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Förord
Denna rapport speglar resultatet av ett forskningsprojekt med medel från Veten-
skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, UVK. Lärarhögskolan i Stock-
holm, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institu-
tionen, Stockholms universitet och Konstfack har varit medfinansiärer i olika 
stor utsträckning. En del av det slutliga arbetet har utförts inom den forskningstid 
som Gunilla Härnsten har vid Växjö universitet. Tack till er som på olika sätt 
medverkat för att göra denna forskning möjlig.  

Den forskning vi gjort handlar om vår egen arbetsplats – akademin och/eller 
högskolan – en forskande miljö, som är relativt obeforskad. Vår forskningsansats 
är deltagarorienterad och vi har ett genusperspektiv i våra olika ansatser. Många 
av våra studenter och kollegor har under dessa år bidragit med minnesarbeten, 
intervjuer och annan empiri samt medverkat i diskussioner om olika tolkningar 
och analyser. På så vis har vi tillsammans fått syn på den kunskapssyn och de 
maktförhållanden som styr dagens verksamhet i olika konkreta sammanhang. Vi 
vill rikta ett tack till alla som på olika sätt deltagit i och därmed berikat vår 
forskning.  

Vi som medverkar i denna rapport med särskilda bidrag är, förutom redaktörer-
na, Eva Siljehag, Therese Hartman, Fia Andersson och Anders Jansson samt 
Anita Söderlund. Ett särskilt tack riktar vi till Lena Carlsson, Växjö universitet, 
som bland annat varit till stor hjälp i sökandet efter aktuell litteratur inom områ-
det. Tack också till Anna Bäcklund för layout. 

Rapporten består av två delar. Del I är en sammanfattande analys av hela projek-
tet, med tyngdpunkt på och skriven av representanter från delprojekt 1, Deltagar-
orienterad forskning i olika former av högre utbildning. Del II består av sju fri-
stående artiklar som skrivits av olika forskare som medverkat inom ramen för 
delprojekt ett. 

Vår förhoppning är att rapporten läses av våra kollegor inom akademin och att 
den leder till diskussioner. Vi är medvetna om att vissa delar av innehållet kan 
vara provocerande, men är öppna för konstruktiva samtal eftersom vi tror att det 
är genom att lyssna, utmana och utmanas som vi själva, kunskapen och världen 
kan förändras. Vår vision är en högskola där alla, oberoende av kön, klass och 
etiskt ursprung, betraktas som viktiga för kunskapens utveckling, och som utgör 
en miljö där detta kan äga rum.  

Växjö och Stockholm 
November 2007 
Gunilla Härnsten och Britta Wingård 
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Del I
En sammanfattande analys
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Inledning
Denna rapport bygger på det arbete som utförs inom och i anslutning till Projek-
tet Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning, som erhållit me-
del från UVK för tre års arbete. Projektet som sådant innehöll tre avdelningar av 
delprojekt och här hänvisas till allt som publicerats. Dock är det huvudsakliga 
innehållet relaterat till delprojekt ett eftersom de övriga två valt att själva publi-
cera sina arbeten.  

Projektet

I projektet genusperspektiv i praktiknära forskning i högskoleutbildning har vi 
arbetat utifrån deltagarorienterade arbetsformer såsom forskningscirklar, min-
nesarbete och livshistoriearbete. 

Forskningsprojektet har innefattat tre delprojekt: 1. Deltagarorienterad forsk-
ning i olika former av högre utbildning; 2. Minnesarbete som undervisningsform 
och 3. Demokrati för ögon känsliga för kön. 

Syftet med projektet var att, genom tre delstudier, på ett djupare plan förstå 
och öka kunskapen om de processer som äger rum i olika former av deltagarori-
enterade och erfarenhetsbaserade praktiker samt att belysa möjligheter och hin-
der (på individ-, kontext- och strukturnivå) för att minska diskrepansen mellan 
de demokratiska visionerna för utbildningen och de rådande praktikerna. 

Våra frågor berörde flera olika områden 

- Hur uttrycks studerandes och lärares/forskares egna erfarenheter 
och teoretiska utgångspunkter i deltagarorienterade undervisnings-
situationer och/eller inom verksamhetsförlagd utbildning inom lä-
rarutbildningen? 
- Hur synliggörs och problematiseras kön, klass och etnicitet i un-
dervisning och/eller inom den verksamhetsförlagda utbildning som 
ingår i projektet? 
- Hur ser den kunskap ut som skapas när studerande och lärare blir 
medaktörer och medansvariga, såväl i gemensam som individuell 
kunskapsutveckling? 

Projektet som helhet syftade också till att synliggöra vilken kunskapssyn och vil-
ka maktförhållanden som styr dagens verksamheter och hur dessa kan förstås i 
de konkreta sammanhangen. Vår ambition var även att gruppens gemensamma 
seminarieverksamhet skulle resultera i en publikation som kollektivt arbetades 
fram under projektets gång. 

Utifrån de tre delprojekten har projektet bedrivits inom tre separata forsk-
ningsgrupper, de tre olika delprojekten. Under åren har sex gemensamma semi-
narier anordnats. Dessa seminarier har inte blivit de konstruktiva möten som var 
en av ambitionerna med projektet. De skilda teoretiska och disciplinära utgångs-
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punkter vi hade blev inte grunden för gemensam kunskapsutveckling. Vi erfor att 
den rådande akademiska kulturen innebar att vi hade svårt att mötas i öppna och 
prestigelösa samtal.  

Detta innebar i slutskedet att representanterna för delprojekt tre valde att inte 
medverka i en gemensam antologi utan att publicera sig på egen hand. Medarbe-
tarna i delprojekt två publicerar sig i institutionsrapporter och i någon kommande 
tidskrift. Vår sistnämnda ambition uppnåddes således inte. 

Tyngdpunkten i denna publikation härrör från och handlar därför huvudsakli-
gen om delprojekt ett, deltagarorienterad forskning i olika former av högre ut-
bildning. Detta projekt ett rymmer i sig flera olika studier. Två av dem kommer 
att resultera i doktorsavhandlingar, en om betydelsen av förskollärares kun-
skapsbas för det specialpedagogiska fältet (Eva Siljehag i december 2007) och en 
inom området högskolan och mångfald (Therese Hartman planerat till 2008).  

Det tredje området som rör pedagogik i högre utbildning har publicerats i ett 
flertal rapporter, konferensbidrag och artiklar (Gunilla Härnsten och Britta Win-
gård) Inom detta område har även fler deltagare medverkat under olika lång tid. 
Fia Andersson och Anders Jansson bidrar med en artikel i denna publikation 
samt håller på att avsluta avhandlingar med tydlig koppling till projektet, An-
dersson i december 2007. Tidvis har Lena Carlsson, Växjö universitet varit knu-
ten till projektet. Hon har genomfört en litteraturstudie (avsnittet genus, kön och 
högre utbildning - en internationell utblick) samt deltagit i diskussioner och läs-
ning av olika textavsnitt i denna skrift. 

Delprojekt 2 har huvudsakligen fokuserat användningen av minnesarbete i 
kurser inom lärarutbildningen och i detta sammanhang ger vi en kort resumé 
över vad artiklarna kommer att innehålla. 

Med ögon känsliga för kön, (delprojekt 3) har själv rapporterat och sökt nya 
medel. En översiktlig bild av hur deltagarna i detta delprojekt arbetat kommer i 
slutet av första delen. 

I anslutning till respektive delprojekt ger vi en förteckning över skrifter som 
publicerats eller är under arbete inom respektive grupp. 
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Delprojekt ett: Deltagarorienterad forskning i 
olika former av högre utbildning  
Det är inom denna ram som en grupp arbetat med en gemensam teoretisk ram. 
Den har byggts på arbeten som utförts inom specialpedagogiska påbyggnadspro-
grammet (Siljehag 2007) inom fortbildningskurser för lärare, inom traditionella 
universitetskurser (avhandling klar 2008) samt inom ramen för högskolepedago-
giska kurser för högskolelärare från en rad olika sammanhang (Härnsten och 
Wingård, flera publikationer). I följande avsnitt presenterar vi en rad aspekter av 
relevans för det arbete som genomförts under projektets gång. Det innehåller 
delvis utgångspunkter som fanns från början men också på sådant som utveck-
lats, utmanats och delvis förändrats under projektets gång. Inför projektansökan 
gjordes några olika översikter som vi nu bygger vidare på, samtidigt som nya 
områden tillkommit. Utöver de gemensamma träffar som varit till för alla pro-
jektdeltagare har vi inom delprojekt ett träffats kontinuerligt i olika konstellatio-
ner. Som sammanhållande mötesplats för oss, men också för många andra fors-
kare som är intresserade av området har nätverket FLIN, Forskning om LIvslång 
Nyfikenhet, fungerat (se t ex Wingård 2006). Gemensamt för oss alla är det kri-
tiska perspektivet på högskolans funktion i kombination med ett deltagaroriente-
rat förhållningssätt till kunskap och kunskapsutveckling. I detta avsnitt diskuterar 
vi några av våra viktiga referensramar. 

Viktiga frågor har varit: 
Kan den egna erfarenheten i kombination med formell utbildning bilda utgångs-
punkt för utveckling i tanke och handling – och i så fall hur? På vilket sätt och 
under vilka betingelser sker ett nytänkande och en eventuell omvärdering av 
gamla tankemönster? 

 Av erfarenhet från andra områden vet vi att förändring och tänkande följs åt. 
Genom att medverka i förändringen och samtidigt studera densamma är det möj-
ligt att fördjupa kunskaperna om vilka mekanismer som är avgörande. Formell 
utbildning är bra, men den har också sina givna gränser för vad som kan åstad-
kommas.  

Vårt eget sammanhang – högskolan

I dagens högskolevärld krockar olika syn på kunskap, kunskapsutveckling lika-
väl som synen på samhälle och människa. Den utveckling som en del styrdoku-
ment företräder, t ex ”Den öppna högskolan” (prop. 2001/02:15) om att mång-
falden ska råda och att högskolans kunskap ska gynna en demokratisk utveckling 
av samhället utmanas av helt andra tendenser i dagens samhälle. En polarisering 
är tydlig. 
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Den öppna högskolan – mångfald  
Den syn på människor och kunskap som anges i “Den öppna högskolan” (prop. 
2001/02:15) och “Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) stämmer väl med ut-
gångstankarna i vårt projekt. Alla ska vara lika välkomna i högskolan oberoende 
av ursprung. Den sociala och etniska mångfalden ska öka vilket förväntas inne-
bära innebär att undervisningens kvalitet ökar och nya kunskaper tillförs. Det 
finns med andra ord en alldeles tydlig grundtanke som innebär att mångfalden 
tillför högskolevärden något positivt. Bilden som målas upp utgör naturligtvis en 
vision, dvs. den överensstämmer inte med den verklighet som studenter och lära-
re möter i högskolan. Vår mening är heller inte att jämföra vision mot verklighet. 
Däremot är vi nyfikna på vad som händer om vi, så långt vi förmår, vi tar ut-
gångspunkterna om allas delaktighet på allvar och tolkar visionen som en vägvi-
sare, i vars riktning högskolan förväntas sträva. 

Ett önskvärt resultat av att aktivt främja och bredda rekryteringen (SFS 
2001:1263) sägs vara att den sociala och etniska sammansättningen i studeran-
degruppen blir mera heterogen. I en heterogen studerandegrupp finns bland annat 
ett större spektrum av livserfarenheter, kulturer, perspektiv, religioner etc. än i en 
homogen grupp. Hur kan dessa olika livserfarenheter tillvaratas? Ett första steg 
är att acceptera eller erkänna att olikheterna finns inom gruppen. Genom att er-
känna olikheter i en heterogen studerandegrupp skapas möjligheter att tillföra 
undervisningen en ny kvalitetsdimension. Betydelsen av etnisk och social bak-
grund kan ses i termer av erkännade och icke-erkännade och i förlängningen in-
kludering och exkludering. Det påpekas i “Mångfald i högskolan” (SOU 
2000:47) att ”Behovet av pedagogisk förändring i högskolan understryks dessut-
om av den allt större sociala och etniska mångfalden bland studenterna” (s 87). 
Studenterna ska ses som “medaktörer i lärandet” (aa). Det framgår således av ut-
redningen att det finns behov av att förändra pedagogiken p.g.a. att den sociala 
och etniska mångfalden ökat, eller förväntas öka. I utredningen dras paralleller 
mellan ett mångkulturellt och ett genusmedvetet perspektiv i undervisningen. 

Med tanke på de kulturella klyftor som finns i vårt samhälle mellan den högre 
utbildningen och olika sociala och etniska grupper krävs ett medvetet pedago-
giskt utvecklingsarbete för att i starkt differentierade studentgrupper åstadkom-
ma undervisning som hjälper studenterna till en personligt meningsfull inlärning. 
I det mångkulturella perspektivet är det viktigt att skapa förutsättningar för ett 
innehållsligt igenkännande i undervisningen, på ungefär samma sätt som varit 
målet med genusperspektivet i utbildningen. (SOU 2000:47, s 89). 

Kopplingen till ett genusperspektiv är intressant ur många synvinklar. Att in-
föra ett genusperspektiv i undervisningen kan medföra en höjd medvetenhet om 
orättvisor mellan könen och en problematisering av relationen mellan kvinnor 
och män. Även om genusperspektivet i utredningen förs fram som “ett innehålls-
ligt igenkännande” finns det ett nära samband mellan ett teoretiskt genusperspek-
tiv och feministisk pedagogik (Briskin, 1991), d.v.s. en koppling mellan innehål-
let i undervisningen och undervisningspraktiken. Kopplingen är naturligtvis inte 
självklar. Men om undervisningen samtidigt syftar till att göra studenten till en 
medaktör i lärandet, inlärningen personligt meningsfull för studenten och att det 
dessutom ges utrymme för studenternas perspektiv, erfarenheter och uppfatt-
ningar torde en jämlikhetsinriktad undervisningspraktik ligga i linje med tanke-
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gångarna i “Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47). Det framhålls också i citatet 
det finns “kulturella klyftor” mellan högskoleutbildning och “olika sociala och 
etniska grupper”. Högre utbildning anses med andra ord inte hittills ha varit per-
sonligt meningsfull. Innebär ovanstående att utredningen även argumenterar för 
en ändring av innehållet i högskoleutbildning?  

Högskolan av i dag 
En ytterlighet som vi under åren själva erfarit innebär att högskolan är ett säte för 
eliten där konkurrens och utslagning innebär en garanti för att en djup, smal och 
internationellt gångbar akademisk kunskap skapas. En sådan syn innebär också 
att nya studenter snabbt skolas in i den rådande synen och att de som inte känner 
sig hemma i sammanhanget snabbt lämnar verksamheten. Det är en bild som 
präglar en hel del ämnen, institutioner och lärare/forskare. Undervisningen är då 
till för att så snabbt som möjligt skola nya forskare inom väl etablerade forsk-
ningsområden, som därmed efter hand blir smalare och smalare. Den kan också 
syfta till att några studerande, som inte går vidare till forskarutbildning lär sig att 
vörda och högakta den kunskap som skapas inom dessa sammanhang. Vinnarna 
är huvudsakligen unga män från svenska hem med välutbildade föräldrar. Ett 
problem i denna inriktning är också den flyktighet som råder inom stora delar av 
akademin. Teorier och teoretiker tenderar att bli moderna/omoderna beroende på 
av vem, hur och i vilka sammanhang de förs fram. Den långsiktiga och kritiska 
forskningen får ofta stå tillbaka för dagsländor. Denna tendens blir starkare när 
finansiärer växlar och forskningen omorganiseras och till stor del blir marknads-
anpassad.  Gerard Delanty (2001) diskuterar dessa tendenser som en form av 
akademisk kapitalism i den bemärkelsen att marknadskrafter får en kraftigt ökad 
betydelse inom forskning och högre utbildning. Statens andel av finansieringen 
minskar och andra finansiärer, inte minst de stora företagen, får ökat inflytande. 
Ekonomistyrning efter mönster från det privata näringslivet ökar inom den aka-
demiska världen. Termen akademisk kapitalism betecknar framför allt den mark-
nadsorientering som visar sig hos statligt finansierade entreprenörer som inom 
systemets ram tävlar om att använda sina resurser i form av humankapital. 

En annan ytterlighet är att det som lärs ut har föga med vetenskaplig kunskap 
att göra. Det är rent instrumentell kunskap som lärs ut genom välregisserade och 
kanske på ett sätt effektiva undervisningsformer där faktainlärning och reprodu-
cerande av färdig kunskap är målet. Här kan betydligt fler klara sig igenom nåls-
ögat genom envishet och ambition. Däremot har bilden av en vetenskapligt 
syftande undervisning väsentligt naggats i kanten. I bästa fall bygger den på aka-
demiskt framtagen kunskap, men det är en process som är helt skild från under-
visningen och som ofta också sköts av helt andra personer. Inte heller i detta 
sammanhang sker någon kritisk och ifrågasättande syn på forskning. Att forsk-
ningsanknyta undervisningen betyder oftast att utgå från forskning och överväga 
hur resultatet ska föras ut, eller i bästa fall att anknyta av andra valda forsknings-
resultat till en personligt uppfattad verklighet. Resultatet innebär i många fall ett 
slags kolonialisering av de erfarenheter som deltagarna har med sig (jfr Odora  
Hoppers 2002, 2006). I den svenska högskolans fall betyder det oftast en me-
delklassifiering av grupper som kommer från arbetarklass eller andra samman-
hang eller kulturer som inte traditionellt tillhör akademins värld.  
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Handling i enlighet med den omvända ordningen, d. v. s. att utgå från ett pro-
blem som gemensamt diskuterats fram av en grupp och belysa och utveckla det i 
ljuset av diverse kunskapskällor av varierande slag förekommer ytterst sällan. 
Även i modeller som t. ex. PBL är det en i förväg, av andra tillrättalagd och pla-
nerad studiegång som gäller. Detsamma gäller också i stor utsträckning den 
verksamhet som i grundskolan betecknas som ämnessamverkan, lärarlag, elev-
medverkan o. s. v. (jfr Härnsten & Mardones 1993, Härnsten 1993, 1995a). Till-
tron till den etablerade kunskapen styr genomgående våra utbildningsinstitutio-
ner.  

Det är också så att vissa ämnen stänger direkt ute dem som har annan bak-
grund än en akademisk utbildad medelklass. Det är fråga om traditioner och atti-
tyder, som finns inom både disciplin, ämne och institution. Vissa universitetsäm-
nen är exkluderande och hierarkiska. De är av tradition utestängande och har fär-
diga normer. Det är bara att anpassa sig eller ge sig av. Där sker det en effektiv 
sållning tidigt i utbildningen.  

Den öppna högskolan 

Ska visionen om den öppna högskolan bli annat än vackra ord krävs en förändrad 
attityd i akademin och det är vad vi inom projektet strävat efter. Det är skillnad 
på vetenskap och akademisk kunskap. För att ge den mångfald av klass, etnicitet 
och kön det talas om i regeringens proposition ”Den öppna högskolan” (prop. 
2001/02:15) måste akademin öppnas upp mot samhället. 
I hela skolsystemet, inte bara i akademin, är det vanligt att man ser det som be-
svärligt med grupper där eleverna eller studenterna har vitt skilda bakgrunder. I 
stället för att se det som besvärligt att en studentgrupp är heterogen gäller det att 
hantera det som stimulerande och en möjlighet att få ny kunskap. En bas för att 
just nu kunna föra fram en sådan kunskapssyn är att universitet inte längre har 
monopol på kunskap.  

I den internationella litteraturen om universitetens roll i kunskapssamhället 
har på senare tid flera intressanta bidrag lämnats. Michael Gibbons et al (1994) 
beskriver i ”The New Production of Knowledge” hur universiteten förändras i 
riktning mot mer interaktion med omgivningen. I en uppföljare till Helga No-
wotny et al (2001) med titeln ”Re-Thinking Science. Knowledge and the Public 
in an Age of Uncertainty” besvaras en del kritik mot den förra boken och utveck-
las deras diskussion om vad de pågående förändringarna innebär. 

Deras huvudbudskap är att de pekar på fyra processer som nu är aktuella:  

* the co-evolution of science and society in a Mode-2 direction  
* contextualisation 
* the production of socially robust knowledge  
* the construction or narratives of expertise  

Och  
* att de är sammanflätade (interrelated), ”often in conflictual and 
 controversial forms, in the agora” (Nowotny et al 2001, s 248). 
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Både samhället och vetenskapen förändras således. De blir mer komplexa, oför-
utsägbara, osäkra. De utvecklas mot det Nowotny et al kallar Mode-2, vilket för 
vetenskapens del betyder framväxten av öppnare system för kunskapsproduktion. 
De blir både mer sammanflätade och ömsesidigt överskridande. Vetenskapen 
förändras, inte minst genom samhällets alltmer framträdande förmåga att tala 
tillbaka (speak back), d. v. s. kommunikationen mellan vetenskapen förändras 
från att ha varit enkelriktad till att bli tvåvägs. Kontextualiseringen innebär fram-
för allt att människor i gemen får ett större utrymme i vetenskapen. Det blir dels 
forskning om (eller kanske till och med tillsammans med) verkliga människor, 
dels involveras flera på olika sätt i forskningen. Det sker genom att det finns fler 
forskningsintressenter, allt fler forskarutbildade personer och en allt större bildad 
allmänhet som vetenskapen måste förhålla sig till. 

Samma process ”bringar vetenskapen bortom blott och bart tillförlitlig kun-
skap till produktionen av socialt mer robust kunskap” (vår översättning, s 246). 
Detta sker på torget (the agora) som är den plats där vetenskapen möter allmän-
heten och där den senare alltså kan tala tillbaka. Den socialt robusta kunskapen 
får sin karaktär i den kommunikation som sker mellan vetenskapen och samhäl-
let. Den kunskapen utmanas och prövas kontinuerligt. Allt detta ställer andra och 
utvidgade krav på vetenskapen och på forskarna. Det blir en mer komplex roll 
och behovet av samarbete mellan olika konstellationer av forskare, experter av 
olika slag och allmänheten ökar. 

Den socialt robusta kunskapen måste vara genomskinlig och deltagaroriente-
rad. Det måste finnas en ömsesidighet, menar författarna, i hur allmänheten för-
står hur vetenskapen fungerar och hur vetenskapen förstår hur allmänheten fun-
gerar. 

Nowotny et al framhåller alltså det dynamiska förhållandet mellan samhället 
och vetenskapen. Det blir ett närmare och mer interaktivt förhållande som för-
ändrar vetenskapen ända in i dess kunskapsteoretiska kärna. En ny typ av veten-
skap framträder som är mer beroende av och känslig för sitt sammanhang. 

Kerstin Vinterhed (1999) refererar till Nowotnys beskrivning av socialt robust 
kunskap så här. Det är en kunskap som ”mals fram genom mötet mellan forskare 
och allmänhet, kunskap som människor kan använda i sin vardag och lita på i sitt 
dagliga liv”. Hon påpekar också att det som forskargruppen (Gibbons, Nowotny, 
Scott m fl) hävdar, nämligen vinsterna med en forskning som sker i nära kontakt 
med det omgivande samhället, redan har uppmärksammats i den svenska hög-
skolelagens skrivning om den s. k. tredje uppgiften.  

Delanty (2001) är inne på delvis liknande tankegångar. Han hävdar att en ny 
roll och identitet för universiteten växer fram ”around the democratization of 
knowledge” (aa, s 9) som äger rum när fler och fler aktörer deltar i den sociala 
konstruktionen av verkligheten. Den verkliga utmaningen för universiteten skri-
ver han, ligger i att inta ”the space of the public sphere” (ibid.) och att utnyttja 
den demokratiska potentialen i kunskapens förändring. Men detta innebär att den 
vetenskapliga gemenskapen måste inbegripa även vardagskunskap i sin verk-
samhet och även (självkritiskt) begrunda relationen mellan olika vetenskapsgre-
nar. Poängen är enligt Delanty att göra universitetet till ett säte för offentlig de-
batt och ett slags kopplingsstation för ett utbyte och en diskussion av olika slag 
av kunskaper.  
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Universitetets centrala uppgift på 2000-talet är alltså, menar Delanty, att bli en 
nyckelaktör inom den offentliga sfären och därigenom verka för kunskapens de-
mokratisering. Hans vision av universiteten är att de ska vara sätet för ”reflexive-
ly constituted knowledge”. Det handlar om det han kallar en reflexiv kommuni-
kation om kunskap, där så många röster som möjligt deltar i skapandet av kun-
skap. 

Samma synsätt kan utvecklas i undervisning och det är vad vi gjort inom vår 
del av projektet. Det innebär inte minst att deltagarnas egna erfarenheter och 
kunskaper utgör viktiga ingredienser i kurser. Viktiga redskap har varit livsberät-
telser och arbete i forskningscirkelliknande grupper. 

Ett uttalat fokus i vårt projekt har varit att synliggöra genusmönster inom hög-
skolor och universitet. Därför kan det också vara på sin plats att ge både en histo-
risk och en nutida bild av vad det inneburit och innebär att vara kvinna i akade-
min. 

Kvinnor i högskolan – då och nu 

1859 lades den första motionen fram i riksdagen om att kvinnor borde få avlägga 
studentexamen, läsa vid universitet och inneha statliga tjänster. Två yrken ansågs 
lämpade för kvinnor: läkare och lärare. Det skulle dock dröja till 1870 då ko-
nungen beslutade att kvinnor fick rätt att avlägga studentexamen och studera 
medicin och tre år senare 1873 öppnades filosofiska och juridiska fakulteten ge-
nom ett kungligt brev för kvinnor. Kvinnor fick dock inte avlägga juridiska exa-
mina högre än jur.kand. 1875 avlade den första kvinnan i Sverige filosofie kan-
didatexamen vid Uppsala universitet. (Chraprowska och Wold, 2004) 

År 1883 disputerade den första kvinnan vid Uppsala universitet och 1888 ut-
examinerades den första kvinnan som läkare. Kvinnor hade dock inte rätt att in-
neha statliga tjänster, först 1925 trädde behörighetslagen i kraft som gav kvinnor 
rätt att anställas i statlig tjänst. Pensionsåldern var vid 64 års ålder, ett år lägre än 
männens, och likalönsprincipen skulle gälla för nya tjänster. Ett undantag hade 
funnits sedan 1918. Kvinnor fick då rätt att inneha tjänster som adjunkter, lekto-
rer och rektorer vid de statliga läroverken, dock med lägre lön än männen och 
med pensionsåldern 60 år. 

1937 fick för första gången en kvinna professorstjänst. Det var vid Karolinska 
Institutet och ämnet medicin. Vid den tidpunkten fanns vid svenska universitet 
totalt 18 docenter och en laborator som var kvinnor (Markusson Winkvist, 2003). 

Lena Markusson Winkvist (2003) uttrycker: 

På antagandet att akademin genomsyras av en frusen ideolo-
gi……….. följer förståelsen av akademin som en konserverande 
och samhällsbevarande institution ….. den frusna ideologin verkar 
fossiliserande på idéer om kön. (s.33) 

Idag ser det statistiskt annorlunda ut. Enligt Statistiska centralbyrån (2006) var 
det läsåret 2005/06 totalt 389.000 studerande som deltog i grundutbildning vid 
landets universitet och högskolor. Av dessa var andelen kvinnor 56 procent. An-
delen kvinnor som avlade grundexamen var samma läsår 66 procent. Under den 
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senaste 10-årsperioden har andelen kvinnor legat på ungefär samma nivå. Hög-
skoleverkets förklaring till att andelen kvinnor är större än andelen män är att 
kvinnor har bättre gymnasiebetyg, att fler yrkesutbildningar blivit högskoleut-
bildningar och att fler kvinnor deltar i olika vuxenutbildningsinsatser och därige-
nom skaffar sig högskolebehörighet. 

Kvinnor utgör drygt hälften av de anställda inom universitet och högskolor, 
den största delen finns inom administration och bibliotek. 2005 hade 55 procent 
av den forskande och undervisande personalen inom landets universitet och hög-
skolor avlagt doktorsexamen. När det gäller forskande och undervisande perso-
nal var andelen kvinnor 41 procent år 2005 (adjunkter 54 procent, professorer 17 
procent). Det har skett en markant ökning under den senaste 10–årsperioden. 
Kvinnor som professorer har mellan 1995 och 2005 ökat från 8 till 17 procent 
och kvinnor som lektorer från 22 till 36 procent.  (Högskoleverkets årsrapport 
2006) 

Den stora förändring som skett inom högskolevärlden innebär att antalet stu-
derande (och därmed antalet forskare och lärare) ökat samt att kvinnor numera är 
i majoritet på i stort sett alla poster utan de mest prestigefyllda och de som finns 
högst upp i hierarkin. Detta är dock ingen garanti för att genussystemet med dess 
isärhållande och hierarkisering (Hirdman, 1988) förändrats. En statistiskt föränd-
rad könsrepresentation inom en yrkesgrupp innebär inte att genuskoden föränd-
ras utan yrket fortsätter att associeras med det kön som av tradition förknippas 
med yrket (Tallberg Broman, 2002). Är det så att den frusna ideologin som Mar-
kusson Winqvist (2003) skriver om ännu inte är upptinad? 

Från en sökning gjord på forskning om genus, kön och högre utbildning får vi 
även en bakgrund som inbegriper internationella sammanhang rörande vad 
könstillhörighet betyder i akademiska sammanhang i dag. 

Genus, kön och högre utbildning – en internationell utblick 
Frågan om vad könstillhörighet betyder i akademiska sammanhang är mycket 
mångfasetterad. Vilka möjligheter öppnas och vilka svårigheter ställs studenten 
inför som kan ha sin grund i könstillhörighet och genuskonstruktioner? Syftet 
med följande översikt är att lägga fokus på kvinnors situation i högre utbildning i 
framför allt USA och Västeuropa och se hur frågorna speglas i internationell 
forskning av senare datum. Infallsvinklarna har sin utgångspunkt i centrala frå-
gor som rör rekrytering, konjunkturer, löner, karriärvägar, arbetsvillkor, föräldra-
skap, utseende, ålder m.m. 

I en studie i Women´s Studies International Forum  har Morrison, Bourke och 
Kelley (2005) studerat föreställningarna om jämlikhet mellan män och kvinnor 
bland studenter i grundutbildning vid ett brittiskt universitet med starka historis-
ka traditioner. I motsats till den ’post-feministiska’ retorik som hävdar att ojäm-
likhet mellan män och kvinnor inte längre finns inom högre utbildning i Storbri-
tannien, åtminstone inte på grundutbildningsnivå, visar studien att en sådan fort-
farande döljer sig i denna institutionella miljö. Forskarna fann t.ex., speciellt 
bland kvinnliga studenter, en ovilja och ett motstånd mot att artikulera detta för-
hållande som diskriminering. I stället ville studenterna tona ner eller förneka fe-
nomenet, vilket kunde tolkas som ett slags coping-mekanism eller som något ka-
rakteristiskt för en post-feministisk miljö (a.a.). 
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Cotterill och Letherby (2005) har en avsevärd forskning bakom sig då de häv-
dar att kvinnor i akademin befinner sig inom starka kraftfält. Trots att universite-
ten alltid av tradition setts som en manlig arena, finns det fler kvinnor i högre ut-
bildning än någonsin tidigare (Jfr Berggren 2006). Män och kvinnor rapporterar 
emellertid mycket olika upplevelser av akademiska studier, där kvinnors möjlig-
heter förefaller begränsade. Arbeten på toppnivå besätts i mycket större utsträck-
ning av män än av kvinnor och löneskillanderna mellan könen är signifikanta. 
Denna slutsats stöds av Umbach (2007) som tittat på jämlikhet mellan könen på 
den akademiska arbetsmarknanden och av Neithardt (2007) med data från mer än 
1400 colleges och universitet i USA. Cotterill och Letherby (2005) hävdar att de 
största klyftorna mellan mäns och kvinnors villkor finns vid medicinska fakulte-
ter och vid institutioner där enbart forskning bedrivs. Wilson (2004) drar samma 
slutsats, att elituniversiteten fortfarande är männens värld. 

Mason och Goulden (2004) har studerat anställningsförhållanden inom aka-
demin (Kalifornien) och funnit att familjebildning och föräldraskap saktar ner 
karriärprocessen för kvinnor, vilket inte sker i samma utsträckning för män. I en 
vidare studie undersökte man vad som inträffar med män respektive kvinnor som 
blir biträdande professorer innan de blir föräldrar. Ville de därefter fortfarande ha 
barn? Det ville männen – men inte kvinnorna. ”Gift med barn” är en av flera 
formler till framgång för män men inte för kvinnor, för vilka det uppstår ett all-
varligt tomrum i karriären (”baby gap”) (a.a.). 

På ett övergripande och allmänt plan pekar Lane (2006) på de förhållanden 
som generellt råder inom akademisk utbildning i USA och menar att makt kon-
trollerar sexualitet. Relationen mellan universitetslärare och studenter är ofrån-
komligen ojämlik och genom sin beroendeställning kan studenten knappast ses 
som en helt autonom vuxen. I sin forskning från USA har Lane funnit att manli-
ga universitetslärare inte sällan kommer med sexuella inviter till sina kvinnliga 
studenter. (Det förhållandet att kvinnliga studenter eller kvinnliga lärare tar initi-
ativet kan också råda, men detta inträffar i jämförelsevis liten utsträckning, häv-
dar Lane.) I en studie från 2006 av en studentgrupp på 190 personer rapporterade 
37 procent att man kände till eller hade känt till minst en relation mellan lärare 
och student. Dock menar Lane att de flesta är hemliga. När kvinnor kommer in i 
akademisk utbildning och blir betraktade som sexuella objekt undermineras jäm-
likheten mellan män och kvinnor. Istället sänds budskapet att män och kvinnor 
inte är intellektuellt jämbördiga. Lane diskuterar innebörden i den akademiska 
friheten och menar att etiska regler för umgänget mellan professionella och stu-
denter utan dröjsmål måste börja diskuteras.  

Granleese och Sayer (2006) ligger bakom den första studie som gjorts beträf-
fande kön, ålder och utseende som omständigheter av betydelse inom högre ut-
bildning. Studien lägger i första hand fokus på ålder och kön för att få veta om 
kvinnor här upplevde den dubbla faran med fördomar i det som benämns ”gen-
dererd ageism”. Dessutom studerades vilken roll fysisk dragningskraft och utse-
ende hade för betydelse i den akademiska världen. Studien visar, med utgångs-
punkt i kvinnors egna upplevelser, att det finns en ”triple jeopardy” som inte 
bara handlar om kön och ålder utan att även kvinnors utseende på olika sätt kan 
ha betydelse, något som manliga akademiker inte på samma sätt ger uttryck för 
(a.a.).  
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Beroende och självständighet – ”the independent learner”, ett eftersträvansvärt 
ideal i högre utbildning – problematiseras av Leathwood (2006), men med andra 
utgångspunkter än Lane. Hon konstaterar att förväntningarna på vad självstän-
dighet innebär utgår från framför allt arketypen ”economic man”, d.v.s. en indi-
vid som kan göra rationella val, fri från sociala och materiella begränsningar. 
Hon hänvisar till diskurser inom såväl New Right som New Labour i Storbritan-
nien och menar att en ”independent learner” förväntas vara mycket målinriktad 
och relativt oberoende av hushållsarbete, fattigdom och barnuppfostran. ”Inde-
pendence” är, menar Leathwood, en maskulinistisk myt; vad som passar män 
(många, men inte alla) är värt att sträva efter och framställs som ideal. Däremot 
göms mäns beroende av andra människor undan i det fördolda (a.a.).  

Berggren (2006) har i en svensk studie prövat hypotesen om normalt underre-
presenterade grupper i tider av hög arbetslöshet i större utsträckning söker sig till 
högre utbildning. Berggren konstaterade att studenter från arbetarklass av båda 
könen ökade inom högre utbildning i tider av lågkonjunktur. Då konjunkturen på 
nytt återhämtade sig, återvände män från arbetarklassen till arbetsmarknaden. 
Detta gällde inte för kvinnor med samma bakgrund på motsvarande sätt. Dessa 
ökade i stället sitt deltagande i högre utbildning. Ekonomisk återhämtning i pri-
vat näringsliv kan därför ses som en klassutjämnande faktor för män. Hur förhål-
landet ser ut för kvinnor är mer osäkert, eftersom tillgängliga data inte prövar 
hypotesen på samma sätt, då den offentliga sektorn inte återgick till att bli den 
främsta arbetsgivaren för kvinnor. Berggren drar dock slutsatsen att kvinnor, mot 
bakgrund av maktordning och kulturell reproduktion, står inför ”annorlunda” 
krav än män på arbetsmarknaden och att deras ökade deltagande i högre utbild-
ning kan förstås som en anpassning till de kraven (a.a.). 

Hur diskurser ur New Public Management har bidragit till att förändra akade-
min i England och Sverige har Barry, Chandler och Berg (2007) intresserat sig 
för och framför allt hur kvinnorörelsen har mött dessa diskurser inom ramen för 
arbete på mellannivå inom högre utbildning där förändringarna ofta verkställs. 
Att de rationella, hierarkiska maskulina diskurserna ur NPM starkt har utmanat 
kvinnorörelsen slås fast och studien fokuserar hur responsen från denna ser ut. 
Därvid har några insikter uppstått som gäller att möjligheten till gemensam op-
position mot NPM finns inom akademin, inte bara i sin synliga form genom de 
självdefinierade feministerna, starkt inriktade på jämlikhet mellan män och kvin-
nor, utan också genom t.ex. underliggande, mer lågmälda nätverk där både kvin-
nor och stödjande män ingår. 

Teoretisk och metodisk ram

Deltagarorienterad aktionsforskning, PAR   
Det forskningsperspektiv vi representerar återfinns inom flera discipliner under 
begreppet deltagarorienterade/deltagarbaserade forskningsmetoder, empower-
ment, aktionsforskning eller participatorisk aktionsforskning (PAR). Deltagar-
orienterade forskningsansatser stimulerar andra än forskare att delta mer aktivt i 
forskningsprocesser än vad som vanligtvis är fallet. Det handlar således om att 
forska med någon eller några, inte om eller ens för. Att forska med betyder dock 
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inte att forskarens roll likställs med praktikernas, eller att alla är forskare. Det är 
de olika deltagarnas olikheter och olika sätt att se på och arbeta med problemen i 
fråga som är poängen i verksamheten. Även i en sådan forskningsprocess har 
olika deltagare olika roller. Att utföra deltagarorienterad forskning utan egen 
forskarutbildning i bagaget eller utan ett nära samarbete i en forskningsgrupp blir 
ingen forskning. Det kan bli ett undersökande arbete och kan säkert som sådant 
vara utvecklande, men det är inte detsamma som forskning. För att bli det krävs 
också ett vetenskapligt förhållningssätt till frågorna, d.v.s. en kritiskt distanserad 
och problematiserande hållning samt analyser på olika nivåer. I pedagogisk 
forskning betyder det att beskriva, analysera, förklara och/eller försöka förstå de 
pedagogiska processer om äger rum samt att ange förutsättningarna för föränd-
ring och att utarbeta teorier kring detta.  

För en utförlig genomgång av PAR hänvisar vi till en artikel av Lars Holm-
strand i vänboken till Gunilla Härnsten (Wingård 2006) Här har vi, med Holm-
strands godtycke, använt oss av detta kapitel, men skrivit om och förkortat det 
avsevärt. Eftersom den teoretiska bakgrunden till stora delar sammanfaller med 
den som finns inom nätverket FLIN, där dock den feministiska utgångspunkten 
är betydligt mer uttalad, ser vi det som rimligt att använda oss av Holmstrands 
text. Holmstrand framhåller att Handbook of Action Research från 2001 med Pe-
ter Reason och Hilary Bradbury som redaktörer är ett tungt vägande bidrag när 
det gäller att etablera aktionsforskning eller deltagarorienterad aktionsforskning 
som ett nytt paradigm. De hävdar att action research har en participatory world-
view (där worldview, syn på världen, kan sägas vara ungefär detsamma som pa-
radigm).  

Enligt Reason och Bradbury är aktionsforskning ”en deltagarorienterad (parti-
cipatory), demokratisk process” som är inriktad på att utveckla praktisk kunskap 
”in the pursuit of worthwhile human purposes” (s 1). Den försöker förena hand-
ling och reflektion, teori och praktik, genom deltagande av berörda personer i att 
försöka hitta lösningar på frågor av stor betydelse för människor. Fem viktiga 
särdrag beskrivs i en figur, mänsklig utveckling (human flourishing), deltagande 
och demokrati, praktiska frågor, kunskap-i-handling och slutligen kännetecknas 
den av att den är en framväxande utvecklingsprocess (emergent development 
form). Emancipatorisk, frigörande för och med människor skulle man också 
kunna understryka. De vänder sig explicit mot den positivistiska världsbilden. 
Men samtidigt kan med sådana utgångspunkter tidigare erhållen kunskap vara 
användbar i ett mänskligt sammanhang – där den är relevant. De kallar detta en 
utvidgad kunskapsteoretisk utgångspunkt (extended epistemologies); deltagande 
(participatory) värld, subjekt och objekt sammanflätade, deltagande ett funda-
mentalt mänskligt villkor, ett ontologiskt givet. Demokratisk grund för både 
forskningen och samhället framhålls med utgångspunkt från Thomas Paine (se t. 
ex. Paine 1992). Förhållandet mellan makt och kunskap är centralt, medvetande-
höjande och maktgörande (empowerment) viktigt. Pedagogik för förtryckta och 
pedagogik för privilegierade är också begrepp i fokus. Frågor om den vetenskap-
liga tyngden i denna forskningsansats besvarar Reason och Bradbury genom att 
ange fem kriterier: frågor om betydelse, frågor om samarbetet, frågor om utfallet 
och den praktiska användningen, frågor om flerfaldiga kunskapsformer och frå-
gor om processens utformning och ihärdighet. 
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Orlando Fals Borda (2001) beskriver i denna handbok deltagarorienterad ak-
tionsforskning som ett öppet paradigm och redogör för hur det utvecklats i sam-
band med bland annat internationella konferenser. Det är värt att notera att en så 
central gestalt inom detta paradigm sätter en parantes inom A som i Action och 
genomgående använder beteckningen P(A)R. Han framhåller att i detta alternati-
va paradigm kombineras praxis och etik, akademisk kunskap och folklig vishet, 
det rationella och det existentiella. Det bryter ner dikotomin subjekt/objekt.  

