ som överförs från en 

generation till en annan” (Dahlin m.fl. 2002, s.13). Om det är som Chesterton menar så är det 

viktigt att genomskåda vad vårt samhälle står för. Vilket budskap, vilken kunskap, vilka 

värderingar, vilken människosyn och världsbild är vårt samhälle färgat av? Står vi för dessa 

och är det dem vi vill förmedla? Christina skriver i kapitlet om samhället, skolan och 

livsfrågorna att idag är det människans yttre och hennes sociala status som är avgörande för 

ett lyckligt liv. Hon berättar om Orren Lyons, en indianhövding från Nordamerika och återger 

hans syn på samhällsutvecklingen i USA och västvärlden. Han liknar den vid en 

hästkapplöpning där jockeyerna driver på sina hästar till det yttersta. De ser en stor mur 

framför sig men de fortsätter att driva på hästarna tills de inser att det är för sent att stanna och 

ränner rakt in i muren. Christina menar att många människor idag anar vilka katastrofer vi 
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kommer att utsättas för om vi inte slår vakt om det genuint mänskliga. Ändå påverkar vi våra 

unga till att passa in i det system som kanske kommer att göra slut på vår planet. Vidare 

menar hon att: ”Vi är snara att vilja anpassa skolan och förskolan till en samhällsutveckling 

som marscherat snabbt på flera områden. Dock inte det själsliga, vilket försatt människan i en 

situation av obalans” (Dahlin m.fl. 2002, s.86). 

 

 Det tycks bli mer naturligt att de institutioner som har hand om samhällets ekonomiska 

politik vill vara med och bestämma och påverka hur skolan ska se ut och hur undervisningen 

ska vara. Bo Dahlin citerar från Agenda 2000 där svenska utbildningsdepartementet skriver: 

 
Kunskap och kompetens är de mest betydande förutsättningarna för framgångsrik förändring. 

Kunskap kommer att vara det betydelsefullaste medlet för att främja Sveriges konkurrenskraft. 

En lärandekultur måste karaktärisera vårt samhälle.  

(Dahlin m.fl. 2002, s.14) 

 

Kunskap och lärande ses som viktiga medel för att ‛främja Sveriges konkurrenskraft’. Skola 

och utbildning blir indragen i den ekonomiska konkurrensen mellan olika stater. Men vem 

tänker på eleverna? Är det egentligen inte skolans sak att lära barnen att leva? Författartrion 

anser att det är det. De menar att föräldrarna har det största ansvaret men ”en liten människa 

behöver livshjälp från flera håll” (Dahlin m.fl. 2002, s.87). Christina anser också att vi borde 

kunna skapa läroprocesser som omfattar övningar för livet samt att skolan måste ta livsfrågor 

och existentiella frågor på allvar om vi vill vinna barns förtroende. Författarna tycker att det 

verkar som livskunskap endast är en privatsak som skolan inte har något med att göra (Dahlin 

m.fl. 2002). 

 

3.4 Pedagogens roll 
 

Jag har dragit den skrämmande slutsatsen att det är jag som är den avgörande faktorn i 

klassrummet. Det är mitt uppträdande, min attityd, som skapar klimatet. Det är mitt humör för 

dagen som avgör stämningen. Som lärare besitter jag den enorma makten att göra ett barns 

tillvaro glädjelös eller ljus. Jag kan vara ett tortyrinstrument eller en inspirationskälla. Jag kan 

förödmjuka eller uppmuntra, såra eller hela. I alla situationer är det min reaktion, mitt gensvar, 

som avgör om en kris skall utvidgas eller tonas ner och om ett barn skall vinna eller förlora i 

mänsklighet. 

(Ingelman, 1996, s.142) 
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Citatet ovan ger läraren en tankeställare, insikten om vilken makt pedagogen har över sina 

elever. Undrar hur många pedagoger som reflekterat över dessa tankar, reflekterat över sig 

själva? Hur är jag som pedagog, vilken stämning skapar jag? Hur vill jag vara? Lärarens 

attityd spelar en stor roll för den gemensamma miljön i klassrummet. Lärarens personlighet är 

ett mycket viktigt instrument i den pedagogiska situationen. Därför är det viktigt att vara 

medveten om vilka signaler vi sänder ut, med röst och kroppsspråk (Dahlin, m.fl. 2002).  

 
Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium: att iaktta barnen, inte sig själva, att 

lägga märke till barnens brister inte sina egna.  