Vidare konstaterar Fals Borda att utbildning, information, forskning och ve-
tenskapligt arbete (i stort) har varit förknippat med att upprätthålla orättvisa 
maktstrukturer. Han ställer frågan hur vi kan gynna produktionen av ”ansvarsfull 
kunskap” (responsible knowledge) så att vanliga människor som varit offer för 
kapitalistisk utsugning och missförhållanden kan bli huvudmottagare och nyttja-
re av forskning och utbildning. Det krävs, menar Fals Borda, ett slags moraliskt 
ansvarstagande i forskning, undervisning och handling med tydliga politiska 
konsekvenser – en idé som stöddes av världskongressen för PAR 1997. Forsk-
ning, handling och skolning som politiskt har tagit ställning för samhällelig rätt-
visa och utveckling och som är inspirerad av en ny humanism tycks vara en rim-
lig inriktning eftersom P(A)R med nödvändighet inbegriper demokratisering. 
Han tillägger följande:  

Participatory democracy built from the bottom up with supporting 
social, political and cultural movements should be a natural result 
of our work. (s 33) 

Den mest allmänna och övergripande utmaningen består i att konstruera den 
etiska och teoretiska grunden för ett frigörande paradigm. Fals Borda erinrar om 
att arbetet med att utveckla detta nya paradigm har pågått sedan 1970-talet och 
att det finns mycket att bygga på. Han ställer följande (retoriska) fråga: 

Can we therefore be participative students and agents of change 
and work together in order to assist in this intellectual and politi-
cal movement for people’s self-reliance and empowerment, for the 
defence of life and the pursuit of relevant, useful science? Can we 
commit ourselves as scholars and citizens to this epoch-making 
task? (s 34) 

Ett av de få feministiska bidragen i handboken är skrivet av Patricia Maguire. 
Hon framhåller att hittills har i aktionsforskningen en något hierarkisk och 
mansdominerad tradition trots allt funnits. Feministiska traditioner och aktions-
forskning har dock mycket gemensamt och ett aktionsforskningsparadigm utan 
feminism blir naturligtvis egendomligt haltande (se Maguire 2001). 

Deltagarorienterad forskning och praktikerforskning 
Ken Zeichner och Susan Noffke (2001) behandlar i sin översikt av Practitioner 
Research i Fourth Handbook on Research on Teaching även deltagarorienterad 
forskning. De urskiljer när det gäller praktikerforskning (practitioner research, 
som primärt handlar om läraren som forskare) fem olika traditioner, varav två är 
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av särskilt intresse här. Den första av dessa är en aktionsforskningstradition som 
bygger på Kurt Lewin och som också inspirerats av idéer från Dewey. Den ut-
vecklades inom skolområdet på 1950-talet av Stephen Corey. Det är intressant 
att Corey därvid förordade ett tillvägagångssätt där det första steget bestod i att 
identifiera ett problemområde ”about which an individual or a group is suffici-
ently concerned  to want to take action”(a a, s 301). Vi kan jämföra detta med 
våra resonemang om hur forskningscirklar bör startas. 

Den femte och sista traditionen som Zeichner och Noffke beskriver är Partici-
patory Research (deltagarorienterad forskning). De pekar på denna traditions röt-
ter i tredje världen och hänvisar till bland andra Fals Borda och Freire, men 
tillägger att likartade idéer och verksamheter har utvecklats i Nordamerika, Eu-
ropa och Australien. Spridningen av traditionen i Nordamerika har enligt Budd 
Hall (1993) skett genom ett vuxenutbildningsprojekt i Toronto. Även Highlander 
Center i USA tycks också ha varit betydelsefullt. 

Författarna återger Peter Reasons (1994) beskrivning av den deltagarstyrda 
forskningens dubbla syfte att dels producera kunskap och handling som direkt 
användbar för en grupp människor, dels maktgöra (empower) dem på ett djupare 
plan genom en process där de skapar sin egen kunskap. De konstaterar att det ut-
talade syftet hos deltagarstyrd forskning är att åstadkomma ett rättvisare och 
mänskligare samhälle. 

Vidare refereras tre strategier som John Gaventa (1991) menar har vuxit fram 
inom denna tradition i Nordamerika, nämligen (a) återerövrandet av kunskap 
som normalt kunskapseliter har monopol på, (b) utveckling av vanliga männi-
skors kunskap, och (c) folkligt deltagande i kunskapsproduktionen. En central 
ingrediens i forskningstraditionen som Zeichner och Noffke pekar på är att den 
inom annan forskning så vanliga subjekt-objekt-relationen här omvandlas till en 
subjekt-subjekt-relation. En annan viktig och intressant aspekt som de framhåller 
(genom att hänvisa till Hall 1993) är synen på kunskap och dess nära koppling 
till en process där dialogen är central.  

Zeichner och Noffke avslutar sin redogörelse för forskningstraditionen i fråga 
med att understryka att den syftar till att demokratisera kunskapsproduktionens 
politiska ekonomi och till att ”…empower oppressed groups so they take effecti-
ve actions toward improving the conditions in their lives” (ibid.). 

De diskuterar i sin översikt också validitetsfrågor i dessa forskningstraditioner 
och refererar bland annat till Patti Lather som utvecklat intressanta resonemang 
om katalytisk validitet och om vikten av en självkritisk hållning hos forskaren. 
Hennes definition av katalytisk validitet har som Zeichner och Noffke påpekar 
stora likheter med Freires begrepp ”medvetandegörande” (conscientization). Ge-
nom den inriktning deltagarstyrd forskning har, med relationen till deltagarna 
som en central fråga, kommer som författarna framhåller de forskningsetiska 
frågorna direkt i fokus och utgör en viktig del i värderingen av forskningens kva-
litet.

Zeichner och Noffke hänvisar vidare till Anderson et al (1994) som har angi-
vit fem kriterier på trovärdighet för praktikerforskning: demokratisk validitet, re-
sultatvaliditet, processvaliditet, katalytisk validitet och dialogisk validitet. Dessa 
och liknande kriterier skulle också kunna användas även i (annan) deltagarorien-
terad forskning. Den demokratiska validiteten handlar om i vilken utsträckning 
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forskningen görs i samarbete med alla berörda och i vilken grad olika perspektiv 
och intressen beaktas. Resultatvaliditet gäller bland annat graden av inriktning på 
handling, processvaliditet inkluderar till exempel triangulering och metodiska 
frågor i mycket vid bemärkelse. Katalytisk validitet gäller i vilken grad forsk-
ningen stärker deltagarna att förstå verkligheten så att de kan förändra den och 
dialogisk validitet handlar om i vilken grad forskningen främjar en reflekterande 
dialog bland alla deltagarna. Zeichner och Noffke framhåller som sin ståndpunkt 
när det gäller frågor om kvaliteten i praktikerforskning att det behövs 
”…democratic negotiation of both the criteria and the procedures used in deter-
mining the quality of research” (s 323). 

Inom svensk samhällsvetenskaplig forskning har vi också företrädare för del-
tagarorienterad aktionsforskning, framför allt inom arbetslivsforskningen och 
några av oss har velat markera att det finns en deltagarorienterad pedagogisk 
forskning (se Holmstrand, Härnsten och Beach, 2001). 

Ett svenskt exempel på ”practitioner research” i Zeichner och Noffkes termi-
nologi är Alyson McGee (1999) som i sin avhandling (som är ett exempel på 
universitetslärare som forskar på sin egen praktik) också redovisar en genom-
gång av tidigare forskning. Hon konstaterar bland annat att ”action inquiry rese-
arch”och liknande beteckningar inbegriper många ganska olika inriktningar och 
det blir därför svårt att definiera vad som kännetecknar forskningsansatsen i frå-
ga. McGee kommer emellertid fram till att några grundläggande gemensamma 
kännetecken är: 

…opposition to conventional scientific research beliefs and tradi-
tions; a practical focus and goals; the encouragement of reflective 
practices, and challenging traditional theory-to-practice assump-
tions. (s 69) 

Feministisk vetenskapskritik  
Som en konsekvens av ovanstående bild har vi arbetat med utgångspunkt i en 
feministisk vetenskapskritik. I rubriken innefattas åtminstone två olika slag av 
kritik. Den ena innebär en kritik mot det akademiska samhällets huvudsakliga 
sätt att arbeta med och förhålla sig till teorier, frågan om objekt och subjekt med 
mera och den tyngdpunkt som för närvarande läggs på revirbyggande, inte minst 
inom teoretiska insnävningar. Det andra spåret handlar om kopplingen mellan 
grupper och individer i samhället vars frågor, problem och synsätt inte räknas 
och akademins förhållningssätt till dessa.  

Att en sådan kritik är i högsta grad relevant inom akademin framgår inte minst 
av en artikel av Mona Eliasson (2004) där hon visar på de olika former av mot-
stånd mot förändring som fortfarande så starkt präglar akademin i gemen. Inte 
minst handlar det om en passiv agenda där genusfrågor, som ändå måste ges 
plats på universiteten, inte på allvar betraktas som ett kunskapsområde. I stället 
ges till exempel kurser som blir hopplock av teman och olika lärare som inte 
samordnas. Resultatet blir lätt en bild av att genusfrågor inte kan behandlas ve-
tenskapligt (aa, s 18). Mona Eliasson slutar sin artikel med orden: 
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Om man vill tro att det är någon slags naturlig ordning att vita, 
kristna, europeiska män dominerar makt- och statusbemängda si-
tuationer och att vi därför inte bör ändra på det, finns en rad 
andra `naturliga´ ordningar också att ta ställning till. ….. 

När det passiva motståndet inte fungerar finns det andra medel. 
Man kan attackera och motarbeta nya perspektiv, som inte passar 
in i det etablerade vetandet i ämnet, utan att ha satt sig in i grun-
derna. Eller väljer man enstaka och ur sammanhanget lösryckta 
bidrag som bekräftar den gamla ståndpunkten. Det är på en gång 
fascinerande och sorgligt att motståndet mot ny kunskap är så ut-
brett och ibland verkar grundat på en avsiktlig och medveten 
okunnighet. (Eliasson 2004, ss 20-21) 

Eliasson kommer sedan in på hur krafter framför allt utanför akademin kräver 
och arbetar för förändringar inom institutionella ramar av olika slag. Detta är en 
bild av hur många större förändringar skett och fortfarande sker med utgångs-
punkt från grupper som traditionellt inte räknas med när det gäller kunskapsut-
veckling. En tråd i det här sammanhanget handlar om just det som är utgångs-
punkten i all PAR nämligen att vetenskaplig kunskap, utöver rättviseperspekti-
vet, blir mer solid om den utvecklas i samverkan med berörda (se t ex Nowotny, 
Scott & Gibbon 2001). Här lägger vi tyngdpunkten på den del som anknyter till 
kvinnor, kvinnorörelse och därmed den feminism som växte fram inom universi-
teten från 1970-talet.       

När vi kritiserar den vändning som för närvarande pågår inom samhällsveten-
skapen och inte minst inom pedagogik tar vi först och främst vår utgångspunkt i 
en text av Marta Gimenez (2005) där hon kritiserar en oreflekterad användning 
av postmoderna utgångspunkter. Bland annat hänvisar hon Patricia Hill Collins 
(1997, s 75) som hon framhåller: 

… med rätta påpekar är problemet med denna postmoderna, soci-
alkonstruktivistiska analys att den reducerar förtrycksstrukturer 
till ”skillnad” och på så sätt utelämnar ”de maktrelationer och 
materiella ojämlikheter som konstituerar förtryck”. (Gimenez 
2005, s 61) 

Samtidigt är det viktigt att utgå från och ta till vara människors erfarenheter. 
Men detta kan inte ske oreflekterat. Gimenez instämmer i att det är ”viktigt att 
lära av alla gruppers erfarenheter, speciellt de grupper som tystats av förtryck 
och uteslutning och av de ideologier som mystifierar deras faktiska levnadsvill-
kor” (aa, s 66). Hon fortsätter med att hänvisa till Marx utgångspunkt i Teser om 
Feuerbach ”att det är den sociala existensen som bestämmer medvetenhet”, men 
glömmer att ta med fortsättningen där Marx pekar på just det som hon sedan tar 
upp, nämligen ”… att omständigheter förändras av människorna och att uppfost-
raren själv måste uppfostras” (Marx 1845, tes III). Gimenez problematiserar erfa-
renhetsbegreppet och framhåller att erfarenheten samtidigt som den är unik, per-
sonlig och insiktsfull också genomgående är ”social, partisk, mystifierande, och 
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en produkt av historiska krafter som individer kan veta lite eller ingenting om” 
(aa, s 67). 

 I sitt avslutande kapitel i boken ”Den radikala fantasin. Mellan omfördelning 
och erkännande” föreslår Nancy Fraser (2003) ett sätt att komma ut ur de diko-
tomier som riskerar att fortsätta att låsa fast teoretiska positioneringar. Hur kan 
dikotomier, läger, positioner samsas och kanske till och med samverka? Utifrån 
en grundläggande feministisk analys förespråkar hon en politik som utgår från 
både omfördelning och erkännande, d.v.s. både ett materiellt och ett mera sym-
boliskt uttryck för maktrelationer. Fraser framhåller att kampen för erkännande 
”har exploderat överallt”, men att den alltför ofta fallit offer för tidsandan och 
har ”… alldeles för smidigt sammanfallit med en hegemonisk nyliberalism som 
inte vill annat än undertrycka det socialistiska minnet” (aa, s 230). Erkännandet 
är viktigt för mångkulturalism, mänskliga rättigheter med mera, men det är an-
märkningsvärt att den förskjutning som skett ”… från omfördelning till erkän-
nande har inträffat samtidigt som en aggressivt globaliserande USA-ledd kapita-
lism förvärrar den ekonomiska ojämlikheten” (s 231). 

Fraser hävdar att omfördelning är mer frånvarande i dag än bekräftelse. Av 
den anledningen finns det här skäl att tydliggöra såväl innehåll som metoder för 
att kunna se igenom de dimridåer som omger oss och därför ta vara på och 
granska inte minst användningen av historiematerialistiska perspektiv inom fe-
ministiska och deltagarorienterade analyser.  

Historiematerialistisk feminism  
Inom den tidiga universitetsfeminismen fanns det tydliga företrädare för just det 
som Fraser benämner omfördelning, det vill säga en grundläggande kritik av det 
kapitalistiska systemets verkningar. En av dem som i en artikel 1983 förespråka-
de en historiematerialistisk bas för feminism var Nancy Hartsock. I artikeln ”The 
Feminist Standpoint. Developing the Ground for a Specifically Feminist Histori-
cal Materialism” utgår Hartsock från Marx distinktion mellan framträdelseform 
och väsen och framhåller bland annat att kvinnors liv utgör en fördelaktig posi-
tion för att kraftfullt kritisera de fallokratiska institutioner och ideologier som ut-
gör grunden för den kapitalistiska formen av patriarkatet (s 284). 

På flera sätt utgör denna text en tidstypisk användning av historiematerialis-
tisk metod genom sitt sätt att analysera konkreta situationer. Samtidigt kan den i 
dag synas påfallande historielös, till exempel i fråga om att den inte synliggör de 
erfarenheter som finns från tidigare kvinnors och kvinnorörelsers verk. Stånd-
punktsteorin bygger på intresse utifrån engagemang och formulerar politiska ut-
talanden. Hartsock (s 285) framhåller också att en ståndpunkt bär med sig argu-
mentet om att det finns perspektiv på samhället, hur välmenande de än må vara, 
från vilka människors relationer sinsemellan och med naturen inte är synliga. 
Detta argument kan delas upp i ett antal epistemologiska och politiska påståen-
den. Dessa formulerar Hartsock som en bas för den analys som hon senare an-
vänder i förhållande till kvinnors liv och erfarenheter. 

* Det materiella livet inte bara strukturerar utan sätter även gränser för förstå-
elsen av sociala relationer. 
* Om det materiella livet är ordnat på fundamentalt motsatt sätt för två olika 
grupper kan man förvänta sig att respektive syn innebär en omvändning av 
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den andre. I ett dominanssystem innebär detta att de härskandes syn är både 
partisk och pervers. 
*Den härskande klassens (eller könets) syn strukturerar de materiella relatio-
ner i vilka alla tvingas delta och därför kan de inte avfärdas som enbart falska. 
* Som en konsekvens av detta måste den syn som är tillgänglig för förtryckta 
grupper uppnås genom kamp, något som kräver såväl forskning för att kunna 
se bakom ytan på de sociala förhållanden inom vilka alla tvingas delta, som en 
bildning som enbart kan uppnås genom kampen att förändra dessa förhållan-
den  
*Som en engagerad vision, förståelsen av dem som är förtryckta, visar en 
ståndpunkt på de verkliga förhållandena som gör mänskliga varelser inhuma-
na, pekar bakom det nuvarande och bär med sig en historiskt frigörande roll.  
(s 285, vår tolkning) 

Hartsock fortsätter med att diskutera betydelsen av dessa punkter och framhål-
ler också vad detta synsätt innebär för vilken kunskap som räknas som giltig:  

And in any society with systematically divergent practical activi-
ties, one should expect the growth of logically divergent world 
views. That is, each division of labor, whether by gender or class, 
can be expected to have consequences for knowledge. Class soci-
ety, according to Marx, does produce this dual vision in the form 
of the ruling class vision and the understanding available to the 
ruled. (a a, s 286)   

I de olika verksamheter vi arbetat med kan vi se tydliga exempel på hur detta 
gäller lika mycket kvinnors kunskaper inom universitetsvärlden. Det som räknas 
som kunskap är männens, sedan århundraden samlade och fastlagda, begrepp 
och perspektiv. Det är bara att åter hålla med Yvonne Hirdman i den syn hon 
1992 ger uttryck för i delrapporten inom maktutredningen, Kontrakt i kris: 

Att vara feminist och forskare innebär för mig att gå in i ett okänt 
land, en kontinent av oklarheter. Här finns inte en utstakad väg att 
gå. Här finns inget normalvetenskapligt paradigm, här finns inga 
metoder att följa träget. Tvärtom: Ju mer kunskap vi får, ju mer 
vacklar det gamla kunskapssystemet. Till och med orden klingar 
av meningslöshet och kan snart bara användas med citationsteck-
en. Ty vad feminister stöter på är ett `urberg’ av lagrad, manligt 
normerad föreställningsvärld som stelnat i vetenskap, språk, och 
`verkligheter’. (Hirdman 1992, s 7) 

I den fortsatta analysen tar Hartsock sin utgångspunkt även i det marxistiska pos-
tulatet att inte människor bara är aktiva, utan att verkligheten i sig består av ”sen-
suous human activity, practice” (Hartsock, s 288). Men i stället för att fokusera 
mäns arbete lägger hon tyngden på att utveckla frågor kring huruvida kvinnors 
levnadsaktiviteter och de institutioner som strukturerar dessa kan utgöra bas för 
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en ståndpunkt, det vill säga uppfylla kraven på att utgöra en feministisk stånd-
punkt. Som en konsekvens av detta förordar Hartsock följande fokus: 

My focus is instead on institutionalized social practices and on the 
specific epistemology and ontology manifested by the institutiona-
lized sexual division of labor. Individuals, as individuals, may 
change their activity in ways which move them outside the outlook 
embodied in these institutions, but such a move can be significant 
only when it occurs at the level of society as a whole. (aa, s 289) 

Den bild som sedan ges är kanske den som blir mest problematisk utifrån dagens 
syn på kön. Hartsocks fortsatta analys närmar sig de biologiska skillnadernas be-
tydelse och tyngdpunkten riskerar att förflyttas till den privata sfären.  Eftersom 
Marx och Engels lämnade hemarbetet oproblematiserat lägger Hartsock mer 
tyngdpunkten på dess betydelse.  Den bild Hartsock gav utifrån sin analys tydde 
på att kvinnor i likhet med arbetare skulle ha lättare att se igenom de ridåer som 
samhället bygger genom att de bebor en värld som fritt översatt kan sammanfat-
tas som en värld: 

* där tyngdpunkten ligger på förändring snarare än på status qvo 
* som karaktäriseras av interaktion med naturen snarare än separa-
tion 
* i vilken kvalitet är viktigare än kvantitet 
* där en enhet av kropp och själ är inneboende i de aktiviteter som 
utförs.    

Detta är viktigt och intressant, men kanske är det ännu mer intressant att se hur 
omständigheterna formar människor av båda könen. Vad betyder barnuppfostran 
och ansvar för hemmet när det nu, om än i liten skala, är män som tar det? Vad 
betyder kvinnors arbete i manligt könsmärkta organisationer för deras världs-
bild? Det vill säga, fokus läggs på omständigheterna som formar människan, 
oavsett biologiskt kön. 

Den fråga som blir hängande trots att artikeln har mycket att ge är om ändå 
inte analysen bygger på ett slags särartstänkande.  Trots den historiematerialis-
tiska utgångspunkten tar Hartsock inte på något sätt alls fram något av historiska 
skeenden. Kanske är hon inte ovetande, men ändå saknar vi någon slags hänvis-
ning till feminister som Kollontay, Rosa Luxenburg, Clara Zetkin (se sista arti-
keln i denna skrift), och kanske till och med Elin Wägner. När Hartsock så okri-
tiskt till exempel anammar Chorodows psykoanalys vill vi också gärna hänvisa 
till senare tiders kritik till exempel av Connell (1999). 

I en artikel av Nancy Hartsock från 1996 blir bilden delvis en annan. Den arti-
keln är skriven som ett bidrag till antologin: Feminism and Social Change. Brid-
ging Theory and Practice med Heidi Gottfried som redaktör. Tiden har föränd-
rats på många sätt och Hartsocks bidrag denna gång blir mer en kritik mot post-
moderna teorier för deras tendenser att representera och uttrycka makthavares 
röster. Hon uttrycker det: I am, however, among those who are less sanguine 
about these theories (Hartsock 1996, s 257). När akademiska diskussioner tar 
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över, glöms den materiella basen bort eller göms. På många sätt är det en drä-
pande kritik av postmodernism och vissa former av poststrukturalism. Framför 
allt fokuserar hon Rorty och Foucault och slår fast: 

Postmodern theories represent the situated knowledge of a parti-
cular social group: European-American masculine and racially as 
well as economically privileged. (s 257) 

Som en ytterligare fördjupande bakgrund ger Hartsock en karaktäristik av upp-
lysningen, d.v.s. ”den stora historia” som postmodernismen säger sig vara en re-
aktion emot och visar samtidigt att det var på gång ganska starka motrörelser 
med alternativa och frigörande potentialer och frågar sig:  

Why is it, exactly at the moment when so many of us who have 
been silenced begin to demand the wright to name ourselves, to act 
as subjects rather than objects of history, that just then the concept 
of subjecthood becomes `problematic´ ? Just when we are forming 
our own theories about the world, uncertainty emerges about 
whether the world can be theorized? (aa s 263) 

Nihilismen ligger nära och “postmodernismens misslyckande” beskrivs ingåen-
de. Detta tar Hartsock som utgångspunkt för vad som blir implikationer för fe-
ministisk teori: 

1. Se upp med detta eviga subjektspositionerande!   
2. ”Skillnader” hos oss alla tenderar att bli individualiserade till oändliga 

enskildheter som inte säger något om strukturers betydelse. 
3. Att synliggöra gruppindentiteter kvarstår som en potentiellt viktig 

resurs. 
4. Håll kvar insikten om att det finns något bakom texten!!! 

Hartsock efterlyser en bas för att bygga allianser. Det är genom att förändra som 
vi ser maktrukturer! ”The point however is to change”    

Många andra har följt dessa tankar och vi kan här bara nämna några. Utan un-
dantag framstår Dorothy Smith som en av dem som länge haft stort inflytande 
och som även nyligen utkommit med en bok som är närmast att betrakta som ett 
vetenskapligt testamente, Institutional Ethnography (2005) där hon samlar sin er-
farenhet. Men även tidigare skrifter förtjänar att nämnas i detta sammanhang. I 
artikeln Contradictions for feminist Social Scientists (Smith 1996) visar hon hur 
härskande gruppers begrepp och teoretiska ordning arbetar för att behålla makten 
över vetenskapen. Hon visar också på de hinder och svårigheter som samverkan 
mellan kvinnorörelser och universitet upplever. Behovet är ömsesidigt, men uni-
versitetsfeminismen har utvecklats på bekostnad av samarbetet:  

But there is a cost. There are powers operating at a less-visible le-
vel in the university that pull our feminist work in unseen ways. … 
we have also become increasingly detached from our former lin-
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kages with activism and organization outside the academy. (ss 51-
52). 

Hon framhåller också något som blivit uppenbart under de år som flera av oss 
vistats inom akademin, nämligen att: “

I´ve sometimes thought that faculty members could be as radical 
as they wished in their writing and in the classroom so long as 
radicalism did not lead to an activism that built relationships be-
tween a university intelligentsia and a society´s marginalized and 
exploited people. (s 53)  

Detta kan vara en påminnelse så viktig som någon för oss i dag när vi fördjupar 
samverkan med en mer och mer interaktiv utgångspunkt. Det innebär utmaning 
att behålla den radikalitet som en gång bar upp samverkanstanken och inte fastna 
i det som Smith formulerar som att : The academy creeps up upon us! (s 57). 

Feministisk PAR  
PAR och feminism har kunnat samverka och komplettera - likaväl som utmana 
varandra – i mycket av den forskning som vi bedrivit. En pionjär på just feminis-
tisk PAR är Patricia Maguire (se t. ex. Maguire 1987, 2002). I augusti 2006 ägde 
en konferens rum i Groningen om PAR där olika inriktningar åter tydliggjordes. 
Representanter från såväl mera pragmatiska som den ideologiska traditionen 
fanns med och hade sina förespråkare. Den feministiska delen fick fortfarande 
oförtjänt liten plats och litet utrymme. I stället var arrangörerna måna om att se 
till att det blev jämställt i fråga om kvinnor och män som key note speakers. Men 
det är ju inte någon garanti för att det ska bli fråga om något genusperspektiv. 
Något som även kom fram med önskvärd tydlighet vid denna konferens var att 
den så starka potentialen hos detta arbetssätt också kan innebära risk för manipu-
lering av deltagare i en gemensam forskningsprocess. Eller som vi hellre skulle 
vilja kalla det, en maktutövning av ytligt sett mera smakligt eller sofistikerat 
slag. Stort intryck under konferensen gjorde Naomi Scheman som gav en före-
läsning som gav hoppet om akademin tillbaka.  På sin hemsida (Scheman 2006) 
har hon en kort text där hon inbjuder till konversation. Den slutar:  

Ultimately, I seek connections with others interested in crafting a 
new contract for research universities, grounded in trustworthi-
ness and demanding a commitment to social justice and to the val-
ues of public goods, an acknowledgement of inequity and global 
interdependence, and an epistemology of engagement. 

Som en avslutning på denna korta färd genom Feminism och PAR vill vi slut-
ligen ge en eloge till en bok som en grupp kvinnor tagit initiativ till just genom 
mötet inom PAR-sammanhang där de känt sig undanträngda. Det är boken Trav-
eling Companions. Feminism, Teaching and Action Research (Brydon Miller, 
Maguire & McIntyre, 2004). I denna beskriver redaktörerna hur de länge varit 
otillfreds med att den androcentrism som de mött, inte minst under världskonfe-
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renserna, inneburit att feministiska perspektiv i huvudsak tystats, marginaliserats 
eller helt enkelt ignorerats (aa, s x).  För att råda bot på denna behandling beslöt 
de sig för att skapa egna utrymmen för att synliggöra feministisk PAR och ovan 
nämnda bok är ett exempel på detta. Mary Brydon Miller kallar sitt kapitel ”The 
Terrifying truth: Interrogating Systems of Power and Privilege and Choosing to 
Act”, vilket ju säger en hel del om innehållet. Hon talar bland annat att använda 
sig av berättelser ”storytelling” (bland annat inspirerad av sin mentor, Paulo Fre-
ire) och för fram ett begrepp som vi också använt i forskningscirkelsammanhang 
nämligen smutsig forskning.1 Hon påminner också om att “Priviledge is seldom 
recogniced by those who hold it” och att vi också som forskare och lärare kan 
träna oss i att se hur man reagerar och handlar som den som är i överläge, vilket 
vi ofta också är även som kvinnor i akademin. Vidare utvecklar hon betydelsen 
av att våra egna föreställningar och empatisk fantasi kan vara redskap för att för-
stå andra. Å andra sidan innebär det också att vi kan förledas att tro att våra egna 
erfarenheter, till exempel av att vara utsatta för förtryck, kan ge oss rätt att tala å 
andras vägnar. Visst måste vi försöka bidra till att ge röst åt dem som är tystade, 
men det är ännu viktigare att försöka hitta medel varigenom de kan hitta sin röst 
och bli stärkta att själva representera sina intressen (s 12). Ändå berättar Brydon 
Miller hur hon kämpar med frågorna om röst och representation och framhåller 
att det säkert kommer att fortsätta diskuteras i vilken utsträckning vi har rätt att 
tala för andra. Hon avslutar detta samtal med att föra fram tanken om att forska-
ren ändå har ett ansvar att kommunicera vilka insikter som framkommit till en 
bredare akademisk publik. Det viktigaste, framhåller hon, är ändå arbetet med att 
söka efter autentiska vägar för alla att bli hörda och förstådda. Vilken av aktion, 
förändring, blir därför uppenbar och hon citerar med glimten i ögat flera som kal-
lar denna sortens forskning för ”entirely politically dirty och framhåller: I love 
the idea of becoming entirely politically dirty – it sounds like fun! (aa, s 14). Vad 
är då denna The terrifying truth  som finns i rubriken? Det handlar om att vi som 
forskare har ett val. Att vi av rädsla för att göra misstag kan utveckla en cynisk 
hållning om att förändring är omöjlig. Eller vi kan agera, väl medvetna om ris-
kerna att missbedöma och till och med orsaka negativa konsekvenser för inblan-
dade. Brydon Miller ser ändå ett hopp:  

I have faith in people. That is at the core of my work as participa-
tory action researcher. I have faith in their intelligence, kind-
heartedness, and basic sense of justice. Occasionally I am proven 
wrong. Far more often, however, I find that in approaching others 
with this expectation, my faith is well founded. I believe in the pos-
sibility of change and I realize that I am not responsible for bring-
ing about that change by myself but for taking what action I can 

––––––––– 
1 Vi kom på det när musikerna inom ”Fem söker en skatt” beskrev det de höll på med som smutsig 

musik, d.v.s. en musik som är inspirerad av olika traditioner, men omformad och designad utifrån 
en medveten utgångspunkt. Så betraktar vi vårt arbete inom forskningscirklar och därav namnet. 
Det är intressant att se att begreppet kommit till också på andra håll.  



31

with the conviction that in the long run change is result of shared 
action. And so I choose to act!   (a a, s 16) 

Denna avskräckande sanning, som ändå slutar med ett tröstens ord kan vara ett 
incitament för att också ta på allvar det som Nancy Fraser förespråkar för femi-
nistisk vetenskap, nämligen att synliggöra och arbeta med både omfördelning 
och erkännande. Det vill säga, tyngdpunkten i såväl forskning som förändring 
(politik) måste utgå från och synliggöra både materiella och symboliska uttryck 
för maktrelationer. Det arbete gjort och gör utifrån sådana teoretiska grunder 
handlar sedan om olika ansatser som äger rum inte minst inom ramen för forsk-
ningscirklar där det innehåll som behandlas analyseras i samverkan med alla in-
blandade.  

Kunskapssyn och metodiska ansatser  

Utbildning av vuxna  
Inom ramen för Lissabonöverenskommelsen har en grupp forskare inom vuxen-
utbildning i sju olika länder i Europa (PRILHE-projektet) arbetat fram ett doku-
ment där vuxenpedagogiska aspekter på högskolepedagogik har formulerats. 
Förkortningen CARL Critical Autonomous Reflective Learning blev ett signum 
som vi också har lätt att känna igen oss i. Mycket av de riktlinjer som där förs 
fram som grundläggande för en kvalitativt säkerställd utbildning bygger på 
samma grunder som vi använt oss av. Sorgligt nog visar också deras försök att 
hitta bra exempel att sådana inte är särskilt lätta att hitta i praktiken. 
(http:/www.pcb.ub.es/crea/proyectos/prilhe/index.htm) 

Inom nämnda projekt utvecklades såväl teoretisk förståelse som redskap för 
att förbättra möjligheterna för äkta kunskapsutveckling inom högre utbildning. 
Tyvärr byggde dock samtidigt utgångspunkterna i uppdraget som sådant på ett 
marknadsanpassat tänkande och det yttersta syftet uppgavs vara att öka Europas 
konkurrenskraft mot omvärlden. Detta innebär dock inte att de pedagogiska 
grundprinciper som formulerades inte kan vara giltiga även när dessa utgångs-
punkter utmanas. 

Vad vi funnit är att det, inte minst inom vuxenpedagogiska arbeten finns oer-
hört mycket kunskap och erfarenhet att bygga på. Det gäller bara att hitta for-
merna för deras användning inom högskolan. 

Dominicé (2000) beskriver fyra delar som enligt honom behövs när det hand-
lar om utbildning av vuxna.  

1. De studerandes livshistoria, särskilt från tidigare studier och skoltid, påver-
kar deras inställning till kunskaper. Även yrkesmässiga erfarenheter påverkar 
detta.  
2. De studerande behöver en plats för dialog, där de kan tala om sina olika er-
farenheter.  
3. Att de frågor som studenterna får genom undervisningen tas tillvara.  
4. Genom samtal i studiegruppen och de PM de skriver fördjupas deras kun-
skaper. 
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Dominicé framhåller vidare att inlärning kräver mod att förändra och menar 
att kunskapsteorier ligger nära teorier om förändring. Utbildning av vuxna inne-
bär att ha förmåga att fortsätta utveckling av ny kunskap, därigenom hänger ock-
så utbildning och forskning (bland annat om utbildning) intimt samman. Det ger 
universiteten möjlighet att förnya epistemologiska grunder både inom humaniora 
och samhällsvetenskap. Att vara vuxenutbildare är: 

…. a profession in which human relationships play a key role. It is 
not because they feel mature or are adults themselves that they are 
able to teach other adults. (s.188) 

Dominicé talar också om generationsskillnaden mellan unga vuxna studenter och 
äldre studenter och förespråkar en integrerande dialog mellan dessa grupper. Ge-
nom diskussion i små grupper uppstår en ”echo effect” genom att tolkningar de-
las mellan medlemmarna i gruppen och därmed förstår studenterna tolkningens 
nyckelroll i inlärningsprocessen. 

…the knowledge of education that I call clinical knowledge is pro-
duced only through a dialogue between actors such as teachers 
and learners. (s. 174) 

Inlärning är alltid både en individuell och kollektiv process. Dessutom sker alltid 
utbildning i ett globalt sammanhang i den vuxnes liv, därför förutsätter inlärning 
alltid interaktion med omgivningen. 

It is always painful for educators to realize that the content of 
learning belong to the learning. (s. 176)  

Belenky, Clinchy, Goldberger och Tarule (1986) gjorde under början av 1980 ta-
let en studie om hur kvinnor lär sig. Studien gjordes i en tidsanda då det var van-
ligt att kvinnoforskningen gjorde om studier som män gjort med män som forsk-
ningsobjekt. I detta fall var det Perrys (1970) studie ”Forms of intellectual and 
ethical development in the college years” som inspirerade Belenky och hennes 
kollegor att göra en liknande undersökning med kvinnor. De intervjuade 135 
kvinnor, 90 av dem studerade vid college och 45 var blivande mödrar. Resultatet 
visade på fem olika sätt att lära sig. Det är dock inte så att var och en av oss ut-
märks av ett sätt att lära, utan vi lär alla utifrån samtliga sätt beroende på vad vi 
ska lära oss och i vilken miljö vi lär oss. Det finns heller ingen direkt progression 
mellan de olika sätten, utan beroende på sammanhang kan vi finnas i samliga 
kunskapsformer. I en senare bok (Goldberger et.al (ed), 1996) modulerar de dock 
detta och menar att den sista formen, construktive knowing, kan ses som en ideal 
form att sträva efter samt att den förutsätter att man befunnit sig i den form som 
kallas procedural knowing.  

De fem sätt att lära som Belenky et.al. (a.a.) talar om är: 

Silence (Tystnad),  
Received knowing (Mottagen kunskap), 
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Subjective knowing (Subjektiv kunskap),  
Procedural knowing (Kunskap genom procedurer), vilken delas i 
två olika Connected knowing (Kunskap genom samarbete med 
andra) och  Separate knowing (Kunskap genom diskussion med 
andra) samt  
Constructed knowing (Byggd, integrerad kunskap). 

Utmärkande för de olika sätten är enligt författarna: 

Silence: Inlärningen sker genom konkreta upplevelser - inte ord. Det ger en 
självbild av att vara "döv och stum" och med begränsad förmåga att tänka själv. 
Sättet att lära är att lyda kraftfulla, ibland grymma auktoritärer. När det gäller re-
sultatet talar författarna om vilken röst kvinnorna får genom att de lär sig utifrån 
ett visst sätt. När det gäller silence blir deras röst tyst, de saknar ett kraftfullt 
språk för att dela tankar och insikter. 

Received knowing: Inlärning sker genom att kunskap mottages från auktoriteter. 
Självbilden är att man ser sig själv som en kapabel och effektiv studerande, som 
söker kunskap. De lär sig genom att lyssna, komma ihåg och reproducera kun-
skap; letar strategier för att komma ihåg. Rösten innebär att de kan upprepa det 
andra sagt, men de gör sällan motstånd. 

Subjective knowing: All kunskap kommer från det inre och ska kännas rätt - om 
kunskapen analyseras förstörs den. Självbilden innebär att de egna åsikterna är 
unika och värdefulla och den egna kunskapens förhållande till yttre realiteter är 
ointressant. Man lär sig genom att lyssna efter en inre röst och efter en sanning 
som är rätt för en själv. De talar utifrån sina egna känslor och upplevelser. 

Procedural knowing: Inlärning sker genom att olika former av kunskaper analy-
seras. De lär sig att förstå olika procedurer (metoder) för utvärdering och för 
skapande av kunskap. Detta sker i grupper och att ingå i någon form av gruppar-
bete tycks vara viktigt för att denna kunskapsform ska utvecklas. De har en 
självbild av att de strävar emot att se världen som den är. Författarna delar upp 
denna kunskapsform i två delar utifrån hur grupparbetet sker. Den första Con-
nected knowing (Kunskap genom samarbete med andra) förutsätter grupper där 
samarbete och empati finns. Även aktivt lyssnande på alla i gruppen är viktigt. 
Den röst som detta ger är en strävan efter dialog, där deltagarna förstår varandra. 
Den andra formen kallar författarna Separate knowing (Kunskap genom diskus-
sion med andra). De jämför detta med ett traditionellt akademiskt seminarium 
där logik, analys och debatt är viktiga inslag. Den röst som blir resultatet be-
skrivs som en strävan efter precision, och att rösten moduleras för att passa in i 
den aktuella disciplinen. 

Constructed knowing: Att lära sig innebär att integrera de ovanstående positio-
nerna, vilket innebär att alla tankesystem kan undersökas, klargöras och delas 
med andra. Självbilden är att man alltid söker sanning genom frågor och dialog 
både inom sig själv och med andra. Detta beskrivs som en tvåvägsdialog, både 
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en inre och yttre dialog. Det krävs grupper där ”real talk” förekommer, vilket kan 
beskrivas som att både tillit och respekt råder, men också logik och analys. De 
talar och lyssnar med självförtroende, balans och omtanke samt kan både framfö-
ra kritiska argument och lyssna med empati. Världen är inte svart eller vid, det 
finns alltid ett både – och. 

Undersökningen resulterar bland annat i en presentation av några principer som 
forskarna funnit gynnar kvinnors inlärning. Principerna som sådana kan kanske 
hänföras till de sammanhang som format kvinnors vardag men samtidigt kan de 
definitivt betraktas som allmänmänskliga och klart i linje med vad de flesta klas-
siska pedagoger framför som gynnsamma förutsättningar för människors förmå-
ga att lära. De förordar: 

* Respekt för och tid nog att ta fram kunskaper som utvecklas ur direkt erfarehet. 
* Uppmuntran att utveckla egna arbetsmönster utifrån egna, konkret upplevda 
problem. 

Deras andra principer är: 

* Samband i stället för åtskillnad 
* Förståelse och acceptans i stället för värdering och bedömning 
* Samarbete i stället för konkurrens och debatt 

Feministisk pedagogik  
Under senaste åren har det utvecklats en feministisk pedagogik. Den används 
särskilt för utbildning av kvinnor och inom kvinnovetenskapliga ämnen. Den 
feministiska pedagogiken har växt fram som en motkraft till, och en frigörande 
kraft från, den traditionellt hierarkiska kunskapsförmedlingen inom akademin. 
Gillian Howie och Ashley Tautchert (2002) uttrycker det på följande vis: 

Because the discursive mechanism of Higher Education is a sy-
stem, we suggest that any further liberalisation process will only 
occur through collective agitation. ….. Here, we would like to ask 
to what degree anti-feminist "gate-keeping" - in the name of "qua-
lity" - represents the permissible face of the latent misogyny of the 
academy? (s.70 ) 

Penny Welch (2002) hävdar att feministisk pedagogik utgår från tre principer: en 
strävan efter jämlika relationer i undervisningssituationen, att studenterna ska 
känna att de har ett värde som individer samt att studenternas egna upplevelser 
och erfarenheter utgör en resurs i utbildningen. Dessa principer uttrycker hon 
som råd till lärare för att skapa goda relationer med studenterna "do not domina-
te, do not humiliate, do not indoctrinate" (sid. 115). 

Goodman m.fl. (1999) har arbetat med feministisk pedagogik inom tekniska 
utbildningar och framför att feministisk pedagogik utmärks av fyra delar: empo-
werment, reflektion, makt och deltagande. Empowerment innebär att deltagarna 
stärks på alla sätt, reflektion att det finns ett kritiskt förhållningssätt. Makt att 



35

vara observant på maktspel och att synliggöra olika maktstrukturer och deltagan-
de innebär att studenterna deltar i kunskapssökandet.  

Att lära av erfarenheter 
Att lära av erfarenheter är ett uttryck som är djupt folkligt förankrat. Ofta menar 
man då att det är bättre, djupare och mer förankrat i den egna personen än vad 
som betecknas som skolinlärning.  I erfarenhetsbegreppet, som det finns en lång 
rad teorier med delvis skilda utgångspunkter och konsekvenser av, ingår både 
känslor, tankar och handling. Oavsett hur man betraktar erfarenhet är det dock 
uppenbart att för att en företeelse som man varit med om ska kunna bli till erfa-
renhet behöver den synliggöras och på något sätt bearbetas. Det innebär bland 
annat att sätta ord på, samtala och reflektera kring, samt även värdera betydelsen 
av, det som skett. Tidigare erfarenhet påverkar tolkningen, liksom tänkbara fram-
tida företeelser. Erfarenhet är således en process.    

I flera av de sammanhang som vi arbetat inom projektet och använt oss av 
deltagarnas erfarenheter har det arbete som Oskar Negt (1974) gjort inom områ-
det varit av grundläggande betydelse. Den tyska innebörden av begreppet erfa-
renhet är genomvandra, utforska, vilket tyder på en något djupare betydelse än 
att erfara kan stå för i svenska språket. Processens betydelse blir mer märkbar. 
Negt framhåller att inte bara den individuella betydelsen av erfarenheterna är 
viktig, utan att det handlar om att upptäcka och samla kollektiva erfarenheter, ge 
dem en vidare innebörd, en strukturellt betingad medvetenhet. Det är en aktiv, 
kritisk och skapande process som kräver sina särskilda former och sitt särskilda 
innehåll. Negt framhåller tre avgörande ingredienser i utbildningens innehåll och 
form: 

1. Dess närhet till individuella intressen 

2. De delar av deltagarnas upplevelser som har en potential att gå 
utöver omedelbara intressen och vara underlag för en mer samhäl-
lelig förståelse 

3. Den betydelse som innehållet kan ha för att ge deltagarna styrka 
och beredskap för sitt fortsatta liv. Det vill säga om det anknyter 
både till individuell behovstillfredsställelse och ger en insikt om 
sammanhangen.    

En av de andra forskare i Sverige som använt sig av Oskar Negts tankar är Jan 
Holmer (1990). Utifrån ett arbete han gjort kan vi hämta en bild av vidden i det 
innehåll som kan bilda utgångspunkter i vuxenutbildningssammanhang.  

De kvalifikationer man för med sig betingas av inlärningsproces-
ser och bygger på erfarenheter som är och görs gemensamma i 
arbete, hem, skola osv. De kunskaper, färdigheter och förhåll-
ningssätt man uttrycker kan tolkas med hänvisning till bl a upp-
växtbetingelser, graden av reproduktivt arbete i hemmet och ställ-
ning i produktionen.(s 4)  
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De områden vi kan hämta erfarenheter från är således näst intill oändliga, det 
viktiga är att pröva dem mot ovanstående ingredienser. Betydelsefull är också att 
erkänna att erfarenhetsarbete tar TID. 

Livshistorieansatsen
Livshistoria, livslinjer, livsberättelser, muntlig historia (oral history), berättelser 
(narratives) autobiografi, minnesarbete är alla ansatser som bygger på ett djupt 
intresse av att synliggöra och utgå från individers minnen av sådant som de varit 
med om.  Intresset för att använda sig av sådana har vuxit avsevärt under senare 
år, inte minst inom forskning. Dock är det numera mer och mer vanligt att de 
också används i utbildnings- och undervisningssammanhang. Flera av ansatser-
na, inte minst hör minnesarbete dit, innebär också i sig en kombination av ut-
bildning/utvecklingsarbete och forskning. Tidiga texter inom området livshisto-
ria med pedagogiskt innehåll var från Danmark. Det var Kirsten Folke Harrits 
och Ditte Scharnberg (1988, 1989) som under ett tiotal år arbetat med att samla, 
dokumentera och sprida livshistorier som utvecklats i ett vuxenpedagogiskt 
sammanhang. Deltagarnas egna berättelser bildade utgångspunkten i en under-
visningssituation där deltagarna delgav sina kamrater ”den lilla historien” som 
bearbetades och kopplades ihop med ”den stora historien” på ett sådant sätt att en 
historisk medvetenhet skapades.  

Tidig med att använda sig av livshistoria inom högre utbildning i Sverige var 
Agnieszka Bron-Wojciechowska (1992) som inom folkhögskollärarutbildningen 
i Linköping lät deltagarnas livsberättelser bilda underlag för stora delar av un-
dervisningen i vuxenpedagogik.  

Syftet med att använda Life history i denna utbildning var enligt Bron-
Wojciechowska att de studerande skulle utveckla sitt självmedvetande, lära sig 
om vuxenpedagogiska processer, lära känna de andra, egna och andras inlär-
ningserfarenheter och upplevelser, lära sig fungera i gruppen, bli medveten om 
sitt eget lärande och liv och på så sätt bli ägare av sitt eget liv, lära sig en sam-
hällsvetenskaplig forskningsmetod samt öka sin förståelse för blivande elever. 
Utgångspunkten är att läraren är övertygad om att alla har en intressant berättelse 
att berätta, att reflektionen över sig själv och andra skapar bra förutsättningar för 
lärande och förståelse av sitt eget liv och sin egen person samt att när man berät-
tar för andra och lyssnar på andra skapas bra förutsättningar för gruppsamarbete. 

Pierre Dominicé (1990, 2000) har i många år i sitt institut i Genève arbetat 
med att använda sig av livsberättelser i fortbildningssammanhang med lärare. 
Det är deltagarna som själva skriver och i grupp analyserar sina berättelser för att 
på ett djupare plan förstå hur lärprocesser kan gå till. En lärdom är till exempel 
att vuxna aldrig lär på ett och samma sätt. En annan lärdom är att inlärning oftast 
är irrationell och sällan följer uppgjorda planer.  Pierre Dominicé beskriver hur 
han utvecklade ett eget arbetssätt, Educational biography som en speciell version 
av livshistorieansatsen för att deltagare i olika utbildningar, tillsammans i grupp 
skulle ges möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. En katalysator för att 
börja ett sådant arbete var Dominicés kritik mot det traditionella sättet att utvär-
dera utbildningar på, där fokus låg på dessa utbildningsprograms effektivitet. 
Inom sådana gavs inga svar på hur eller varför människor förändrar sina profes-
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sionella attityder eller sig själva. Det fick honom att börja utforska själva den pe-
dagogiska processen inom vuxenpedagogiken och att successivt utveckla sin 
forskningsansats tillsammans med studenter. 

Vad innebär då det då att använda sig av en livshistorieansats? Livshistoria 
(Life-history) har sitt ursprung i USA och användes flitigt av antropologer i slu-
tet av 1800-talet. Traditionen fick sitt genombrott i den s.k. Chicagoskolan med 
sociologerna Thomas och Znaniecki, som förgrundsfigurer. Sociologin kom ti-
digt att intressera sig för enskilda människors biografier som ett empiriskt under-
lag för forskning. Under 1920-1930 talet kom man att betrakta biografin som 
nyckeln till kunskaper om relationen mellan samhälle och individ. Livshistorie-
ansatsen är alltså användbar när man försöker förstå en individ och hur denne har 
formats och påverkats utifrån sin miljö. Omvänt kan också denna förståelse bli 
till en bas för förändring av egna och samhälleliga förhållanden. Life-history är 
idag en kvalitativ forskningsansats och en metod inom samhällsvetenskapliga 
och humanistiska ämnen. Life-history avser ”alla uppgifter om människan i fråga 
både från henne själv och från andra” (Bron-Wojciechowska 1992 s. 35). 

Atkinson (1998 s. 8) definierar en livsberättelse (life-story) som ”historien 
som en person väljer att berätta om sitt liv, berättad så komplett och ärligt som 
möjligt”. Den redovisar vad berättaren kommer ihåg och vad man vill att andra 
ska veta. En livsberättelse är essensen om vad som hänt en person. Den inklude-
rar händelser, erfarenheter och känslor över en livstid.  

En livsberättelse är alltså den berättelse som personen i fråga väljer att berätta 
och det handlar om en konstruktion av personliga erfarenheter och känslor. En 
livsberättelse är en historia som berättas med en början och ett slut och som in-
nehåller en handling eller en intrig. Den gestaltas på ett sådant sätt att handlingen 
följer en tematisk tråd och där händelserna ses som delar som understödjer själva 
huvudhandlingen, den ena händelsen orsakar den andra. Det centrala handlar om 
att skapa mening.  

Bruner (1987) tar också upp berättelser i en mer allmän betydelse och dess 
meningsskapande funktion. Hans utgångspunkt är att människor skapar eller 
konstruerar berättelser och att det centrala i den processen är att skapa mening. 
För berättaren uppstår oftast meningen under tiden man berättar (Atkinson 
1998). Det uppstår en ny förståelse av livet, dess problem, utmaningar och trium-
fer. En viktig del när man berättar är vad man minns. Minnet är dock subjektivt 
eller som Ronny Ambjörnsson (1996 s. 11) uttrycker det: ”Minnet förefaller vara 
en förening av hågkomster och fantasi, en mytisk berättelse, komponerad för att 
förstå inte i första hand det som varit utan det som är.”  Därför kan man inte dis-
kutera huruvida en berättelse är sann eller falsk eller om man minns rätt eller fel. 
Det är heller inte det som är det mest intressanta, utan vilken mening som ligger 
inbäddad i berättelsen.  

På en generell nivå uttrycker Plummer (2001) att livshistorier kan bidra till att 
hjälpa oss att … see ourselves, others, life around us, and ultimately the universe. 
(s. 243). När det gäller användning av livshistorier inom utbildning säger han vi-
dare:  
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The life history provides an ideal vehicle for the educator to sway 
to and fro between life´s specifics and theory´s generalities. (s. 
246)  

Dominicé (2000) talar om educational biography och ser arbetet med livshistori-
er i undervisning som ett sätt för framförallt vuxna studerande att få syn på sin 
egen lärandehistoria. Han hänvisar bland annat till Freire och säger: 

Such learning activities may focus on individual efforts to achieve 
personal change or on collective efforts to achieve social change. 
(s. 7)  

Genom att arbeta med educational biography får enligt Dominicé de studerande 
syn på sitt eget sätt att lära. Arbetet kräver multidisciplinära analyser och kan en-
ligt författaren liknas med hermeneutiska tolkningsprocesser. Detta arbete ska 
ske i grupper där de studerande känner sig trygga. Vidare säger Dominicé att ar-
betet reflekterar den centrala pedagogiska frågan: 

Who is the subject of education? What is the locus or the focus of 
education if not the subject involved in a process of learning? 
(s.11) 

Minnesarbete  
Minnesarbete är en term som ursprungligen myntades av Frigga Haug (Haug 
1985, 1998). Minnesarbete har, även i Sverige, mest använts inom kvinnogrup-
per, både som forskningsmetod och som medvetandehöjande arbetssätt. Karin 
Widerberg (1996) och Johanna Esseveld (1999) är ett par av de forskare som 
förknippas med forskning om och med minnesarbete. 

Till skillnad från de övriga ansatserna som nämndes ovan handlar minnesar-
bete inte om ett förlopp, utan om enstaka hågkomster. Ämnet, eller åtminstone 
området, är från början givet och det kan vara gruppen eller läraren som anger 
detta ämne. En annan skillnad som framhålls i texter kring minnesarbete är att 
texten ska vara skriven i tredje person och att författaren inte ska hållas ansvarig 
för sin text. Det är med andra ord själva berättelsen, texten i sig, som är utgångs-
punkten. Kanske går det att hänföra denna distinktion till att det innehåll som var 
i fokus i Frigga Haugs arbete rörde djupa sexuella minnen som till stora delar 
hängde samman med förtryck och utnyttjande. I sådana sammanhang kan det 
vara rimligt att genom att förlägga texten utanför sig själv lättare kunna hantera 
olika tolkningar. Genom att skapa distans öppnas texten och blir mer tillgänglig.   
Liksom vad gäller arbetet med livsberättelser kan dessa utgångspunkter natur-
ligtvis förändras och anpassas till syfte och sammanhang. 

Även här är det naturligtvis helt legitimt att använda hela eller delar av ansat-
sen för att kunna arbeta med erfarenheter från deltagares egna liv. I detta sam-
manhang där vi fokuserade högre utbildning har våra minnen också kunnat fun-
gera som en slags exemplariska utgångspunkter (Negt 1974) för att förstå det 
personliga i ljuset av det samhälleliga.  
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I materialet finns olika sätt att använda sig av minnesarbeten. Statsvetarna har 
använt det i undervisning av blivande grundskolelärare i ämnet samhällskunskap. 
För att studenterna ska få syn på begreppet nation har de kopplat nationsbegrep-
pet till kön och låtit studenterna skriva ett minnesarbete i tredje person om 
svenska flaggan. Innan undervisningen genomfördes förberedde lärarlaget denna 
undervisning med att genomföra egna minnesarbeten. De använde sig av ”När 
jag kände mig svensk”. De gjorde även en litteraturgenomgång för att på så vis 
förbereda sig med lämpliga teorier som de studerandes minnesarbeten skulle 
kunna kopplas till. 

Härnsten och Wingård (se t.ex. Härnsten och Wingård, 2001) har båda arbetat 
med minnesarbeten i kurser i pedagogik som haft deltagare som varit lärare inom 
högskolan och universitet. Deras studerande har berättat och skrivit minnen från 
sin egen inlärning. Dessa minnen har sedan bearbetats kollektivt i studerande-
gruppen och tolkats i den gruppen. De har inte utgått från några på förhand be-
stämda teorier vid tolkningen.  

I ett arbete inom en kurs i högskolepedagogik där deltagarna skrev om sina 
minnen av hur det är att skriva vetenskapliga texter (Edling 2002) började de 
med att vara anonyma, men efter en träff då deltagarna fortsatt att fördjupa sina 
minnen för varandra hade de ”blivit ansikten för varandra och upprättat en ge-
menskap genom minnen”. I ett annat arbete inom samma ram (Román 2002) är 
deltagarna lärare på danshögskolan som arbetar med pedagogiska och konstnär-
liga minnen. I detta arbete framstår åter den stora betydelse som sinnena har på 
vad och hur vi lär. 

I fråga om arbeten med skolminnen där deltagarna syftade till att förstå sina 
barns skolgång (Härnsten 1995) fanns det ingen som helst anledning att anony-
misera, utan deltagarna var måna om att förklara sammanhangen för varandra. 
Egentligen kanske det inte finns någon anledning att skilja mellan olika ansatser 
när vi kommer till undervisningssammanhanget. Det viktiga är alltid att ta sig en 
ordentlig funderare på vad det är man vill åstadkomma och hur man bäst gör det. 
Olika former av minnen, livslånga, kortare eller enbart situationer, kan alla vara 
led i att koppla samman egna erfarenheter med kollektiva och samhälleliga för-
ståelseramar och förklaringar. 

Samma syfte kan också uppnås på annat sätt. I en utbildning till specialpeda-
goger står det i utbildningsplanen att utbildningen utgår från tre ben, deltagarnas 
minnen, texter samt kartläggningar (Härnsten 1999). Kartläggningar av en verk-
samhet som man befinner sig i kan också tjäna som givande utgångspunkter för 
analyser.

Kritisk reflektion
I de ovan nämnda aktiviteterna ingår en kritisk reflektion. Att reflektera över det 
upplevda, att göra det tillsammans med andra för att öka också en kollektiv kun-
skapsmassa och att tillsammans kritiskt granska det man kommit fram till är 
grundläggande. Det är på det sättet lärprocesserna kan utvecklas till autenticitet 
och äkthet. Samtidigt lurar hela tiden risken att metoder kan användas manipula-
tivt. Någon garanti för att det inte blir så är svårt att ge. Grunden hos alla, inklu-
sive läraren, är att det handlar om det ärliga och nyfikna gemensamma kunskaps-
arbetet, en kunskapsutveckling mellan jämbördiga parter. 
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Möten mellan jämbördiga parter 
Mötet som sådant, hur ordväxlingen deltagarna emellan sker, är en aspekt som är 
oerhört viktig. För att det ska kunna bli frågan om ett kollektivt kunskapsutbyte 
och ge utrymme för den kritiska analysen behövs en fri form.  

Kunskapsmötet måste ske på så likvärdiga villkor som möjligt och det gäller 
alltså att bädda för detta genom att eftersträva omständigheter som gynnar delak-
tighet och engagemang för samtliga deltagare. Här är lärarens förhållningssätt av 
största betydelse eftersom de vanligtvis tillskrivs ett övertag i kunskapsfrågor 
genom sin status. De har alltså en delikat uppgift i att visa en återhållsamhet i att 
hänvisa till vetenskapligt framtagen kunskap och en ödmjuk inställning till andra 
kunskapsformer. Å andra sidan gäller det att inte helt abdikera för de uppfatt-
ningar som kommer ur den praktiska verksamhetens vardag.  Det är ett slags 
ständig balansgång och en utmaning att hela tiden eftersträva likvärdiga möjlig-
heter att bidra till det gemensamma kunskapsbyggandet. 

Det handlar alltså om att genom de befintliga kunskapsresurser som deltagar-
na bidrar med och andra kunskapskällor som tillförs skaffa ett brett och nyanse-
rat kunskapsunderlag. I såväl kärnan av studiecirkeltraditionen som i ett veten-
skapligt arbete ligger sedan den öppna och kritiska diskussionen. En viktig ut-
gångspunkt, som vi bland annat kan hämta från arbetet med forskningscirklar är, 
att allas synpunkter tas på allvar. Detta utgör en god grund för att skapa ett tryggt 
arbetsklimat som gynnar sådana diskussioner där var och en också är mottaglig 
för nya infallsvinklar. 

Handling
Att handling och kunskapsutveckling går hand i hand är också en välkänd peda-
gogisk princip. Egentligen borde det vara uppenbart just vad det gäller vuxenpe-
dagogik och även i fråga om och pedagogisk forskning att inte bara deltagarna 
utan även sammanhangen och kunskapen förändras över tid. Genom samtal eller 
genom en mer handfast förändring kan vi också studera vad som synliggörs i 
nästa steg.

Demokratiska kunskapsprocesser  
Om det inom vuxenutbildning går att arbeta i enlighet med ovan nämnda exem-
pel kan säkerligen vad som nu börjar kallas demokratiska kunskapsprocesser 
(Holmstrand & Härnsten 2003) få en chans att slå rot också inom detta samman-
hang.  

Begreppet demokratiska kunskapsprocesser syftar på processer som tar sin ut-
gångspunkt i och respekterar sådana kunskaper, erfarenheter och villkor som tys-
tats i många sammanhang, inte minst inom institutionella utbildningssamman-
hang. En viktig poäng är därför att utmana strukturer som hindrar utvecklingen 
och förtrycker och förminskar människors och gruppers inneboende kraft att ut-
vecklas. I Paulo Freires (1972) definition av begreppet dialog poängteras mötet 
mellan människor som gemensamt ska kunna benämna världen, den värld som 
genom gemensamt arbete behöver förändras. 

Den traditionella synen på pedagogik, kunskapsutveckling och demokrati om-
huldas av etablissemanget på många nivåer. Att utveckla andra synsätt innebär 



41

att utmana strukturer och att ha stor tilltro till alla människor och de möten som 
äger rum människor emellan. Det innebär också en tilltro till att kollektiva kun-
skapsprocesser, som kan uppstå just i sådana möten där tilltro och nyfikenhet 
samverkar med kritisk analys, ofta överträffar individuella sådana. Det kan låta 
konstigt att använda orden alla människor och samtidigt vara så kritisk mot det 
bestående etablissemanget. Men egna erfarenheter av att arbeta med personer 
från sammanhang som ofta tillskrivs makt och kontrollfunktioner visar att en-
skilda eller grupper av personer inom systemet egentligen inte vill ha dessa funk-
tioner. Det är sammanhangen och hegemonin som förblindar och som cemente-
rar dessa mönster.  

I senare texter av Paulo Freire (1993, 1998) framhålls just vikten av att det 
sker ett kunskapsmöte mellan dem som har rollen av lärare och dem som förvän-
tas lära sig. I en dialog som sker på samma villkor får läraren ta del av andras er-
farenheter och frågor som kanske utmanar. Genom detta möte kan olika perspek-
tiv och begränsningar i de egna utgångspunkterna och tankarna uppenbaras. 
Inom många sammanhang talas i dag också om riskerna för att en grupps insnöa-
de och begränsade perspektiv riskerar att fördjupas och befästas genom att bear-
betas i en grupp, så kallad group think (Janis 1982). Därför är den kritiska och 
självkritiska reflektionen också en viktig del i det gemensamma kunskapsarbetet.  

En viktig utgångspunkt i begreppet demokratiska kunskapsprocesser är den 
starka tron och förvissningen om att gemensamt arbete mellan många ger en 
bättre och framför allt mer användbar kunskap. Den innebär något annat än en 
kunskap som producerats i ett hierarkiskt system inom ramen för särskilda vill-
kor och som sedan överförs från led till led. Den syn på demokrati som bildar ut-
gångspunkt är således en mer radikal syn än den som endast innefattar valproce-
durer. Den utmanar system, processer och innehåll som vidmakthåller och legi-
timerar samhälleligt konstruerade skillnader mellan människor. Demokratiska är 
sådana processer som leder till att grupper av tidigare tystade kan bli delaktiga i 
beslut av olika slag, något som i sin tur innebär att samhället i sin helhet demo-
kratiseras. Att arbeta med en demokratisk pedagogik innebär i den här betydelsen 
att gå mot strömmen, att arbeta medvetet inom de motstridiga tendenser som 
finns i dagens värld. En nyckelfråga i sammanhanget är kunskapsfrågan, synen 
på kunskap, vilket innehåll som räknas, och hur kunskap behandlas. 

Demokratiska kunskapsprocesser åstadkoms genom en pedagogisk praktik 
som så långt möjligt inte är förtryckande på något sätt. Vi är alla vana vid alltför 
många olika former av mer eller mindre begränsande eller t.o.m. förtryckande 
former av pedagogiska sammanhang. Straff - belöning, lära för att göra någon 
glad, eller att utsättas för snabba, häftiga stimuli genom t. ex. reklam eller lik-
nande information är sådana exempel. Motsatsen handlar om en dialog där alla 
deltagare både lyssnar, tar emot, och talar, ger. Det handlar om ett gemensamt 
bygge av kunskap där allas medverkan är lika viktig. Det finns företeelser i da-
gens samhälle som också öppnar för att sådana processer blir nödvändiga. Till-
gängligheten av fakta, mängden av information ökar, och tidigare skillnader i 
fråga om vem som äger kunskapen kan inte längre upprätthållas. För att komma 
längre i fråga om mänsklig och nära samt kontextuellt användbar kunskap be-
hövs möjligheter att utveckla demokratiska kunskapsprocesser. En frigörande 
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pedagogik som ger utrymme för alla deltagare att växa är utgångspunkten i ett 
sådant arbete.  

I olika slag av verksamheter med vuxna har vi kunnat skönja demokratiska 
kunskapsprocesser. I den mötesplats som forskningscirkeln utgör där så kallade 
praktiker och forskare möts har ny kunskap kunnat utvecklas. Utgångstanken, 
den gamla genuina studiecirkeln, där deltagarna får tillfälle att sätta ord på sina 
egna erfarenheter och kunskaper och diskutera och relativisera dem i ljuset av 
andras är viktig i sammanhanget. Det finns inga som är mer experter än andra på 
det gemensamma problem som avhandlas, utan varje deltagares bidrag är i prin-
cip lika mycket värt. Ett arbete som utgår från ett sådant synsätt har ett emanci-
patoriskt mål och kännetecknas av det som i dag kallas empowering. 

Kärnan i det ideala kunskapsmötet bygger således på vad som skulle kunna 
kallas en demokratisk, humanistisk kunskapssyn (Holmstrand 1997) Demokrati i 
en djupare mening handlar idealt om människors möjligheter att kunna utöva in-
flytande inom alla områden av samhällslivet. Forskning från olika håll visar täm-
ligen övertygande, att människor har stora oanvända begåvningsresurser av olika 
slag (Häyrynen & Hautamäki 1976, Bloom 1985) och att människor har en 
mångfald kunskaper och erfarenheter att bidra med. 

Utifrån en demokratisk kunskapssyn blir mångfalden och variationen av kun-
skaper värdefull. Ett sådant synsätt leder också till insikten att alla människor har 
viktiga resurser men att de flesta inte fått chansen att använda dem. Ytterligare 
en viktig utgångspunkt ligger i betoningen av fördelarna med en kollektiv kun-
skapsbildning.  

Om vuxenutbildning kan hålla fast vid och fördjupa sina ursprungliga inten-
tioner, kanske med hjälp av ovan föreslagna angreppssätt, kan vi med all sanno-
likhet komma närmre en visionär pedagogisk verksamhet. 

Men det behövs både envishet, kunskap, styrka, kamp och mod för att komma 
dit. Och, sist men inte minst, en god portion nyfikenhet och glädje.  

Etisk kunskapssyn 
Melaine Walker (2006) förespråkar att undervisning i högre utbildning borde in-
nehålla och utveckla en etisk kunskapssyn. Hon talar om att en akademisk ut-
bildning har tre syften, att nå kritiskt ifrågasättande, en humanistisk syn på 
världssamhället och att utveckla förståelsen för andra människor.  

I take pedagogy to mean the method of teaching in the widest sen-
se, that is, it extends beyond only the role of the lecture or teacher 
(s. 11-12). 

Om forskningscirklar 
Under de år som vi använt oss av forskningscirkelformen i våra olika utbildning-
ar har det visat sig att själva sättet att organisera ger möjligheter som inte annars 
framträder i undervisningssammanhang. Genom att ge en företeelse ett namn, en 
form och ett särskilt sätt att förhålla sig skapas nya ramar som det visat sig även 
har bäring för vad som kan ske inom högskolan. Samtidigt har vi byggt på de te-
oretiska utgångspunkter som angetts tidigare i detta avsnitt. 
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Inom forskningscirklar är det just det gemensamma utmanande mötet mellan 
egna erfarenheter och kritiskt granskande teoretiska analyser som är poängen. 
Men det är också så, med hänsyn tagen till djupgående pedagogiska analyser, att 
den kritiskt granskande blicken behöver tryggheten och erkännandet av de egna 
erfarenheterna för också den ska kunna gå på djupet. Att förstå och kunna avslöja 
de ideologier som mystifierar våra faktiska levnadsvillkor kräver ett inte så litet 
mått av trygghet. Denna trygghet och den ömsesidighet som det kräver har vi 
(Härnsten 1996, Holmstrand & Härnsten 1996) börjat benämna demokratiska 
kunskapsprocesser. Bland de personnära ansatser vi då använt oss av är livsbe-
rättelser ett exempel. 

På sätt och vis är forskningscirkeln en ganska ny "uppfinning", men den kan 
också ses som en särskild form av studiecirkel, där forskare medverkar. Forsk-
ningscirkeln bygger alltså på och anknyter till en gammal bildningstradition 
inom den svenska arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen, där studiecirkeln är 
en viktig del. Med rötter långt tillbaka i förra seklet utvecklades den svenska stu-
diecirkeltraditionen i början av 1900-talet och blev ett betydande inslag i folkrö-
relsernas framväxt. Under de senaste decennierna har emellertid innehållet i 
många studiecirklar förlorat sina ursprungliga syften och ideal. Forskningscir-
keln kan därför delvis ses som ett sätt att återuppliva och vidareutveckla en bild-
ningstradition, men den kan också betecknas som en kvalitativt annorlunda verk-
samhet med sin starka koppling till forskning. 

Mycket av det som idén med forskningscirklar är ett uttryck för finns i andra 
och liknande verksamheter. Ändå är forskningscirkeln unik genom den enkla 
men bärkraftiga tanken att återknyta till och bygga på den långa svenska studie-
cirkeltraditionen och samtidigt vitalisera och stärka den genom kopplingen till 
forskning genom medverkan av forskare. Denna koppling innebär bland annat att 
cirklarna också kan initiera ny forskning och/eller vara en del i forskningspro-
jekt. 

Forskningscirkeln beskrivs oftast som en mötesplats - ett forum - där det sker 
ett organiserat kunskapssökande och en kunskapsutveckling i samverkan mellan 
alla deltagare. Cirkeln utgår från ett gemensamt problem som belyses så allsidigt 
som möjligt för att på så sätt öka kunskapen om det. Det är det gemensamma 
problemet och den gemensamma kunskapstillväxten som är i fokus. Arbetet med 
alla inblandades bidrag i form av olika erfarenheter och kunskaper innebär att 
något nytt skapas, en kunskapsmassa som varken kan bildas i enbart praktiken 
eller inom forskningen. Själva begreppet forskningscirkel har sina rötter inom 
svensk folkbildningsverksamhet och har också vissa likheter med kulturcirklar 
(Freire 1977). Enkelt uttryckt kan en forskningscirkel beskrivas som en studie-
cirkel där också en eller flera forskare ingår. Bertil Lundberg och Bengt Starrin 
(1990) beskriver på liknande sätt forskningscirkeln som ”… en arena där forska-
re och praktiker möts för att med sina respektive kunskaper och kompetenser till-
sammans ge sig i kast med en problemställning som av cirkeldeltagarna uppfat-
tas som angelägen” (s 50). Forskningscirkeln handlar alltså om att studera detta 
problem och att försöka förstå det bättre.  

Avsikten är inte att forskningscirkeln direkt ska kunna lösa något problem 
utan snarare så allsidigt som möjligt belysa det och därigenom öka kunskaperna 
om det. Detta kan naturligtvis i sin tur leda till att en bättre grund för handling 
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skapas och kan stimulera till att åtgärder av något slag faktiskt vidtas. Det kan 
också betyda att nya forskningsprojekt initieras, till exempel i form av gemen-
samma deltagarorienterade projekt. 

De kunskapsresurser som framför allt kommer till användning är för det första 
(1) deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter och (2) de kunskaper om pro-
blematiken i fråga som den deltagande forskaren har (d. v. s. relevanta kunskaper 
utifrån sin egen forskning). Vidare kan (3) forskarens "forskarkompetens", d. v. 
s. allmänna förmåga att strukturera och systematiskt arbeta med ett problem vara 
till stor nytta. I forskarens kompetens ligger också ett kritiskt granskande för-
hållningssätt. Inte sällan kan (4) andra forskares (eller experters) kunskaper ock-
så behövas och det är då den kontinuerligt medverkande forskarens uppgift att 
använda sina kontakter och sin kännedom om forskningsvärlden för att finna 
lämpliga forskare att inbjuda till cirkeln.  

Arbetet i forskningscirklar är också ett sätt att stärka forskningen genom att 
dels idéer och uppslag till vidare forskning kan hämtas därifrån, dels befintliga 
forskningsresultat möter praktiken och utmanas i ett annat sammanhang än det 
inomvetenskapliga. Forskningscirklar kan också, som i detta fall, ingå som en 
del i forskningsprojekt. På så sätt är samverkansuppgiften delvis redan inbyggd i 
själva forskningen. 

En hel del av den verksamhet som äger rum i en forskningscirkel kan förstås 
som forskningsanvändning. Det finns mycket som tyder på att forskningscirkel-
modellen är ovanligt gynnsam när det gäller att föra ut forskning så att den verk-
ligen tas emot av avnämarna och införlivas med deras egna kunskaper. Här efter-
frågar deltagarna aktivt kunskaper som bland annat kan tillföras från i samman-
hanget relevant forskning. Det gäller ju frågor som verkligen angår dem och som 
de t. o. m. engagerat sig i en forskningscirkel för. För högskolans del innebär det 
då också att fullgöra den så kallade tredje uppgiften som inte minst innebär en 
skyldighet att informera om den forskning som sker och de forskningsresultat 
som erhållits.  

Forskningscirkeln framstår alltså framför allt som en modell för samarbete, 
möte, mellan forskare och praktiker av något slag. I mötet äger en ömsesidig 
kunskapsöverföring rum och olika kunskaper kan kontrastera mot varandra och 
utmana förenklade eller smala perspektiv. Denna ömsesidiga påverkan innebär i 
sig också ett slags demokratisering genom att fler deltar i kunskapsbildningen. 
Det öppna, kritiskt ifrågasättande men samtidigt konstruktiva förhållningssätt till 
kunskaper som kan förekomma i forskningscirklar utgör en väsentlig grund för 
utveckling av vad vi har kallat demokratiska kunskapsprocesser.  

En i vissa sammanhang viktig poäng med forskningscirklar är att arbetet do-
kumenteras och publiceras i någon form av rapport. Det blir därigenom offentligt 
och uppmärksammas på ett helt annat sätt. Forskningscirkeln är alltså en verk-
samhet som i likhet med annan högskoleverksamhet – undervisning och forsk-
ning – är offentlig. Detta kan ha stor betydelse när det till exempel gäller att syn-
liggöra så kallad tyst kunskap hos grupper i arbetslivet som annars har mycket 
svårt att göra sina röster hörda. Just möjligheten att offentliggöra resultaten av 
arbetet i en forskningscirkel skiljer för övrigt denna på ett principiellt viktigt sätt 
från andra liknande aktiviteter. 
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Enkelt kan forskningscirkeln således beskrivas som en studiecirkel där en el-
ler flera forskare ingår. Forskningscirkeln utgår alltid från något gemensamt pro-
blem som ska belysas för att på så sätt öka kunskapen om det. Ett problem med 
traditionella universitetsstudier är att de sällan utgår från de erfarenheter som de 
studerande bär med sig in i undervisningen. Nitsch (1990) formulerar det som att 
”Det finns i vårt samhälle en tendens att tillskriva vetenskaplig kunskap en högre 
dignitet än erfarenhetsbaserad kunskap.” (s 90). Forskningscirklar handlar om 
kunskapsmöten där deltagarnas erfarenheter är utgångspunkt för det som ska 
studeras. Deltagarna får arbeta med frågeställningar som delvis väcks av dem 
själva, bearbeta dessa ur olika perspektiv samt i mötet med olika teorier utveckla 
ny kunskap. En stor poäng med forskningscirklar är att det inte sällan utvecklas 
kunskap som uppstår just genom det gemensamma malandet, en slags kollektivt 
bildad kunskap.  

Forskning inom delprojekt ett

Den första delstudien som vi sökte medel för inom delprojekt ett är genomförd i 
anslutning till en försöksutbildning inom det specialpedagogiska påbyggnads-
programmet. Inom utbildningen arbetade vi tillsammans med deltagarna kring 
deras livshistorier i kombination med kartläggningar och analyser av utbildning-
ar i sju kommuner i mellansverige (Härnsten 1999). Eva Siljehag deltog som lä-
rare i utbildningen och har både under den och efter följt en grupp bestående av 
förskollärare och en fritidspedagog under deras yrkesväxling till att bli special-
pedagoger. Syftet med detta arbete var att synliggöra dessa yrkesgruppers kun-
skapsbas och utveckla dess betydelse för det specialpedagogiska fältet. 

Siljehags avhandling som läggs fram i december 2007 handlar om en delta-
garorienterad forskning tillsammans med denna grupp. Livsberättelser och grup-
pens vidare bearbetning och utveckling av dessa är avhandlingens fokus. Det 
handlar om hur olika sammanhang och utbildningar färgat och format synen på 
barn och hur detta bryter mot stora delar av den vanliga skolans sätt att arbeta. 
Det handlar också om den maktordning som råder i skolans värld och hur den till 
sist blev synlig för deltagarna. Delar av Siljehags arbete har bekostats av projek-
tet.

Britta Wingård, Eva Siljehag och Anita Söderlund har också en artikel i denna 
rapport som beskriver den tre-åriga specialpedagogiska utbildningen som 
genomfördes efter denna försöksutbildning. Artikeln är en bearbetning av ett pa-
per som presenterades vid en nordisk vuxenpedagogisk konferens i Åbo 2005. 

Inom ramen för denna delstudie kan också det arbete räknas som Härnsten 
genomförde inom ramen för biblioteksutbildningen i Växjö (Härnsten 2005). 
Genom att antingen genomföra en livshistorieintervju med någon annan person 
eller skriva en egen livsberättelse med fokus på läsning och bibliotek fick vi nya 
kunskaper om vad läsning kan betyda. ”To catch the soul of reading” blev rubri-
ken på ett paper som presenterades inom ramen för organisationen ESREA:s 
livshistoriekonferens 2005 i Anghiari i Italien.       

Den andra delstudien har genomförts i samband med en rad olika kurser till-
sammans med högskolepersonal. Eva Siljehag, som deltagit i projektet gick själv 
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en sådan högskolepedagogisk kurs om 20 poäng. Den artikel som biläggs i arti-
keldelen av denna rapport är skriven i det sammanhanget. 

Utöver detta har Britta Wingård och Gunilla Härnsten både tillsammans och 
var för sig forskat i samverkan med deltagare inom högskolepedagogik. Win-
gårds bidrag finns i denna rapport, men även i form av två institutionsrapporter 
och ett paper. Det senare presenterades tillsammans med Siljehag vid ESREA 
konferensen i Wroclow 2004. Institutionsrapporterna heter: Åtgärdsprogram – 
för vems skull? Ett exempel på hur de studerandes egna erfarenheter tillvaratas i 
högre utbildning (Wingård, 2007a) och Att arbeta i akademin - en studie med 
och om högskolelärare (Wingård, 2007b). Den första utgår från de studerandes 
erfarenheter av hur åtgärdsprogram skrivits i deras verksamheter. Genom att till-
sammans arbeta med det materialet har kunskapen om åtgärdsprogram ökat i 
gruppen, både hos studerande och lärare. Den andra rapporten utgår från ett antal 
livshistorieintervjuer med ett antal högskolelärare som samtliga är kvinnor. 
Kvinnorna i studien har deltagit i våra högskolepedagogiska kurser. Den analys 
som delvis genomfördes tillsammans med högskolelärarna utgår till stor del från 
Frasers teori om erkännande och omfördelning. 

Gunilla Härnsten har också en artikel i del två i denna skrift som skrivits till-
sammans med deltagarna i en fempoängskurs i högskolepedagogik vid Växjö 
universitet. Samtliga deltagare var denna gång pedagoger och undervisade inom 
lärarprogrammet, specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet, behandlingspe-
dagogik, eller fristående kurser inom pedagogik. Bakgrunden var således tämli-
gen blandad även om ämnet var detsamma. Artikeln visar hur deltagarna genom 
att skriva och arbeta med sina livsberättelser fick nya insikter om vad som är vik-
tigt i utbildningar. Även vår gemensamma kunskap inom områden som erfaren-
heters betydelse fördjupades betydligt inom kursen. En utförligare skrift är också 
publicerad inom UPC vid Växjö universitet (Härnsten m fl 2007), liksom ett pa-
per som presenterades 2006 inom ovan nämnda europeiska sammanhang. Denna 
gång var konferensen i Volos i Grekland och gruppen (som bestod av sju av de 
tretton deltagarna) fick presentera sitt arbete, ”It´s been a long and winding road” 
(Ahlbäck m fl 2006) som en plenarsession. Vid presentationen fick vi till och 
med veteranerna inom området att rita sina livslinjer och var med i vår avslutan-
de diskussion.  

Vid Växjö universitet har också andra kursen om 5 poäng i högskolepedago-
gik genomförts i form av forskningscirklar med högskolepersonal. Två av dem 
har varit inriktade på genus och högre utbildning. Det finns artiklar av deltagare, 
men de är ännu inte publicerade utan hänvisning till dem finns i diskussionsav-
snittet. 

Slutligen har ytterligare en livsberättelsekurs om 5 poäng genomförts vid en 
mindre högskola där 24 lärare och forskare deltog. Denna gång kom deltagarna 
från en rad olika ämnen såsom design, biologi, matematik, sociologi och peda-
gogik. Flera var både vetenskapligt och pedagogiskt välmeriterade. Det fanns 
professorer, docenter, adjunkter och forskarstuderande liksom nydisputerade och 
lektorer. Denna kurs genomfördes med mycket stor frihet för deltagarna att välja 
olika vägar både att genomföra och analysera livsberättelser och det blev en in-
tressant flora av erfarenheter för oss alla. En grupp valde att hela tiden under 
kursens gång fortsätta att fördjupa sin egen historia och speglas av andra. En an-
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nan valde att enbart analysera andras berättelser. Resultatet blev lärorikt på 
många sätt. Inte heller denna kurs har sammanställts till någon publikation, utan 
det som skrivs i diskussionskapitlet bygger på deltagarnas slutarbeten. 

Även det arbete som utförts av Fia Andersson och Anders Jansson kan räknas 
till denna del eftersom det handlar om vidareutbildning av redan verksamma lä-
rare. En artikel finns i del två. Dessutom lägger även Fia Andersson fram en av-
handling i december. Jansson har en lic klar och en avhandling beräknad i slutet 
av 2008. Anderssons och Janssons avhandlingsprojekt bekostas inte av Veten-
skapsrådet. 

Den sista delstudien, som genomförs vid Uppsala universitet av Therese 
Hartman, skulle i huvudsak handla om seminariekulturens betydelse för hur so-
cialiseringen in i den akademiska miljön går till. Av olika skäl gick det inte här 
att utföra en deltagarorienterad studie som planerat. I stället görs en fallstudie av 
vad som händer när en grupp studenter antagits på särskilda skäl, i detta fall ut-
ifrån etnisk tillhörighet. Ett bidrag i denna skrift härrör från det arbete som 
Hartman nu är inne i. Tillsammans med Therese Hartman har också Claudia 
Gillberg från Växjö deltagit olika konferenser med paper (Gillberg & Hartman 
2005). 

Therese Hartman beräknas lägga fram sin avhandling i slutet av 2008. Delar 
av detta arbete har bekostats inom ramen för projektet. 

Parallellt med ovanstående arbeten och publikationer har vi inom gruppen del-
tagit i olika sammanhang där vi publicerat sådant som kan knytas till projektets 
problematik. I diskussionskapitlet framkommer även detta, liksom i publika-
tionslistan. 

Publicerat inom Delprojekt ett i projektet Genusperspektiv i 

praktiknära forskning I högre utbildning.
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En bild av delprojekt två: Minnesarbete som 
undervisningsform  
Tre medarbetare i projektet, Maria Jansson, Maria Wendt och Cecilia Åse, är 
forskare och lärare i statsvetenskap på statsvetenskapliga institutionen, Stock-
holms universitet. De beskriver sig själva som feministiska statsvetare, har ge-
nomfört delprojekt två och har under senhösten publicerat två artiklar utifrån det-
ta delprojekt: ”Kön och nation i vardag och vetenskap.” (Jansson, Wendt & Åse 
2007a) och ”Ett ögonblick (utanför ordningen) – om minnesarbete i undervis-
ningssituationer.” (Jansson, Wendt & Åse 2007b). I denna slutredovisning har 
Britta Wingård och Gunilla Härnsten sammanställt en bild av dessa två artiklarna 
medan de ännu var i manusform. Vi har i texten strävat efter att inte göra egna 
tolkningar och analyser utan de har gjorts i den samlade diskussionen i det avslu-
tande kapitlet. När denna skrift går till tryck har vi inte hunnit få det publicerade 
materialet. Den bild vi här ger står vi således för, utifrån det för oss tillgängliga 
materialet, och vi hänvisar till de nu publicerade arbetena för en fullständigare 
bild. 

Som framgår både av tanken med delprojektet, och artiklarnas titlar, har inom 
detta delprojektprojekt prövats möjligheten att använda minnesarbete inom aka-
demisk utbildning, i detta fall i ämnet statskunskap. 

I fokus för arbetet har frågan om hur relationen mellan kön och nation ska för-
stås och mer specifikt är forskargruppens intresse relationen mellan kvinnoun-
derordning och idéer om det nationella. 

Den första artikeln  

Den första artikeln beskriver en förstudie där forskarna/lärarna själva deltagit 
tillsammans med ett par kollegor (totalt fem personer). Denna förstudie handlar 
primärt om teoriutveckling: ett sätt att öka förståelsen och utveckla teoretiska 
redskap för hur det nationella könas – och för hur kön nationaliseras. I projektet 
använder de minnesarbete utifrån den metod som Frigga Haug utvecklat. Genom 
dessa minnesarbeten vill de försöka komma åt de processer och praktiker som 
innebär att de som kvinnor insocialiseras i den politiska ordning som nationen 
utgör. De har valt tema för minnesarbetet utifrån det Haug kallar ”displacement”. 
Detta begrepp innehåller två parallella rörelser, en där den tematik man vill un-
dersöka medvetet förläggs till en konkret situation, och en där tematiken förflyt-
tas en bit bort från ett teoretiskt formulerat tema som man vill undersöka. Utifrån 
dessa tankegångar har de valt ämnena för gruppens minnesarbete till ”när hon 
kände sig svensk” och ”flaggan”. I sitt arbete följer de och har till viss del ut-
vecklat de konkreta regler för skrivande av minnesarbete som Haug utarbetat. En 
viktig regel är att minnesarbetet skrivs i tredje person, ”hon”. Detta ger enligt 
Haug distans, men möjliggör också större närhet till det aktuella minnet. Efter 
skrivandet vidtar ett kollektivt tolkningsarbete; en induktiv tolkningspraktik i fle-
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ra steg. De går inte på förhand att lägga fast vad analysen av minnesberättelserna 
ska komma att handla om. 