(Korczak, 2002, s.63) 

 

En lärare måste ständigt arbeta med att utveckla sig själv skriver Bo Dahlin. Han menar att 

egentligen är det bara den som står i en process av att ständigt arbeta med att utveckla, utbilda 

och fostra sig själv som har den ‘moraliska auktoriteten’ att undervisa och fostra andra. 

Annars kan de inte lära barnen att växa (Dahlin, m.fl. 2002). Christina skriver: ”din inre 

jordmån bör vara så rik att ett barn kan slå ner sina rötter där. Barn, stora som små, är alltid i 

färd med att nosa sig fram till vad du är för slags person. Vem är människan bakom 

pedagogrollen?” (Dahlin, m.fl. s.78). För att vara en så autentisk eller äkta pedagog som 

möjligt är det viktigt att kunna svara på den frågan.  

 

Ingelman förklarade under en föreläsning (061028) att han ansåg ett besjälat lärande 

vara; ”När läraren kan skapa en miljö där eleverna känner sig närvarande och levande i 

skolan.” Vad kännetecknar det då att vara en besjälad pedagog? 

 

3.4.1 Den själfulle läraren 
 

Man kan kalla sig undervisare om man har för avsikt att inspirera eleverna till att lära sig något. 

En bra lärare förmedlar ett budskap till sina elever om att det finns något där som är värdefullt 

att lära sig. Det speciella med en autentisk lärare är att han eller hon gör det på ett mycket 

engagerat sätt, med kropp och själ skulle man kunna säga. Det är detta engagemang, denna 

intensiva personliga inlevelse, som vi upplever i klassrummet när det bedrivs autentisk 

undervisning. Det innebär att läraren inte bara verbalt utan i hela sin framtoning förkroppsligar 

budskapet om att gärna vilja lära eleverna något. 

(Fibæk 2004, s.25) 
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Per Fibæk är professor vid Danmarks pædagogiske Universitet, han har forskat om vad som 

menas med att vara en autentisk lärare. I boken Den autentiska läraren beskriver han den 

autentiska läraren, dvs den äkta läraren som engagerad. Han/hon respekterar eleverna och 

tycker om att arbeta med dem. Läraren ser en mening och ett värde med sitt arbete och 

förverkligar sina värderingar i klassrummet. Om man strävar efter att vara en autentisk lärare 

finns det en vilja att uträtta något med sin profession och det finns något meningsfullt man vill 

arbeta för att uppnå. Men ”Om man som lärare bara följer skolledningens anvisningar eller 

uppfyller läroplanens krav är man en anonym funktionär och inte en autentisk professionell” 

(s.25).  

 

Samma tankegångar har författarna till Besjälat lärande, fast de kallar hellre läraren för 

själfull än autentisk. Det som främst kännetecknar en själfull pedagog är sinnesnärvaro och att 

bry sig om, läraren ser sina elever och kan bekräfta dem. Den själfulle läraren måste ha 

kontakt med sin egen själ. Christina återknyter till Hillmans daimon-begrepp (människans 

kallelse) och menar att ”barnets daimon aldrig kan väckas av en person som inte nalkats sin 

egen. En vuxen som inte lyssnat till sin egen inre röst kan inte stödja det barn som får 

impulser från sin daimon” (2002, s.78). Det är också mycket viktigt att läraren har tankar och 

förväntningar om eleverna. Hillman menar att det är livsavgörande att barnet har 

förväntningar från vuxna människor om vad hon skulle kunna tänka sig att ägna sig åt 

(Hillman, 1996). 

 

3.4.2 Hur blir man en besjälad lärare? 

  
Christina tycker det handlar mycket om att bjuda på sig själv. Hon gav mig ett exempel på en 

väninna hon har som också arbetat mycket med berättande på gymnasiet. I en utvärdering av 

hennes kurs var det en elev som skrev och tackade henne för hon tyckte så mycket om att gå 

på hennes lektioner. Därför att skrev eleven; ”Du börjar aldrig sådär pangbom direkt utan du 

brukar alltid berätta något lite grann först va”. Det handlar inte om att berätta en bra saga eller 

historia. Utan bara om att dela med sig av sig själv och berätta något kort om vad som hänt i 

vardagen eller något intressant man snappat upp på tv. Något som gör att samvaron blir lite 

personlig och skapar ett varmare och mänskligare klimat.  
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Så det tror jag på att vi skulle ge lite mer av oss själva. Och jaa, om man skulle ta lite grann 