Innan minnesberättelserna tolkades genomförde forskarna själva en litteratur-
studie inom förstudiens ram, för att ge en teoretisk kontext till de skrivna min-
nesberättelserna. Denna litteraturstudie fokuserar på fyra teman: relationen mel-
lan stat och nation, tradition och historia, moderskap och reproduktion samt 
kropp och sexualitet. 

Därefter görs en tolkning av minnesarbetena utifrån dessa teorier och finner 
att de innehåller mycket av hur det nationella konstrueras på ett sätt som tillskri-
ver män handlingskraft och subjektskap, medan kvinnor snarare fråntas förmå-
gan att vara ett politiskt subjekt. Kvinnor tycks stå vid sidan av, hålla koll på 
småbarnen och sjunga. 

Den andra artikeln

Varför minnesarbete?  
I den andra artikeln beskriver statsvetarna hur de använt minnesarbete i under-
visningen. De uttrycker att deras ambition med att använda minnesarbete i uni-
versitetsutbildning bottnar i tre starka övertygelser. Den första är att arbetssätt 
som tar avstamp i en beskrivning och analys av egna erfarenheter, och som ut-
förs tillsammans med andra, inte bara har potential att producera spännande och 
fruktbara analyser, utan kan också fungera förändrande och frigörande. Dessut-
om är det roligt. Denna övertygelse kommer ur deras erfarenhet av att arbeta ve-
tenskapligt med minnesarbete. Den andra övertygelsen handlar om att kreativa 
arbetssätt som används i forskning också är möjliga att använda i undervisning i 
de allra flesta sammanhang, även om både syftet och förväntningarna på arbetet 
måste omdefinieras. Som feministiska statsvetare är deras tredje övertygelse att 
en traditionell förståelse av politik – där politik ses som något som sker i en ab-
strakt stat ofta gestaltad som en fyrkantig box med pilar, eller som en verksamhet 
som beskrivs i termer av ”offentlig maktutövning”, ”auktoritativ värdefördel-
ning” och ”offentlig verksamhet” – måste utmanas och förändras. En feministisk 
motförståelse är att politik handlar om kön och makt och att denna strukturella 
könsmakt verkar över allt och hela tiden. Denna förståelse av politik ligger till 
grund för den feministiska tanken att ”det privata är politiskt” men också för ett 
vetenskapligt ställningstagande som innebär att studier av politik måste innefatta 
kvinnors erfarenheter och vardag. Eftersom minnesarbete betonar betydelsen av 
levda erfarenheter, av det nära och konkreta, menar de att metoden kan ses som 
ett sätt att komma åt, eller fånga, politiken i det vardagliga. 

För minnesmetoden gäller dessutom att ett jämlikt och kollektivt tillväga-
gångssätt eftersträvas, något som står i stark kontrast till den hierarkiska och in-
dividualistiska akademiska kulturen. Minnesarbete bryter som pedagogisk prak-
tik mot tanken om att kunskap på ett enkelt sätt kan föras över från lärare till 
elev. Den självklara hierarkin mellan lärare och student/elev utmanas, men det 
handlar också om tid och process: minnesarbete tar mycket tid. Det framstår kan-
ske inte som det snabbaste och mest ”effektiva” sättet att tillgodogöra sig kun-
skap. 
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I artikeln resonerar Jansson, Wendt och Åse kring hur minnesarbete kan öpp-
na för nya sätt att tänka i undervisningssituationer och utmana förtryckande ve-
tenskapsideal. Samtidigt diskuteras det motstånd och de motreaktioner som upp-
stått vid användandet av metoden. De säger sig förstå detta som att den akade-
miska ordningen ”slår tillbaka” och till och med kan komma att manifesteras 
tydligare än i mer konventionella undervisningssituationer. Strukturer och hie-
rarkier utmanas och motverkas av minnesarbete på en nivå, men just genom brot-
tet mot normerna kan den akademiska ordningen också bli ännu tydligare i sina 
uttryck. I vissa avseenden kan den då framstå som oerhört stark. De menar att 
universitetsundervisning sker inom en institutionaliserad, tydligt hierarkisk ord-
ning där patriarkala normer och könsföreställningar hela tiden flätas samman 
med föreställningar om kunskap, vetenskap och lärande. Därför kommer analy-
sen inte bara att handla om minnesarbete som pedagogisk praktik, utan de pro-
blematiserar också den kontext som arbetet sker inom och som är central för de 
möjligheter och begränsningar som detta arbetssätt aktualiserar. Det handlar om 
hur undervisningssituationen och den akademiska ordningen sätter gränser mel-
lan vetenskap och icke-vetenskap och om hur hierarkier ständigt skapas mellan 
olika former av kunskap och mellan olika sätt att uttrycka och förmedla kunskap. 
Det handlar också om vilka svårigheter som finns för att inta en plats som ett 
kunskapande subjekt: Hur, när och under vilka förutsättningar är detta möjligt? 

Ämnesval för minnesarbetet  
Temat som de valde att minnesarbeta kring berörde frågan hur det nationella 
skapas och hur detta skapande är präglat av kön och vilken betydelse detta kan få 
i ett maktperspektiv. Det handlar i stor utsträckning om att diskutera hur skapan-
det av nation, av nationell gemenskap och identitet, vävs samman med föreställ-
ningar om kön, föreställningar som tenderar att befästa mäns överordning och 
kvinnors underordning. Eftersom skapandet av kön och nation sker på en mer 
vardaglig nivå än forskningen uppmärksammat menar de att minnesarbete är en 
särskilt lämplig metod att studera hur just kön och nation kan relateras till var-
dagsverkligheten.  

Det empiriska material som analyseras i artikeln utgår från en kurs i samhälls-
kunskap på Stockholms universitet.  Materialet är producerat av lärare och stu-
denter. Två grupper, om ungefär 25 studenter, deltog i projektet. Båda grupperna 
arbetade med kollektiva analyser av kön-nations tematiken, men den ena grup-
pen minnesarbetade och den andra gjorde ett mer konventionellt grupparbete. I 
sin analys använder statsvetarna både studenternas minnesberättelser och de re-
dovisningar grupperna lämnat in, samt de anteckningar som studenterna gjorde 
under själva minnesarbetet/grupparbetet. Under kursens gång nedtecknade lärar-
na på kursen observationer och reflexioner kring minnesarbetet och grupparbetet. 
Även detta material, liksom studenternas utvärderingar av kursen, ligger till 
grund för de resonemang som förs. 

En av utgångspunkterna för minnesprojektet med studenterna i samhällskun-
skap var att det skulle vara möjligt att genomföra inom ramen för en ordinarie 
kurs. Det innebar bland annat att deltagarna skulle lära sig ett stoff som framför 
allt förmedlas via kurslitteraturen. En viktig tanke bakom beslutet att använda 
minnesarbete i denna kurs var att metoden skulle kunna öka förståelsen för kurs-
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litteraturen. Minnesarbete innebär en möjlighet att överbrygga det glapp som 
finns mellan teori och empiri och lärarnas ambition var att det skulle hjälpa stu-
denterna att förstå litteraturen bättre. Betoningen av det fysiskt påtagliga i min-
nesarbete – dess fokus på detaljer och den egna upplevda vardagsverkligheten – 
är ett sätt att ge konkretion åt en abstrakt teoribildning. På så sätt tänkte lärarna 
sig att minnesarbete skulle vara en hjälp att relatera teorierna till den egna erfa-
renheten och verkligheten. I detta låg också tanken att studenterna genom att 
koppla samman litteraturen med sina egna minnesberättelser skulle bli mindre 
vördnadsfulla inför teorierna. Det fanns alltså ett tredelat kunskapssyfte med 
minnesarbetet i relation till studenterna: att förståelsen för litteraturen skulle öka, 
att möjligheterna att vara subjekt i relation till litteraturen skulle bli större och 
slutligen att ny kunskap skulle skapas i rummet. Inför seminariet fick studenterna 
i uppgift att skriva ”ett minne av en flagga”. Lärarna skulle inte skriva egna min-
nesberättelser, men delta i det kollektiva tolkningsarbetet. 

Seminarierna  
Studenterna hade med sig sina nedtecknade minnesberättelser och gruppindel-
ningen var redan klar, så arbetet började tämligen omgående. I lärarnas minnes-
anteckningar från tillfället (som nedtecknades efter lektionen) beskrivs de första 
rundorna av uppläsning och associationer som lite trevande, men spännande och 
kreativa. Berättelserna uppfattas som oerhört bra. I en grupp beskrivs hur stäm-
ningen ändras under uppläsningen av en berättelse och i andra grupper beskrivs 
vad som uppfattas som studenternas engagemang i varandras texter. Det finns 
två döva studenter och två teckentolkar i en grupp. Tolkarna uppmanar gruppen 
att läsa långsamt så att de skall hinna tolka. Långsamheten bidrar till ett slags 
andaktsfullhet under uppläsningarna i gruppen.  

Efter rundan med associationer tar grupperna paus inför nästa moment – jäm-
förelser mellan berättelserna. Det är i denna fas som minnesarbetet övergår till 
att framför allt handla om texttolkning. Det är inte minnet i sig självt, hur det 
faktiskt var, som skall tolkas utan just minnesberättelserna som texter. Och nu 
blir det svårare. Diskussionerna vill gärna dra ut på tiden och löpa iväg. Lärarna 
beskriver detta moment som mer problematiskt än det tidigare; uppläsningarna 
och rundan av associationer upplevdes som friare och mer spännande. Efter yt-
terligare en rast skulle kopplingar göras till litteraturen, något som visade sig 
vara svårt på flera sätt. Den här fasen beskrivs av lärarna som den svåraste, den 
trögaste. Grupperna har svårt att riktigt veta vad de skall göra och vänder sig till 
lärarna för att få hjälp.  

Dagen efter minnesarbetet behandlas samma tematik och kurslitteratur om 
kön och nation i en annan seminariegrupp på samma kurs. Här är uppgiften att 
diskutera och analysera ett text- och bildmaterial (tidningsklipp och riksdagsmo-
tioner) som delas ut. Liksom i instruktionerna för minnesarbetet uppmanas stu-
denterna att först associera och diskutera fritt kring materialet, för att därefter 
jämföra och så slutligen koppla till den teoretiska litteraturen. Även detta 
grupparbete redovisades gruppvis och skriftligt i efterhand. Uppgiften är alltså 
formulerad på samma sätt som minnesuppgiften, med den skillnaden att det inte 
är studenternas minnen utan ett färdigställt material som utgör den empiri som 
skall tolkas. Tanken med detta upplägg var att lärarna skulle få möjlighet att dis-
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kutera eventuella skillnader i deltagarnas tolkningsprocesser och upplevelser 
mellan ett arbete utifrån ett egenproducerat minnesmaterial och ett mer konven-
tionellt, tillhandahållet material kring samma tematik.  

Eftersom det vid detta tillfälle endast var två lärare satt en av dem med i en av 
grupperna hela tiden, medan den andra gick runt bland de olika grupperna. 
Grupperna arbetade på olika sätt. Diskussionen i en grupp beskrivs i lärarens an-
teckningar som mycket konfrontatorisk. I en annan grupp finns ett näst intill öp-
pet förakt för uppgiften. I några grupper diskuteras det vilt och studenterna bryter 
mot den uppdelning av arbetet i tre faser som finns i instruktionerna. Här görs 
alla moment simultant. Läraren noterar att en av grupperna inte skiljer mellan 
empirin (materialet som delats ut) och teorin (litteraturen). Seminariet upplevs av 
lärarna som tumultartat och trögjobbat och båda lärarna är mycket trötta och 
ganska uppgivna efter lektionen.  

Uppkomna dilemman
Resultatet av arbetet visar att det uppstår en krock mellan å ena sidan minnesar-
bete och de föreställningar om teoretiserande – fri induktion – som metoden för-
väntas innebära och å andra sidan tanken att ”lösa uppgiften”. Men hur, när och 
varför uppstår denna krock? 

Studenterna tyckte att det var roligt att associera, men ju närmare de kom en 
tematisering, desto svårare blev det. En möjlig tolkning, som statsvetarna fram-
för, är att i såväl skrivandet av minnet, uppläsningen av minnestexten och den 
första fria associativa tolkningsomgången så finns en förskjutning av vad som 
kan kallas klassrumskontexten. I denna fas är syftet att lösa uppgiften som en 
duktig student skjutet på framtiden. Det är i tematiseringsfasen som problemen 
dyker upp. Svårigheterna i detta skede tolkar lärarna som att klassrumskontexten 
slår till. När lärarna begär att studenterna skall tolka sina egna berättelser som 
texter, gör de minnesarbetet mer likt en vanlig uppgift. Minnestexten skulle, i 
denna tolkningsfas, lika gärna kunna vara en debattartikel i tidningen eller en 
motion från riksdagen. Samtidigt kommer texten från en av studenterna i grup-
pen och handlar om något som hon eller han varit med om. Och det är just i själ-
va rörelsen bort från det erfarna och enskilda till det generella och teoretiska, 
som klassrumskontexten aktualiseras, som rätt och fel blir viktigt, som minnes-
arbetet blir en uppgift och som hierarkierna återupprättas. 

Kanske kan man uttrycka det som att den vanliga undervisningsordningen 
återintar klassrummet och lärare blir lärare och studenter blir studenter efter en 
kort paus från lärandets hierarkier. Studenterna blir studenter när de ställer frågor 
(som gör oss till lärare, kunskapsauktoriteter), tycker att det är svårt (som gör att 
lärarna ställs till svars), blir sura över att behöva skriva ner en tolkning (som får 
lärarna att kategorisera dem som gnälliga studenter).  

Lärare blir just lärare – snarare än deltagare i gruppen – när minnesarbetet 
övergår från associationer till textanalys. Deras utsagor får då en betydelse av att 
visa hur man bör göra. De får positionen att hjälpa till snarare än att vara med 
och tolka.  När lärarrollen aktualiseras tar de automatiskt på sig ett ansvar och en 
auktoritetsposition. De oroar sig över att studenterna inte pratar om viktiga saker, 
utan att diskussionerna urartar och blir till fikapausprat. I lärarpositionen kan de 
inte lita på att studenterna skall klara av att själva disciplinera sig och komma 
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tillbaks till uppgiften samtidigt som de upplever det som problematiskt att stu-
denter i minnesarbetet vänder sig till dem som lärare eftersom detta tillskriver 
dem en auktoritet som inte rimmar med den jämlikhetstanke som finns i att arbe-
ta med minnesarbete.  

Den situation som uppstår innebär att lärarna famlar mellan lärarrollen, som 
innehåller auktoritet, och föreställningen om universitetet som en värld där un-
dervisning innebär ett jämlikt utbyte av tankar och idéer. Det senare kan liknas 
vid det goda vetenskapliga samtalet, eller den ideala samtalssituationen. I den 
feministiska traditionen som statsvetarna kommer ur finns också föreställningar 
om systerskap och om den feministiska läraren som mäktar att ge ny kraft åt stu-
denterna och förmår dem att se sig själva som medskapare av kunskap, som akti-
va subjekt. Ambivalensen mellan dessa skilda synsätt på lärare och lärande finns 
ständigt med i vardagen på universitetet, men det tycks som att den förstärks och 
känns mer akut som ett resultat av minnesarbetets strävan efter jämlikhet och 
kollektivitet. Samtidigt kan dessa skiften mellan olika positioner eller synsätt 
också tolkas möjliggörande. Att pendla mellan olika positioner och att kunna re-
flektera kring detta kan ses som en feministisk strategi inom akademin.  Det blir i 
ett sådant perspektiv nödvändigt att förhålla sig ambivalent inför sin egen posi-
tion eftersom detta möjliggör reflektion, förhandling, förflyttning och kommuni-
kation. 

I efterhand kan statsvetarna också inse att de har lagt upp projektet och tolkar 
dess genomförande ur ett dubbelt perspektiv. De ville att studenterna skulle göra 
egna analyser av vardagen och världen: de skulle förstå, beskriva och begrepps-
liggöra samhället utifrån sina minnesberättelser. De skulle skapa ny kunskap. 
Samtidigt ville de att minnesarbetet skulle fungera som ett slags inlärningsverk-
tyg, studenterna skulle förstå och tillägna sig de teorier som finns i litteraturen 
och som examineras. Därmed visar de indirekt att litteraturen är viktigare att 
kunna än den egenproducerade kunskapen.  

Ett av resultaten av detta projekt för statsvetargruppen blev att minnesarbete 
kan skjuta undan klassrumskontexten, men när den vanliga undervisningsord-
ningen gör sig påmind framstår ordningen än tydligare, eftersom kontrasten mot 
minnesarbetes ideal blir så påtaglig. Då blir lärare lärare, studenter blir studenter 
och minnesarbetet blir en uppgift som skall lösas. Diskussionen och redovisning-
en görs i vad som upplevs som ett akut syfte: att klara av uppgiften och få gå 
hem – med sina akademiska poäng säkert inregistrerade i systemet. 

Ett annat dilemma de finner finns inom vetenskapligheten. Studenterna ger 
framförallt i sina utvärderingar uttryck för mycket inarbetade, i grunden positi-
vistiska, föreställningar om att källan ska vara nära, men forskaren ska befinna 
sig på avstånd, för att något skall kunna uppnå status av vetenskaplig sanning. En 
forskare skall inte vara nära och berörd utan tvärtom distanserad och oberörd, 
något som minnesarbetets praktik bryter emot. För att kunskap skall uppfattas 
som legitim i en undervisningskontext, krävs att den framstår som objektiv, di-
stanserad och neutral; riktig kunskap kan inte baseras på åsikter eller enskildas 
upplevelser. Samtidigt länkas den undermåliga akademiska prestationen till ett 
slags kaotiskt präglad närhet och känslomässighet, en oförmåga till distanserad 
överblick och kontroll över sitt material. Denna hierarki är tydligt könspräglad; 
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de goda akademiska förmågorna är sammanlänkade med maskulinitet och de då-
liga med femininitet.  

Genom projektet har även andra hierarkier som handlar om relationer mellan 
olika uttryckssätt – mellan talat och skrivet och mellan olika typer av material 
som exempelvis bild och text blivit tydliga. I grupparbetsmaterialet fanns flera 
bilder men dessa analyseras inte i någon av de texter som lämnas in. Det är en-
bart texterna som refereras och analyseras. Studenterna tycks ha uppfattat texten 
som överordnad bilden, att bilden möjligen illustrerar texten men att det inte 
upplevs som möjligt eller legitimt att analysera bilden i sig själv. En hierarki 
mellan tal och skrift aktualiseras på flera sätt under minnesarbetet. Den första 
öppna tolkningsomgången nedtecknades inte på annat sätt än att en student i var-
je grupp skrev minnesanteckningar. Det var just i dessa talade tolkningar som en 
öppen induktiv rörelse visade sig vara möjlig.  När en analys däremot skulle 
skrivas ner och lämnas in till lärarna hände något - att lösa uppgiften innebar att 
producera en text och texter är präglade av föreställningar om vad det innebär att 
lösa uppgiften på ett vetenskapligt sätt. Lärarna är delaktiga i att upprätthålla 
denna hierarki mellan tal och skrift främst genom att begära av studenterna att de 
skall lämna in en skriftlig uppgift och också genom att låta en skriftlig uppgift 
vara examinerande för kursen. Tanken att de som lärare hade kunnat se den för-
sta öppna tolkningsomgången som en muntlig examination fanns inte förrän kur-
sen var avslutad. Även i detta ser lärarna ett hinder: ”kanske hade en sådan idé 
inte heller varit bra eftersom friheten i den första tolkningsomgången med all 
sannolikhet hade omöjliggjorts om den hade varit examinerande”. 

Könsdimensionen  
Krocken mellan minnesarbete och föreställningar om (stats)vetenskap har också 
en tydlig könsdimension. Flera feministiska forskare menar att skapandet av det 
politiska blivit en arena där manlighet och manlig dominans etableras, samtidigt 
som kvinnor och det kvinnliga inte finns med. Forskningsobjektet politik definie-
ras som en manlig aktivitet och det som är sammanlänkat med det kvinnliga; 
subjektivitet, känslor, värde/moral, irrationalitet, natur/det privata definierats 
som icke-vetenskap. Utifrån detta menar statsvetarna att krocken med veten-
skapsordningen handlar både om hur och på vilka sätt vetenskap kan utföras och 
om föreställningar om vad vetenskapen överhuvudtaget skall hålla på med, vad 
som är ett rätt och passande ämne för vetenskap.  

Det är tydligt att normer kring undervisning och vetenskap utgör hinder för 
hur minnesarbete kan genomföras i seminarierummet. Det motstånd som meto-
den frammanar måste dock även relateras till den tematik som undersöks, det vill 
säga i detta fall kön och nation.  Trots att köns- och nations-ordningar kan ses 
som grundläggande och betydelsefulla maktordningar, är de fenomen som i stor 
utsträckning tas för givna och uppfattas som naturliga. Statsvetarnas tolkning är 
att dessa reaktioner handlar om att nationen uppfattas som någonting banalt: det 
är självklart och ointressant att det finns och måste finnas nationer. Förekomsten 
av nationer är ideologiskt oskyldig. De är helt enkelt en del av sakernas natur och 
ingenting som man egentligen kan och inte heller bör analysera och diskutera. I 
flera tolkningar och i studenternas anteckningar går det att se att nationen inte 
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bara konstrueras som oproblematisk och naturlig, utan också som i grunden god. 
På liknande sätt uppfattas kön som oproblematiskt. 

Minnesarbete som undervisningsmetod  
Det framkom således stora svårigheter att nå en problematisering av kön och na-
tion. Lärarna kunde dock se att minnesarbetet och grupparbetet öppnade olika 
möjligheter för tolkning och ifrågasättande.  Svårigheterna var mest akuta i det 
vanliga grupparbetet. Här skedde egentligen ingen problematisering av nationen 
eller det nationella. Minnesanalyserna gav, särskilt inledningsvis, en rik mängd 
associationer och kopplingar, och denna diskussion präglas inte heller av samma 
defensiva hållning som i grupparbetet. I åtminstone en av texterna fanns en öp-
pen rörelse från den första fria associativa tolkningsomgången kvar i den text 
som blev inlämningsuppgift. Den teoretiska kopplingen medförde att teorin fick 
betydelse för/bäring på minnesberättelsen/empirin. 

Jansson, Wndt och Åse sammanfattar sin artikel med att diskuterat hur min-
nesarbete kan öppna upp ett friare tankerum i undervisningsvardagen och hur 
seminarierummets minnesanalyser – åtminstone för ett ögonblick – kan leta sig 
bortom och förbi akademins på många sätt tvingande positioner och hierarkier. 
De har också resonerat om varför ögonblicket inte varade längre. De menar att 
minnesarbete är en process som pågår i och präglas av de rum som skapas av un-
dervisningssituationen, av synen på vetenskap och, i just detta minnesarbete, av 
synen på kön och nation. Deras tolkningar har visat hur dessa ordningar blir syn-
liga och verkar i minnesarbetet, och på vilka sätt möjligheterna till minnesarbete 
begränsas av tunga och etablerade tankestrukturer. Det handlar om hur lärare och 
studenter förhåller sig till varandra och hur undervisningskontexten i sig skapar 
en instrumentalitet i lärandet. Analys och tankeprocess stannar upp när det hand-
lar om en ”uppgift” som pockar på en lösning. En annan dimension av detta 
handlar om att hur vetenskap utvecklas– både dess form och innehåll – sätter 
gränser för både om vad och hur vi kan tala, tänka och känna i seminarierummet. 
Men det handlar också om hur själva temat, problematiseringen av kön och na-
tion, konfronterar maktstrukturer och privilegiesystem som är så grundläggande 
att motstånd - om det så sker i form av avfärdande, banalisering eller naturalise-
ring – blir i det närmaste oundvikligt. Vetenskapsordningen kan utnyttjas för att 
ifrågasätta alternativa undervisningsmetoder och kritiska perspektiv. 

Forskarna startade sitt arbete med att tro på att studenternas minnesberättelser 
och deras diskussioner, tolkningar och redovisningar skulle ge dem kunskap om 
hur nation och kön konstrueras. När projektet är slutfört inser de att de även ge-
nom studiet av processen i klassrummet har fått få nya, delvis oväntade, insikter 
och kunskaper om kön och nation. Såväl studenternas egna minnen och tolk-
ningar som lärarnas analys av de svårigheter och det motstånd som minnesarbe-
tet gav upphov till, har gett ny förståelse av hur det nationella produceras, repro-
duceras och naturaliseras. En annan insikt var att minnesberättelserna, tolkning-
arna och redovisningarna – som de trodde skulle skapa ny kunskap om kön och 
nation – även gav ny kunskap om kunskapsbildning och dess koppling såväl till 
utbildningssystemet och undervisningssituationen som till synen på vetenskap. 
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Texter inom delprojekt två 

Jansson, Maria, Wendt, Maria & Åse, Cecilia (2007) Kön och nation i vardag och veten-
skap, i Statsvetenskaplig tidskrift, 2007:3. 

 Jansson, Maria, Wendt, Maria & Åse, Cecilia (2007) Ett ögonblick (utanför ordningen) - 
om minnesarbete i undervisningssituationer, Working Papers 2007:1, Department of 
Political Science. Stockholm University. 

 Konferenspaper 
Jansson, Maria, Wendt, Maria & Åse, Cecilia (2007) Klasslös i bersån. Ett minnesarbete 

om skapandet av nationell harmoni. Paper presenterat vid konferensen Demokrati, na-
tion och kön, 26-27/4 2007. Vi avser att publicera denna text i en antologi från konfe-
rensen. Planerad utgivning hösten 2008. 

Jansson, Maria, Wendt, Maria & Åse, Cecilia (kommande) Memory Work Reconsidered. 
Kommer att skickas till Nora för publicering under hösten 2007. 
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Kortfattad tolkning av delprojekt tre, 
demokrati med ögon känsliga för kön
I delprojekt tre som genomförts i huvudsak av Hillevi Lenz Taguchi och Ulla 
Lind är det en feministiskt poststrukturalistisk hållning som ligger till grund för 
deras olika arbeten. Projektet har arbetat under rubriken ”demokrati med ögon 
känsliga för kön” och har i sig inneburit en lång rad olika delprojekt. Några har 
genomförts vid lärarutbildningen, inom inriktningar mot förskolan och vid fort-
bildning av lärare vid LHS. I en del av dem har även Anna Palmer deltagit. 
Bland annat har hon genomfört sitt arbete med en D-uppsats inom ramen för pro-
jektet (Palmer 2005).  

På det sätt som diskursbegreppet används här blir det för oss problematiskt. 
Det framförs med en självklarhet som inte ger läsaren redskap att förstå och som 
tycks bygga på språk och relationer utan någon explicit samhällsteori.  I det del-
tagarorienterade perspektivet, som vårt projekt som helhet står för, ser vi också 
en svårighet eftersom texterna ger en bild av att läraren/forskaren vet – till ex-
empel hur vi som personer gör kön – och vill överföra denna kunskap till de bli-
vande lärarna.  

Andra undersökningar har huvudsakligen haft sitt fäste vid Konstfack och ge-
nomförts av Ulla Lind. Lind arbetar mycket med att försätta sig och sina stude-
rande i olika situationer för att på så sätt uppleva olika diskurser. Det postmoder-
na perspektivet passar säkert väl inom konstens värld. Frågan är på vilket sätt 
pedagogiska teorier kan integreras i detta.  

I vissa sammanhang har Taguchi och Lind samarbetat med paper och artiklar 
(se listan). 

Det teoretiska perspektiv som genomsyrat arbetet inom delprojekt tre arbetar 
med begrepp som hör hemma inom den postmoderna traditionen och som utgår 
från språket som grundläggande kategori. De talar om den språkliga vändningen 
och arbetar mycket med mellanmänskliga relationer.  

 Såväl Lenz Taguchi som Ulla Lind är flitiga med att publicera sig och har 
valt att använda kanaler som för närvarande betraktas som mer vetenskapligt me-
riterande än en skrift av det slag som vi här använder oss av. För att inte göra 
våld på de perspektiv som de företräder, och som inte av dem ansetts möjliga att 
göra reda för vid våra träffar, väljer vi att inte skriva mer utan hänvisa till deras 
eget material. Vi vill också poängtera att Lenz Taguchi och Lind till vissa delar 
använder sig av samma utgångspunkter, men att det också till stora delar skiljer 
sig åt. 
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Texter inom delprojekt tre 

Publicerade samt refereebedömda artiklar  

Lenz Taguchi, Hillevi “Deconstructing and Transgressing the Theory – Practice Dichot-
omy in Swedish Early Childhood Education”. In Educational Philosophy and Theory,
June 2007, vol.39, nb 3, pp. 275-290. 

Kommande:
Lenz Taguchi, Hillevi “Deconstructing and reconceptualizing academic writing towards a 

more ‘just’ teacher education”. Refereed once to be resubmitted to Critical Studies in 
Education.

Publicerade konferensrapporter från Key-note presentationer 

Lenz Taguchi, Hillevi (2006) ” Rädsla och Motstånd, Lust och Frigörelse: Att omkonstru-
era sina förståelser om det lärande och könade subjektet i pedagogiskt arbete”. [Fear 
and Resistance; Desire and Emancipation: To Reconstruct your understandings on the 
Learing and Gendered Subject in pedagogical practice] Pauli Nielsen (red.) Innovation 
og Aflaering bog 1. Den 9. nordiske laereruddannelseskonkres, Faeröarna – Maj 
2006. [Published report from the 9th Nordic Teacher-education conference. Maj 10-14th

2006. Faero Islands.]  
Lenz Taguchi, Hillevi (2005) “Developing an Integrated Workforce: the New Teacher 

Education in Sweden”, I: Working for the future: re-imagining the children’s work-
force. Published in conference report by Children in Scotland. 

Lenz Taguchi, H. (2005) “Deconstructing and transgressing “applying theory to practice” 
in early childhood teacher education”. I: Karlsen, Geir, Dons, Calle F., Guldahl, Tale 
M., Lorentzen, Svein & Krogstad Atle (Red.) Konferanserapport FoU i Praksis 2005, 
No 25, Desember 2005 PPU serien, NTNU, Program för laererutdanning. 

Lenz Taguchi, H. (2005) ”Pedagogiskt dokumentation och estetiska läroprocesser”. [Pe-
dagogical documentation and aestetic learning-processes] I Ulla Lind & Kersti Hassel-
berg (red.) Bakom ytan. 4 dagar om konstnärlig forskning och estetiska läroproces-
ser.[Behind the surface. 4 days of art-research and aestetic learning-processes] March 
2003. Rapport #5 2005, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack.

Refereebedömda konferenspapers 

Lenz Taguchi, Hillevi “The (im)posssibility of a more ‘just’ early childhood teacher edu-
cation based on a deconstructive “groundless solidarity” Reconceptualizing Early 
Childhood Education – Research, Theory, Policy, And Practice, in Rotorua, New Zea-
land, 2006-11-20 – 2006- 12- 04. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2006) “Deconstructing and Transgressing the Theory – Practice 
Dichotomy in Swedish Education”: Written and accepted for paper-session in Phi-
losophical Studies SIG AERA 2006 San Francisco, April, 7-11. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2006) “Reconceptualizing Early Childhood Education: Challeng-
ing Taken-for-Granted Ideas”, Written and accepted for paper symposium in a joint 
symposium called Nordic Childhoods and Early Education. AERA 2006 San Fran-
cisco, April, 7-11.  



62

Taguchi, Hillevi “Writing and rewriting your subjectivity as teacher student”, samt Chair 
för accepted paper and symposium Transgressing the theory-practice binary in post-
structurally inspired teacher education. NFPF/NERA Congress in Örebro 9-11 March, 
2006.

Lenz Taguchi, Hillevi (2004) “Reconceptualizing Early Childhood Education. A Practice 
of an Ethics of Deconstructional ‘Resistance’” Presented at a seminar the 12th of No-
vember 2005 Annual CEIEC (Centre for Equity and Innovation in Early Childhood) 
11th -14th of nov. 2004 Melbourne, Australien: Honoring the child, honoring equity 4: 
Pushing the boundaries for change. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2004) “How does “getting personal” in ECE-teacher education 
trouble students and teacher-educators identities?” Symposium 21-22 Oktober 2004 at 
Stockholm Institute of Education. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2004) “Troubling students and teacher-educators identities in 
(ECE)teacher education doing feminist poststructural practices”. 12th Reconceptualiz-
ing Early Childhood Education Research, theory and practice, Oslo University Col-
lege, May 24-28, 2004. 

Bokkapitel
Lenz Taguchi, Hillevi (2005) “Reconceptualizing Early Childhood Education. A Practice 

of an Ethics of Deconstructional ‘Resistance’” I Einarsdóttir, Jóhanna & Wagner, Ju-
dith, T. Nordic perspectives in Early Childhood Education. In print by Information 
Age Publishing. 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005) Lyssnandets pedagogik. Demokrati och etik i 
förskolans arbete,

Lenz Taguchi, Hillevi (2005) ‘Getting personal: how early childhood teacher education 
troubles students’ and teacher educators identities regarding subjectivity and femi-
nism’. In Contemporary Issues in Early Childhood Education. Vol.6 nb.3, 2005. p. 
244-255.

Ulla Lind 

Konferenspapers

Oslo University College, Oslo, Norway May 24 –28, 2004, Reconceptual Early Child-
hood Education: Research, Theory and Practice - “Troubling Identities”.  Paper: 
Maybe somebody knows what it is… but no one knows what it can be turned into - 
Pre-school children and teachers negotiating meaning in a signifying practice of crea-
tive work. 

Rapporter
Lind, Ulla & Hasselberg, K (red.) (2004) 4 dagar 2003 Konstnärlig forskning och estetis-

ka lärprocesser.  2003-2004.  Rapport # 4, Konstfack, Inst. för bildpedagogik. 
Lind, Ulla (2004) Reflektionssamtal – för medskapande och subjektsskapande läroproces-

ser ingår i Lind, U & Hasselberg, K (red.) 4 dagar 2003. Konstnärlig forskning och 
estetiska läroprocesser. Rapport # 4 2004, Konstfack, Inst. för bildpedagogik.   

Lind, Ulla (2004) Estetiska lärprocesser - om ett skapelseprojekt och hur man kan syn-
liggöra och skapa lärande med hjälp av konstnärligt arbete. Artikel i Modern barndom,
Temanummer: Lärande bor i relationer. Nr. 9  2004, Stockholm, Reggio Emilia Insti-
tutet, s. 16-19. 
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Lind Ulla (2005) Identity and Power, ‘Meaning’, Gender and Age: children’s creative 
work as a signifying practice i Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 6, 
Number 3, 2005, 256-268.

Lind, Ulla (2006) Makt och motstånd i elevernas bildvärld. Ingår i Uttryck, intryck, av-
tryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 
4:2006

Lind, Ulla (2006) Mellan ”biografi” och ”geografi” – reflektioner kring visuella scenrum, 
i Magnusson, A (red.) QUB - Konstnärligt utvecklingsarbetet bup. Stockholms läns 
Landsting, kultur- och utbildningsförvaltningen. www.qub.se  

Hasselberg, K & Lind, Ulla (2006) Arkiv B – Bilder som kunskapskälla. Konstnärligt Ut-
vecklingsarbete, Projektrapport 2006-12-04. Konstfack, institutionen för bildpedago-
gik.

Anna Palmer, LHS 
Palmer, Anna (2005) Matematik i förändring. Diskursanalyser med fokus på matematik 

och kunskapsteori i ett genusperspektiv. D-uppsats SKL, LHS. 
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Vad har vi blivit klokare kring?
Med utgångspunkt i några av de många sammanhang inom vilka vi genomfört 
våra studier diskuterar vi behovet av en ny ordning inom högsko-
lans/universitetens värld för att den ska vara värd namnet. Vi följer här samma 
disposition som i de inledande delarna. 

Projekten beskriver arbeten med olika studerandegrupper och olika innehåll. 
Gemensamt för dem alla kan sägas vara att de inbegriper pedagogik på olika sätt. 
Flera projekt berör lärarstuderande på grundnivå men med olika ämnesinrikt-
ningar, samhällskunskap, matematik, bild, konst och yngre barn.  Siljehag har 
arbetat med studerande i en påbyggnadsutbildning, där i hennes fall förskollärare 
och fritidspedagoger utbildar sig till specialpedagoger. Andersson och Jansson 
har arbetat med kompetensutbildning av verksamma lärare i grundskolan. Härns-
ten och Wingård har framförallt arbetat med högskolelärare som valt att bredda 
och/eller fördjupa sina kunskaper i pedagogik. Detta innebär att de studerande 
framförallt skiljer sig genom att de har olika yrkeserfarenhet med sig, några har 
en akademisk yrkesutbildning medan andra studerar på grundnivå.  

Hartmans studie går delvis utanför detta. Hon har fokuserat sin studie på stu-
denter i juridik med annan utländsk bakgrund.  

Vårt eget sammanhang – högskolan

Organisationskultur/er
Samtliga arbeten inom projektet har utförts inom akademiska sammanhang och 
handlar om undervisning av olika studerandegrupper. Projekten är inominstitu-
tionella och därmed begränsade av olika ramar. All högskoleutbildning utförs 
inom både formella och informella ramar. Dock har vi funnit stora skillnader 
inom lärarutbildning, övrig högskole /universitets-utbildning, fort- eller vidare-
utbildningskurser och kurser för högskolelärare. Den från statligt håll mest styrda 
undervisningen, och därmed den som är svårast att förändra inifrån, underifrån 
och i nära samverkan med studenterna har vi funnit lärarutbildningarna vara. 
Återkommande granskningar i kombination med mer och mer detaljerade anvis-
ningar skapar osäkerhet och rigida arbetsformer. Längst i fråga om att utmana 
ramarna har vi kommit när det gäller pedagogik för universitets- och högskolelä-
rare. I dessa sammanhang har de egna villkoren och förutsättningarna i hög grad 
kunnat granskas kritiskt.  

Högskolelagen och dess förordningar utgör gemensam formell ram för vårt 
arbete. En övergripande skrivning i dessa är att all högskoleundervisning ska 
leda till kritiskt tänkande och ifrågasättande.  Dessutom regleras examinationer 
och krav på dessa i högskolelagen. Andra formella ramar sätts inom de olika in-
stitutionerna och utgörs företrädesvis av kursplaner, tjänstefördelning och eko-
nomi. Förutom dessa formella ramar uppstår i alla institutionella sammanhang 
även det som kan kallas informella ramar, som ofta betecknas som organisa-
tionskulturer. Dessa olika kulturer har sin grund i organisationernas traditioner 
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(så här har vi alltid gjort) och är ofta svårföränderliga. (det sitter i väggarna). 
Gunnar Berg (1995) hävdar att när det gäller den svenska skolan begränsar dessa 
kulturella ramar olika förändringar mycket mer än de formella ramarna. Han 
brukar tala om det stora frirum som finns mellan dessa olika begränsande ramar 
och menar att här finns en stor potential för förändring och utveckling. 

Hartman och Gillberg (2006) diskuterar den svårföränderliga akademiska kul-
turen särskilt avseende genus och etnicitet. De hänvisar till bland andra Jackson 
(2002) som menar att den akademiska kulturens norm är en vit medelklassman 
och ser därmed kulturen som manligt genusmärkt vilket medför påtagliga svå-
righeter för studenter från andra kulturer och klasser.  

Våra projekt är alla utförda inom högskolan, men förutom det som möjligen 
kan kallas en högskolekultur finns säkerligen också olika kulturer inom de insti-
tutioner som ingått i projektet. Både högskolan som samhällelig institution och 
de enskilda institutionerna kan ses som organisationer. En organisation definie-
ras av Bruzelius och Särvad (1995) som ett antal individer som tillsammans utför 
olika arbetsuppgifter för att nå vissa mål. Genom att människor arbetar i organi-
sationer utvecklas kulturer. Sådana organisationskulturer består av de uppfatt-
ningar, vanor, kunskaper och praxis som tillsammans bildar det accepterade be-
teendet i en organisation (Abrahamsson och Aarum Andersen, 1996). En organi-
sationskultur utvecklas av dem som arbetar i organisationen, men påverkar också 
människorna i organisationen. Den utgör både hinder och möjligheter för vad 
som kan uträttas i en organisation.  

Eftersom våra projekt utförts inom olika lärosäten, olika discipliner och olika 
ramar, har vi kunnat notera vad såväl formella som informella ramar betyder. Då 
vi hade vår första kurs i Pedagogik i högre utbildning vid LHS var en av svårig-
heterna att deltagarna inte riktigt vågade tro på att vår inbjudan till egna val var 
ärligt menad från vår sida. (Härnsten & Wingård 2001). De erfarenheter som del-
tagarna hade med sig satte då gränser för vad som kunde ske. Eftersom denna ut-
bildning varade länge (20 poäng under nästan två år) hann vi lösa upp en del. In-
för följande omgångar inom samma kurs har arbetssättet spritt sig och de som 
deltog gjorde det ofta på rekommendation av tidigare deltagare. Dessutom fick 
deltagarna i de nya kurserna läsa det som skrivits inom och i anslutning till den 
första kursen. 

Att dokumentera och låta nya deltagare läsa vad som hänt i tidigare kurser har 
således visat sig vara en intressant väg att öka autenticiteten i utbildningen och 
att samtidigt ge större möjligheter till att bygga på den gemensamma kunskaps-
massan. Att skriva, analysera och ge tillbaka har också Eva Siljehag och Fia An-
dersson arbetat med i sina avhandlingsarbeten, vilket i stor utsträckning betyder 
att den kunskap som nu publiceras i deras avhandlingar ägs av alla deltagare. 

Vid andra tillfällen har den rådande kulturen satt gränser för vad som gick att 
åstadkomma. 

När livsberättelser, minnesarbete eller andra former av deltagarnära arbete an-
vänd i korta pass inom en kurs eller en utbildning tenderar det att ätas upp av det 
som händer i övrigt. Vid till exempel bibliotekarieutbildningen (Härnsten 2005) 
blev det hela ett uppskattat, och för en del mycket betydelsefullt inslag i utbild-
ningen. Det förändrade däremot inte något mer grundläggande.  
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Vid flera andra kurser inom lärarutbildningar som genomfördes inom projek-
tet synliggjordes intressanta mönster. Den frihet som först uppvisades ändrades 
när lärare/elevrollerna blev tydliga.  

Vid kursen i livshistoria för universitetslärare vid en högskola blev själva kur-
sen en injektion för de flesta deltagare. Den korta tid vi avsatte för kursen inne-
bar dock att vi vid examinationstillfället hade en tendens att återfall till sådana 
mönster som vi själva är bärare av i vår vardag. Diskussionerna kring deltagarnas 
arbeten blev inte den frigörande kraft som det kunnat bli om vi tagit oss tid. Å 
andra sidan har det framkommit att det är just i detta sammanhang som flera av 
kursens deltagare faktiskt kunnat genomföra stora förändringar i sin egen verk-
samhet. Olika former av deltagarorienterade ansatser används nu i de kurser där 
deltagarna från livsberättelsekursen undervisar. I viss utsträckning kombineras 
detta också med eget uppsatsarbete på magister- och mastersnivå. Det är således 
uppenbart att det är en kombination av kursers genomförande och de lokala kul-
turer som gäller, i vilken utsträckning olika möjligheter till förändring finns. 