också så dära som Rutger är inne på att man kan va lite klurig och busa lite med dom och så och 

luras lite så. Jag vet att när jag jobbade på gymnasiet under min tid då så var det så här att man 

fick ge oförberedda prov alltså. [---] Och jag tror väl att det var så att man borde göra det ibland 

också om jag inte missminner mig. Och då hetsade de upp varandra, alltså det blev ju rena 

masshysterin. Nu får vi nog ett prov idag, eller ett skriftligt läxförhör för nu blir det nog snart 

nån skrivning, vi har inte haft ett på länge och nu är det snart jul. Dom kunde få till allt möjligt 

då va.  [---] Så när jag kom då så stod dom utanför dörren, den var ju alltid låst då till 

klassrummet. Så var dom totalt skärrade hela klassen då liksom. Är det skrivning idag skrek 

dom? (skratt båda). Jaa, varför inte, vilken bra ide ni kom med. Nej skrek dom då (skratt båda). 

Så jag kunde ju käftas lite med dom då och säga att jo men det är ju snart jul och jo det är ju 

precis som ni säger och.. (skratt) ja jag ska fundera lite över det under några minuter. 

 

 Christina tror att vi skulle få en mycket bättre skola om lärare slutade att tänka att de måste 

vara så duktiga jämt och vara sig själva mer. ”Ja, man ska va så bra och pedagogisk och visst, 

det är ju inte det jag menar att man inte ska hänga med och läsa och bilda sig och sådär. Men 

ofta så går man in med någon pedagogisk nit som liksom lägger sig som en sordin på humor, 

glädje, spontanitet och äkthet, va, att va sig själv”. Hon menar att vi ofta har en rädsla för att 

göra bort oss och att det egentligen handlar om att öppna upp oss själva, vår personlighet för 

att kunna skapa en god stämning i klassrummet. Vår utstrålning spelar en stor roll och om vi 

utstrålar något kontrollerande menar hon att vi kanske missar de mer ”medmänskliga mötena” 

och därmed grunden för god inlärning. 

 

”Om jag tycker om min lärare och jag liksom trivs med henne då får jag lust att lära mig. Men 

om jag känner mig kontaktlös och inte förstår mig på den här läraren så blir det svårt”. 

Jag frågade Christina om hon kunde berätta om något tillfälle då hon tyckte att 

undervisningen varit speciellt besjälad. Hon säger att det är väldigt lätt att se när hon berättar 

en historia om hon har dem i sin hand. ”Ja dom kanske vrider på sig, jag kan ju berätta 

historier som är riktigt långa ibland och dom kan hålla på och greja med någonting men så 

småningom så blir dom så stilla (skratt båda) och så ser jag (skratt).. och hela ansiktsuttrycket 

förändras. Jag vet att man kan göra på små barn, dom sitter och gapar liksom. Där är det 

väldigt lätt att avläsa men även om man är vuxen så kommer man inte riktigt bort ifrån det 

även fast man kanske inte sitter och gapar då. [---] Så går det även att känna det. Då kanske 

jag gör en paus och då riktigt känner jag sådär att det går en ängel i rummet liksom”. 
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 Ibland när hon håller i något berättarprojekt så brukar hon fråga studenterna om de har något 

de vill berätta och det händer att det är en del som nappar på det. ”Det var en kille som ville 

berätta om sin morsa och han klev fram och tog plats. Och sen så var det en som ville berätta 

om sina brallor va, det var en kille som hade brallor som ett såll va (skratt båda). Jahaa och 

det var världens historia om dom där brallorna att först hade dom spruckit och sen så började 

han klippa i dom själv och så här va (skratt båda). När det händer såna där grejer att dom 

själva spontant sätter igång då trivs jag sörru då tycker jag det är besjälat.. och det är ju klart 

att alla lyssnar ju också, det gör dom”. 

 

3.4.3 En ledares egenskaper 
 
Howard Gardner har utvecklat en ledarteori, om vad han tror det är som gör att vissa 

människor blir ledare med en stor genomslagskraft. Denna skulle även kunna omsättas på en 

lärare då deras uppgifter handlar om samma sak, att påverka andra människors tankar, 

handlingar och känslor och inge människor en tro på sig själva. 

Gardner undersökte 11 av 1900-talets största ledargestalter som gjort ett djupt intryck på 

andra människors sätt att leva och tänka som ex. Gandhi och Martin Luther King. Han fann 

några universella drag, dessa är: 

 

• Ledaren förmedlar en berättelse och i den ett budskap som påverkar andra människor. 