Styrningen av högskolan  
Wingård (2007) visar i ett av sina bidrag också på den förändring som styrningen 
av högskolan genomgått. Styrningen av högskolan sker mer och mer genom de 
utvärderingar som genomförs av Högskoleverket. Från att ha varit en målstyr-
ning, där utvärderingsinstrumentet användes för utveckling av verksamheten kan 
utvärderingarna mer och mer ses som kontroll av verksamheten och har blivit ett 
starkt styrmedel av högskolan. Forsberg och Wallin (2006) har uppmärksammat 
detta fenomen avseende den svenska skolan och skriver 

Målen i läroplanen baserade på människors lika värden och jäm-
likhet som etiska principer, möter ett kontrollsystem grundat på 
marknadstänkande och ekonomiskt styrda föreställningar (s. 178) 

De fortsätter: 

En målstyrd undervisning öppnar skolan medan en kriteriestyrd 
undervisning sluter skolan och inskränker skolans och lärarnas 
handlingsutrymme (s. 179) 

En viktig fråga att ställa i detta sammanhang är om samma sak kommer att ske 
inom högskolan och vad det i så fall betyder för möjligheten att utveckla högsko-
lans pedagogik? 
 Det påverkar även kunskapssynen. För att på ett enkelt sätt med olika kriteri-
er kunna mäta studenternas kunskaper finns risken att kunskapen blir fragmente-
rad och att det som lärs ut bestäms av de kontrollerande myndigheterna. Att för-
medla denna kunskap blir därigenom universitetens och högskolans utbildnings-
uppgift, något som Delanty (2001) anser att högskolorna behöver stå emot: 

The university in the age of mass education has been a major site 
for the articulation of democratic and progressive values, for in-
stance equality, human rights, feminism and social democracy. 
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The task of the university today is to continue this tradition into the 
age of technological and cultural citizenship (s.9). 

Tid
En begränsande ram för lärares arbete är tiden. Vanligtvis är det ekonomin som 
avgör hur många undervisningstimmar en viss kurs får till sitt förfogande. 
Krympande ekonomiska resurser betyder därmed oftast färre undervisningstim-
mar.  

Bodil Jönsson (2002) har myntat uttrycket ”tankar tar tid” av det följer att för-
ändring tar tid. Detta framkommer i de flesta av projektbeskrivningarna. För 
statsvetarna tog lektionstiden slut, så de hann inte riktigt fullfölja sina minnesar-
beten med studerandegruppen. I Wingård, Söderlund och Siljehags (2007) bidrag 
framkommer hur det tog nästan ett läsår innan studenterna hade insett att lärarna 
faktiskt tyckte att deras erfarenheter var viktiga och Härnsten och Wingårds 
(2001) tidigare arbete visar att några i den studentgruppen kände sig manipulera-
de efter en termins studier. De trodde inte att lärarna menade allvar med att stu-
denternas erfarenheter verkligen var viktiga för kursens innehåll. 

Genom anspråk på effektivisering och fragmentisering (se ovan) finns därmed 
ytterligare en risk att tiden krymper ännu mer och därigenom studenternas ut-
veckling av ett kritiskt förhållningssätt. 

Varför kön, genus och feminism  

Walker (2006) framhåller att för att nå en humanistisk högre utbildning krävs  

… the importance of a participatory and deliberative development 
of higher education and policy (s. 144). 

Hon fortsätter:  

Even if higher education pedagogy cannot do everything in the 
face of unfavourable economic and social arrangements, a higher 
education pedagogy of capabilities can, in my way, do something 
to question and critique higher education and public life being re-
gulated by markets. (s. 144 – 145) 

Varför kallar vi det vi gör för genusperspektiv? Vad betyder det egentligen i vår 
forskning, där vi vänder oss till så många som möjligt som är verksamma såväl 
inom som utanför akademin? Vi har genom åren både själva känt av, sett studen-
ter och kolleger påverkas av, och på olika sätt satt oss in i teorier kring den 
könsmaktsordning som vi är en del av. Inom kvinno- köns- genus- och nu även 
queer-forskningen finns en rad olika teoretiska och metodiska angreppssätt och 
det är lätt att angripas för att inte vara renläriga. Självklart är vi inte det. För oss 
är, liksom för Eva Göthlin (1999) genusforskning ett övergripande begrepp som 
innefattar olika ställningstaganden. Det vi här tryckt mycket på, och använt oss 
av är en historiematerialistisk feminism som inbegriper de materiella villkor un-



68

der vilka vi lever och dess betydelse för vad vi är, kan bli och kan göra. I detta 
problematiseras även manlig köns- eller genusmärkning, något som sannerligen, 
på många sätt, sätter ramarna för vad som försiggår inom universiteten.  

Som vi sett historiskt har kvinnor först uteslutits och sedan inte tagits på allvar 
inom akademin. Det är i dag mycket tal om jämställdhet, men då handlar det i 
huvudsak om att räkna huvud på människor tillhörande två kategorier kön. Att 
detta är långt ifrån vad det hela handlar om och vad som är problematiskt disku-
teras sällan.  Inom de praktiker som vi genomfört detta projekt har synen på kun-
skap och på erfarenheter som inte räknas som viktiga inom akademin varit i fo-
kus. Inom flera av delprojekten har arbetet med livsberättelser och dess bearbet-
ning visat vilken kraft och utmaning som ligger i att ta fram och synliggöra per-
sonliga minnen. I de fall deltagarna verkligen har gått på djupet under lång tid, 
som till exempel i Siljehags avhandling, har erfarenheterna blivit underlag för 
både personlig styrka och utmanande av de verksamheter inom vilka deltagarna 
är aktiva. I detta fall synliggjordes också den ideologiska aura som de som för-
skollärare varit omgivna av. Siljehag skriver om den dubbla underordning som 
de befinner sig i med de kunskaper som betraktas som traditionellt kvinnliga och 
dessutom med ett yrke som befinner sig längst ner i åldershierarkin i utbildnings-
sammanhanget.  

Vad vi kunde erfara i ett par av de högskolepedagogiska kurserna var att 
sammanhangen var så hierarkiska på flera plan att det för kvinnor kunde vara be-
tydligt svårare att utmana innehåll och arbetssätt i kurser än för män i samma si-
tuation. Det som för studenter från icketraditionella grupper troligtvis skulle ge 
en djupare och bättre kunskapsbildning blev för de lärare som var kvinnor, och 
som själva fick kämpa för att över huvud taget få ta plats, ett för stort steg att 
genomföra.   

I kampen för att erkännas var ibland också deltagande i våra kurser ett led i att 
få formella meriter som konkurrensmedel. Då blev den utmaning vi erbjöd pro-
blematisk för deltagarna och vi såg strategier att inordna processen i mer tradi-
tionella ramar.  

I flera andra högskolepedagogiska sammanhang har vi sett analyser där det 
hävdas att en del studenter lär sig bättre inom mer formella ramar och med tydli-
ga kunskapsmål. Utifrån vad vi sett i våra kurser kan vi inte instämma i det. Vis-
serligen har vi varit med om motstånd, frustration, osäkerhet och till och med 
ilska under åren som gått. Men vad vi också erfarit är att om bara tilltro, trygghet 
och tid finns så har faktiskt alla som vi mött till sist fått ut betydligt mer av ut-
bildningen.  

I till exempel den kurs som genomfördes med kolleger till Härnsten var detta 
intressant att följa. Inledningsvis kom många frågor om vad som skulle skrivas 
och hur det skulle skrivas. Flera gav uttryck för en osäkerhetskänsla och diskute-
rade mycket med varandra. En av deltagarna skriver till exempel: ”jag väljer vad 
jag vill berätta och känner att jag skriver inte för min egen skulle utan för en lä-
sare” (Härnsten m fl 2007, s 22). I livsberättelsesammanhang får vi också ibland 
texter som mer liknar en curriculum vitae än en personlig berättelse. Under tiden 
vi arbetar försvinner dock till största delen detta förhållningssätt och mer person-
ligt färgade minnen får ta plats. Längst i en sådan process gick en grupp i den 
kurs vid en mindre högskola som hela tiden fortsatte att arbeta med spegling och 
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att fördjupa sina egna berättelser. I sin slutredovisning skriver en av deltagarna 
om hur gruppens frågor och kommentarer haft en avgörande betydelse för den-
nes berättelse. Efter en kommentar skrevs berättelsen om och därmed kom en 
händelse fram som innebar reviderad uppfattning om något som var betydelse-
fullt för personen i fråga. Förändringen innebar en ny plattform att utgå från som 
i sin tur inneburit friare tankar och inspiration till nya frågor att arbeta med.  

Inom ramen för den specialpedagogiska utbildningen i Wingård, Siljehag och 
Söderlunds artikel framkommer tydligt hur de studerandes förväntningar på ut-
bildningen inte stämde med lärarnas tankesätt, som innebär att utgå från de stu-
derandes egna erfarenheter i form av egna minnen och tidigare och pågående yr-
kespraktik. Genom att arbeta i forskningscirkelliknande grupper ville lärarna få 
fram genuina frågor och låta dessa vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta ar-
betet. Någon har enligt den slutliga utvärderingen upplevt detta som kaos, men 
skriver också att det var tur att lärarna stod kvar för på så vis blev det en mycket 
bra utbildning. Detta innebär troligen att som lärare måste man ha modet att stå 
kvar och vara väl förankrad i kunskapssynen, men också ha tid, så att processen 
kan fortgå. Samtidigt kan det ses som ett dilemma – när och hur ska de studeran-
de ha möjlighet att påverka utbildningen och hur mycket ska/kan läraren styra? 
Den slutliga utvärderingen visar även att de studerande anser att samtliga mål en-
ligt antagna kursplaner hade uppnåtts med detta sätt att arbeta. 

Betydelsen av de vetenskapsteoretiska och metodiska 

ställningstaganden vi gjort

Mötet mellan teori och praktik har varit centralt i vårt arbete inom projektet. Vi 
har utgått från deltagares erfarenheter, ofta utifrån de medverkandes livshistoria. 
Forskningen med så kallat livshistoriska perspektiv börjar i dag bli ganska om-
fattande. Mycket av analyser och teoretiska diskussioner sker emellertid utan att 
de involverade personernas medverkande. I vårt arbete har vi använt oss av livs-
historia på ett sätt som står i paritet med våra övriga teoretiska och metodiska ut-
gångspunkter. Livshistorier/livsberättelser har således analyserats huvudsakligen 
i samverkan med deltagarna - som blivit forskningssubjekt - samt inneburit ett 
kritiskt granskande av de verksamheter som vi är en del av. 

En lika viktig del av vårt arbete har verksamheterna i och med forskningscirk-
lar varit. I sådana sammanhang är det deltagarnas egna erfarenheter som lyfts 
fram, ordnas och analyseras. Samtidigt ställs de mot teorier och perspektiv häm-
tade från forskningen. Genom att ta erfarenheterna på allvar har inte minst delta-
garnas materiella villkor synliggjorts, blivit utgångspunkt för analys och innebu-
rit både ett erkännande av de egna erfarenheternas betydelse och ramarnas be-
gränsningar. 

Användningen av forskningscirklar inom den institutionaliserade utbildnings-
världen är inte oproblematisk (Holmstrand & Härnsten 2003). Enligt vad vi fun-
nit är det ändå så att de kan bidra till den öppenhet som måste till för att kun-
skapsutvecklingen inom universiteten ska kunna fortleva och utvecklas. Den ut-
satta position som lärare på många sätt har i dag kan kanske förändras just ge-
nom att ta lärares och studenters röster på allvar utmana den etablerade kun-
skapssyn och hierarki som råder.  
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Vi har talat om och eftersträvat demokratiska kunskapsprocesser. Går det att 
tala om demokrati på detta sätt? Vi ser det som en stor utmaning eftersom indi-
vidualismen nu hotar samtidigt som det är viktigt att ta vara på och utgå från sub-
jektiva erfarenheter.  Att sätta ord på de erfarenheter som uppstår inom akademin 
är en av förutsättningarna för att kunna orka utmana dem. I de sammanhang vi 
verkat har vi ibland, men långt ifrån alltid, förmått bibehålla en genuin nyfiken-
het och öppenhet. De ramar vi är inom har ibland spelat oss spratt, men vi har 
genom våra gemensamma träffar inom forskargruppen också kunnat synliggöra 
och i nya sammanhang dra nytta av det vi varit med om. Troligtvis har vi kom-
mit längre och längre i vår egen trygghet med att kunna lita på deltagarna och det 
genuina intresset av att i samverkan mellan det kända, och uttalade och de utma-
ningar som vi ger varandra bygga kunskap som blir underlag för handling. 

I detta sammanhang där det i stor utsträckning handlat om att belysa sådan 
kunskap som tystats, inte minst på grund av akademins klass- och könsordning, 
kan begreppet indigenous knowledge Odora Hoppers (2002, 2006) åter påminna 
oss om att personer av ”det andra könet” och ”andra klasser och nationer” kanske 
sitter inne med kärnan av den kunskap som behöver erövras framöver. I tider av 
katastrof, när den moderna tekniken blir utslagen och där den tystade kunskapen 
helt plötsligt blir efterfrågad synliggörs att det snarare är samhällets infrastruktur 
– och därmed också den miljö där så kallad vetenskaplig kunskap skapas, aka-
demin, och vilken kunskap som där värdesätts - som ligger bakom tystnaden.   

Genom att ha en feministisk historiematerialistisk bas i vårt arbete har vi ock-
så börjat en färd med att genomskåda vad det är som vi är utsatta för som kvin-
nor i akademin. Liksom det arbete som sker i hemmet och som av tradition kallas 
reproducerande (jfr Jonasdottir 2002), gäller detta också den del av arbetet i aka-
demin som handlar om undervisning. Den hierarkiska skillnad som görs mellan 
undervisning (reproduktion) och forskning (produktion) skär djupa sår i akade-
min. Det innebär också att den forskning som sker i anslutning till, eller till och 
med i samverkan med, undervisning inte betraktas som lika grundläggande som 
den som till exempel sker inom filosofins domäner. Många myter härskar i vår 
värld och de upprätthålls inte minst genom de institutioner där så kallat kritiskt 
tänkande ska råda. Samtidigt som vi därför inte erkänns som likvärdiga är de 
perspektiv vi företräder nödvändiga för att mänskliggöra undervisningen och bi-
behålla högskolans rykte om att värna det fria tänkandet. Sitter vi i en rävsax?  
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Högskolan som sådan – funktion i samhället 
– avslutande diskussion 
Vad visar då allt detta? Vad är det vi sett? Vad förstår vi på ett djupare plan an-
gående universitet och deras roll i Sverige i dag? 

Forskningen handlar om vår egen arbetsplats, högskolan, en forskande miljö 
som är relativt obeforskad. Deltagarnära ansatser såsom minnesarbete, livsberät-
telser, återkommande intervjuer, forskningscirkelliknande grupper m.m. genom-
syrade vår forskning. Vi har upptäckt att deltagarorienterad forskning, på det sätt 
som vi använt oss av den, med inslag av livshistoria, har varit ett kraftfullt red-
skap att förstå våra egna erfarenheter. I våra arbeten var poängen det gemen-
samma utmanande mötet mellan egna erfarenheter och kritiskt granskande teore-
tiska analyser. 

Det har inneburit att strukturer har synliggjorts och utmanats och att nya pro-
jekt är på gång för att vi i någon mån ska kunna vara representanter för det som 
vi ser som universitetens uppgift. Såväl vår som många av deltagarnas förfinade 
blick har nämligen inneburit att vi tillsammans kraftigt ifrågasätter den utveck-
ling som är på gång.  

Fastare kursplaner, betygsgradering, marknadsanpassning, ekonomistyrning, 
bedömningskriterier, allt verkar i en riktning som försvårar de möjligheter vi haft 
och arbetat för att utvidga. Individualism, elitism, förment akademisering respek-
tive förflackning motarbetar en deltagarorienterad feministisk praktik inom hög-
skolans ram. Våra resultat kan förhoppningsvis väcka tankar och idéer för att in-
spirera både oss själva och andra att arbeta vidare samtidigt som de ställer många 
frågor. 

Vad gör vi här? Det är en fråga som kan bilda en plattform för varje lärandesi-
tuation, för såväl studenten som läraren och forskaren. Det visar också att under-
visning och lärande alltid är knutet till en plats, särskilda rum och ordningar.  

Vem eller vad har makt över den pedagogiska praktiken? Att arbeta med för-
ändring inom de institutioner för lärande som projektet berört, betyder också att 
synliggöra de normer som utövar makt över de pedagogiska praktikerna.  

Hur lär vi oss? Ett pedagogiskt syfte med olika procedurer för minnesarbete 
beskriver även hur vi blir till som lärande subjekt. Genom att stärka en nära, lo-
kal och ”demokratisk” utväxling av erfarenheter och förtrogenhetskunskap upp-
märksammas hur nyckelhändelser och situationer arrangerar villkor för vårt 
lärande. Det är en process som ger tillgång till flera ”små” berättelser som kan 
användas för att bemöta och i vissa fall omförhandla de ”stora berättelserna” 
inom högre utbildning.  

Projektet handlar om vår egen arbetsplats, högskolan. Lilian Ryd (2004), som 
är etnolog skriver så här: 

Studenter, intendenter och professorer var naturligtvis inte forsk-
ningsobjekt, utan de var själva civilisationen. De var inte forsk-
ningsbara. Fältarbetets innersta princip var att undersöka något 
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annat, något utanför den borgerliga värld, som var världen. Man 
tog sig även geografiskt långt bort……… Denna klassklyfta är 
fortfarande levande i etnologernas ämnesval och metoder (s. 30, 
31) 

Projektet har handlat om vår egen verksamhet som lärare, hur kritiskt granskande 
kan vi vara? 

I´´ve sometimes thought that faculty members could be as radical 
as they wished in their writing and in the classroom so long as 
radicalism did not lead to an activism that built relationships be-
tween a university intelligentsia and a society´s marginalized and 
exploited people. (s 53) 

Dorothy Smith (1996) framhåller något som blivit uppenbart under de år vi 
vistats inom akademin, nämligen att:  

För oss innebär detta en uppmaning att behålla den radikalitet som kom till ut-
tryck i propositionen ”Den öppna högskolan” (prop. 2001/02:15) och inte fastna 
i det som Smith formulerar som att: 

The academy creeps up upon us! (s 57). 

Men det är också så, med hänsyn tagen till djupgående pedagogiska analyser, att 
den kritiskt granskande blicken behöver tryggheten och erkännandet av de egna 
erfarenheterna för också den ska kunna gå på djupet. Att förstå och kunna avslöja 
de ideologier som mystifierar våra faktiska levnadsvillkor kräver ett inte så litet 
mått av trygghet. Det är ett av skälen till att vi utvecklat begreppet och arbetar 
med demokratiska kunskapsprocesser och bland annat tagit utgångspunkt i per-
sonnära metoder som livsberättelser och liknande angreppssätt. 

Vad vi funnit i våra studier innebär en kritik mot det akademiska samhällets 
huvudsakliga sätt att arbeta med och förhålla sig till teorier. Att starta med delta-
garnas erfarenheter och låta dem vara utgångspunkten i sökande och byggande 
av teorier innebär en utmaning i sig. När det dessutom berör genus- och/eller 
mångfaldsfrågor blir den ännu mer utmanande. De fördelar som projektet gett 
oss har möjliggjort verksamheter som visat vägen till förändring och utveckling 
av högskolans öppenhet och således demokratisering. Tillsammans med delta-
garna har vi erfarit vilken kunskapssyn och vilka maktförhållanden som styr da-
gens verksamheter – på individ, grupp och samhällsnivå – i olika konkreta sam-
manhang. 

När vi – som i livshistoriekursen vid Växjö universitet – använder oss av Ba-
sil Bernsteins begreppsapparat (Bernstein 1977) där kontroll respektive makt ut-
gör kärnfrågor för hur olika verksamheter fungerar (Härnsten m fl 2007) kan vi 
ytterligare förtydliga vad som håller på att ske. Det fria ordet – den fria känslan 
som är grunden i all kreativ verksamhet, må det vara i arbetsliv, skola eller i 
samhället i stort – är hotat.  
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Den kontroll som utövas över högskolans verksamhet i dag är utan motstycke 
i modern tid. Staten kontrollerar verksamheterna genom alla regleringar, utvärde-
ringar och dekret som kommer från en rad olika nivåer inom systemet. Det för 
med sig en rigid och otroligt tidskrävande procedur i verksamheterna. Den tid 
och energi som i dag används för att utforma, granska, genomlysa, lägga ut på 
nätet, kontrollera och så vidare alla kursbeskrivningar, kursplaner och studiepla-
ner är förlamande. Lärarnas och forskarnas tid kan i betydligt mindre utsträck-
ning ägnas åt mötet med studenter i en öppen och gemensamt konstruktiv anda. 
Kursplaner som tillåter att något oväntat eller okänt ska inträffa under utbild-
ningars gång lyser med sin frånvaro. Forskande arbetssätt – sådana som vi i viss 
mån kunnat ägna oss åt inom ramen för projektet – har svårt att få utrymme.  

Den försöksutbildning vi hade inom den specialpedagogiska påbyggnadsut-
bildningen har resulterat i ovanligt öppna och starka lärare. Var kan sådana ut-
bildas i dagens överreglerade system? 

De kurser vi hade i högskolepedagogik, som gett oss en djup förståelse för sy-
stemets olika verkningar – och hur vi kunnat utmana det - har strypts genom de 
obligatoriska kurserna på 10 poäng högskolepedagogisk utbildning med fastlagt 
innehåll som nu kommer att ges. 

De styrdokument som – om än med kluven tunga – förespråkar mångfald för 
en bättre grundad kunskap sätts ur spel. 

Allt detta bidrar till att såväl lärares som studenters vardag blir begränsad och 
att därmed arbetsmiljön totalt sett stryper viljan att utöva kreativa verksamheter.  

Makten över universitet och högskolor utövas både av stat och av näringsliv 
genom det ekonomiska system som råder. Här gynnas satsningar på det redan 
kända, det som kolleger och rätta avnämare uppskattar och känner sig trygga 
med. Det som, i enlighet med Gibbons, Nowotny m fl, enl kapitel 1, skapas i 
samverkan genom att mala fram och utmana kunskap i en samverkan som tar tid, 
gynnas inte av detta system. Forskningsmedel går dit det redan finns uppbyggda 
och säkerställda miljöer som inte utmanar allt för mycket. Genusforskning – som 
i grunden skulle kunna stå för mycket av utmaningen går ofta till områden som 
inte fördjupar kunskapen om och utmanar könsmaktstrukturer, utan som passar 
in i de mönster som i grunden vidmakthåller det system vi är i (jfr Berggren 
2002, s 88ff). 

Under en period kunde vi i Bernsteins termer av kontroll och makt diskutera 
att kontrollen var svag inom skolor och definitivt inom universiteten. Det var lä-
rare och elever som i stor utsträckning avgjorde på vilket sätt och med vilket in-
nehåll skolan skulle utformas. På ett visst plan utmanades även makten, ämnes-
indelning uppluckrades genom temastudier och universiteten hade en relativt hög 
grad av autonomi. Bidragssystemen betydde att åtminstone professorer kunde 
bedriva forskning i egen regi och forskarstuderande kunde antas efter intresse 
och visade meriter. Nu är allt styrt genom ekonomi.    

Även det internationella sammanhang vi befinner oss i har minskat ramarna 
för egna, kreativa och utmanande verksamheter. Anpassningen till Bolognamo-
dellen har i vårt land drivits till sin spets. Som lydiga medborgare finner vi oss, 
nästan mer än nödvändigt, i system som ytterligare begränsar våra egna initiativ. 
Ytterst sett är det naturligtvis det internationella kapitalet som är grunden till 
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denna likriktning och anpassning till marknadskrafternas inflytande på utveck-
lingen (se t ex PRILHE-projektet, Lissabonöverenskommelsen). 

Var finns i dag perspektiv, utmaningar och fritt tänkande?  Det verkar vara 
snålt med plats för det vid universitet och högskolor. 

Men vägar för att synliggöra och komma längre har vi också fått syn på: 

Förändring kräver mer än vackra ord  

Ska visionen om den öppna högskolan bli annat än vackra ord krävs en för-
ändrad attityd i akademin. Vetenskapligt tänkande utvecklas ibland mycket bätt-
re utanför de akademiska väggarna. Det är skillnad på vetenskap och akademisk 
kunskap. 

För att ge den mångfald av klass, etnicitet och kön det talas om i regeringens 
proposition ”Den öppna högskolan” måste akademin öppnas upp mot samhället. 
I dag är det alldeles för vanligt med synsättet att forskningen ska skötas av eliten 
- och så kan man ha massutbildning också. 

I hela skolsystemet, inte bara i akademin, är det vanligt att man ser det som 
besvärligt med grupper där eleverna eller studenterna har vitt skilda bakgrunder.  
Det är bara att anpassa sig eller ge sig av. Där sker det en effektiv sållning tidigt i 
utbildningen. Vissa ämnen stänger direkt ute de som har annan bakgrund än en 
akademiskt utbildad medelklass. Det är fråga om traditioner och attityder, som 
finns inom både disciplin, ämne och institution.  En del universitetsämnen är ex-
kluderande och hierarkiska. De är av tradition utestängande och har färdiga nor-
mer.   

Det är inte lika illa överallt, andra ämnen har en öppen kunskapssyn. Och det 
finns på en del håll medvetna försök att rekrytera studerande med olika bak-
grund. I stället för att se det som besvärligt att en studentgrupp är heterogen har 
vi funnit det stimulerande och en möjlighet att få ny kunskap. Vi som tidigare 
har arbetat mycket med vuxenutbildning har en djupt förankrad kunskap om att 
olikheter är en tillgång och inte ett problem. 

Ett exempel på att öppna högskolan ut mot samhället är att arbeta inom ramen 
för forskningscirklar. Den kunskap man får fram på det här sättet kan utvecklas 
till socialt robust kunskap, en kunskap som nöts fram mellan forskning och an-
nan verksamhet. 

Att som universitetslärare anse att det är värdefullt och berikande och tillför 
ny kunskap när människor tar med sig erfarenheter från vitt skilda samhällskick 
in i akademin är en fråga om attityd. Det ligger i människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn. Bakomliggande attityder finns det i annan forskning och undervis-
ning också, men det talar man aldrig om. Vi har fördjupat vår syn på att de fors-
kare och lärare som tror att kunskap blir bättre om den är smal och djup och skild 
från andra sammanhang har en felsyn. 

Det är också en rättvisefråga att människor med olika etnicitet, klassbakgrund 
och kön får tillgång till högre utbildning på lika villkor. Ändrades attityden till 
att anse att mångfald är värdefullt och berikande skulle det betyda mycket för att 
bredda rekryteringen till högskolan. 

Vägar att komma vidare kan delvis hanteras inom högskolan. Några betydel-
sefulla steg kan vara att uppvärdera undervisningen vid akademisk meritvärde-
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ring och inte skilja den från forskningen. Och ska undervisningen förändras mås-
te man inse att det tar arbetstid. Det här sättet att undervisa är inte mer arbetsamt 
än andra, men för att inte lärarna ska knäckas behöver det ges legitimitet och att 
man ser över tidsanvändningen. Det samhällssystem vi har gynnar väldigt få 
människor, folks knäcks till höger och vänster. Vår slutsats blir, liksom den vi 
tidigare citerat från Brydon Miller att vi skulle få ett mänskligare samhälle om vi 
inom akademin tog tillvara allas erfarenheter. Vi ser också anledning att vara just 
politically dirty och göra vad vi kan.  

Det handlar således, med Nancy Frasers ord, om både erkännande och omför-
delning – även inom akademin! 

Slutord med en uppmaning

För många människor som aldrig skulle komma på tanken att söka sig till univer-
sitet för att samtala om sina frågor - men tyvärr också för många studerande som 
inte tillhör gruppen unga män från välutbildade svenska hem - ser en framträ-
dande bild ut ungefär så här:  
 - Högskolan är ett säte för eliten där konkurrens och utslagning innebär en ga-
ranti för att en djup, smal och internationellt gångbar akademisk kunskap skapas. 
Nya studenter ska snabbt skolas in i den rådande synen och de som inte känner 
sig hemma i sammanhanget kan lämna verksamheten. Det är en bild som präglar 
en hel del ämnen, institutioner och akademiker. Undervisningen är då till för att 
så snabbt som möjligt skola in nya potentiella forskare inom väletablerade forsk-
ningsområden som efter hand blir smalare och smalare. Våra tillsammans oerhört 
många år inom en rad olika högskolor och universitet har inte egentligen på all-
var skakat om den bilden – kanske i vissa fall till och med förstärkt den. 

Rådet för att uppnå framgång inom en sådan tradition lyder: 

Du som här inträder – låt den egna erfarenheten och identiteten 
fara.
Ikläd dig neutralitetens enhetliga kappa. 
Infoga dig i traditionens led och för de härskande idéerna vidare. 

En nutida företeelse är att långsiktigheten utmanas genom att det också finns en 
avsevärd flyktighet i forskningen inom vissa områden i fråga om teorier. Teorier 
tenderar att bli moderna/omoderna beroende på vem som för fram dem och i vil-
ka sammanhang de förs fram. Den långsiktiga forskningen får ofta stå tillbaka 
för dagsländor. Denna tendens blir starkare när finansiärer växlar och forskning-
en omorganiseras och blir marknadsanpassad. 

Oavsett om det är en stelnad tradition eller ett okritiskt anammande av dag-
sländor finns risker. Studerande lär sig vörda och högakta en kunskap som ska-
pas inom ett visst sammanhang och att inte kritisera den. Forskningen ska skötas 
av eliten – men parallellt ska massutbildning pågå.

Om detta är vad universitet och högskolor fortsätter att leva efter har verk-
samheterna förlorat sin själ. Det är inte längre den fria, kritiska och kreativa 
verksamheten som eftersträvas. I så fall behövs en annan syn. Och den finns: 
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Tack och lov - det finns också underströmmar inom akademin som bygger på 
andra och – som vi ser det – betydligt intressantare synsätt. Vi som haft förmå-
nen att arbeta inom detta projekt är övertygade om att pedagogik - som veten-
skap och som praktik – kan vara oerhört spännande och inte minst viktig för: 

* vad som betraktas som relevant kunskap  
* vem som avgör det  

och inte minst 

* hur den tas fram  

Det är sådana frågor som styr vetenskap och bildning ur ett demokratiskt per-
spektiv och det är vad vi som forskare och lärare inom högskolan behöver ut-
veckla. Det betyder att gå till mötes de honnörsord som nu förs fram i policydo-
kument av olika slag om den öppna högskolan och om mångfaldens betydelse. 
Men att verkligen arbeta utifrån sådana ansatser kräver mer än ord. Det handlar 
om att på allvar stå för att olikheter i erfarenheter är en tillgång för vår samlade 
kunskapsmassa. För att ge mångfalden av klasstillhörighet, kön, etnicitet, funk-
tionshinder och kanske till och med ålder en verklig betydelse behövs en föränd-
rad attityd inom akademin. Det handlar om att arbeta utifrån att heterogenitet är 
stimulerande och ger möjlighet att utveckla ny och kanske utmanande kunskap. 
Det handlar om att sätta färg på tillvaron och att låta lusten och alla våra sinnen 
få vara med, något som ALLA klassiska pedagoger framhåller. 

Det handlar om att arbeta MED de berörda. En sådan verksamhet innebär att 
arbeta nyfiket och prestigelöst. Det handlar också om att saker och ting får ta tid.
Att gemensamt kunskapsarbete kanske tar ännu längre tid än det tar att arbeta en-
skilt med forskning i elfenbenstorn är troligt, men väl värt mödan. Tiden behövs 
bland annat för att skapa tilltro till att processen verkligen blir ömsesidig, att det 
blir forskning om, men också för och inte minst med deltagarna och väl genom-
arbetad för att öka den gemensamma kunskapsbasen. Tid behövs kanske särskilt 
för att utveckla en så stark tillit att även skepsis, utmanande och kritiska perspek-
tiv ska tillåtas slå rot och verka. Då blir det möjligt att åstadkomma en kunskap 
som mals fram genom mötet mellan forskare och andra deltagare– en socialt ro-
bust kunskap. Men detta innebär långt ifrån alltid att det handlar om konsensus-
kunskap. Tvärtom blir kunskaperna ofta redskap att synliggöra, kritisera och age-
ra mot politiskt och socialt förtryck, en aktion som då involverar de berörda – 
som alltså själva varit med och grundlagt den för sammanhanget behövliga kun-
skapen. 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att göra universitetet till en ett slags 
kopplingsstation för ett utbyte och en diskussion av olika slags kunskaper. Det 
handlar om utnyttja den demokratiska potential som finns i själva kunskapsarbe-
tet i sig. Och det handlar om att inse att bildning kanske inte främst innebär att 
tillägna sig ett individuellt kulturellt kapital, utan kan vara en viktig ingrediens i 
att utveckla en kollektiv kraft för förändring.
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Sju fristående artiklar 
Denna del i vår rapport innehåller ett antal artiklar, som beskriver kombinerade 
forsknings- och utvecklingsarbeten inom högskoleundervisning. Artiklarna är 
framtagna inom delprojektet ”Deltagarorienterad forskning i olika former av 
högre utbildning” och vi har valt att publicera dem i denna slutrapport, som kon-
kreta exempel på vårt arbete. Gemensamt för artiklarna är att de beskriver några 
olika verksamheter där vi arbetat med att utveckla deltagarorienterade och de-
mokratiska kunskapsprocesser inom högskolans undervisning. För dem som väl-
jer att enbart läsa denna del av rapporten inleder vi med en kort sammanfattning 
av vår syn på högskoleundervisning.  

Universitetet skall vara en plats för fritt tankeutbyte och intellektuell verk-
samhet. Samtidigt påpekas ofta, inte minst i olika politiska dokument, att hög-
skolan måste bli mer demokratisk och inkluderande. I realiteten präglas ofta uni-
versitetsundervisning av en konventionell form där kunskap förväntas på ett en-
kelt sätt ”överföras” från lärare till elever. Auktoritet, snarare än jämlikhet, präg-
lar ofta relationer inom högskolan. Samtidigt finns också en förväntan från stu-
denter att högskolestudier ska innebära att olika experter överför kunskaper till 
dem. Peggy Douglas (2002) uttrycker: “I realise that students coming out of high 
school, as well as non-traditional students, enter the college classroom as passive 
learners expecting to be enlightened by an expert.” (s. 83) och hon fortsätter 
“This phenomenon strikes me as not only tragic, but also horrible oppressive.” 
(s.84) 

Under den senaste 20 - 30 – års perioden har den akademiska vardagen för-
ändrats, antalet studenter har ökat, kvinnor är i majoritet bland studenterna och 
många studenter har en annan etisk bakgrund. Olika satsningar på vuxenutbild-
ningar har inneburit att människor med lång yrkesverksamhet har kunnat få hög-
skolebehörighet och studera vid högskolan. Dessutom har flertalet yrkesutbild-
ningar (t.ex. sjuksköterska, lärare, gymnasieingenjör) blivit högskoleutbildning-
ar. Denna förändring har självklart påverkat högskolans lärare och i den akade-
miska vardagen finns också många försök till utmaningar och förändring. 

Artiklarna kan sägas utgör några exempel på sådana försök till utmaningar 
och förändring utifrån författarnas arbete inom högskolan. Det som förenar tex-
terna är att de fokuserar frågor som handlar om hur erfarenheter, både från stude-
rande och lärare, kan användas för att demokratisera högskolan och där vardags-
arbete möter och utvecklar eller utmanar teorier som byggts inom akademin. På 
så sätt vill vi minska glappet mellan vetenskapen/teorierna och livet/praktiken. 
Det finns också i våra arbeten en strävan efter ökad jämlikhet i läroprocessen: att 
kurser på högskolan ska kunna vara en gemensam angelägenhet för lärare och 
studenter, där skilda typer av erfarenheter kan föras fram. Olika erfarenheter från 
praktiken blir på så vis viktiga. Praktik kan både ses som tillämpad teori och som 
bärare av egen värdefull kunskap. I det första fallet förväntas praktiken anpassas 
och förändras efter vetenskaplig kunskap och vetenskapliga teorier medan i det 
andra fallet är det primära praktiken och de kunskaper som växer fram ur denna 
genom bland annat reflektion (se vidare t.ex. Schön, 2003, Josefsson, 1991). 
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Deltagarnära ansatser såsom minnesarbete, livsberättelser, återkommande in-
tervjuer, forskningscirkelliknande grupper mm genomsyrar bidragen och kan 
förhoppningsvis väcka tankar och idéer för att inspirera både oss själva och andra 
att arbeta vidare. De olika texterna belyser vilka möjligheter och hin-
der/svårigheter som vi mött på olika nivåer och i skilda sammanhang när det 
handlar om att utmana och minska diskrepansen mellan visioner för utbildningar 
och rådande praktiker. 

De processer som sätts i gång tydliggör både etablerade föreställningar om ve-
tenskap och lärande och de institutionella ramar som omger högskolans pedago-
giska arbete. Därigenom väcks frågor kring de skilda villkor för lärande och ut-
veckling som finns i olika sammanhang och om vilken betydelse normer kring 
vetenskap, såväl som sociala hierarkier som kön, etnicitet och klass har för vilka 
läroprocesser som blir möjliga. Våra olika utvecklings- och förändringsarbeten 
och de problem och processer som därmed har satts igång har bland annat rubbat 
rådande maktordningar. Samtidigt som olika former av maktordningar kan för-
skjutas med hjälp av olika sorters förändringsarbete, så blir det också tydligt att 
makt och hierarkier ofta återupprättas. Projekten präglas på så vis i stor utsträck-
ning av en ambivalens i relation till maktordningen: vi strävar efter att utmana, 
samtidigt som vi delvis reproducerar den rådande ordningen. I vårt sökande efter 
nya arbetssätt finns hela tiden risken att vi som lärare skriver in oss och studen-
terna i en ny norm, som kan framstå som tvingande. 

Det som förenar oss som författare av artiklarna är att våra utgångspunkter är 
grundade i pedagogiska teorier och erfarenheter från olika vuxenpedagogiska 
sammanhang. Att som vuxen lära något handlar i hög grad om att använda, ut-
vidga och utmana tidigare erfarenheter och kunskaper. Det handlar också om att 
de villkor som vi lever under behöver granskas med delvis nya och kritiska ögon, 
något som med fördel kan göras i mötet med andra när gemensamma problem 
sätts i fokus. Detta gäller inte bara för vuxna, men är kanske ännu mer framträ-
dande och viktigt än det är för barn. Framför allt är det så att pedagogiska arbets-
former och förhållningssätt med sådana utgångspunkter är vanligare förekom-
mande inom vuxenpedagogiska sammanhang och kanske företrädesvis i utomin-
stitutionella sådana. Som kommer att framgå av de olika bidragen är såväl den 
svenska studiecirkeltraditionen, Paulo Freires frigörande pedagogik och feminis-
tisk pedagogik både viktiga inspirationskällor och teoretiska utgångspunkter för 
våra olika arbeten.  

Sammantaget kan sägas att artiklarna utgör exempel på vår praktik som hög-
skolelärare samtidigt som de ställer många frågor: 

Vilken kunskapssyn och vilka maktförhållanden styr dagens verksamheter – 
på individ, grupp och samhällsnivå – i olika konkreta sammanhang? 

Vad gör vi här? Det är en fråga som kan bilda en plattform för varje lärandesi-
tuation, för såväl studenten som läraren och forskaren. Det visar också att under-
visning och lärande alltid är knutet till en plats, särskilda rum och ordningar.  

Vem eller vad har makt över den pedagogiska praktiken? Att arbeta med för-
ändring inom de institutioner för lärande som artiklarna berör, betyder också att i 
någon mån synliggöra de normer som utövar makt över de pedagogiska prakti-
kerna.  
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Hur lär vi oss? Ett pedagogiskt syfte med olika procedurer för minnesarbete 
beskriver även hur vi blir till som lärande subjekt. Genom att stärka en nära, lo-
kal och ”demokratisk” utväxling av erfarenheter och förtrogenhetskunskap upp-
märksammas hur nyckelhändelser och situationer arrangerar villkor för vår ge-
mensamma kunskapsutveckling. Det är en process som ger tillgång till flera 
”små” berättelser som kan användas för att bemöta och i vissa fall omförhandla 
de ”stora berättelserna” inom högre utbildning.  

Hur kan kurser utformas så att kursdeltagarnas erfarenheter blir ett gemensamt 
material i kunskapsbyggandet? Hur åstadkommer man sådana kunskapsprocesser 
där alla blir delaktiga på sina egna villkor i relation till vad kursen syftar till och 
där formerna inte är pålagda utan att olika möjligheter erbjuds. Vilka hinder och 
svårigheter uppstår när alla olika erfarenheter tillvaratas? Finns ett genuint in-
tresse för deltagarnas erfarenheter och bidrag till det gemensamma? Kan kurser 
bli en gemensam angelägenhet? Sker en kunskapsutveckling? 

Vad händer när studerande och lärare/forskare möts med sina olika kunskaps- 
och erfarenhetsbakgrunder? 

Hur ser studenter på att utgå ifrån egna erfarenheter och arbeta med dessa i en 
kurs? Vilka hinder och vilket motstånd har vi mött i våra olika projekt?  

Maktaspekter – frågan om vad som är obligatoriskt i kursen respektive vad 
som är valbart och alltså kan erbjudas studenterna.  

Hur vidmakthålls och utvecklas delaktighet i en kurs? 

De olika bidragen 

Rapporten innehåller sju artiklar. De kan läsas fristående. Sammantaget ger de en 
bild av den komplexitet och de hinder och möjligheter som finns inom dagens 
högskoleutbildning och som synliggörs när olika försök till förändringar genom-
förs. 

Det första bidraget ”Tillvaratas mångfalden som en rikedom?” är författat av 
Therese Hartman. Therese Hartman är doktorand i pedagogik vid pedagogiska 
institutionen i Uppsala. Hennes bidrag härrör från det som hände vid juridiska 
fakulteten vid Uppsala universitet när de använde möjligheten till alternativt ur-
val för intagning av studenter med utländsk bakgrund.  

Nästa bidrag har skrivits av professor Gunilla Härnsten tillsammans med del-
tagarna i en högskolepedagogisk kurs vid Växjö universitet och har namnet 
”Reskamrater i vår egen praktik”. Artikeln beskriver arbetet med att använda 
livsberättelser i forskningscirkelform i en akademisk utbildning och visar på hur 
lärare och deltagare tillsammans har utvecklat kunskap om universitetspedago-
gik. 

Universitetslektor Britta Wingård vid Lärarhögskolan i Stockholm har skrivit 
artikeln ”Tillsammans med…” Artikeln speglar de erfarenheter som vuxit fram 
från fyra kurser i ”Pedagogik i högre utbildning” där en viktig utgångspunkt har 
varit att ta tillvara deltagarnas erfarenheter. 

Nästa bidrag ”Specialpedagogutbildning som ett exempel på hur pedagogik 
som ideologi, vetenskap och praktik kan förenas” är författat av Britta Wingård, 
universitetslektor Anita Söderlund och universitetsadjunkt och forskarstuderande 
Eva Siljehag vid Lärarhögskolan i Stockholm. Artikeln beskriver ett arbete med 
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en treårig programutbildning till en ny yrkesprofession. I detta fall handlar det 
om utbildning till specialpedagoger. Förändringsarbetet med denna utbildning 
har utgått från ”tre ben”; de studerandes minnen, de studerandes erfarenheter och 
olika teoretiska ansatser.  

Bidrag nummer fem är skrivit av doktoranderna Fia Andersson och Anders 
Jansson vid Lärarhögskolan i Stockholm och har namnet ”Gå på kurs – lära för 
det pedagogiska arbetet?!” Artikeln beskriver en fortbildningskurs för verksam-
ma lärare, där deltagarnas egna erfarenheter varit ett nav att navigera kursen runt. 

Det sjätte bidraget är skrivit av Eva Siljehag och behandlar undervisning och 
forskning med fokus på läraren. Bidraget är Siljehags egen examensuppgift i en 
kurs i pedagogik i högre utbildning och beskriver hur några högskolelärare an-
vänder sitt vetenskapsteoretiska tänkande/synsätt i sin undervisning.  

Det sista bidraget är professor Gunilla Härnstens installationsföreläsning. Det 
bidraget kan både sägas sätta en teoretisk ram för de andra artiklarna och utgöra 
en sammanhållande länk. Vi har valt att sätta denna artikel sist då vi tror att den 
kan bidra till fortsatt reflektion hos läsaren. 
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Tillvaratas mångfalden som en rikedom? 
Thérèse Hartman 

”Sverige genomgår sedan lång tid en omvandling från ett i kulturellt avseende 
mer homogent samhälle till ett samhälle med mångfald, vilket givit vårt land en 
rikedom, som vi inte tidigare haft i Sverige” är inledningsfrasen till utredningen 
Mångfald i högskolan (SOU 2000:47, s 9). På vilket sätt tillvaratas denna rike-
dom i högskolan?  

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet har genomfört en tvåårig för-
söksperiod med stöd av en ändring i högskoleförordningen (SFS 2002:761) som 
medger att tio procent av studenterna antas på särskilda urvalsgrunder2. Hösten 
2003 och 2004 antogs 60 studenter på så sätt. Kravet för att bli antagen i den 
kvoten var att studentens båda föräldrar var utrikes födda.  

Utgångspunkt för denna artikel är de två statliga dokumenten Mångfald i hög-
skolan (SOU 2000:47) och Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15). Därefter 
presenterar jag tio studenters syn på mångfald i antagningsprocessen, undervis-
ningen och studentgruppen. Studentrösterna är från intervjuer med studerande på 
juristprogrammet som jag genomförde våren 2005.  

Vad menas med mångfald? 

Det övergripande politiska skälet till att statsmakterna vill öka den etniska mång-
falden är att skapa jämlika villkor för alla, oberoende av etnisk bakgrund (SOU 
2000:47). Den kulturella mångfalden ses som en rikedom som bör tas tillvara. En 
av de största gemensamma uppgifterna för Sverige är att människor med olika 
etnisk bakgrund ska leva och arbeta tillsammans på jämlika villkor och med re-
spekt för varandras särart. Orsaken till att problem anknutna till etnisk mångfald 
formulerats nu beror på det allvarliga utanförskap som drabbat vissa invandrar-
grupper vilket har lett till en underklass med etniska förtecken. Den nya kulturel-
la integrationspolitik som vuxit fram under 1900–talet är för bevarandet av kultu-
rell mångfald och individens rätt att välja kulturell tillhörighet (SOU 2000:47). 

Paulina de los Reyes och Lena Martinsson kommenterar begreppen mångfald 
och olikhet i förordet till Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på 
o(jäm)likhetsskapande (2005). Författarna framhåller att begreppet olikhet ut-
vecklats från något problematiskt till att innebära en positiv förståelse av olikhet. 
”Denna nya förståelse som till stor del kom att utkristalliseras i begreppet mång-
fald, betraktar olikhet som något eftersträvansvärt och som en tillgång för indivi-
den och samhälle” (s 9). Trots den positiva tonen är de kritiska till den statliga 
mångfaldsdiskursen, åtminstone såsom den beskrivs och definieras i regeringens 

––––––––– 
2  Särskilda urvalsgrunder, alternativt urval och kvotering används synonymt i denna text. Särskilda 

urvalsgrunder eller alternativt urval kom att i tillämpningen vid Uppsala universitet att användas 
som en form av etnisk kvotering. 
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rapport Alla är olika – mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69, s 23). De är kritiska 
till att olikheten inte sätts i relation till ett maktperspektiv och den normalise-
ringsprocess som naturaliserar och ger stabilitet åt en hierarkisk ordning. De 
hävdar att mångfaldsdiskursen är essentialiserande och att olikheter inte kan  för-
stås som något ”fixerat och fördefinierat utan (åter)skapas kontinuerligt i proces-
ser av dominans och underordning” (de los Reyes & Martinsson, 2005, s 11).  

Annick Sjögren (2005) framhåller att begreppet mångfald i Sverige används 
för att symbolisera de förändringar som uppstått på olika områden p.g.a. globali-
seringen, medan det engelska ordet diversity i Kanada och USA används på ett 
bredare sätt än mångfald. Diversity inriktas mot variationer av olika sorter utan 
att nödvändigtvis sammankopplas med betydelser som kultur och etnicitet, be-
grepp som ofta innebär diskriminering. Begreppet diversity hänvisar till alla i 
sammanhanget väsentliga differenser som skapas av genus, klass, etnicitet, sexu-
ell läggning eller funktionshinder (s 15).  

Riikka Norrbacka Landsberg (2005) påpekar att utmärkande för etnicitetsdis-
kussionen är huruvida man ska särskilja människor eller inte. Går det att undvika 
ett särskiljande och samtidigt verka för grupper som har en underordnad posi-
tion? I styrdokumenten Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) och Den öppna 
högskolan (Prop. 2001/02:15) argumenteras för att ”nya grupper av studenter” 
rekryteras och slutför sina högskolestudier. Med ”nya grupper” menas i första 
hand studenter med utländsk bakgrund och studenter som saknar akademisk ut-
bildningsbakgrund. Det vill säga man är tydlig med att särskilja vissa grupper 
som är underrepresenterade bland studenterna i högskolan. En viktig fråga i 
sammanhanget är om särskiljandet fortsätter när ”de nya grupperna” påbörjat 
sina högskolestudier och hur/om mångfalden tillvaratas?  Paulina de los Reyes 
och Masoud Kamali (SOU 2005:41) påpekar att ett av de största skälen till att in-
tegrationspolitiken i Sverige har misslyckats beror på att integrationstänkandet 
utgår ifrån två fördefinierade och hierarkiskt rangordnade kategorier; ”ett ’vi’ 
som ska integrera och ett ’de’ som ska integreras” (s 7). Fokusering på olikheter 
med avseende på etnisk och nationell bakgrund har bidragit till att stärka före-
ställningen om att Sverige är uppdelat i två grupper och att invandrarstatus för-
knippas med problem inom ett flertal samhällsområden (ibid. s 8). Med min an-
sats tar jag en risk att cementera kategorierna ”invandrare” och ”svenskar”, vilket 
naturligtvis inte är min avsikt. Mitt syfte med denna text är att undersöka synen 
på introduktion och integrering av studenter i högskola, så som den beskrivs i 
Mångfald i högskolan (SOU 2000:47). Därefter följer en presentation av hur tio 
studenter resonerar angående alternativt urval och mångfald i relation till sitt eget 
utbildningsprogram.   

Erkännande av mångfald enligt Benhabib och Fraser 

Filosofier och teorier om förutsättningarna för ett jämlikt mångkulturellt samhäl-
le varierar. En viktig förutsättning som ett flertal forskare har belyst är erkän-
nande av olikheter och kulturer (Taylor, 1995a, Fraser, 2003, Benhabib, 2004). 
Seyla Benhabib ställer sig frågan: ”Vilket förhållande råder mellan mångkultura-
lism och erkännandets politik?” (s 76). Benhabib framhåller risken med att oö-
vertänkta politiska åtgärder kan befästa befintliga skillnader mellan grupper och 
människor. Hon förespråkar en modell som tillåter maximalt kulturella menings-



89

brytningar i den offentliga sfären. Frasers (2003) syn på erkännande komplette-
ras med krav även på omfördelning. För att uppnå deltagande på lika villkor 
krävs både ett erkännande och en rättvis omfördelningspolitik. Båda rör sig på en 
statlig nivå och hämtar aktuella exempel från olika länder för att exemplifiera 
sina teorier. Båda diskuterar erkännande av kulturella identiteter för att skapa in-
kludering och jämlikhet. De poängterar likaså komplexiteten i mångkulturalism 
och konsekvensen av en oreflekterad erkännande politik. Dels kompletterar deras 
syner på mångkulturalism varandra, dels finner jag delar av deras teorier an-
vändbara för att belysa vad en oreflekterad syn på mångkulturalism och mång-
fald i högskolan kan innebära. Jag inleder med en kort presentation av de delar 
av Benhabibs och Frasers teorier som är aktuella för mitt syfte.  

Seyla Benhabib 
Seyla Benhabib (2004) skiljer mellan bevarande och inkludering av minoritets-
kulturer. För att beskriva de två olika fenomenen använder hon sig av begreppen 
demokratiteoretiker och mångkulturalistiska teoretiker. Demokratiteoretikern är 
för identitets-/olikhetsrörelserna om målet är större politisk rättvisa och kulturell 
flexibilitet, medan mångkulturalisten är för att bevara minoritetskulturer deras 
renhet och egenart. För Benhabib består den stora skillnaden mellan dessa två i 
om man är för krav att bevara minoritetskulturer eller för att vidga den demokra-
tiska inkluderingen. Hon har svårt att se hur bevarande av kulturers egenart och 
renhet kan kombineras med demokratiska överväganden. Skillnaden mellan 
mångkulturalisten och demokratiteoretikern är att den senare accepterar att nya 
grupper i etablerade samhällen resulterar i hybridiseringar mellan kulturella arv 
från båda sidor. Inkludering och bevarande behöver dock inte utesluta varandra, 
invandrare kan ”införlivas i majoritetskulturen genom att gränser mellan domine-
rande kulturer och minoritetskulturer överträds, suddas ut eller förskjuts” (Zol-
berg & Long, 1999, s 10). 

Om jag måste välja sätter jag ökad demokratisk inkludering och jämlikhet före 
bevarad kulturell egenart, men ofta kan man uppnå båda i viss utsträckning. De-
mokratisk jämlikhet och deliberativ praxis kan mycket väl förenas med kulturellt 
experimenterande och med nya rättsliga institutionella arrangemang som tillgo-
doser den kulturella pluralismen. (Benhabib, 2004, s 11) 

En aktuell debatt som hon exemplifierar med är huvudduksaffären i Frankrike. 
Franska staten agerar i den som försvarare av kvinnors frigörelse från grupper 
som kvinnorna tillhör. Enligt Benhabib värjer sig vissa muslimska kvinnor mot 
statens inblandning, inte för att bejaka sin religiösa underordning utan för att 
hävda en kvasipersonlig identitet oberoende av den franska staten. Konflikten 
handlade om den franska nationella identitetens alla dilemman med globalisering 
och mångkulturalism samt konfessionslöshet, jämlikhet och demokrati mot 
mångkulturalism bland invandrare och deras barn i Frankrike. Hur bemöter man 
patriarkala kulturer mot kvinnors rätt till jämställdhet och rättigheter i mångkul-
turella sammanhang? Benhabib ställer sig frågan: 

Kan vi med det perspektiv jag förespråkar – den komplexa kulturella dialogen 
- göra rättvisa både åt kvinnors strävan till frihet och jämlikhet och åt den legiti-
ma mångfalden av mänskliga kulturer? (Benhabib, 2004, s 135) 
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Benhabib anser att egalitär ömsesidighet, frivillig självtillskrivning och frihet 
att träda ut och att ansluta sig – kan vara utmärkta komplement till en frigörande 
och diskursiv demokratisk mångkulturalism. Hon skriver om nya former för plu-
ralistisk kulturell samexistens, där man bör skapa opartiska institutioner i den of-
fentliga sfären och det civila samhället, där ett erkännande av kulturella olikheter 
äger rum utan dominans. Största hotet mot en samexistens och hybridisering av 
kulturer anser hon fundamentalisterna vara. De saknar flexibilitet och hybriditet 
och söker ”renhet” precis som nazisterna.  

Nancy Fraser 
I Den radikala fantasin – Mellan omfördelning och erkännande (2003) diskute-
rar Nancy Fraser begreppen rättvisa och jämlikhet och ett tvådimensionellt per-
spektiv på könsrättvisa. Hon ser könskampen som ett bredare politisk projekt. 
Den radikala 68-generationens kamp för en omstrukturering av den politiska 
ekonomin och för ett avskaffande av könsarbetsdelningen har förändrats. Orsa-
ken till förändringen är enligt Fraser, att feministisk teori delvis följt tidsandan. 
Utvecklingen har gått från en marxistiskt influerad teori på 1970-talet till bland 
annat teorier inspirerade av psykoanalysen. Förändringen har inneburit att köns-
kampens fokus har vridits från könsarbetsdelningen och våld till identitet och re-
presentation. Följden har blivit att ”den sociala kampen har underordnats den 
kulturella kampen och omfördelningspolitiken har underordnats erkännandets 
politik” (Fraser, 2003, s 230). Dagens genusteorier anser Fraser ha utvecklats till 
att bli en gren av kulturstudier. Med kulturell i detta sammanhang menar hon en 
underordnad statusordning av kvinnor.  

Fraser hävdar att könskampen inte kan drivas endimensionellt, alltså enbart 
som en förändring av statusordningen. För att beskriva sitt rättviseparadigm an-
vänder hon termerna omfördelning och erkännande. Där kön i ett fördelningsper-
spektiv står för en ”klassliknande differentiering med rötter i samhällets ekono-
miska struktur” (Fraser, 2003, s 233). Medan ett erkännandeperspektiv står för 
en ”statusdifferentiering med rötter i samhällets statusordning” (a.a. s 233). Hen-
nes rättviseuppfattning vilar på principen om deltagande på lika villkor. För att 
människor ska kunna delta och mötas på lika villkor måste de två förutsättning-
arna, omfördelning och erkännande, vara uppfyllda. Dels måste deltagarnas ma-
teriella resurser vara så fördelade att de garanteras oberoende och inflytande. 
”Därför utesluts sociala arrangemang som institutionaliserar deprivation, exploa-
tering och stora ojämlikheter vad gäller förmögenhet, inkomster och fritid så att 
människor inte kan interagera med varandra som jämlikar” (s 236). Den andra 
förutsättningen kallar hon för ”intersubjektiv” med vilken hon menar att de insti-
tutionaliserade värdemönstrena inte skall förringa någon eller någon kategori av 
människor och vad de förknippas med. Hon skriver att alla ska bemötas som 
”fullständiga interaktionspartners”. Tillskriven olikhet eller egenart ska inte vara 
ett hinder. Den ena förutsättningen utesluter inte den andra. Erkännande (status-
ordningen) och omfördelningen (samhällets ekonomi och klasskillnader) bildar 
tillsammans en ”tvådimensionell rättviseuppfattning som omfattar både omför-
delning och erkännande utan att den ena reduceras till den andra” (s 237). Enligt 
Fraser gäller normen om deltagande på lika villkor även för andra axlar av social 
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differentiering som klass, etnicitet, religion. Belyser man flera aspekter av rättvi-
sa uppmärksammar man både klass- och statusaspekterna.

Även Fraser konkretiserar sitt resonemang med huvudduksaffären i Frankrike, 
för hennes del för att exemplifiera deltagande på lika villkor. Enligt henne bör i 
rättvisekonflikter mellan kvinnors underordning och kulturella minoriteter delta-
gande på lika villkor användas dubbelt, både mellan grupper och inom gruppen. 
Hon hävdar att det inte finns ett motsvarande förbud för kristna att bära kors allt-
så har muslimer inte jämlik status med kristna (rättvisa mellan grupper). Vissa 
hävdar att slöjan eller huvudduken är ett tecken på kvinnlig underordning och 
därför bör den inte erkännas av franska staten. Andra hävdar att bärande av slöja 
idag är omstritt och om vi tolkar det som att kvinnor bär slöja som en patriarkal 
handling ger vi männen ensamrätt att tolka islam. Innebörden av att bära slöja är 
omstridd och en del av det mångkulturella samhället. Att bära slöja är en del av 
den muslimska identiteten som är i en övergångsfas. Fraser påpekar här att 
”mångkulturella argument” är starkare och muslimska flickor bör få bära slöja i 
statliga franska skolor. Enligt Fraser är poängen med resonemanget att ”argu-
menten får sin rätta formulering i termer av deltagande på lika villkor” (2003, s 
244).  

Fraser skriver om institutionaliserade värdemönster som ska uttrycka lika re-
spekt för alla deltagare och garantera lika möjligheter att uppnå social respekt. 
Benhabib framför att den ”demokratiska jämlikhetens uppgift är att skapa opar-
tiska institutioner i den offentliga sfären och det civila samhället där denna kamp 
för erkännande av kulturella olikheter och strid om kulturella berättelser kan äga 
rum utan dominans” (s 28). Både Fraser och Benhabib anser att kulturella identi-
teter kan ses som en universell rättvisa (Boman, 2005).   

Den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan” i relation till Fra-
sers och Benhabibs syn på mångfald 
Både Fraser (2003) och Benhabib (2004) uttalar sig om förutsättningar för jäm-
likhet på en statlig institutionell nivå. Fraser klargör förutsättningarna med sin 
tvådimensionella rättviseuppfattning och vad hon menar med erkännande och 
deltagande på lika villkor: institutionaliserade kulturella värdemönster ska ut-
trycka lika respekt för alla deltagare och garantera lika möjligheter att uppnå so-
cial respekt (s 236). I Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) resonerar utredarna 
om hur studenterna ska få hjälp att hantera den akademiska kulturen:  

När vi talar om kulturellt överbryggande menar vi åtgärder som 
hjälper studenter att bättre hantera den akademiska kulturen och 
därmed ökar den högre utbildningens tillgänglighet. (SOU 
2000:47, s 83) 

Man vill i första hand med dessa åtgärder hjälpa invandrare som har bristande 
språkkunskaper, i andra hand genom en högskoleintroduktionskurs med fokus på 
”åtgärder som kompenserar för skillnader i kulturellt kapitalinnehav bland stu-
denterna” (SOU 2000:47, s 83) introducera nybörjarstudenter i akademin. Stu-
denter som saknar akademisk bakgrund ska kompenseras, eftersom det vid över-
gången till högskolan är en fördel med en akademisk bakgrund ”... vilket i syn-
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nerhet skulle kunna gynna individer som så att säga inte får sådan introduktion 
under sin uppväxt” (SOU 2000:47, s 105). Så som jag tolkar den statliga utred-
ningen finns det en akademisk kultur som alla studenter ska anpassas till. De 
studenter som inte kommer från ett akademikerhem ska kompenseras för sitt 
bristande kapitalinnehav. I resonemanget kring mångfald i utredningen argumen-
terar man för mångfald samtidigt som man vill släta ut ”avvikelsen” och anpassa 
studenterna till rådande akademisk kultur. I introduktionskursen till högskolan 
ska studenten även erhålla ”kulturkompetens och interkulturell kompetens” (med 
vilket man menar inslag om det mångkulturella samhället och om likheter och 
skillnader mellan olika mänskliga kulturer, SOU 2000:47, s 86). Högskolan ska 
anpassa arbetsformerna efter studenternas förutsättningar, samtidigt som den 
akademiska kulturens särart ska bevaras och studenten assimileras till akademin 
genom kompensatoriska åtgärder. I utredningen framhålls ”perspektivmångfald” 
som ett centralt villkor för god forskning och utbildning, men man berör inte 
komplexiteten eller det flerdimensionella i att bemöta olikhet och mångkultura-
lism på jämlika villkor.  

En kanske förenklad men sammanfattande tolkning är att begreppet mångfald 
för Benhabib och Fraser bl. a. innebär ett erkännande av olikhet/mångfald base-
rad på en opartisk värdegrund. Erkännande är en viktig komponent för att ökad 
mångfald inte enbart ska innebära korrekt statistisk representation. Ett erkännan-
de av ”icke-traditionella” studenter kan inte tolkas som att de ska kompenseras 
för sina kulturella brister (språklig undervisning undantagen). Fraser argumente-
rar för att institutionaliserade värdemönster ska garantera lika möjligheter till so-
cial respekt. Högskolans ”institutionaliserade värdemönster” såsom det uttrycks i 
utredningen ger uttryck för en ganska ensidig syn på studenter med ”fel” etnisk 
och social status eftersom det krävs en ”omskolning” för att undervisningen på 
högskolan ska bli mera tillgänglig för dem.  

I utredningen återkommer man vid ett flertal tillfällen till att perspektivmång-
fald, d.v.s. att olika röster får komma till tals, är ett centralt villkor för både un-
dervisning och forskning (SOU 2000:47, s 107). Benhabib och Fraser framför 
erkännande av olikhet som en viktig komponent i ett mångkulturellt samman-
hang. För mig blir det lite av en paradox hur man då kan kombinera bevarande 
av högskolans (normativa) kulturella särart med ett inkluderande mångfaldsper-
spektiv eller mångfaldspedagogik.  

Nästa steg i min text är att presentera den ändring i högskoleförordningen som 
Den öppna högskolan (Prop.2001/02:15) och Mångfald i högskolan (SOU 
2000:47) resulterade i och hur Juridiska institutionen vid Uppsala universitet till-
lämpade ändringen.  

Mångfald och alternativt urval 
I Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) handlar ett kapitel om kvaliteten i hög-
skolan i relation till ökad mångfald. Högskolan ska både säkra och höja kvalite-
ten samtidigt som studentgruppen förändras och blir ”mer differentierad och 
mångfaldig” (s 114). Ett av argumenten i utredningen och propositionen
(Prop.2001/02:15) är att perspektivmångfald bidrar till en ökad vetenskaplig kva-
litetsdimension som i sin tur påverkar lärandets kvalitetsdimension. Etnisk 
mångfald bland lärare och studenter bidrar till den mångkulturella kompetensen 
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vilket anses viktigt på arbetsmarknaden. En av de åtgärder som utredningen före-
slår för ökad mångfald bland studenter är:  

Flexiblare urvalsregler kombinerat med aktiva rekryteringsinsat-
ser för social och etnisk mångfald (SOU 2000:47, s 15).  

Förslaget utmynnade i en ändring i högskoleförordningen (7 kap.) som ger en-
skilda högskolor möjlighet bestämma om särskilda urvalsgrunder (här efter kal-
lar jag urvalsgrunden för alternativt urval eller kvotering) för nybörjare motsva-
rande högst 10 procent av platserna. 

16 c § En högskola får bestämma om urvalsgrunder för nybörjare 
i högskolan enligt 10 § fjärde stycket beträffande högst tio procent 
av platserna. (SFS 2002:761) 

10 § (fjärde stycket) I fråga om utbildningar som vänder sig till 
nybörjare i högskolan, får en högskola i den omfattning som fram-
går av 16 c § bestämma urvalsgrunder som innefattar vissa för-
kunskaper eller andra sakliga omständigheter. Ifråga om utbild-
ningar som inte vänder sig till nybörjare, skall högskolan bestäm-
ma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som skall användas. 
(SFS 2002:761)3.

Med stöd av ändringen i högskoleförordningen fattades beslut om antagning ge-
nom alternativt urval till juris kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. En-
ligt beslutet (UFV 2002/1931 C 3:1) skulle följande urvalskriterier användas vid 
fördelning av 10 procent av platserna på juristprogrammet: 

� Sökandes bägge föräldrar utrikes födda  
� Betyg 
� Resultat från särskild intervju4

Höstterminerna 2003 och 2004 antogs 30 studenter (totalt 60) genom alternativt 
urval. Beslutet var inte helt okontroversiellt utan gav upphov till debatt.  

Debatt om alternativt urval i Uppsala universitets personaltidning  
Jag återger delar av den debatt som fördes i Uppsala universitets personaltidning 
för att läsaren ska få en inblick i de diskussioner som fördes angående beslutet 

––––––––– 
3 Fr o m höstterminen 2007 har bestämmelserna om alternativa urvalet upphävts och ersatts med ur-

valsgrund som högskolan beslutat om. ”Universitet och högskolor skall få bestämma vilka urvals-
grunder som skall gälla för högst 20 procent av platserna på en utbildning som vänder sig till ny-
börjare. Syftet är att ta tillvara meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbild-
ningen vid sidan om betyg och högskoleprov”. (Prop. 2004/05:162, s 2)  

4 De facto två separata intervjuer av en lärare från juridiska institutionen och en psykolog
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att tillämpa alternativt urval vid juridiska institutionen. Debatten fördes i Uppsala 
universitets personaltidning Universen vårterminen 2003 mellan två lärare på ju-
ridiska institutionen, som är kritiska till antagningssättet och dåvarande prorektor 
vid Uppsala universitet, som försvarar alternativt urval.  

Den första läraren uttrycker i sitt inlägg missnöje med alternativt urval och det 
osäkra rättsläget.  

...Av de ca tre hundra intagningsplatserna till Juridicum5 ska nu 
tio procent avsättas för att öka den s k mångfalden/.../Helt förutse-
bart har diskrimineringsombudsmannen Margareta Wadstein på-
pekat att detta förfarande är diskriminerande och olagligt, efter-
som alla studenter enligt högskolelagen ska behandlas lika. Inte 
desto mindre har prorektor Lena Marcusson, professor i förvalt-
ningsrätt, mage att i UNT6 förklara att rättsläget är oklart och att 
hon struntar i om universitetet bryter mot lagen! Universitetets 
främsta uppgift är dock att bedriva forskning och akademisk un-
dervisning och inte att delta i jippoverksamheter som denna. (Uni-
versen, 3/03)  

Prorektor vid Uppsala universitet svarar i samma nummer (3/03) med att medge 
att rättsläget är oklart och att det inte alltid är klart hur ny lagstiftning ska tolkas 
och tillämpas. 

...Det är inte alltid helt lätt att avgöra hur ny lagstiftning ska tol-
kas och tillämpas. Förvaltningsmyndigheten DO är inte heller en 
rättskälla av sådan dignitet som professorn i folkrätt7 verkar utgå 
ifrån. Innan vi har ett auktoritativt avgörande i domstol får vi nog 
leva med att även juristprofessorer är oeniga om vad som gäll-
er.(Universen, 3/03) 

I nästa nummer (4/03) av Universen fortsätter debatten med ett inlägg från den 
andre läraren på juridiska institutionen som utöver det osäkra rättsläget uttrycker 
det bekymmersamma i att kvaliteten på de sökande sänks. 

...För det andra kommer systemet att innebära att kvaliteten på de 
sökande till juristlinjen sänks, något som är bekymmersamt i sig 
och som dessutom torde vara svårt att förena med universitetets 
välkända strävan mot excellens – eller är det kanske excellens på 
den politiska korrekthetens område det är frågan om?/.../ Det 
kommer förmodligen också att bli nödvändigt med viss stödunder-
visning, som naturligtvis kommer att kräva extra lärarinsat-
ser./…/Min egen uppfattning – som jag tror delas av de flesta som 

––––––––– 
5Med Juridicum menas juridiska institutionen 
6 UNT står för Uppsala Nya Tidning 
7 Författaren till inlägget som prorektorn svarar på 
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inte ägnar sina dagar åt universitetsadministration – är att denna 
linje skämmer ut universitetet! Min slutsats blir att detta diskrimi-
nerande, kvalitetssänkande och kostsamma kvoteringssystem bör 
läggas ner med omedelbar verkan! (Universen, 4/03)   

Prorektor svarar i samma nummer (4/03) med att detta är en försöksverksamhet. 
Hon påpekar vidare att konsistoriet och rektor funnit det motiverat att studenter-
na på juristprogrammet i större utsträckning har olika bakgrund och varierande 
erfarenhet.  

Även konsistoriet och rektor har funnit det motiverat att verka för 
att studenterna på juristlinjen i större utsträckning har olika bak-
grund och varierande erfarenheter, inte minst med hänsyn till 
framtida anställning inom rättsväsendet. (Universen, 4/03)   

Som svar på universitetets välkända strävan mot excellens svarar prorektor: 

Slutligen är jag övertygad om att de nya studenterna på juristlin-
jen kommer att introduceras och få en sådan träning i juridiska 
metoder av institutionens förnämliga lärarkrafter att en del av dem 
t o m kommer att bli excellenta jurister! (Universen, 4/03)   

Debatten ger en bild av den diskussion som fördes vid universitetet 
i samband med att juridiska institutionen tillämpade alternativt 
urval. De två lärarna som uttrycker sig i personaltidningen är kri-
tiska till antagningsförfarandet med motiveringen att rättsläget är 
osäkert dvs. diskriminerande. Dessutom innebär metoden att kvali-
teten på studenterna sänks och är kostsam. Vidare framhålls att 
principen om alternativt urval strider mot universitetets strävan 
mot excellens och att studenter antagna genom alternativt urval 
förmodligen kommer att behöva stödundervisning. Prorektor sva-
rar med att det inte alltid är lätt att avgöra hur ny lagstiftning ska 
tolkas och tillämpas. Prorektor argumenterar för beslutet att till-
lämpa alternativt urval med att konsistoriet och rektor anser det 
motiverat att verka för att studenter på juris kandidatprogrammet i 
större utsträckning har olika bakgrund och varierande erfarenhe-
ter. Ett av skälen till beslutet som prorektor lyfter fram i sitt svar 
är att man även tagit ”hänsyn till framtida anställning inom rätts-
väsendet” (Universen, 4/03) dvs. på sikt öka den etniska mångfal-
den bland anställda inom rättsväsendet. Insändaren avslutas med 
hennes övertygelse om att lärarna på juridiska institutionen kom-
mer att undervisa studenterna, som antagits genom alternativt ur-
val, i juridiska metoder på ett sådant sätt att en del av dem ”kom-
mer att bli excellenta jurister”. (Universen, 4/03).  

Två studenter, med högre betyg än dem som antagits via alternativt urval, stämde 
Uppsala universitetet för otillåten diskriminering med stöd av lagen om likabe-
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handling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286). Uppsala universitet (Staten) 
fälldes i både Uppsala Tingsrätt, Svea Hovrätt (T 2171-04) och Högsta domsto-
len (T 400-06) för otillåten diskriminering.  

Studentröster 

Texten hittills har handlat om hur mångfald kan förstås, alternativt urval och de-
batten som beslutet att tillämpa den nya paragrafen i högskoleförordningen gav 
upphov till.  

Nästa steg i min text är att göra ett nedslag i ”praktiken”. Jag har intervjuat tio 
studenter på juridiska institutionen. I denna text redogör jag för studenternas 
”mångfaldssyn”. Hur förhåller sig studenterna till alternativt urval? Hur förhåller 
de sig till påståendet att ”ökad mångfald höjer kvaliteten på undervisningen”? 
Vilken betydelse har deras etniska bakgrund i det undervisningssammanhang de 
är i? (när intervjun genomfördes). Syftet var inte att utvärdera utfallet av för-
söksperioden med alternativt urval, utan utöka inblicken och förståelsen över hur 
studenter resonerar angående mångfald. 

I min intervjuundersökning ingår fem kvinnor som antagits genom alternativt 
urval och fem studenter, två män och tre kvinnor, som antagits enligt reguljära 
urvalsgrunder.  

För att komma i kontakt med studenter som var intresserade av att bli inter-
vjuade skickade jag ett brev med förfrågan om intervju till samtliga 60 (2 x 30) 
studenter som antagits genom alternativt urval. Av de som antagits på reguljära 
urvalsgrunder fick 60 slumpmässigt utvalda förfrågan. Responsen på mitt brev 
gav mig 19 svar. Av olika orsaker hoppade en del av eller var upptagna vilket re-
sulterade i tio intervjuer, med åtta kvinnor och två män. Pga. att ingen man som 
antagits genom alternativt urval svarat på mitt brev skickade jag ut en ny förfrå-
gan till enbart män som antagits inom den urvalsgrunden, ingen av dem svarade8

på min förfrågan. Jag har enbart intervjuat studenter på de ”terminer” där man 
antagit studenter på alternativt urval. Vid intervjutillfället studerade de på termin 
2 och 4.  

Presentation av studenterna 
Jag har valt att kalla dem som antagits via alternativt urval för namn som börjar 
på A och de som antagits via reguljärt urval för något på R. Jag kallar studenter-
na för: Anita, Anastasia, Amanda, Agnes och Annicka (alternativt urval), Rick-
ard, Rebecka, Rolf, Ruth och Regina (reguljärt urval). I inledningen av denna 
text skrev jag att jag var medveten om riskerna med att kategoriseringar förstär-
ker cementeringen av kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” och att min am-

––––––––– 
8 Könsfördelningen bland de alternativt antagna är ojämn, av 60 antagna är 45 kvinnor och 15 män. 

En annan förklaring till det bristande intresse kan vara det massmediala uppmärksamhet som kvote-
ringen fick. Ett flertal tidningar ringde och ville intervjua de studenter som antagits på alternativt 
urval, eventuellt kände de sig helt enkelt mättade på att tala om antagningen.  
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bition var att undvika sådan. Då kan det ju tyckas paradoxalt att dela upp studen-
terna efter urvalsgrund, då samtliga kvoterade har utrikes födda föräldrar.   

Anledningen till att jag valt att ge fingerade namn till studenterna som röjer 
deras urvalsgrund är för att studenterna i sina svar är så tydliga med vilken an-
tagningskategori de tillhör. Motsatsen hade eventuellt inneburit större förvirring 
för läsaren och ett hymlande om att kategorierna ändå ”finns” där. Jag presente-
rar varje student med en kort bakgrundsinformation angående uppväxt, hur 
självklart det var att börja studera, varför hon/han valt att läsa juridik och vad de 
vill arbeta med i framtiden. Syftet med presentationen är att läsaren ska få en li-
ten uppfattning vem hon eller han som uttalar sig ”är”. 

Anita
Anita är 21 år gammal, hennes familj flyttade till Sverige innan hon började sko-
lan. Hon har vuxit upp och gått i skola i en mellanstor stad. Hennes pappa är 
egen företagare och mamma är hemmafru. För Anita var det inte en självklarhet 
att börja studera efter gymnasiet. Men det ”blev” så i alla fall. Under gymnasieti-
den hade hon planer på att öppna eget men släppte senare tanken. På gymnasiet 
var hon aktiv i elevrådet och upptäckte då att hon hade en viss talang för att ar-
gumentera. Det bidrog till att hon sökte till juristprogrammet. Jurister i olika TV-
serier har varit förebilder för hennes val av utbildningsprogram, men även ett en-
gagemang att i framtiden vara ett stöd för invandrare9. Som färdig jurist vill hon 
arbeta för andra invandrare som är i samma utsatta situation som hennes föräld-
rar var när de var nyinflyttade i Sverige.  

Anastasia
Anastasia är 21 år gammal, född och uppvuxen i en universitetsstad. Hennes för-
äldrar lämnade sitt hemland i 16 – 17 års åldern för att flytta till Europa. Några år 
innan Anastasia föddes flyttade de till Sverige. Båda arbetar som lärare/forskare 
vid en högskola; ”Så jag har alltid vetat att dom (föräldrarna) velat att jag ska 
plugga vidare och så där...”. Hennes intresse för samhällsfrågor och u-
landsfrågor bidrog till att hon valde att studera juridik. Anastasia säger att hennes 
dröm är att som färdig jurist få arbeta som domare. Hon tycker rättsväsendet är 
konservativt ”många gubbar sitter där”, så hon vill gärna vara en av dem som är 
med och bestämmer i framtiden.  

Amanda
Amanda är 21 år gammal, född och uppvuxen i en svensk storstad. Hennes för-
äldrar flyttade till Sverige några år innan hon föddes. Amanda arbetade ett år in-
nan hon började studera men ”det var nog alltid självklart att jag skulle plugga”. 
Pappa har en universitetsutbildning och mamma en eftergymnasial utbildning. 
Som färdig jurist vill hon arbeta med att hjälpa människor; ”någonting med att 
hjälpa kvinnor, invandrare eller barn, någonting med att hjälpa i alla fall”. Hen-
nes samhällsintresse bidrog till att hon valde juridik.  

––––––––– 
9 Anita använder själv begreppet ”invandrare”. 
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Agnes
Agnes är 20 år gammal och född i ett annat europeiskt land. Hennes föräldrar ar-
betade där när hon föddes, men kommer från en annan världsdel. När Agnes var 
5 år gammal flyttade hon till Sverige. Båda föräldrarna är akademiker och det var 
självklart för Agnes att hon skulle studera vidare efter gymnasiet. Att hon valde 
juridik berodde på att hon alltid velat arbeta med människor. Hon blev även in-
spirerad av bekanta till föräldrarna som är advokater att läsa juridik. I framtiden 
vill hon gärna arbeta med mänskliga rättigheter.  

Annicka
Annicka är 21 år gammal. Hon var 9 år då hon flyttade från sitt hemland till Sve-
rige. Hon är uppvuxen i en mindre stad i Sverige. Pappa har efter flytten till Sve-
rige läst in en akademisk examen. I sitt hemland var han politiskt aktiv vilket 
också var orsaken till att familjen tvingades fly och fick politisk asyl i Sverige. 
Om sin mamma säger hon att ”hon var en fattig bondflicka som knappt kunde 
skriva sitt namn”. För Annicka var möjligheten att få studera blandat med en re-
vanschkänsla. Hennes bakgrund har gett henne kraft och hon vill i framtiden 
hjälpa människor som är förtryckta ”jag vill lyckas och vill kunna göra någon-
ting”.  

Rickard
Rickard är 21 år gammal född och uppvuxen i en svensk storstad med svenska 
föräldrar. Mamma är lärare och pappa chef inom privata näringslivet. För Rick-
ard var det självklart att han skulle läsa vidare efter gymnasiet. Han hade egentli-
gen tänkt ta ledigt från studier ett år; ”men sen rullade det bara på”. I gymnasiet 
var tanken att han skulle läsa något tekniskt men han bestämde sig för att pröva 
på något annat. Han tyckte ämnet verkade brett och öppnade möjligheten att ar-
beta med mycket. I framtiden vill han gärna arbeta med ett ämne som kombine-
rar teknik och juridik.  

Ruth
Ruth är 30 år gammal, uppvuxen i en svensk storstad med svenska föräldrar. 
Pappa arbetar inom ett hantverksyrke och mamma är hemmafru. När jag ber 
Ruth berätta om sig själv säger hon ”enligt klass skulle det nog vara arbetarfa-
milj”. Ruth studerade vid ett annat universitet och arbetade några år innan hon 
började studera vid Uppsala universitet. För henne var det definitivt inte själv-
klart att studera vidare efter gymnasiet, utan det självklara var att skaffa sig ett 
hederligt arbete; ”Jag kan inte säga att jag var motarbetad, dom (föräldrarna) 
tyckte snarare att det inte var bra att ta CSN, att ha lån”. Det var Ruths samhälls-
engagemang som fick henne att välja juridik. Hon kan tänka sig att arbeta som 
domare eller med EG-rätt. 

Rebecka
Rebecka är 26 år gammal uppvuxen på en gård på landet i Sverige. Båda föräld-
rarna är svenska, mamma är lärare och pappa arbetar inom databranschen. Re-
becka har både studerat vid ett annat universitet och arbetat innan hon påbörjade 
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sina studier på juristprogrammet. Även om hon har trivts med de arbeten hon har 
haft insåg hon att hon aldrig skulle vara nöjd om hon inte läste vidare; ”Det har 
alltid varit självklart”. I framtiden vill hon helst arbeta inom en myndighet. Hon 
valde juridik för att ämnet inbjuder till ”det oväntade, lite problemlösande, lite 
klura”.

Rolf
Rolf är 25 år gammal och uppvuxen på en gård på landet. Han är den första i 
släkten som studerar på högskolenivå. Innan han började studera arbetade han 
och var ute och reste. Drivkraften som fick honom att börja studera var att han 
tycker om att ”uppleva nya saker och utvecklas som person”. Att valet föll på ju-
ridik beror på att han är nyfiken på hur samhället fungerar. Han är inte helt över-
tygad om att han kommer att arbeta som jurist när han är klar med sina studier. 
Eventuellt kombinerar han juridikstudierna med sitt gamla yrke. 

Regina
Regina är 22 år, född och uppvuxen i en mellanstor universitetsstad. Båda föräld-
rarna är svenska och arbetar vid universitetet i hennes hemstad. Det var inte 
självklart att hon skulle börja studera direkt efter gymnasiet ”men att man ska vi-
dareutbilda sig det är nog inte ens något som man behöver diskutera, för mig har 
det alltid känts självklart”. Regina valde juridik för att det är en bred utbildning 
och ”lite status också tror jag spelar in, och det är hemskt att säga det, men det är 
ju så att man väljer kanske lite efter hur mycket man tjänar”. Hon vill gärna arbe-
ta inom ett departement när hon blir klar. 

Anita, Anastasia, Amanda, Agnes och Annicka har som tidigare nämnts blivit 
antagna genom alternativt urval. Ruth och Rolf har blivit antagna via de friståen-
de kurserna Juridik introduktionskurs I och II10. Regina, Rebecka och Rickard 
har antagits på sina gymnasiebetyg.  

––––––––– 
10 En alternativ ingång till juris kandidatprogrammet vid Uppsala universitet är att läsa två fristående 

kurser, Juridik I och Juridik II . De studenter som har klarat av Juridik II är behöriga att söka till 
programmet. Den fristående kursen Juridik II är identisk med termin 1 på programmet. De studenter 
som antas från Juridik II börjar på termin 2 på programmet. 
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Studenternas syn på alternativt urval, mångfald och etnicitet  

Alternativt urval 
Som jag nämnt ett flertal gånger utnyttjade juridiska institutionen möjligheten att 
anta studenter på alternativa urvalsgrunder. Jag var intresserad av hur studenter-
na som dels blivit antagna på alternativt urval dels hade studiekamrater som an-
tagits inom den urvalsgrunden resonerade visavi antagningssättet. Amanda ut-
trycker en viss förståelse för att systemet kan uppfattas som orättvist för dem 
som hade högre betyg än dem som antagits genom alternativt urval, men inte 
blev antagna till programmet. Amanda är glad för att hon blivit antagen samtidigt 
som hon skäms lite över att hon kommit på den urvalsgrunden.  

Jag är jätteglad att dom hade det (alternativt urval), annars hade 
jag fått kämpa jättemycket på komvux för att komma in, då kanske 
jag inte hade orkat göra det, men jag kan förstå dom svenskar som 
känner att det är fel. Jag skäms ju över det också lite, att jag ens 
har kommit in på det. Det är inget man går och säger... 

Anastasia bemöter även den sociala snedrekryteringen: 

Det är det att, man ska inte alltid ha det, men det är ett väldigt bra 
verktyg i början. Och alltså kanske inte bara för invandrare just, 
men folk som har svårare. Om man kollar på dom som pluggar, 
hur många är det som har arbetarföräldrar och hur många är det 
som har akademikerföräldrar? Vilka är det som börjar på univer-
sitetet liksom?/.../ När jag började kände jag att alla är säkert 
mycket bättre än jag, sådär. Så jag kände att jag var tvungen att 
prestera, att kämpa jättemycket för att visa att jag kunde. Dom 
flesta på linjen är ju negativt inställda till kvotering, har öppet va-
rit negativa. 