Den ger svar på frågor som: ”Vem är jag? Vad kan jag? Och Vad bör jag göra?” 

• Innehållet i berättelsen är enkelt så att alla kan förstå det. 

• Ledaren och anhängarna har ett interaktivt förhållande. Budskapet måste vara 

begripligt och upprepas med jämna mellanrum. 

• De flesta ledare är beroende av en organisation som säkrar spridningen och 

upprepningen av budskapet. Läraren är beroende av skolan. 

• Det viktigaste hos en autentisk ledare är att förkroppsliga sitt budskap. Ledaren måste 

leva som den lär (Gardner, 1997).  
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3.5 Drömmar 
 
Christina menar att nu är det inte så långt kvar till horisonten med pension vilket hon längtar 

till. ”Det är så mycket som jag vill göra. Mer så där i stillhet med mig själv så att säga va.. [---] 

just det där att få vara med mig själv och skriva”. Christina kan tänka sig att skriva fler böcker 

åt det pedagogiska och filosofiska hållet. ”Ja och sen så är det, det här med Andreas då (skratt 

båda) som jag inte vet var det slutar”. Men en av hennes främsta drömmar är att få barnbarn 

och vara tillsammans med dem och skapa och berätta sagor. En annan stor passion är att vara 

ute i naturen. Det är många drömmar som kommer upp och det finns även en längtan efter att 

spela teater helt själv utan att leda eller bli ledd. ”Bosse och jag har också en liten dröm sådär 

att skapa musik och han spelar ju rätt så bra och vi brukar ju spela och sjunga tillsammans.  

[---] Ja, så det skulle vi vilja utveckla mer och så för vi har alltid någon ny irländsk sång sådär 

då på gång”. Christina tycker det är synd att många människor tycker att de blir för gamla för 

att engagera sig i skapande när de blir pensionärer. ”Man kan ju dansa fast man är gammal”. 
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Kapitel 4. 
 

4.1 Avslutning 
 
I den här uppsatsen använder jag mig av Christinas berättelse och hennes bok Besjälat lärande 

som verktyg för att fånga och lyfta fram hennes tankar och erfarenheter kring ett besjälat 

lärande. Berättelsen har skapats med hjälp av livshistorieintervjuer. Livsberättelsen skapas i 

nuet men grundas på händelser som skett under en hel livstid, vilket gör att berättaren fått nya 

erfarenheter och ser på händelserna som utspelats från nya perspektiv. Utgångspunkten med 

Christinas berättelse har varit att få hennes syn på vad som menas med ett besjälat lärande 

samt använda mig av hennes erfarenheter och bok för att söka svar på vad som kännetecknar 

en besjälad lärare, sett ur Christinas perspektiv. Jag har använt mig av hennes livsberättelse 

för att få en helhetsbild av Christinas personlighet, dels för att se hur tankarna kring ett 

besjälat lärande växt fram. Under hela arbetsprocessen – intervjuandet, analysen och 

skrivandet – har jag försökt att hålla mig så nära Christinas ord som möjligt men det går inte 

att komma ifrån att berättelsen är sedd och tolkad genom mina ögon och öron och är på så vis 

även färgad av mina erfarenheter. 

 

4.1.1 Insikter genom en lärares erfarenhet 
 
Jag känner mig mycket tacksam och glad över att ha fått ta del av Christinas livserfarenheter. 

Hennes starka personlighet, livsberättelse och tankegångar kring ett besjälat lärande har 

inspirerat och stärkt mig i min kommande yrkesroll. Det var ingen slump att jag valde att 

berätta om Christina. Under största delen av min egen skoltid har jag saknat en levande 

kunskap, som känns meningsfull och är personlighetsutvecklande. Den kunskapen som jag 

kände att jag saknade tyckte jag att jag fann bitar av under Christinas lektioner i kursen 

Människans estetiska och kulturella uttryck. Jag kände att Christina hade funnit något som jag 

letade efter och jag ville veta mera om. Efter att ha lyssnat till Christinas livsberättelse, läst 

hennes bok och andra böcker som berör ämnet känns det som jag fått bekräftelse på många av 

mina tankgångar och frågor inom pedagogiken som jag tidigare inte satt ord på.  

 

Christina har ägnat så gott som hela sin profession åt att finna alternativa vägar inom skolan, 

för att ge eleverna ett så meningsfullt lärande som möjligt. I Christina ser jag en lärare som 
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brinner för sitt yrke, som vågar gå sin egen väg och bjuder på sig själv. Hon står för en 

levande pedagogik där de estetiska ämnena och personlighetsutveckling är centrala. Christina 

är en person med god självinsikt som vågar gå sin egen väg och står för det hon tycker är sant 

och viktigt. Hennes budskap är att vi ska lita på och följa det vi vill och det vi tror på. Som 

nyutbildad lärare ville inte Christina ”stå och tröska” en massa reproducerande övningar. Hon 

ville hitta mer kreativa former, vilka inte var så vanliga på den tiden. Det gällde att ta eget 

initiativ och söka andra vägar, främst dramakurser för att få en reservoar, en plattform att stå 

på och arbeta utifrån. 

 

Liksom författarna anser även jag att vi lever ett ganska fantasilöst liv i vårt samhälle, där vi 

följer en redan färdigskriven mall för hur vi bör leva våra liv. Vilket jag också anser präglar 

skolans värld. Enligt Dahlin m.fl. (2002) lever vi i ett rationalistiskt samhälle, där livet och 

världen tolkas och förstås i naturvetenskapliga termer och begrepp. Vi tror på det vetbara, 

fakta och information medan det själsliga, den inre världen försummas. Vilket jag tror att 

många av nutidens människor känner av och det har lett till en mängd konflikter inom oss 

som orsakar psykiska problem. Jag tror att många av oss förlorat kontakten med sig själva, sitt 

innersta jag i vår samhällsstruktur. Visst hör vi ofta att vi lever i en materialistisk värld, där 

ekonomin styr våra liv. Att vi har fastnat i ett sorts ekorrhjul som bara spinner vidare trots att 

vi anar de katastrofala konsekvenserna som miljöförstöring m.m. av vårt handlande. 

Indianhövdingen Orren Lyons som Christina refererar till liknar vår samhällsutveckling med 

en hästkapplöpning där vi kommer att ränna rakt in i muren. Det är ingen positiv 

framtidsprofetia och kanske är vi snart där? Kanske tycker vi att det är en mättad och uttjatad 

fråga? Men jag anser att det är en mycket viktig fråga och att var och en måste ta sitt ansvar 

för att hjälpa den värld vi lever i.  

 

Om skolan är samhällets själ som Chesterton uttryckt så måste den ta sitt ansvar och 

informera om och motverka de krafter som är förödande för våra liv. Tyvärr så verkar det som 

den gör tvärtemot. Bo Dahlin skriver om att politikerna som styr skolans värld ser på kunskap 

och lärande som ett viktigt medel för att främja Sveriges konkurrenskraft, istället för varje 

individs rätt till utveckling. Borde det inte vara skolans roll att lära barn leva istället? Jag 

kommer att tänka på författarinnan Barbro Karlén som ställde sig samma fråga i hennes första 

skolbok när hon var 7 år gammal. ”Vi går i skolan för att lära oss läsa och att skriva och räkna 

men vem lär oss att leva?” (1966) Om redan ett sjuårigt barn som nyligen börjat skolan inser 

de stora bristerna i skolverksamheten borde vi ta det som en stor varningssignal signal, slå 
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vakt om det och göra en genomgripande förändring anser jag. Då blir genast nästa fråga hur 

ska vi gå tillväga då? Jag tror att en lösning är att förändra skolans struktur och inriktning mot 

ett mer besjälat lärande. 

 

Ett besjälat lärande handlar om att levandegöra undervisningen, att göra den så meningsfull 

och spännande som möjligt. Den handlar även om att spränga gränser och att använda sin 

fantasi. För att kunna utöva ett besjälat lärande gäller det att hitta rätt form och innehåll. 

Innehållet måste få eleverna att känna sig berörda. Christina använder sig oftast av de stora 

existentiella temana som hon anser aldrig blir uttjatade. Sedan gäller det att hitta rätt form och 

uttryck för att fånga eleverna. Det finns flera olika uttrycksformer men de vanligaste hör 

oftast ihop med de konstnärliga ämnena som drama, dans, bild, musik och även berättande, 

skönlitteratur samt skrivande m.fl. Christina anser att det är i uttrycket som vi förnimmer det 

själsliga. Hon menar även att alla ämnen kan länkas samman med skönhet och besjälas. Ett av 

huvudmålen för en besjälad pedagogik är att lära sig vara. Författartrion anser att lära sig vara 

är det samma som att lära sig älska, inte bara det som faller en in utan att älska hela tillvaron. 