Annicka tycker kvotering är bra men kommer även in på sitt självförtroende:  

Idealet är väl att det skulle finnas mångfald ändå. Men en del 
gånger, känner jag att det kan behövas, om inte samhället själv 
klarar av det. Då får man göra så här/.../Jag tänkte, kommer jag 
verkligen att klara det här? Alltså gör dom ens rätt beslut som tar 
in mig? Man blir lite så här osäker i och med att man kommer in 
med särskilt urval, tror jag... för att från början har du inte så 
stort självförtroende för du känner att ja, jag har ju blivit särbe-
handlad trots allt. Jag SKULLE (betonat) ju inte vara här från 
början/.../och nu är det extra stor press på dig att ”visa nu ni som 
blev invalda (kvoterade) att ni klarar det här”. Alltså lite den atti-
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tyden och känslan, kanske självförvållat många gånger också, men 
det är ju allt omkring som gör det. 

Anita anser att man bör se antagningen genom alternativt urval ur ett ”helhets-
perspektiv”. 

Och sen måste man liksom kolla på helheten, inte bara på att nu 
har de (studenter som kvoterats in) kommit in fastän de har sämre 
betyg. Man måste kolla på helheten och faktum är att det är svåra-
re för oss att få bra betyg på gymnasiet/.../ Det här är ju ett jätte-
bra sätt och som invandrare får man alltid intrycket att..(paus) det 
finns ju inget som är mera svenskt än det svenska rättssystemet, 
tänker jag. Det här är Sverige. Så här fungerar det i Sverige. Det 
här är vad Sverige är byggt på. Och som invandrare, oavsett vil-
ken generation man är så känns det som att det är utom vårt räck-
håll...men i och med det här med kvotering har det känts som dom 
behöver oss och dom vill ha oss. Bjuder in.  

Agnes tycker motiveringen till att man kvoterade var bra:  

Syftet har ju faktiskt varit att återspegla samhället/.../ Så jag tror 
att just i det här stadiet där vi befinner oss nu i Sverige så vore det 
positivt. Så kanske om 10 år skulle jag ge dig ett annat svar. Men 
för tillfället tycker jag det är bra. 

Regina som kom in på sina gymnasiebetyg säger så här: 

Ja, jag tycker nog inte att positiv särbehandling11 är okej alltså på 
det sättet. Men samtidigt så var ju syftet aldrig att särbehandla 
någon negativt utan att lyfta fram en grupp och ge dem tillträde 
till någonting som var ganska otillgängligt annars. Syftet var gott 
men när det sker på bekostnad av andra elever och individer som 
kämpat sig till betyg som är högre än flera av dem som kom in 
pga. kvotering så tycker jag det är fel faktiskt.  

Ruth, som själv säger att hon har arbetarbakgrund, talar om universitetet som 
hemligt och otillgängligt som det största problemet: 

För att för mig var själva universitetet en miljö, en värld som var 
så främmande, ungefär lika främmande som att åka till USA, om 
man aldrig varit utanför Sverige eller till månen. Det är en värld 
som ligger så långt borta, det låter hemligt, det är lite som frimu-
rarlogen eller någonting. Det är nästan lite hemligt, lyxigt, svårt, 

––––––––– 
11 Det är hon som för in begreppet positiv särbehandling i vårt samtal, jag har pratat om alternativt 

urval.  
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otillgängligt. Det är snarare det som är problemet och det tror jag 
inte man löser med inkvotering.

Rolf som är den första i släkten som läser vid universitet är lite kluven till kvote-
ringen. Han uttrycker att någon typ av kvotering för att undvika social snedrekry-
tering också kunde övervägas. I princip är han för kvotering men tycker man ska 
vara försiktig med det.  

Familjen har inga pluggskallar alls på något sätt utan det är folk 
som gått ut och blivit arbetare. Så att jag menar då kan man fråga 
om inte en själv också borde ha någon slags fördel, jämfört med en 
människa som kanske har en familj som alltid varit högutbildade 
med läkare och jurister...(Paus) Så jag tycker inte det är fel, så på 
något sätt är det väl bra att, men man ska vara jäkligt försiktig 
med kvotering, men på något sätt är det väl bra om de (samman-
sättningen på studenterna) avspeglar samhället. Men man ska som 
sagt vara väldigt försiktig med det. Men å andra sidan är det inte 
mycket i samhället som är rättvist...(Paus) Jag som då är lite mera 
korkad då, som hade lite sämre betyg, jag är ju också kvoterad 
egentligen, för jag har inte kommit in på betygen utan jag kom in 
på JIK1 (fristående kursen Juridik I) vägen.   

Rebecka jämför med kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser och framhåller att det 
är kompetensen inte könet som ska avgöra om man får en särskild position.  

Men jag kan ändå falla tillbaka på det här, samma sak som gäller 
att man könskvoterar i bolagsstyrelser och så där. Jag skulle per-
sonligen inte vilja bli vald till en post för att jag var kvinna, jag 
skulle vilja bli vald till en post för att jag var mest kompetent. Så 
det känns så här också att dom som kommer in på, alltså väljer 
man när man har två likvärdiga, då tycker jag det kan finnas en 
viss poäng med att välja den med utrikes födda föräldrar. Medan 
om det innebär att dom med utlandsfödda föräldrar har sämre 
kvalifikationer då tycker jag kanske att det är lite fel.  

Rickard12 är tveksam till alternativt urval då det leder till ”påvisbar och därmed 
uppenbar diskriminering. Att syftet, i sig är gott tycker jag är av mindre vikt.” 
Han anser att institutionen istället skulle arbeta med ”andra åtgärder” vilket han 
exemplifierar med följande ”skapa större medvetenhet om vad det innebär att 
vara jurist och varför det är viktigt med mångfald inom rättsväsendet genom stöd 
till och utbildning av gymnasieinformatörer m.m.”. 

––––––––– 
12 Rickards svar har jag fått via e-post två år efter intervjutillfället. Vid intervju tillfället diskuterade 

vi alternativt urval, men jag missade att fråga Rickard vad hans personliga åsikt i frågan var.  
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Sammanfattande kommentarer  
Amanda är den, av dem som antagits genom alternativt urval, som är minst posi-
tiv till det. Hon är tacksam för sin egen del men förstår dem som tycker det är 
fel. Övriga kvoterade tycker det är motiverat att öka mångfalden eller ”rätta till” 
det samhället (systemet) inte klarat av. Anitas perspektiv är lite mera övergripan-
de än övriga kvoterade studenters, hon anser att alternativt urval har gett signaler 
till invandrare att samhället behöver dem och på så sätt bjuder in dem. Hon anser 
även att invandrare har svårare än infödda svenskar att få bra betyg i skolan. 
Anastasia tyckte hon var tvungen att kämpa hårt för att visa att hon klarade av 
studierna. Även Annicka kände en press på sig att bevisa att hon klarade av stu-
dierna för att hon blivit antagen genom alternativt urval. Rolf och Ruth refererar 
till sina familjers utbildningsbakgrund i sina svar. Båda två är de första i familjen 
som studerar på högskolenivå. Rolf undrar om inte han också borde ”ha någon 
slags fördel”, men tycker inte kvotering är fel. För Ruth framstod universitetet 
efter gymnasiet som en exklusive frimurarloge för vissa utvalda, men anser att 
kvotering är fel sätt att bredda studentgruppen. Även Rickard är tveksam till al-
ternativt urval då det innebär diskriminering av andra och föreslår alternativa 
metoder. Regina menar att de som kämpat till sig höga betyg bör gå före i antag-
ningen. Rolfs resonemang om att ingenting i samhället egentligen är rättvist visar 
på komplexiteten i problematiken kring kvotering. Samtliga utgår i sitt resone-
mang från sin egen bakgrund eller/och den urvalsgrupp som hon/han kommit in 
på.

Fraser (2003) förutsätter krav på erkännande och omfördelning i sitt rättvise-
paradigm; för att vuxna personer ska uppnå jämlikhet ställs krav på att den eko-
nomiska fördelningen och individernas status är jämlik. Omfördelning och er-
kännande är intimt sammanflätade. Om exempelvis kvinnor erhåller enbart högre 
status så innebär inte det att de automatiskt får en bättre situation på arbetsmark-
naden. Båda faktorerna bör tas hänsyn till för att jämlikhet och rättvisa ska råda, 
enligt Fraser. Ett flertal rapporter visar att invandrare, som grupp, diskrimineras i 
det svenska samhället (se t.ex. SOU 2005:56). I enlighet med Nancy Frasers rätt-
viseparadigm skulle tillämpningen av alternativt urval vara ett sätt att öka rättvi-
san och deltagande på lika villkor. Alternativt urval innebär att studenter med ut-
rikes födda föräldrar som fullföljer sin utbildning får status som jurist och om de 
får anställning som jurist etablerar sig på arbetsmarknaden. De studenter som 
blivit antagna på alternativt urval är inne på samma tankegångar. De säger att 
kvotering som en tillfällig lösning är bra. Av de reguljärt antagna studenter jag 
intervjuat anser alla utom Rolf att alternativt urval är orättvist (fel) då systemet 
diskriminerar de studenter som hade högre betyg än de som blivit antagna genom 
alternativt urval.  

Reginas och Anitas synpunkter om betyg är inte helt oproblematiska. Bengt 
Selghed (2004) skriver i sin avhandling om övergången från normrelaterade till 
mål- och kriteriebaserade betyg i mitten på 1990-talet. Han beskriver hur lärare i 
grundskolan erfar betygssystemet fem år efter införandet. På frågan ”vilka aspek-
ter lärare säger sig urskilja vid betygsättning av eleven” urskiljde han sex olika 
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aspekter. A. Elevens kunskaper och färdigheter, B, Elevens sätt att agera i skol-
arbetet, C, Eleven som person, D, Skolorganisatoriska aspekter, E, Externa krav 
och förväntningar, F, Lärarnas personliga läggning (s 195). Alla lärare i under-
sökningen anser att den viktigaste aspekten är elevens kunskaper och färdigheter. 
Men 25 procent av lärarna väger också in i underlaget för betygssättning elevens 
beteende och personlighet. Enligt Selghed blandar lärarna ihop vägen till målet 
med det uppnådda målet, resultatet. En del av lärarna ser det som naturligt att 
väga in elevens sätt att förhålla sig till ämnet och skolarbetet (ibid., 2004). Meta 
Cederberg (2006) har i sin forskning intervjuat unga kvinnor som flyttat till Sve-
rige i tonåren om deras möte med den svenska skolan. Några av kvinnorna i stu-
dien uppger att de diskriminerats vid betygsättningen på grund av sin korta vis-
telse i Sverige. Cederberg framför som tänkbara skäl till den upplevda diskrimi-
neringen bl.a. otydliga krav och förväntningar vilket i sin tur lett till föreställ-
ningar om att betygsättningen är beroende av den korta vistelsetiden i Sverige 
och därmed upplevelser av diskriminering. Å andra sidan, påpekar hon, finns det 
forskning som visar (Skolverket, 1999) att elever med utländsk bakgrund som 
grupp får lägre betyg i alla ämnen jämfört med elever med svensk bakgrund och 
att elever med utländsk bakgrund bedöms enligt en annan mall än elever med 
svensk bakgrund (Rubinstein Reich, 2002). Det gemensamma för studier om 
diskriminering kan tolkas som att barn med utländsk bakgrund med skolsvårig-
heter kulturaliseras (Cederberg, 2006). De svårigheter barnen har förklaras med 
deras utländska bakgrund (Parszyk, 1999). Betygsfrågan är komplicerad och jag 
har inte för avsikt att fördjupa mig i den, utan relaterar ovanstående till Anitas 
och Reginas synpunkter på betyg. Anitas påstående ”att invandrare har svårare få 
bra betyg” får visst stöd av forskning inom området. De lärare Selghed (2004) 
intervjuat undervisar i grundskolan, men det är väl inte helt otänkbart att liknan-
de tankegångar finns bland gymnasielärare (dvs. de betyg som Regina och Anita 
hänvisar till). Reginas uttalande om det felaktiga i att kvotering sker ”på bekost-
nad av andra elever och individer som kämpat till betyg som är högre...” kan, 
med hänvisning till Seglhed (2004), kommenteras med att i den ”kampen” alltså 
betygsättningen, även vägs in elevens sätt att agera i skolarbetet och ”eleven som 
person”.  

Urvalet till högskolor grundas på ett prognosvärde d.v.s. en uppskattning av 
vilka som har bäst förutsättningar att klara utbildningen inom stipulerad tid. Re-
gina, som kom in på sina betyg anser inte hon är bäst för det: ”Det är inte själv-
klart, för det första att dom som har bäst betyg är bäst. Jag är inte bäst och jag är 
nog en av dom som hade bäst betyg som kom in”. Studenterna vill gärna se an-
tagningen till högskolan ur deras eget rättviseparadigm vilket oftast betyder att 
bra betyg innebär en rättighet till en högskoleplats, inte i termer av vem som har 
det högsta prognosvärdet. De reguljärt antagna är så anpassade till gällande an-
tagningsregler (utöver alternativt urval som trädde i kraft 1 januari 2003) att 
andra regler upplevs som orättvisa. Medan de som antagits genom alternativt ur-
val motiverar antagningen ur sitt perspektiv. Rolf kom inte in på programmet på 
sina betyg utan via fristående kurser och anser att han på sätt och vis också är 
kvoterad.  
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Anastasia och Annicka säger att de var osäkra i början men när de klarat för-
sta tentamen bra, steg självförtroendet och de insåg att de var lika bra som övriga 
studenter. 

Men nu vet jag ju att jag är bättre än många andra. Så det spelar 
ingen roll. Det var många som inte klarade sig och det var inte 
bara de kvoterade så...(Anastasia) 

För jag känner att jag klarar det lika bra som alla andra så varför 
ska jag, varför ska jag inte vara här. (Annicka) 

Både Anastasia (se s 12) och Annicka säger att de hört reguljärt antagna studen-
ter uttala sig negativt om alternativt urval: ”Sen när alla pratar: åh Gud, det är så 
fel, varför ska man göra så (kvotera)”. Medstudenternas öppet negativa uttalan-
den kan vara en bidragande orsak till deras osäkerhet i starten av studierna, likväl 
som att antagningsförfarandet ledde till en rättsprocess. Annicka är besviken 
över att Uppsala universitet inte tagit större ansvar för att de tillämpat alternativt 
urval under rättsprocessen. Hon säger att studenterna har fått lida och stå till 
svars för universitetets agerande.   

Rebecka tar upp ett av de vanligaste argumenten mot kvotering nämligen att 
kön skulle gå före kompetens, och att de som erhåller en position genom kvote-
ring utgör ett B-lag. I debatten om Thamprofessurer13 framfördes samma typ av 
argument, nämligen att de kvinnor som blev tillsatta skulle utgöra ett B-lag samt 
att det var könet och inte kompetensen som var avgörande. Positiv särbehandling 
befarades leda till att man gjorde kvinnorna en björntjänst och att kvinnor som 
fick en sådan professur skulle skämmas för att de inte fått den i ”riktig konkur-
rens” utan p.g.a. sitt kön. Nationella genussekretariatet har gjort en enkätunder-
sökning med de kvinnor som blev tillsatta på Thamprofessurer (Jordansson, 
1999). Av svaren framgår att kvinnorna inte känner sig som ett B-lag. Majorite-
ten av kvinnorna tvekade inte att söka en tjänst där positiv särbehandling kunde 
användas som en möjlig metod vid tillsättningen. Carin Magnhagen, som är en 
av kvinnorna som blev tillsatt på en Thamprofessur och ingår i undersökningen, 
kände en viss tveksamhet i början men ändrade sig: 

När jag först hörde om dessa tjänster var jag lite tveksam. Jag 
tänkte att man kanske skulle se dessa som en ”andra klass” pro-
fessorer och därigenom göra alla kvinnliga professorer en otjänst. 
Men vid ett möte med ett nätverk jag är med i så diskuterade vi 
förhållandena för kvinnor i den akademiska världen och tittade på 
statistik mm, och då ändrade jag mig. Jag tror att man måste göra 
något sånt här för att ändra förhållandena lite grann åtminstone, 
och jag hade ingen tvekan om att sen söka tjänsten. (Jordansson, 
1999, s 31) 

––––––––– 
13 31 Professurer utlystes där positiv särbehandling anbefalls som en möjlig metod vid tillsättningen, 

Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet, prop. 1994/95: 164.  
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Precis som de studenter som blivit antagna genom alternativt urval menar Carin 
Magnhagen att det är helt i sin ordning att tillämpa positiv särbehandling för att 
rätta till det akademin själv inte klarat av. Ett av problemen med alternativt urval 
såsom den tillämpats vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet var svå-
righeten att definiera urvalsgrunden för de 10 procent som antogs. ”Underrepre-
senterat kön” som var förutsättningen för att tillämpa positiv särbehandling vid 
Thamprofessorerna är en lättare grupp att avgränsa än när syftet är att öka den 
”etniska mångfalden”.  

Mångfald som kvalitetshöjande för undervisningen 
I Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) och Den öppna högskolan (Prop. 
2001/02:15) argumenterar man för att mångfald är kvalitetshöjande för undervis-
ningen vilket inspirerade mig till att fråga studenterna: Hur förhåller de sig till 
påståendet att ”ökad mångfald höjer kvaliteten på undervisningen?” 

Amanda tror inte att kvaliteten på undervisningen höjs genom att mångfalden 
ökar: 

Jag tror inte att kvaliteten på undervisningen höjs, jag tror inte det 
har med saken att göra. Faktiskt inte så. 

Regina däremot tror att mångfald kan bidra till att höja kvaliteten på undervis-
ningen: 

..och sen att man får in olika perspektiv och kunskap om omvärl-
den. De kommer ju med olika etniciteter, så kommer ju olika 
språkgrupper och sånt där. Så jag tror kvaliteten kan höjas abso-
lut.   

Anastasia tror också att mångfald höjer kvaliteten: 

Ja, det tror jag, alltså det blir ju fler perspektiv liksom. 

Rebecka tror också att mångfald höjer kvaliteten på undervisningen: 

Jo, det tror jag för i och med den här lärformen (PBL) som vi har, 
när ändå ganska mycket avgörs i basgrupperna, så vad du tar med 
dig i din personliga ryggsäck av erfarenheter påverkar ju ändå 
vad du tycker är viktigt och vad du väljer att peka på och lyfta upp 
i basgruppen. Och då om människor kommer från liknande förhål-
landen så har man ju dom här grundvärderingarna vad som är 
viktigt/.../Det blir en annan prioriteringsordning på värderingarna 
och det tror jag gör att man kan se frågorna, vissa frågor i alla 
fall, från flera infallsvinklar. Sen är det klart att det är skillnad på 
om man, beroende på vad du läser för ämne, men ämnen med 
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mycket värderingar, där tror jag det breddar diskussionen och på 
det viset höjer kvaliteten.    

Rolf tycker i princip att mångfald höjer kvaliteten men är ändå tvivlande till om 
det fungerar i praktiken.  

Ja, det kan jag tänka mig att om man har bara svenskar så kan det 
nog vara bra att få in lite folk med annan bakgrund. Så tycker jag 
som sagt inte att programmet tar till vara några speciella erfaren-
heter från folk i alla fall, så det kan nog mera komma fram i dis-
kussioner i  basgruppen...Men ofta är allting inriktat på lösningen 
av problemet så man drar inte så mycket slutsatser därifrån till 
folks bakgrunder i alla fall. 

Sammanfattande kommentarer 
De flesta anser att mångfald på något sätt höjer kvaliteten på undervisningen, 
med undantag av Amanda som inte håller med om att det skulle ha någon bety-
delse. Rebecka är tydligast med att säga på vilket sätt kvaliteten höjs, genom att 
olika värderingar och prioriteringar breddar diskussionerna i basgruppsarbetet, 
samtidigt som hon påpekar att det har ännu större betydelse i ämnen ”med myck-
et värderingar”. Rolf tycker att studenterna är så fokuserade på att lösa uppgiften 
att studenternas olika bakgrund inte påverkar de slutsatser man drar i grupperna.  

Vilken inverkan har eller bör mångfald ha på kvalitetsarbetet på utbildning, frå-
gar sig Annick Sjögren (2005, s 10). Enligt henne är kriterier för kvalitet i ut-
bildning tidsbundna (ibid. s 9). Hon diskuterar vilka krav som ställs på högsko-
leutbildningen när den traditionella studentkåren har förändrats och ”privilegie-
rade kunskapsbaser fått stark konkurrens från Internet, media och resande” (s 
12). En viktig uppgift för hela utbildningsväsendet är att hantera mångfald och 
mångkulturalism, som i sig innebär allt mer diversifierade referensramar. Sjö-
gren tar även upp maktperspektivet i relation till mångfald. Hon berör maktbe-
greppet ur ett förändringsperspektiv, makt att förändra inom de givna strukturer-
na och individens makt att förändra inom den institution hon/han verkar. ”Elever, 
föräldrar, studenter – alla minoritetsrepresentanter stärks av att känna den makt 
de kan få över sitt liv genom att bli medvetna om sina färdigheter och resurser 
och våga använda dem” (s 19).  

Ett sätt att arbeta för en interkulturell14 utbildning är att dela upp det på (Sjö-
gren, 2005): förhållningssätt, innehåll och arbetssätt.  
Förhållningssättet ska omfatta ömsesidig nyfikenhet och förståelse för andras 
kunskapssyn, tankesätt, värdegrunder, livsformer och maktbefogenheter. Ett hin-
der kan vara en generation högskolepersonal som inte vuxit upp i en globaliserad 
värld i motsats till många ungdomar. För att övervinna hindren föreslår Sjögren 

––––––––– 
14 Sjögrens (2005) definition av interkulturell: Begreppet interkulturalitet betecknar de företeelser 

som uppkommer i syfte att bygga broar, öka ömsesidig förståelse och utveckla färdigheter som 
gynnar utbyte över social, etniska, språkliga, könsmässiga och andra signifikanta gränser (s 15).   
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olika steg i en förmodad långsiktig process: reflexivitet, respekt och kritiskt tän-
kande.    

Mångvetenskaplighet är en självklarhet för att anpassa innehållet i utbild-
ningar till en förändrad värld. Vid Södertörns högskola ges ett lärarprogram med 
interkulturell profil där tanken är att det interkulturella tänkande ska genomsyra 
allt: didaktik och ämnesundervisning, till administration och ledning.  

Även handlandet behöver förändras. Kunskapskällor och språk 
påverkar arbetssättet. Vilka perspektiv belyses i de kunskapskällor 
som används? Modersmålet förknippat med en nation har fått ett 
symboliskt värde som skapar svårigheter för barn som talar flera 
språk. I ett internationellt perspektiv är det en begränsning att en-
bart ha ett huvudspråk och engelska som lingua franca. Ett annat 
språkproblem är de studenter som inte behärskar svenska på den 
nivå som högskolan kräver. Både muntlig och skriftlig träning be-
hövs för att klara högskolestudier. Ansvariga lärare behöver trä-
nas i att bedöma de kunskaper och den kapacitet som gömmer sig 
bakom felkonstruerade meningar och dåligt presenterade uppgif-
ter. (Sjögren, 2005, s 21 – 23) 

I Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) delar man upp kvalitetsbegreppet inom 
utbildning i tre delar: karaktär, prestation och standard. Där karaktär står för hur 
högskolan är, vilket påverkar högskolans verksamhet och speciella kvalitet. Pre-
station innebär vad högskolan gör, t.ex. examinationsfrekvens och genomström-
ningshastighet. Standard vilar på att prestationer kan göras jämförbara.  

Frågan jag ställde om huruvida mångfald är kvalitetshöjande i undervisningen 
är jag i efterhand något kritisk till. Orsaken till min skepsis är att mitt intryck när 
jag läser igenom intervjumaterialet är att de flesta studenter svarar på frågan så 
som de förväntas svara, utom Amanda. De flesta verkar upprepa mantrat att 
mångfald är kvalitetshöjande. Att jag ändå väljer att ha med frågan beror på att 
studenterna i sina svar kommer in på en del intressanta spår. Både Rebecka och 
Rolf säger att det är i diskussionerna i basgrupperna som mångfalden kan höja 
kvaliteten. Amanda är mest skeptisk till mångfald som kvalitetshöjande för un-
dervisningen och ger uttryck för att hon inte förstår hur det ska gå till eller så an-
ser hon inte att hon själv bidrar till att öka perspektiven, som i sin tur skulle höja 
kvaliteten. Eventuellt kan hennes svar grunda sig på att hon inte ser sig själv som 
en kunskapskonstruktör utan snarare en kunskapsmottagare. Belenky et al. 
(1986) framhåller att kunskapsmottagare anser att auktoriteter är källan till de 
rätta svaren, all kunskap härstammar utifrån någon annan än dem själva.  

Även om Regina är positiv till mångfald och olika perspektiv, ger hon inte ut-
tryck för att ”svenskheten” är en etnicitet eller att mångfald kan innefatta annat 
än etnisk mångfald. Hägerström (2004) påpekar att etnicitet ofta kopplas ihop 
med invandrare, inte med den egna majoriteten. ”Svenskheten dominerar och 
existerar som en normalitet vilken dock sällan synliggörs medan ’dom’ handlar 
om avvikelser, skillnader och kulturer” (s 176). I Reginas fall handlar det om 
olika ”olika etniciteter” och ”språkgrupper och sånt där”. Rolf säger att pro-
grammet inte egentligen tar till vara ”några speciella erfarenheter”. Även i bas-
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gruppsarbetet är man så inriktad på en lösning så man drar inte så mycket slut-
satser därifrån ”till folks bakgrunder i alla fall”.  

Ellström ( Ellström, Rickardsson & Larsson, 1996) gör en åtskillnad mellan 
anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Där anpassningsinriktat står 
för ett reproduktivt eller produktivt lärande, medan utvecklingsinriktat utmärks 
av att varken uppgiften, metoden eller resultatet är givet (s 127). Holmstrand och 
Härnsten (2002) nämner PBL15 som en form av anpassningsbart lärande då upp-
giften och formen är given. Ellström (1996) delar in lärandet i frihetsgrader som 
anger utrymmet mellan lärande och individens handlingsutrymme. Som jag tol-
kar studenternas svar medger inte det handlingsutrymme (Ellström, 1996) de till-
delas tillräcklig frihetsgrad för att deras skiftande erfarenheter utnyttjas i under-
visningen, inklusive basgruppsarbetet.  

Etnicitet
För att leda in samtalet med studenterna på ”etnicitet” och dess betydelse för 
dem som studerande på juristprogrammet och vid universitetet frågade jag om de 
sett Uppsala universitets studentkårs film Jag kan inte en enda snapsvisa (2005) 
och berättade lite om filmen. Filmen skildrar social och etnisk mångfald vid 
Uppsala universitet. Filmen visar bl.a. studentambassadörer16 som är ute och 
pratar i skolor i norduppland, där andelen elever som går vidare till högskolan är 
relativt låg. Akademisk pompa blandas med intervjuer av forskare, rektor, syo-
konsulenter och studenter som inte tillhör gruppen ”traditionella” studenter.  

Titeln Jag kan inte en enda snapsvisa tilltalar Amanda, som jag upplevde som 
lite blyg, hon skiner upp när jag nämner titeln och nickar ivrigt. 

Amanda: Ja, jag känner igen det. 
Therese: Har du sett filmen? 
Amanda: Nej, jag har inte sett den. 
Therese: Känner du igen fenomenet? 
Amanda: Ja, exakt, väldigt mycket (skratt).  
Therese: Är det i något speciellt sammanhang eller är det en all-
män känsla eller hur skulle du vilja...? 
Amanda: Det är nog alltså, det är ju mest svenskar, jag har inte 
emot svenskar men det känns som man har inte folk man trivs med. 
Det blir bara en sån grej, snapsvisor och så, jag har ingen aning 
om såna grejer. Man känner sig lite utanför så, det känns som man 
gärna haft lite mera invandrare, kanske. Känner igen sig själv så.   

Vi fortsätter på samma tema och hon säger att de svenskar hon umgås med i sin 
hemstad är annorlunda än dem hon lärt känna här i Uppsala: 

––––––––– 
15 På juristprogrammet tillämpar man en icke ortodox men modifierad form av PBL i undervisningen. 
16 Studentambassadörs projekt finns vid flera universitet och högskolor. Icke traditionella studenter 

besöker  skolor och berättar om hur det är att läsa på universitet/högskola och avdramatiserar studi-
er på högskolan i syfte att uppmuntra elever att i framtiden påbörja högre studier.   
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Men jag vet inte, här känns de (svenskarna) på ett annat plan, jag 
vet inte hur jag ska förklara. Det känns lite jobbigt faktiskt på det 
sättet. Det klickar inte liksom./.../Man känner sig lite utanför hela 
tiden, tror jag. 

Reginas båda föräldrar är akademiker och verksamma inom högskolan i hennes 
hemstad. Hon är medveten om vilka fördelar hon har av att vara svensk och barn 
till högutbildade föräldrar som känner till universitetsvärlden. Så här säger hon 
apropå min inledning med filmen Jag kan inte en enda snapsvisa och vad det in-
nebär att vara svensk: 

Det betyder jättemycket för att, särskilt att jag som svensk kommer 
från X-stad och kommer från ett akademikerhem och dessutom 
musikaliskt hem, för att man kan alla dom där snapsvisorna t.ex. 
Man har alla referensramarna redan och man kan alla referenser 
som sagt och...(paus) Man vet hur man uppför sig för att passa in, 
inte att invandrare eller folk som kommer från andra samhällsskikt 
inte vet hur man ska uppföra sig. Man kan koderna. Så jag tror det 
har jättestor betydelse, man har ju så mycket serverat för sig. 

Övriga studenter som har blivit antagna reguljärt vrider lite på min fråga och sva-
rar med att påtala vilka svårigheter studenter som inte har svenska som moders-
mål har i sina studier och vilken fördel de själva har av att ha svenska som mo-
dersmål. Undantaget är Regina, som egentligen tar upp både sin etniska och so-
ciala bakgrund som en fördel i akademin och det sociala studentlivet. Rebecka 
t.ex. glider snabbt över till språkets betydelse:  

Alltså om du inte talar svenska som modersmål så har du det tufft, 
det tror jag. Alltså du har ett...(paus) vad ska jag säga. För att jag 
då, som ändå har svenska som modersmål och då har läst mycket 
böcker och så där, tycker ju att kurslitteraturen ibland är krånglig, 
krånglig meningsbyggnad och det (språket) är stappligt. Ibland så 
känns det som att finns det ett krångligt ord så används det snara-
re än det enklare. Lite så här gammal juristsvenska och det är 
svårt att ta till sig vad som sägs. Innehållet göms lite granna av 
språket. I vissa böcker är det rena skräckexempel. Herre Gud, de 
som inte har svenska som modersmål förstår de det här? Och 
samma sak så i min första basgrupp så hade vi en kille som, han är 
född i Sverige, det är han, och han pratar inte svenska hemma. 
Dom kan men dom gör inte det. Och jag läste hans PM och han 
har en språklig nackdel, mycket talspråk. Han gör inte lika stor 
skillnad på tal- och skriftspråk, medan vi andra med svenska som 
modersmål gjorde det. 

Även Rickard svarar på min fråga genom att påtala språkets betydelse och kom-
mer även in på det försprång de med svenska som modersmål har: 
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Ja, det har jag tänkt på. Jag tror att dom med svenska som mo-
dersmål har ett väldigt försprång. Främst för att juridik är: det är 
svenska. Det är jätteviktigt, särskilt då för att förstå och tillämp-
ning av all kurslitteratur och så. Så är det ju liksom, tyvärr, eller 
vad man ska säga. Juridik är svenska som grund liksom. Men alla 
som går här har ju ett bra språk, ja eller tillfredställande språk i 
alla fall.  

När jag frågar Anita vad hennes etniska bakgrund har för betydelse svarar hon 
med att ge ett exempel på hur vissa lärare förhåller sig till henne: 

Om jag säger: jag har jättesvårt för det här med X-rätt17, då säger 
dom (lärarna): ”Jag förstår, det är ju så annorlunda för dig som 
kommer från ett annat land”. Men vadå? Jag har bott här hela 
mitt liv. Det handlar inte om det. Jag tycker det ÄR (betonat) svårt 
helt enkelt. Det är väl ingen som säger till någon från Danderyd: 
Jag förstår att du har svårt för det här för du bor ju i Danderyd.  

Agnes har inte samma upplevelse av sin etniska bakgrund, hon anser sig inte 
vara ”speciell” eller ”annorlunda” för att hon inte är svensk. 

Nej, jag har inte upplevt det, eller jag har inte upplevt mig som 
speciell på något sätt, bara för att jag...Fast det kan bero på hur 
min bakgrund har sett ut tidigare, att jag faktiskt aldrig haft pro-
blem i skolan så. Och jag är väldigt öppen som person och därför 
kanske folk accepterar mig på ett annat sätt än om jag hade varit 
annorlunda.  

Annicka tycker också att titeln ”Jag kan inte en enda snapsvisa” är träffsäker. 

Jag tänker först att ”Jag kan inte en enda snapsvisa” det är så 
himla roligt för det är exakt så man känner ibland alltså. Det är 
som när man kommer till Sverige och inte vet vad Jesus är. Och 
känner sig jättekonstig för alla står och sjunger julsånger och man 
lär sig om Jesusbarnet och grejer alltså. Det är ju lite den grejen 
över det. 

Annicka fortsätter med att föra in samtalet på kvotering och säger att hennes et-
niska bakgrund märks mera i andra sammanhang i samhället än vid universitetet. 
Hon tycker det finns färre fack att sorteras in i vid universitetet än ute i samhäl-
let.

––––––––– 
17 Jag vill inte peka ut lärare som kan kopplas till något särskilt ämne utan använder mig i stället av 

termen x-rätt. 
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En av anledningarna till att man inte känner av skillnaderna på 
den här utbildningen är för att det inte finns lika många fack att 
sorteras in i/.../Nej men lite färre fack för att vi är ganska lika all-
ihop. 

Anastasia säger angående etnicitet att hon har svårt och förstå den segregering 
som finns mellan svenskar och studenter med utrikes födda föräldrar på pro-
grammet. 

Alla invandrare på min kurs går bara för sig själva i gäng så där. 
Jag umgås bara med svenskar, nu också, det har jag alltid gjort. 
Jag vet inte varför, det har bara blivit så, men det har bli-
vit...(paus) naturligt för mig. Jag skulle inte känna mig hemma rik-
tigt bland andra invandrare. Jag har en annan tjej i min basgrupp 
som är från samma land som jag, men vi är jätte olika sådär. Det 
kanske är kulturen på något sätt. Jag har inget svar på det.   

Sammanfattande kommentarer 
Amanda, Anita, Annicka, Anastasia och Agnes ger uttryck för olika upplevelser 
av att ha utrikes födda föräldrar. Anita tycker att hon blir annorlunda bemött, 
medan Agnes inte har upplevt sig som ”speciell”. Hon tror att det har och göra 
med att hon är öppen som person. Om hon däremot hade varit ”annorlunda” kan-
ske hon inte hade blivit accepterad på samma sätt. Anita anser att hennes etniska 
ursprung har betydelse för hur lärarna bemöter henne. Amanda känner ett utan-
förskap och tror att fler invandrare skull innebära att hon ”kände igen sig”. Hon 
tycker inte att svenskarna på programmet är som de svenskar hon känner från sin 
hemstad ”det klickar inte”. För Anastasia har det blivit ”naturligt” att umgås med 
svenskar, hon skulle inte känna sig ”hemma” bland andra invandrare. Annicka 
tycker sig ha mött fler reaktioner på sin etniska bakgrund i samhället än vid uni-
versitetet. Här är alla studenter och det finns färre fack att sorteras in i. Annicka 
var 9 år när hon kom till Sverige och har minnen av att sjunga julsånger utan att 
känna till Jesusbarnet. Något som antagligen tas för givet att eleverna känner till 
i skolan, att alla studenter känner till snapsvisor är inte lika givet. Hon säger se-
nare i intervjun att hon kan känna en viss irritation över att ibland få frågan om 
hon trivs i Sverige: Precis som om jag kom igår. Jag är nästan svensk. 

Rebecka och Rickard anser att de har en fördel av att ha svenska som mo-
dersmål. Regina säger att hon ”vet hur man ska bete sig för att passa in”, dessut-
om kommer hon från en musikalisk familj så hon kan även snapsvisor. Varken 
Amanda, Annicka, Anita, Anastasia eller Agnes säger något om att inte ha 
svenska som modersmål när vi samtalar om deras etniska bakgrund. I studenter-
nas svar finns flera olika tankespår: fördomar, acceptans, språk, utanförskap. 

Anita anser att det är lärarna som är problemet, en del upplever hon som för-
domsfulla. Hon är den enda av dem som antagits genom alternativt urval som ut-
trycker att hon blivit fördomsfullt bemött. Agnes erfarenhet är att hon är accepte-
rad och har aldrig haft problem (i skolan) på grund av att hon inte är annorlunda, 
utan ”öppen”. Innebär ”accepterad” att man inte blir fördomsfullt behandlad eller 
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innebär det att man ”deltar på lika villkor”? För Agnes del uppfattar jag det som 
att det är viktigt för henne att tala om för mig att hon aldrig blivit annorlunda 
bemött. I början av intervjun när jag frågade om hon trivdes i skolan svarar hon: 

Therese: Trivdes du i skolan? 
Agnes: Jag har faktiskt egentligen aldrig haft problem med nån 
mobbning eller så. Det var vid ett tillfälle när jag flyttade från en 
skola till en annan, och just vid det tillfälle när jag flyttade så var 
det några där i den nya klassen som...(kort paus) inte på grund av 
min ras eller så, utan mer för att dom tyckte att jag kom från en 
annan skola, så att det var mer...(kort paus). Men som tur var så 
vågade jag säga ifrån, så att det höll inte i sig så länge, utan vi 
blev alla bra kompisar till slut. 
Therese: Har du trivts i dom andra skolor du har gått? 
Agnes: Ja precis, det har aldrig varit några problem alls, faktiskt. 

Eventuellt tror hon att jag förväntar mig att hon har haft problem i skolan för att 
hennes föräldrar är utrikes födda. Mitt intryck är att hon inte vill bli stigmatise-
rad och förknippad som ”problem”. 

Amanda känner ett utanförskap och trivs inte helt med det sociala livet som 
student. Hon svarar såhär på min fråga ”Trivs med och vara student på Uppsala 
universitet?”   

Sådär, faktiskt. Det var inte riktigt som jag trodde. Jag trodde det 
skulle bli mera kompisar och uteliv. Det har inte blivit så där jät-
temycket.

Delvis skyller hon på sig själv för att hon inte trivs så bra och säger att ”man 
kanske inte har folk att umgås med på helgerna”.  

Jag missade ju nollningen förra terminen och det är därifrån 
många har fått sina kompisar och så. Sen är inte jag så engagerad 
i nationer. Jag får skylla mig själv lite, kanske. 

Amanda lägger delvis skulden till besvikelsen på sig själv, för att hon missat 
nollningen och inte är engagerad i nationer. Samtidigt som hon tycker att svens-
karna på programmet ”är på ett annat plan, jag vet inte hur jag ska förklara. Det 
är lite jobbigt på det sättet. Det klickar inte liksom”. Här är det interaktionen med 
”svenskarna” som är problemet eftersom det inte klickar, vilket det gör med de 
svenskar som hon umgås med i sin hemstad.   

Anita påpekar att vissa lärare tror att hon har svårare att förstå vissa moment 
på grund av sitt ursprung. Anita säger att hennes språkkunskaper och hennes 
bakgrund kommer att behövas i framtiden ”Jag behövs verkligen”. Anita och 
Amanda talar om sig själv som ”invandrare” vilket inte Anastasia, Agnes och 
Annicka gör på samma sätt. Anita och Amanda ger uttryck för ett större utanför-
skap än Anastasia, Annicka och Agnes. Annicka säger att hon är nästan svensk 
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och Agnes bedyrar att hon inte är ”speciell/annorlunda”. För Anastasia känns det 
naturligast att umgås med svenskar.  

Rickard säger under intervjun; ”Juridik är, det är svenska”. Rebecka och 
Rickard säger att de har en fördel av att ha svenska som modersmål. Rebecka ex-
emplifierar med en student med utrikes födda föräldrar som skrev talspråk; ”Han 
gör inte lika stor skillnad på tal- och skriftspråk. Medan vi andra med svenska 
som modersmål gjorde det”. Hon fortsätter med att säga att eftersom hon som 
har svenska som modersmål och har läst många böcker, trots detta tycker att 
språket i kurslitteraturen är krångligt: ”Alltså om du inte talar svenska som mo-
dersmål så har du det tufft, det tror jag”.  

Hur ska detta uppfattas? Begreppet modersmål problematiseras av Anastasia. 
I en arbetsansökan skulle hon fylla i vad hennes modersmål är. Anastasia tyckte 
inte hon kunde svara på frågan, hon säger att svenska är hennes starkaste språk 
men hon talar ett annat språk med sina föräldrar. Under den tid hon inte bott 
hemma har hon knappt använt sitt modersmål och hon har svårt att skriva på det. 
Anastasia är ett bra exempel på Annick Sjögrens (2005) konstaterande att mo-
dersmål börjar bli ett förlegat uttryck för ungdomar som är flerspråkiga (s 22). 
Philomena Essed (SOU: 2005:41) skriver om vardagsrasism och studenter som 
tillhör minoriteter och hur de blir marginaliserade. Essed menar att marginalise-
ringen är ideologiskt förankrad i förklaringar som förknippar dessa studenter 
med problem som lägre intelligens, språkliga brister, otillräcklig kulturell sofisti-
kering, bristande yrkesetik eller social kompetens (s 79). Sjögren (2005) tar även 
upp problemet med att många studenter, både de som har svenska som moders-
mål och som andra språk, inte behärskar svenska på den nivå som högskolestudi-
er kräver. Sjögren anser att mycket har gått förlorat och tar upp exemplet med re-
formen på 1970-taltet ”Skriv som du talar”. Syftet med den var att bekämpa 
krånglig svenska i officiella dokument. Men, påpekar Sjögren, skrivkonsten och 
talekonsten är inte samma sak, muntliga och skriftliga uttrycksformer måste trä-
nas parallellt (s 23).   

Ingen av de studenter jag intervjuat med utrikes födda föräldrar säger sig ha 
problem med svenskan i sina studier. När jag ställde frågor om ”jurist svenska”, 
”PM skrivandet” och ”kurslitteraturen”, säger studenterna att språket är krångligt 
i början men man lär sig efterhand. Eventuellt är det så som Essed (SOU: 2005. 
41) menar att studenter tillhörande en minoritet marginaliseras genom att de för-
knippas med bristande språkkunskaper och därmed associeras som problem. 
Samtidigt som ett flertal nyantagna studenter (både de som har svenska som mo-
dersmål och de som inte har det) inte behärskar svenska på den nivå som hög-
skolestudier kräver (Sjögren, 2005). En viktig påpekan i detta sammanhang är att 
för blivande jurister är språkhanteringen viktig, ”ett precisionsverk”. Språket ska 
vara klart felfritt och studenterna ska lära sig lägga fram juridiska fakta och lös-
ningar (Blückert, 2006). 