Denna tanke har jag inte mött någonstans under min skoltid. Men när jag reflekterat över den 

anser jag att den borde vara ett självklart inslag i skolans verksamhet. För vi går väl i skolan 

för att lära oss leva. Det finns belägg för det i skolans läroplan (Lpo94). 

 
Skolans har i uppdrag att överföra grundläggande världen och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.  

(Lärarförbundet, s.11, 2001) 

 Vidare står det; 
 En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna 

sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna skall tillägna sig.  

(Lärarförbundet, s.12, 2001) 

 

 I läroplanerna finner vi flera uttalanden som stödjer ett besjälat lärande. Christina tog upp 

begreppet dolda läroplaner i sin bok och tyvärr verkar det vara så på de flesta skolor att det 

som står i läroplanerna sällan åtföljs i verkligheten. Jag tror inte att det beror på att lärarna 

själva väljer bort det och anser det som oviktigt utan snarare att de hamnat i en konflikt och 

tidspress p.g.a. allt de måste hinna med att göra som står i kursplanerna. Besjälat lärande 

handlar enligt Christina även om att nå en djupare närvaro, som ligger utanför pedagogens 
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egen kontroll. Hon anser att det inte går att kartlägga ”några saker” som man anser vara 

besjälade, ta med dem ut och tro att man utför ett besjälat lärande.  

 

En av förutsättningarna för att det ska kunna bli ett besjälat lärande är att ha en besjälad 

pedagog som undervisare. Lärarens personlighet har nämligen en stor betydelse för om 

lärandet blir själfullt eller inte anser Christina. Om läraren äger en stor inlevelseförmåga 

hamnar innehållet närmare det själsliga. Läraren måste ständigt arbeta med att utveckla sig 

själv anser Dahlin m.fl. (2002). Jag håller fullständigt med Bo Dahlin då han menar att 

egentligen är det bara den som står i en process av att ständigt arbeta med att utveckla, utbilda 

och fostra sig själv som har den ‘moraliska auktoriteten’ att undervisa och fostra andra. För 

hur ska vi som pedagoger kunna hjälpa andra och inspirera dem om vi inte är i kontakt med 

oss själva.  

 

Den besjälade pedagogen måste ha kontakt med sin själ anser författartrion. ”Att vara 

pedagog handlar om att vara med barn och ungdomar” (2002, s.12), skriver Bo Dahlin. 

Författarna anser även att det är viktigt att man som pedagog är lyhörd för den unika kallelsen 

hos varje barn. Människans kallelse tar sig ofta speciella uttryck under barndomen och man 

bör därför rikta en speciell uppmärksamhet åt denna tid (Hillman, 1998). Pedagogens uppdrag 

är att förmedla värdefulla budskap och förkroppsliga dem på ett engagerat sätt med hela sin 

framtoning anser Fibæk (2004). En annan viktig egenskap som Christina tryckte på är att våga 

bjuda på sig själv, att våga vara personlig, vilket skapar ett mänskligare klimat anser hon. Den 

besjälade pedagogen ska ha en sinnesnärvaro, så läraren kan se, bekräfta och bry sig om sina 

elever. Det är även bra om han, hon är fantasifull samt lite klurig och busig. Viktigt är att 

pedagogen har tankar och förväntningar om eleverna, så att de kan få en bekräftelse på sig 

själva.  

 
Om man som lärare bara följer skolledningens anvisningar eller uppfyller läroplanens krav är 

man en anonym funktionär och inte en autentisk professionell.  

(Fibæk, 2004, s.25) 

 

Jag tycker att citatet ovan ger en tydlig vink om att det är viktigt att våga gå sina egna vägar 

och finna sina egna pedagogiska knep om man vill vara en besjälad pedagog.  
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4.1.2 ”First practice warm heart” 
 
I Besjälat lärande beskriver Christina, Dalai Lamas svar på frågan om vad han ansåg vara 

viktigast i fostran och undervisning, i samband med utdelningen av Nobels fredspris. Han 

svarade ”first practice warm heart” (2002, s.105). Från detta kan vi utläsa att medkänsla och 

medmänsklighet är en mycket viktig egenskap hos alla pedagoger. 

 

 Jag anser mig själv ha sett bevis på detta lärande då jag under hösten 2004 läste 

kursen ”Globala möten” vid Karlstads universitet. Vi reste till Dharamsala, i norra Indien där 

Dalai Lama bor och den tibetanska exilregeringen har sitt huvudsäte. Vi besökte bland annat 

en tibetansk barnby ”Tibetan Children’s Villages”, där tibetanska flyktingbarn togs om hand, 

levde och undervisades. Där fick barnen lära sig att hjälpa andra och dela med sig av vad de 

hade till varandra. Jag berördes verkligen av den värme och glädje som fanns hos dessa barn 

trots alla trauman och förluster de redan varit med om i sina unga liv. De flesta var 

föräldralösa och har varit med om en svår flykt över Himalaya, från Tibet till Indien 

(Information Brochure, 2002). Vi besökte även en av exiltibetanernas lärarutbildningar. Jag 

frågade dem hur intagningen av lärarkandidater skedde. En lärare berättade för mig att först 

tittar de på kandidatens personliga kvaliteter, om de anses vara lämpliga att bli lärare, sedan 

tittar de på deras kunskap. Jag tyckte att det verkade som en väldigt god ide att utse 

lärarstudenter på. På så vis borde man minska risken för att personer som inte anses lämpliga 

blir lärare, vilket alla tjänar på.  

 
Om den inre fienden, hatet, inte tämjs, 

Vinner de yttre fienderna i styrka när man försöker tämja dem. 

Därför är det de visas vana att tämja sig själva 

Genom de krafter som kallas kärlek och medkänsla. 

- Bodhisattva Tokmay Sangpo 

(Dalai Lama, 2006, s.13) 

 

Kärlek och medkänsla är en viktig egenskap hos alla människor. Jag anser att den är av extra 

betydelse hos den själfulle pedagogen eftersom han/hon har det stora uppgiften att vägleda 

andra. 
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4.2 Kunde något ha gjorts annorlunda? 
 
När jag ser tillbaka på min undersökning av Christinas livsberättelse och erfarenhet av 

besjälat lärande tycker jag att det skulle ha varit spännande att ta redat på lite mer om metodik 

och praktiserande. Christina har en lång erfarenhet av ämnet drama samt berättande och det 

vore intressant att ha tagit större del av den sidan. Christina är också en person som gått sin 

egen väg, stått upp för det hon trott på och letat sig fram till andra vägar inom skolan. Det 

vore intressant att ha tagit redat på mer om hennes väg och hur hon mötts av kolleger och 

ledning i sin strävan efter att göra pedagogiken levande. 

 

 Litteraturen som jag valt ifrågasätter inte och påvisar heller inga brister i Christinas 

berättande om ett besjälat lärande. Mitt syfte var inte att bevisa om det är rätt eller fel med en 

besjälad pedagogik. Men det kunde ha varit intressant att ta del av någon referens som ställt 

sig kritisk till alternativa vägar inom skolan för att se vad han/hon grundade sina antaganden 

på. 

 

Under efterarbetet av samtalen dvs. nedskrivandet av varje ord som sades under dem tänkte 

jag att jag skulle ha begränsat intervjuandet. Brukligt är att man gör två intervjuer med 

intervjupersonen (Pérez Prieto, 061016). Men jag tyckte att Christina hade mycket intressant 

att berätta så vi gjorde tre intervjuer. Intervjuandet i sig är inte tidskrävande men efterarbetet 

tar tid. I efterhand är jag glad att vi tog oss tid och gjorde tre intervjuer. 

 

4.3 Slutsats 

  
Den slutsats jag kommit fram till av Christinas berättelse är att det inte finns någon färdig 

mall för hur ett besjälat lärande ska utföras. Det besjälade ligger bortom pedagogens kontroll 

men han/hon är ändå med och påverkar om undervisningen blir själfull eller inte med sitt val 

av innehåll och uttryck samt med sin egen personlighet. Om barn får uppleva ett besjälat 

lärande under hela sin uppväxt kommer det att lägga grunden för ett aktivt lärande genom hela 

livet och bidra till deras personlighetsutveckling. Den kompetenta och själfulla pedagogen 

vågar gå sin egen väg till passionerad undervisning samt engagerat ledarskap och befinner sig 

ständigt i en process av att arbeta med och utveckla sig själv.  Pedagogen äger en stor förmåga 
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till att känna medmänsklighet och förmedlar ett värdefullt budskap samt ger eleverna tillit till 

skolan, större lust till lärandet och därmed ökad möjlighet till kunskaper. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
När jag nu befinner mig i slutet av min uppsats är det klart att det dyker upp tankar och 

funderingar på hur jag skulle kunna gå vidare med eventuellt ny forskning. Som jag nämnde i 

avsnittet ovan så skulle jag exempelvis kunna fokusera enbart på den praktiska delen, själva 

formen och samla på metoder och övningar som ger uttryck åt ett besjälat lärande. Eller så vill 

jag fokusera mera på Christina och följa hennes väg som lärare, hennes arbete och metoder 

för att utöva ett besjälat lärande.  

 

En annan intressant tanke skulle vara att göra livshistorieintervjuer med samtliga författare till 

boken Besjälat lärande och fokusera mer på boken samt författarnas olika erfarenheter. Men 

då krävs en mycket större tidsram.  

 

Jag skulle även kunna göra en jämförande studie med för- respektive nackdelar med ett 

besjälat lärande.  
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Bilaga 
 
 
Brevet till Christina 

 

Hej Christina! 

Vi ombads att skriva ett brev till den person vi valt att intervjua och förklara närmare vad vårt 

arbete går ut på. 

 

Livsberättelsemetoden är en kvalitativ metod där berättarens liv hamnar i fokus och ses till sin 

sociala, historiska och kulturella kontext. Vi som valt att använda denna metod till vårt 

examensarbete kommer alla att intervjua en lärare för att få del av dennes livs - och 

yrkeserfarenheter. 

 

Det primära syftet med mitt arbete är att ta del av och återberätta dina livs - och 

arbetslivserfarenheter för att sedan försöka besvara frågorna vad är besjälat lärande? Och hur 

blir man en besjälad pedagog?  

 

För att förstå ditt yrkesval och varför du valt att arbeta med det du gör är det viktigt att få en 

helhetsbild av dig som människa, din livshistoria. Vem du är som person? Vilken uppväxt du 

hade? Vad du gör och vad du gjort? samt dina tankar och drömmar om livet. Jag är också 

intresserad av att veta mera om din yrkeshistoria. Vilken utbildning du har? och om din 

skoltid. Hur det kom sig att du blev lärare, adjunkt i svenska och drama samt författare. Vilka 

förändringar har skett i din yrkesroll? Om den ändrat karaktär eller om du har arbetat med 

något annat tidigare? Samt vilka planer, tankar och drömmar du har med din yrkesroll och ditt 

liv. Sedan skulle jag vilja veta mera om din syn på ett besjälat lärande, vad menas med 

besjälat lärande? Är det möjligt och viktigt? Hur du tror att en lärare kan bli besjälad? Hur blir 

en undervisning besjälad och hur har tankarna kring detta lärande påverkat din undervisning? 

Vart hämtar du kraften till att göra dina undervisningar själfulla samt hur det kom sig att du 

skrev en bok tillsammans med din man och en god vän? Hur har du ni bemötts med er bok 

och era tankar om besjälat lärande? Dessa tankar och frågor hoppas jag att vi kan ta upp under 

våra intervjuer. Men det är din berättelse jag vill höra och du ska givetvis ta upp det du tycker 

är viktigt och intressant att berätta. Frågorna ovan är endast en grund att utgå från men det är 

 



  

du som är huvudpersonen och väljer hur du vill skildra din historia. Det är inte meningen att 

jag ska bestämma vad som ska tas upp. 

 

Enligt livsberättelsemetoden bör man göra minst två intervjuer, ca 1,5 timme vardera, för att 

kunna reflektera över det sagda och utveckla det man vill veta mera om. Intervjun kommer 

mer att likna ett samtal, ett möte mellan en student och en lärare där öppna och uttömmiga 

frågor är viktiga.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare och skrivas ned ordagrant för att sedan 

analyseras. Du kommer sedan att få en kopia av utskrifterna så du kan läsa igenom dem och 

se om det är något du vill ändra eller tillägga. Jag kommer att följa de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det är viktigt att du inte 

känner dig kränkt eller utelämnad på något vis. Egentligen ska de intervjuade lärarna 

avidentifieras. Jag tog upp frågan vad som är bäst i vårt fall då du tack vare din bok redan är 

en offentlig person. Mina handledande lärare tyckte det var bäst att inte avidentifiera dig. Men 

valet är självklart ditt så därför vill jag fråga dig vad du anser vara bäst. Resultatet kommer 

sedan att redovisas i rapportform. Du kommer givetvis att få ett exemplar av det färdiga 

arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Angelica 
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