Diskussion

Mångfald har blivit ett honnörsord som ska höja kvaliteten och stärka demokra-
tin både i högskolan och i samhället (SOU 2000:47, Prop. 2001/02:15). Men vad 
vill man (staten) egentligen med mångfald och vilka åtgärder anses rättvisa för 
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att öka mångfalden i högskolan? I den statliga utredningen Mångfald i högskolan 
(SOU 2000:47) benämns den kulturella mångfalden som en rikedom som bör 
tillvaratas. Av utredningen framgår att studenter med bristande kapitalinnehav 
föreslås kompenseras med introduktionskurser som är ”kulturellt överbryggan-
de” ett reflekterat erkännande av mångfald saknas enligt min mening i utred-
ningen. Det är varken frågan om ett tillvaratagande eller erkännande av olikheter.  
I propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15) föreslår regeringen att 
varje lärosäte ska få bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas för högst 
10 procent av platserna på utbildningar som vänder sig till nybörjare i syfte att 
öka mångfalden i högskolan. Förslaget ledde till en ändring i högskoleförord-
ningen som tillåter alternativa urvalsgrunder. Juridiska institutionen vid Uppsala 
universitet antog med stöd av högskoleförordningen höstterminen 2003 och 2004 
studenter på alternativa urvalsgrunder. Ett av kraven för att bli antagen var att 
båda föräldrarna var utrikes födda. 

”Ska visionen om den öppna högskolan bli annat än vackra ord krävs en för-
ändrad attityd i akademin” säger Gunilla Härnsten i en intervju (Eliasson, 2003). 
Politiker, utredare, administratörer, högskolelärare och studenter påverkar rådan-
de och framtida ”attityder i akademin” som Härnsten vill förändra för att uppnå 
visionen om en öppen högskola.  

Jag har i denna text lyft fram tre frågor om mångfald i högskolan ur ett stu-
dentperspektiv. Samtliga tio studenter jag intervjuat studerar juridik och är an-
tagna höstterminen 2003 och 2004, dvs. när institutionen tillämpande alternativt 
urval. Studenterna är positiva till mångfald och en del av studenterna uttrycker 
att det är viktigt att rättsväsendet i högre grad bör återspegla samhället, alltså fler 
jurister bör ha annat ursprung än etniskt svenskt. Men åsikterna om hur en ökad 
mångfald ska uppnås råder det oenighet om. Kvotering eller alternativt urval 
problematiseras i termer av rätt och fel, rättvist och orättvist. I mitt material ser 
jag olika typer av argument för och emot kvotering: samhället har rätt att åtgärda 
orättvisor även om det sker på bekostnad av att vissa individer förlorar på det. 
Samt argument som utgår ifrån ett individperspektiv och framhåller att det är den 
individuella prestationen som ska vara avgörande, alternativt urval är fel.  

Bland de fem kvoterade studenterna jag intervjuat är fyra positiva till alterna-
tivt urval som metod. Av dessa fyra framhåller samtliga att de ser metoden som 
en tillfällig lösning. (Antagligen med undermeningen att det löser sig på sikt, att 
fler studenter med utrikes födda föräldrar utbildar sig till jurister.) Amanda är 
inte tydlig i sitt uttalande; hon är tacksam för att hon kom in, men förstår att re-
guljärt antagna tycker det är fel. Enligt min mening intar hon ett individperspek-
tiv i sin argumentering. Av de studenter som antagits reguljärt är fyra negativt 
inställda och Rolf säger att han inte tycker det är fel men att man ska vara försik-
tig med kvotering som metod. Samtidigt som han även anser att studenter med 
arbetarbakgrund ska kunna kvoteras in. Även Anastasia säger att kvoteringen 
inte bara behöver omfatta invandrare utan alla som ”har det svårare”. Ytterlighe-
terna av för- och motargumenten står Anita och Regina för. Anita anser att in-
vandrare är diskriminerade i Sverige och därför är kvotering berättigat. Regina 
säger att kvotering är fel då det sker på bekostnad av att studenter med högre be-
tyg än dem som antagits genom alternativt urval inte blir antagna. Studenterna 
utgår antigen ifrån ett individuellt eller strukturellt perspektiv i sitt resonemang.  
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I den statliga utredningen Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) konstateras 
att visionen om ett absolut rättvist tillträdessystem till högskolan alltid funnits i 
tankarna hos politiker och utredare, men att något sådant inte finns. Istället före-
slår man aktiva rekryteringsåtgärder och smärre förändringar av urvalsreglerna. 
Den socialdemokratiska regeringens syn på rättvisa i antagningen till högskolan 
(så som den uttrycks i Mångfald i högskolan, SOU 2000:47, och Den öppna hög-
skolan, Prop. 2001/02:15) har vissa likheter med Frasers (2003) rättvisepara-
digm. Som tidigare framgått av min text bygger Frasers rättviseuppfattning på 
principen om deltagande på lika villkor. Villkoren för deltagande på lika villkor 
grundas på omfördelning och erkännande. Med omfördelning menar Fraser att 
materiella resurser ska fördelas så att deltagarna garanteras oberoende och infly-
tande, en förutsättning för jämlikt interagerande. Erkännande innebär institutio-
naliserade kulturella värdemönster som uttrycker lika respekt för alla och garan-
terar lika möjligheter att uppnå social respekt (s 236). Syftet med ökad mångfald 
i högskolan, så som det uttrycks i Mångfald i högskolan, är att stoppa den pågå-
ende utvecklingen mot ett nytt klassamhälle med etniska förtecken. Enligt utred-
ningen bygger det svenska välfärdssamhället på idén om allas lika värde och al-
las lika rätt att ta del av samhällets välstånd. Lika värde och fördelning av sam-
hällets välstånd överensstämmer med Frasers principer. Alternativt urval innebär 
för den enskilde en ökad möjlighet att få anställning som jurist och därmed för-
bättra individens möjligheter att uppnå materiellt oberoende och inflytande i 
samhällslivet. Därmed inte sagt att det i sig innebär ett erkännande enligt Frasers 
principer. Som jag tidigare nämnt konstaterar Rolf i intervjun angående kvote-
ring ”men å andra sidan är det inte mycket i samhället som är rättvist”. Samma 
slutsats visavi antagning till högskolan ger den statliga utredningen uttryck för, 
nämligen att principerna för tillträde till högskolan inte är rättvisa. Däremot tol-
kar jag, Reginas, Rebeckas Rickards och Ruths och eventuellt även Amandas18

syn på antagning som rättvis, när alternativt urval inte tillämpas. Anita, Agnes, 
Anastasia och Annicka anser att det är rätt att på en strukturell nivå åtgärda ökad 
mångfald genom alternativt urval, för att på sikt öka mångfalden bland yrkes-
verksamma jurister.  

Är mångfald kvalitetshöjande för undervisningen? 
Rebecka är tydligast med att framhålla på vilket sätt hon tycker att mångfald är 
kvalitetshöjande, nämligen i basgruppsarbete där värderingar och prioriteringar 
breddar diskussionerna. Hon uttrycker även att i ämnen med mycket värderingar 
har mångfalden större betydelse. Studenterna tycker i princip att mångfald är 
kvalitetshöjande för att fler perspektiv kommer fram i diskussionerna. En annan 
fråga jag ställde till studenterna var huruvida de ansåg att deras erfarenhet på nå-
got sätt har tagits tillvara i undervisningen. Samtliga svarade nej på den frågan. 
Carrie Menkel-Meadow (1996) skriver om pedagogiken och kunskapssynen 
inom juristutbildningar i USA. Hon anser att juridik tillhör en humanistisk tradi-

––––––––– 
18 Amanda är tacksam för att hon kommit in på alternativt urval men säger sig förstå att andra uppfat-

tar den som fel. Detta uppfattar jag som att hon inte tycker det är rätt att på en strukturell nivå åt-
gärda ökad mångfald. 
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tion – gjord av människor, tolkad av människor, använd för och av människor. 
Enligt henne är juridisk kunskap tillfällig, kontextberoende och konstruerad. inte 
given, likaså hur den tolkas. Ökad mångfald bland juriststudenter, universitetslä-
rare, jurister och domare har utvidgat deltagande av olika sorts människor i pro-
cessen som innefattar både hur man undervisar och tillämpar juridik. Feministis-
ka kritiker av undervisning i juridik (Belenky, Clinchy, Goldberger, Tarule, 
1986) har visat på betydelsen av mellanmänsklighet, interaktion och mänskliga 
aspekter i lärprocessen och på innehållet och strukturen i undervisning i juridik. 
Genom att anta nya grupper till juristutbildningar borde det rimligen innebära att 
undervisningen utsätts för kritik, reformer och en ändring av lärprocessen. Käns-
lan av intellektuell och känslomässig förvirring som många juridikstudenter upp-
lever enligt Menkel-Meadow (1996) beror på att allt de tidigare visste tas ifrån 
dem, i juridiken finns det inget ”rätt svar”. Men, hävdar hon, genom att låta stu-
denterna få upptäcka ”sanningen” genom självkännedom undviker man den tota-
la förvirringen. Om studenterna får tala av egen erfarenhet i t.ex. medvetandehö-
jande seminarier medverkar det till att utveckla nya juridiska teorier, orsaker till 
varför man driver rättsliga processer och olika sätt att analysera gamla problem 
(ibid., 1996). Min tolkning av studenternas svar är att alla, utom Amanda, är 
överens om att i princip är mångfald kvalitetshöjande, men egna erfarenheter tas 
inte tillvara i undervisningen. Även om Rebecka säger att det man har i sin per-
sonliga ryggsäck påverkar ens prioriteringar, tror hon perspektivmångfalden är 
tydligare i ämnen med mycket värderingar, vilket jag tolkar som att hon inte 
upplever att ämnet juridik har. Medan Menkel-Meadow (1996) hävdar att stu-
denternas erfarenheter och självkännedom utvecklar bl.a. juridiska teorier, tyder 
studenternas svar på att de studenter jag intervjuat inte upplever att de är delakti-
ga i en sådan process. Rolf uttrycker det genom att säga att alla är så inriktade på 
en lösning av uppgiften: ”Men ofta är allting inriktat på lösningen av problemet 
så man drar inte så mycket slutsatser därifrån till folks bakgrunder i alla fall”. 

..man har ju så mycket serverat för sig 

Citatet är Reginas svar på frågan vad det innebär att vara etniskt svensk vid aka-
demin. Både hennes etniska och sociala bakgrund innebär att hon har så mycket 
”serverat” och kan ”koderna”, ”man vet hur man ska bete sig för att passa in”. 
De andra etniskt svenska studenterna berör enbart vad det innebär att ha eller inte 
ha svenska som modersmål. De reducerar etnicitet till enbart en språkfråga. Ing-
en av de studenter med utrikes födda föräldrar som jag intervjuat drar motsva-
rande parallell mellan etnicitet och språk, som de reguljärt antagna gör. De stu-
denter jag intervjuat med utrikes födda föräldrar, har som jag redan nämnt olika 
erfarenheter av vad deras etnicitet innebär: utanförskap, fördomar, ”ej speciell”. 
Det finns en skillnad mellan Anita och Amanda och övriga studenter med utrikes 
födda föräldrar. Anita och Amanda identifierar och definierar sig som ”invandra-
re”. Båda säger också att de som färdiga jurister vill arbeta med att hjälpa ”in-
vandrare”. Anita motiverar sitt val genom att referera till sina föräldrars utsatthet 
som nyinflyttade till Sverige. Amanda vill arbeta med att hjälpa ”kvinnor, in-
vandrare eller barn, någonting med att hjälpa i alla fall”. Hon refererar inte på 
samma sätt som Anita till sin erfarenhet. Övriga studenter med utrikes födda för-
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äldrar, som jag intervjuat, talar inte om sig själva som ”invandrare” på samma 
sätt. Anita och Amanda uttrycker även ett större utanförskap än vad de andra gör. 
Sjögren (2000) påtalar, som så många andra (t ex SOU 2006:79) att Sverige är 
uppdelat i ett ”vi” och ”dom”, ”svenskar” (underförstått ”riktiga” svenskar) och 
”invandrare”. Att ungdomar definierar sig som ”invandrarungdomar”, trots att de 
är födda i Sverige, beror enligt Sjögren på att de känner sig utestängda. De har 
lärt sig i skolan, på gatan, utifrån den nationella logiken som binder ihop nation, 
ursprung och språk att de inte passar in. Anita är tydlig med hur hon anser att 
hon och andra invandrare blir bemötta av det svenska samhället. I intervjun åter-
kommer hon vid ett flertal tillfällen till den fördomsfullhet som finns på arbets-
marknaden, i skolan och vid universitetet (alla citat har jag inte återgivit i denna 
text). Amanda uttrycker inte samma typ av strukturell fördomsfullhet eller 
diskriminering. Hon säger att umgänget med etniskt svenska studenter på pro-
grammet inte ”klickar”. Hon hade gärna sett fler invandrare på programmet för 
att minska sitt eget utanförskap och på så sätt känna sig mindre utanför. Anasta-
sia och Agnes uttrycker inget utanförskap som skulle kunna hänvisas till deras 
etniska bakgrund. Det enda Anastasia säger som kan uppfattas som att invandra-
re på något sätt missgynnas i samhället är hennes uttalande om alternativt urval. 
Hon menar att alternativt urval ”... är ett väldigt bra verktyg i början. Och alltså 
kanske inte bara för invandrare, just, men folk som har det svårare.” Hon säger 
inget som tyder på att hon själv har erfarenhet av att bli fördomsfullt behandlad 
som skulle kunna relateras till hennes etniska bakgrund. För Anastasia känns det 
naturligt att umgås med svenskar, bland invandrare känner hon sig inte hemma. 
Inte heller Agnes säger sig ha upplevt någon form av negativt bemötande. Agnes 
söker förklaringen till att hon aldrig haft problem hos sig själv. Hon är öppen 
som person och hon ”har inte upplevt sig som speciell” och hon har inte haft 
problem i skolan. Hennes uttalande är inte helt enkelt och ger flera olika tolk-
ningsmöjligheter. Innebär motsatsen, att en person som inte är öppen och annor-
lunda riskerar att bli diskriminerad och att förklaringen till detta finns att söka i 
individens personliga egenskaper? Eller har hon anpassat sig till att inte vara an-
norlunda för att bli accepterad? Annicka säger att det finns färre fack att sorteras 
in i på juristprogrammet än ute i samhället. Annickas uttalande tyder på att hon 
har erfarenhet av att bli ”sorterad” i samhället men inte vid universitetet. Orsaker 
till deras olika livserfarenheter kan jag enbart spekulera i och avstår därför ifrån 
det, jag anser det inte heller relevant i detta sammanhang. Vad som däremot är 
relevant är vilken betydelse deras olika livserfarenheter, som i sin tur är samman-
flätad med deras definition och identifiering av sig själva (Sjögren, 2000), har i 
relation till deras studiemiljö? Enligt min mening har Amandas och Anitas ”in-
vandrarskap”, inklusive ett utanförskap, bekräftas under deras studietid vid uni-
versitetet. Båda uttrycker att de inte passar in. De passar inte in och inkluderas på 
samma sätt som övriga studenter som deltagit i min undersökning. De kommer 
inte till dukat bord som Regina som har ”så mycket serverat för sig”.  
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Reskamrater i vår egen praktik 
Universitetslärares livsberättelser från högre utbildning 

Gunilla Härnsten tillsammans med Tor Ahlbäck, Maria Alm, Margareta Carls-
son, Ann-Christin Dettner-Arvidsson, Elisabet Frithiof, Claudia Gillberg, Inger 
Hellgren, Eva Klinthäll, Inga Ljung, Kerstin Pong, Birgitta Sjöblom, Birgitta Sö-
derlund-Wijk  

Vi hade i skrivuppgiften fått tillfälle att tänka på oss själva i dåtid. 
Genom våra minnen fick vi kontakt med oss själva, ibland på ett 
oväntat sätt. I det ofta hektiska arbetslivet, där vi möter och un-
dervisar en mängd studenter, hade vi själva stannat upp och för-
mått oss att ganska grundligt tänka tillbaka på den egna studieti-
den. Det var en märklig upplevelse att möta oss själva i dåtid och 
dessutom sätta ord på den upplevelsen. Och alla de möten som 
minnet stannade till vid återupplevdes och formulerades i ord, ge-
staltades på nytt. Känslor begrundades och tankar fick ord. Dof-
ter, syn- och hörselintryck mötte oss i minnesarbetet. Detta letande 
i minnet, denna konfrontation med möten i dåtid, detta utforskande 
och skrivande blev ett meningsfullt möte i sig. Det blev en utsikt 
över en spegelyta. Vi letade efter oss själva i spegeln. Vi mötte 
andra och annat i spegelbilden, i backspegeln. Vad hände när jag 
letade efter mig själv? Vem såg jag? Nog blev det ett betydelse-
fullt, överraskande, viktigt och meningsfullt möte. En av oss ställer 
inledningsvis i sin text den konkreta frågan: ”Vem är jag och var-
för?” Vilka erfarenheter har vi tagit med oss, som är betydelseful-
la att överföra till arbetet med våra studenter? Vilka konsekvenser 
får detta för våra kurser?  

Inledning

Denna text, som är en kortare och något annorlunda variant av rapporten Levt liv 
som kunskapskälla (Härnsten m fl 2007a) är skriven av 13 högskollärare som 
under hösten 2005 arbetade tillsammans i en högskolepedagogisk kurs om 5 po-
äng ”Universitetspedagogik i form av forskningscirklar” vid Växjö universitet. 
Kursen leddes av Gunilla Härnsten och det gemensamma innehållet handlade om 
att tillsammans utröna möjligheter för och intresse av att arbeta med livsberättel-
ser i de egna undervisningssammanhangen inom universitetet. Här sammanfattar 
vi våra erfarenheter av att själva skriva livsberättelser, de analyser vi gjort inom 
olika teman, men också av vilka konsekvenser detta kan ha för vår egen praktik. 
Rent konkret har skrivarbetet varit uppdelat i tre mindre arbetsgrupper som arbe-
tat sinsemellan väldigt olika. I någon av grupperna har texten gått runt, runt, i en 
annan har deltagarna i stort sett skrivit var för sig och sedan satt samman. Därför 
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varierar stilen i artikeln och det får vi betrakta som ett resultat i sig av det här sät-
tet att arbeta. Sedan har de olika texterna satts ihop och varsamt omformulerats 
av Härnsten, diskuterats av alla och sedan förändrats något igen. 

Något om universitetet som arbetsplats, betydelsen av 

forskningscirkelformen samt om livshistoria/livsberättelser 

Förändringar i universitetens roll har öppnat för – och kanske till och med nöd-
vändiggjort -nya sätt att arbeta. Det gäller generellt, men har också stor betydelse 
för hur vi arbetar vid Växjö universitet. Bland annat har det inneburit att kurser i 
högskolepedagogik förändrats till att delvis ges i form av forskningscirklar. I en 
sådan cirkel fokuserade vi helt och hållet på användningen av livsberättelser i 
undervisningen. Som en bakgrund till vad som skedde i en specifik kurs ger vi en 
bild av de olika sammanhang vi bygger på. 

Högskolan i början av 2000-talet 
Universiteten står idag inför en utmaning. Delanty (2001) hävdar att vi i inled-
ningen av 2000-talet bevittnar slutet för den kunskapssyn som etablerades i slutet 
av 1600 talet i samband med upplysningen. Då hade universiteten i stort sett mo-
nopol på kunskapsproduktionen. Kunskapen var förbehållen en liten elit och uni-
versiteten var i liten grad påverkade av det omgivande samhället. Enligt Delanty 
ingick stat och universitet ett slags pakt där universiteten förutsågs producera 
nyttig och användbar kunskap för samhället och i gengäld fick universiteten be-
hålla sin autonomi. De stora moderna rörelserna som slaveriets upphörande, ko-
lonialismen, arbetarrörelsen etc. nådde aldrig in till universiteten och kom inte 
heller att påverka dess kunskapsproduktion. 

Under 1960-talet skedde en demokratisering i samhället som även påverkade 
universiteten men det kom huvudsakligen att handla om förändringar av organi-
sationen och ett ökat inflytande för både studenter och personal. Kunskapspro-
duktionen däremot påverkades inte nämnvärt. Idag är universiteten inte längre 
ensamma om att producera kunskap utan har fått se sig utmanade av flera kun-
skapsproducenter som ofta arbetar med tillämpad kunskap kring ett problemspe-
cifikt område. Disciplinära gränser har suddats ut eller blivit otydliga när tvärve-
tenskap har blivit norm och universitetens legitimitet har ifrågasatts.  

Delanty (a.a.) urskiljer fyra faktorer som kommit att påverka förändringen av 
rådande kunskapssyn. 

� Den historiska pakt som grundlades i slutet av 1600- talet mellan 
stat och vetenskap/kunskap är sakta på väg att luckras upp.  

� Dagens samhälle har mer och mer kommit att förlita sig på kunskap 
t.ex. när det gäller ekonomisk produktion, politiska regleringar och 
vardagslivet. Vi lever i ett kunskapssamhälle. 

� Kunskap är idag mer spridd i hela samhället som en följd av mass-
utbildning, sociala protester och sociala rörelser. Akademisk  
kunskap är inte längre förbehållen en elit.  
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� Den relativa demokratiseringen av kunskap har följts av en konkur-
rens om tillgången till kunskap. 

Delantys tes är att universiteten kan komma spela en annan roll i takt med att det 
sker en ökad demokratisering av kunskap. Med demokratisering avses att fler 
och fler aktörer med skilda perspektiv deltar i den kunskapsproduktion som äger 
rum. Under förutsättning att universitetet inte längre är den avgörande samhälls-
institutionen för reproduktion av instrumentell och teknokratisk kunskap och om 
universiteten avsäger sig rollen att kodifiera en fragmentarisk nationell kultur 
kan de alliera sig med samhället. Det krävs dock att universiteten hittar en ny roll 
och en ny identitet. Universiteten måste hitta former för att använda sig av de 
nya sociala band som växer fram i det postmoderna samhället.  Samhället integ-
reras med hjälp av kommunikation. Universitetens roll är att öppna för kommu-
nikation i samhället istället för att bli en självreflekterande byråkratisk organisa-
tion. Snarare än att söka en kulturell enhet i ett konsensusbaserat samhälle är po-
ängen att värdesätta meningsskiljaktigheter och göra universiteten till en plats för 
offentlig debatt och samtidigt återupprätta erfarenhetsbaserade värden. 

Universiteten står alltså inför en förändring, från att i hög grad ensamma stått 
för kunskapsproduktion i samhället och haft en självklar legitimitet, till att idag 
vara utsatta för konkurrens av andra kunskapsproducenter och få sin legitimitet 
ifrågasatt. Målet för universitet och högskola i dagens Sverige är att öppna upp 
för nya grupper och också öka de studerandes andel av befolkningen (Prop 
2001/02:15). Det handlar inte bara om att öppna upp för nya grupper utan det 
krävs också av universiteten att man låter sig påverkas av det omgivande samhäl-
let och tar till vara andra perspektiv på kunskap än de som hittills traditionellt 
förknippats med universiteten, samtidigt som man också utvecklar andra former 
av lärande. Ett sätt att ta tillvara människor kunskaper är att arbeta med forsk-
ningscirklar.  

Dominicé (1990) skriver att ”Learning for adults takes place in the global con-
text of their lives” (s. 202). Deltagarnas tidigare erfarenheter är centrala i högre 
utbildning eftersom de då i ännu högre grad organiserar om och utvecklar det de 
redan kan. Meningsskapandet sker i ett sammanhang mellan den studerande och 
dennes erfarenheter och kursen/utbildningen. Om detta inte sker får den stude-
rande svårt att integrera skola/utbildning med övriga delar av sitt liv, något som 
en av Dominicés studenter ger uttryck för med orden ” … school was a part of 
my life, but my life was not part of school” (a a, s 201).  

Forskningscirkel vid universitetet 

Enkelt kan forskningscirkeln beskrivas som en studiecirkel där en eller flera 
forskare ingår (Holmstrand & Härnsten 2003). Forskningscirkeln utgår alltid från 
något gemensamt problem som ska belysas för att på så sätt öka kunskapen om 
det. Det handlar i grunden om ett forskande förhållningssätt. Traditionella uni-
versitetsstudier utgår sällan från de erfarenheter som de studerande bär med sig 
in i undervisningen och den kunskap som studenterna förväntas tillägna sig är 
framforskad och förmedlad av andra. Nitch (1990) formulerar det som att ”Det 
finns en tendens i vårt samhälle att tillskriva vetenskaplig kunskap en högre dig-
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nitet än erfarenhetsbaserad kunskap”. Forskningscirklar handlar om kunskaps-
möten där deltagarnas erfarenheter är utgångspunkt för det som ska studeras. 
Deltagarna får arbeta med frågeställningar som delvis väcks av dem själva, bear-
beta dessa ur olika perspektiv samt i mötet med olika teorier utveckla ny kun-
skap.  

Forskningscirklar ger enligt Holmstrand och Härnsten (a a) möjligheter för 
kritiskt kunskapsarbete med demokratiska utgångspunkter. En demokratisk pe-
dagogik handlar om att deltagarna får tänka självständigt, analysera och proble-
matisera utifrån egna erfarenheter samt bryta dessa mot erfarenheter från övriga 
deltagare i gruppen. I den nu aktuella forskningscirkeln har yrkeskunnandet varit 
i fokus, både när det gäller deltagarnas profession som universitetslärare och de 
möjligheter och begränsningar som det utbildningssammanhang som vi befinner 
oss i utgör. Det faktum att kursen varit utformad som en forskningscirkel innebär 
också att alla deltagit på lika villkor, det vill säga att den som formellt haft status 
som kursledare/forskare också skrivit och analyserat sin egen berättelse. 

Praktisk yrkesteori 
Vi som deltagit i denna forskningscirkel har samtliga anknytning till institutio-
nen för pedagogik i Växjö där vi är verksamma som utbildare eller forskarstude-
rande. Vi arbetar alla med professionsutbildningar. Kanske blir det därför extra 
tydligt inom vårt område att det finns dimensioner i ett yrkeskunnande som kan 
vara svårt att föra vidare i den sk. traditionella undervisningen. Lauvås & Handal 
(1993) använder sig av begreppet ’praktisk yrkesteori’ för att diskutera hur en 
yrkesroll byggs upp, vidmakthålls eller förändras (se även Goodsson 2005). Den 
praktiska yrkesteorin kan vara ganska omedveten och svår att verbalisera. Den 
blir synlig i konkreta situationer och kan då bli tillgänglig för reflektion. De på-
pekar också att skillnaderna mellan kunskaper, erfarenheter och värderingar är en 
analytisk åtskillnad, i verkligheten är de sammanflätande. Dessutom ingår indi-
viden i ett kollektiv. Man är också en samhällsmedlem och den praktiska yrkes-
teorin utvecklas i samspel med andra. Denna praktiska yrkesteori är dynamisk 
och föränderlig och påverkas av nya upplevelser och erfarenheter. Människors 
praktiska yrkesteorier kan uppvisa stora likheter, men är aldrig identiska. 

För oss blir det då uppenbart att det i en yrkesutbildning också måste finnas 
inslag där studenternas egna erfarenheter tas till vara eftersom dessa ligger till 
grund för hur man kommer att tillägna sig en yrkesutbildning och i förlängning-
en utöva sitt yrke. Det är viktigt att bidra till att studenterna synliggör sina egna 
värderingar och bevekelsegrunder för sitt handlade och val av t.ex. utbildning. Vi 
har alla erfarenheter av att ha gått i skolan, vilket naturligtvis kommer att påver-
ka oss både i en utbildning till lärare och överhuvudtaget i fortsatta utbildnings-
sammanhang. Vilka föreställningar finns t.ex. hos de enskilda studenterna om 
vad det innebär att studera vid en högskola och vilken syn har man på kunskap?  
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Livshistoria
I den här nu aktuella forskningscirkeln har fokus legat på livshistorieansatsen 
som ett pedagogiskt arbetssätt.  Kan man som lärare låta sig inspireras av livshi-
storia i undervisningen? På vilket sätt kan den i så fall hjälpa till att fördjupa stu-
denternas förståelse och beredskap för det kommande yrket?  Det finns en hel del 
exempel där man använt sig av eller låtit sig inspireras av livshistoria i undervis-
ningssammanhang. Vi har inom kursens ram framför allt tagit utgångspunkt i de 
verksamheter som bedrivits av Pierre Dominicé, Agniezka Bron och Gunilla 
Härnsten samt den tradition som Frigga Haug företräder. 

Några av de texter som fungerat som inspiration i vårt gemensamma arbete 
har varit: 

Pierre Dominicé (1990) där han beskriver hur han utvecklade en egen arbets-
gång, Educational biography som en speciell version av livshistorieansatsen för 
att deltagare i olika utbildningar, tillsammans i grupp, skulle ges möjlighet att re-
flektera över sitt eget lärande. Hans utgångspunkt var en kritik mot det traditio-
nella sättet att utvärdera utbildningar på, där fokus låg på dessa utbildningspro-
grams effektivitet. Inom sådana gavs inga svar på hur eller varför människor för-
ändrar sina professionella attityder eller sig själva. Det fick honom att börja ut-
forska själva lärandebegreppet inom fältet vuxenutbildning och att successivt ut-
veckla sin metod tillsammans med studenter. 

Agnieszka Bron-Wojciechowska (1992) skriver om hur hon har använt Life 
history inom folkhögskollärarlinjen i Linköping. Syftet med att använda Life his-
tory är enligt Bron-Wojciechowska att den studerande ska utveckla sitt själv-
medvetande, lära sig om vuxenpedagogiska processer, lära känna de andra, egna 
och andras inlärningserfarenheter och upplevelser, lära sig fungera i gruppen, bli 
medveten om sitt eget lärande och liv och på så sätt bli ägare av sitt eget liv, lära 
sig en samhällsvetenskaplig forskningsmetod samt öka sin förståelse för blivande 
elever. Utgångspunkten Bron-Wojciechowska har är att läraren är övertygad om 
att alla har en intressant berättelse att berätta, att reflektionen över sig själv och 
andra skapar bra förutsättningar för lärande och förståelse av sitt eget liv och sin 
egen person samt att när man berättar för andra och lyssnar på andra skapas bra 
förutsättningar för gruppsamarbete. 

I ett arbete av Gunilla Härnsten (2005) beskrivs hur en grupp blivande biblio-
tekarier har arbetat med egna livsberättelser. Av detta framgår att deltagarna 
hade fått en ökad självinsikt. De framhöll också att de egna erfarenheterna av lit-
teratur och läsning såsom de framstod i berättelserna kunde vara värdefulla kun-
skaper när man skulle möta människor i sin framtida yrkesroll. 

Även texter kring minnesarbete (Haug 1985, 1998) fanns med. Minnesarbete 
har även i Sverige mest använts inom kvinnogrupper, både som forskningsmetod 
och som medvetandehöjande arbetssätt. Karin Widerberg (1995) och Johanna 
Esseveld (1999) är ett par av de forskare som förknippas med forskning om och 
med minnesarbete. Även här är det naturligtvis helt legitimt att använda hela el-
ler delar av ansatsen för att kunna arbeta med erfarenheter från deltagares egna 
liv. I detta sammanhang där vi fokuserade på högre utbildning har våra minnen 
också kunnat fungera som en slags exemplariska utgångspunkter för att förstå det 
personliga i ljuset av det samhälleliga. 
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Vår procedur och hur vi har arbetat med den 

Att börja tänka på sin livshistoria 
Vid första mötet i kursen startade vi med att fundera över vår kunskapsväg till 
högre studier genom att visualisera detta i en enkel teckning, en slags livslinje 
där vi markerade minnen som vi gav särskild betydelse. Därefter samlades vi i 
mindre grupper där vi berättade för varandra. Vi satte ord på våra bilder och vi 
fick möjlighet att tänka till ytterligare en gång. Vi hade börjat bearbeta vårt min-
ne.

Nästa steg i kursen var att skriva vår egen livsberättelse. Vi hade cirka tre 
veckor på oss för att skriva, bearbeta och läsa texten. För varje gång texten lästes 
dök nya minnen upp. ”Händelser, möten, tankar och upplevelser – allt inarbetas 
i det som blir en livshistoria” (Jenner 2000 s. 7). Huvudtemat var ”Erfarenheter 
av högre utbildning”. En av deltagarna väckte frågan – Vad är högre utbildning? 
Finns det något som är lägre utbildning? I våra livsberättelser framgick senare att 
de flesta av oss hade fått mycket av ”högre utbildning” genom våra olika livs- 
och yrkeserfarenheter.  

Vi delgav varandra våra livsberättelser via e-post. Det var mycket spännande 
att läsa varandras texter. Det visade sig att några hade startat sin livsberättelse 
med uppväxttiden och de första erfarenheterna av skola och lärande. Vid bear-
betning av minnet via bild, muntlig redovisning och skrivandet av texten växer 
händelser fram som varit gömda långt inne i vårt medvetande.  

För en del av deltagarna var det inte helt klart - Vad vi skulle skriva och Hur 
dessa texter skulle användas. Detta gav en osäkerhetskänsla. Vi diskuterade 
mycket med varandra om hur vi skulle skriva och vad vi skulle skriva om. Efter 
att ha läst varandras texter och Group reflection through life histories (Dominicé 
1990) var vi flera som kände att vi ville bearbeta våra texter mera. Men den ur-
sprungliga texten fick utgöra grunden för vårt fortsatta arbete, kanske mest av 
tidsbrist, men också för att det var så vi hade våra minnen från början. 

Hur var det att skriva en livsberättelse? 
Vi skrev också var sin kort text om hur det var att skriva sin livsberättelse, och 
det blev i sig ett intressant område att belysa. Själva formen förändrade synen på 
att skriva. En uttrycker: Att påbörja ett skrivande här i universitetsvärlden kan 
jag ibland uppleva som kravfullt och begränsande men den känslan fanns inte 
inför detta skrivande. Och en annan beskriver ett val: […] jag kände att jag ville 
bli fri från den bundna formen av skrivande. Minnet är givetvis en viktig faktor 
när man skriver en livsberättelse och den form vi använde med att rita och berät-
ta för varandra öppnade genast minnenas bod: När vi delgav varandra våra olika 
berättelser utifrån de bilder vi startade kursen med, dök det redan då upp en mas-
sa tillägg som jag själv inte hade kommit ihåg. Sinnenas betydelse är mångom-
vittnad (se t ex Köhler & Härnsten 1996) och formulerades även här: Jag upp-
levde minnen av känslor, lukter och synintryck. Jag blev också förvånad över hur 
många minnen som helt plötsligt blev synliga, händelser som jag inte hade tänkt 
på under många år. Några av reflektionerna kring det vi hade skrivit handlade 
också om känslor, reflektion och svårigheter i sammanhanget. 
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Vi hade i skrivuppgiften fått tillfälle att tänka på oss själva i dåtid. Genom 
våra minnen fick vi kontakt med oss själva ofta på ett oväntat sätt. I det ofta hek-
tiska arbetslivet, där vi möter och undervisar en mängd studenter, hade vi själva 
stannat upp och förmått oss att ganska grundligt tänka tillbaka på den egna stu-
dietiden. Det var en märklig upplevelse att möta oss själva i dåtid och dessutom 
sätta ord på den upplevelsen. Och alla de möten som minnet stannade till vid 
återupplevdes och formulerades i ord, gestaltades på nytt. Känslor begrundades 
och tankar fick ord. Dofter, syn- och hörselintryck mötte oss i minnesarbetet. 
Detta letande i minnet, denna konfrontation med möten i dåtid, detta utforskande 
och skrivande blev ett meningsfullt möte i sig. Frigga Haug (1998) belyser detta 
minnesskivande. ”Minne är inte bara en fråga om att komma ihåg. Det handlar 
också om hur vi efterhand ser på våra minnen. Nya upplevelser förändrar oss 
själva - både individuellt och kollektivt - och därmed förändras vår syn på det vi 
upplevt.” (a a, s 3) Det blev en utsikt över en spegelyta. Vi letade efter oss själva 
i spegeln. Vi mötte andra och annat i spegelbilden, i backspegeln. Vad hände när 
jag letade efter mig själv? Vem såg jag? Nog blev det ett betydelsefullt, överras-
kande, viktigt och meningsfullt möte. En av oss ställer inledningsvis i sin text 
den konkreta frågan: ”Vem är jag och varför?”. ”Att arbeta med minnet och 
skapa minnen är ett teoretiskt arbete som består i kritik, dialektik och frigörelse 
– allt i ett.” säger Frigga Haug (s 15). Vilka erfarenheter har vi tagit med oss, 
som är betydelsefulla att överföra till arbetet med våra studenter? Vilka konse-
kvenser får detta för våra kurser? Även detta blir våra funderingar långt fram-
över. 

Vad har vi berättat? Varför har vi valt att berätta det vi gjort? 
Frågan vad vi har valt att berätta och varför vi har berättat det vi gjort är central 
för att förstå det som har berättats. Om våra liv hade funnits inspelade så skulle 
de olika delar vi valt att berätta om i relation till högre utbildning kunna ifråga-
sättas eftersom så mycket utelämnats och andra yttre betraktare skulle fundera 
över varför just dessa händelser tagits med. Varför vi valt de olika delarna har 
delvis med våra minnen att göra. Vissa händelser har funnits tydligare kvar i vårt 
medvetande och vi har valt att berätta dem. Andra händelser har varit lika tydliga 
i relation till högre utbildning men vi har valt vid framställningen av oss själva 
att inte ta med dem. Andra händelser har fallit i glömska för att vi kanske inte har 
förstått hur betydelsefulla de varit för våra fortsatta val och våra erfarenheter av 
högre utbildning. Dessa minnen har naturligtvis stor betydelse för oss som indi-
vider men är inte tillgängligt material och är inte syftet med arbetet. Vi har till 
största delen utgått från de skrivna berättelserna och det material som finns i dem 
som den tillgängliga empirin. I gruppen makt och strukturer har vi dock fortsatt 
samtalen och skrivit nya textavsnitt i samband med våra gruppmöten och vår 
gemensamma bearbetning. 

Gemensam analys 
I analysen av de olika berättelserna sker tolkningar av det som är skrivet. Hur 
skall detta förstås? Vad avses? Går det att sammanföra dessa olika beskrivningar 
till en gemensam kategori? Problem som finns när författaren även är med och 
tolkar materialet där en del av empirin är dennes egen livsberättelse kan vara 
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både en styrka och svaghet i arbetet. En styrka som även Bron-Wojciechowska 
(1992) tar fram som ett syfte för livsberättelser i folkhögskollärarlinjen är att bli 
medveten om sitt eget lärande och liv och på så sätt bli ägare av sitt eget liv. 
Dominicé (1993) skriver ”it allows participants to be in charge of their lives and 
to become more personal and creative in their relationship to knowledge” (s. 
198). Billy Ehn framhållet i Livet som intervjukonstruktion (1992) ”att var och 
en noggrant redovisar sitt arbetssätt” (s. 205) när livshistoriska intervjuer och 
självbiografiska berättelser används som metod och att ”… man får göra vad 
man vill, bara man förklarar hur man gjort det” (s. 217). 

Det som förs fram som väsentligt är att minnen, när de genom ett intensivt 
minnesarbete tillåts komma till ytan och sedan bearbetas tillsammans med andra, 
kan relateras till många olika, inte minst samhälleliga, företeelser. Begrepp som 
”tid och rum” och deras innebörd blir verkliga eftersom den egna berättelsen inte 
längre är något som för en lösryckt existens i den egna nya medvetenheten. Det 
är det enskilda i våra berättelser som kan få stor betydelse när det speglas mot 
andras minnen och sätts i ett konkret sammanhang.  

Ytterst kan alltså denna metod ’livsberättelser’ eller ’livshistorisk metod’ även 
handla om hur formen för kunskap påverkar kunskapsinnehållet; men inte enbart 
för studenterna som är del av den organisationsstruktur som ett universitet utgör, 
utan även för oss som är bärare – vare sig vi vill eller ej – av denna struktur, 
samtidigt som vi, i varje fall gentemot studenterna, är ägare av en viss massa 
kunskap. Frågan som kanske ställer sig då är om livsberättelser enbart är en me-
tod? En bild börjar träda fram som visar att livsberättelser även handlar om en 
utmaning av rådande organisationssystem i sig. Den tar avstånd från massunder-
visning eller traditionell kunskapsförmedling. Den handlar inte heller om en van-
lig, om än aldrig så öppen seminarieform. 
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Livsberättelser om erfarenheter av högre utbildning får olika 

teman

Efter ingående diskussioner enades gruppen om att gå vidare i arbetet genom att 
fokusera på några teman som framstod som viktiga i texterna. En tavla full med 
innehåll av allt som vi kunde utläsa ur texterna formaliserades sedan till tre hu-
vudteman: Motivation och drivkrafter, Möten och Makt och strukturer. Dessa är 
ju på intet sätt exkluderande, utan mycket av det som räknas till ett tema kan 
också finnas i de andra. Vi hade också formulerat viktigt innehåll som kunde ut-
göra underlag för tolkningarna inom respektive tema. Allt synliggörs i denna fi-
gur 

Högre utbildning/kunskapssyn/skrivande/etiska frågor 

Figur 1. Illustration av innehållet i diskussionen där de olika temana utkristalliserades 

Samtliga deltagare valde ut det tema, som de såg som det viktigaste och tydligas-
te i den egna texten. På så sätt utkristalliserade sig på ett enkelt sätt tre grupper, 
dessutom inbördes ungefär lika stora, vilka kunde fortsätta bearbetningen av tex-
terna. De olika grupperna hade olika sätt att gripa sig an berättelserna.

Själva livet 

Lust

Innehåll 

Miljöer 

Viktiga personer 
(universitetslära-

Sinnenas betydelse 

3. Makt 
Ramar/strukturer 

2. Möten

1. Motivation/drivkraft 
    Självtillit 
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Motivation
En grupp valde temat ”Motivation”. Vid bearbetningen av våra berättelser hade 
alla i gruppen läst igenom varandras texter ytterligare minst en gång. Var och en 
hade förberett sig genom att förbereda en sammanfattning av vad man som läsare 
hade funnit som centralt i varje studiekamrats text utifrån vårt valda tema ”Moti-
vation”. När en person hade sammanfattat fyllde nästa person i gruppen på med 
det som denne hade sett som det centrala osv. Någon turordning för vem som 
skulle inleda sammanfattningarna hade inte gjorts upp på förhand utan skedde 
vid själva mötet. Under denna genomgång fick textförfattaren enbart lyssna och 
vänta med kommentarer tills samtliga i gruppen hade sagt sitt om texten. Efter 
genomgången av varje text diskuterades och kommenterades innehållet.  Gemen-
samt skapade vi en tankekarta och försökte hitta olika och gemensamma teman i 
texterna som kunde belysa motivationens faktorer som framkommit i texterna.  
Vid analysen av varandras texter i den mindre gruppen kände vi oss alla tagna av 
att någon annan hade lagt ner tid och intresserat sig för just min text. Vi var ock-
så frapperade av att deltagarna i gruppen hade fångat upp så mycket av vars och 
ens tankar i det skrivna och kunnat läsa så mycket mellan raderna. Detta var inte 
någon negativ upplevelse utan snarare tvärt om. Den osäkerhet vi hade känt i 
början av vår kurs, när vi inte visste vad texterna skulle användas till, hade under 
de veckor vi arbetat med livsberättelsen bytts mot förvåning att våra texter kunde 
spegla så mycket och användas på så många olika sätt. I analyserna har vi utgått 
från våra samlade erfarenheter och kunskaper vilket är vanligt i bearbetningen av 
livsberättelser (Ehn 1992, Bron-Wojciechowska 1992). 

Motivation i relation till våra livsberättelser 
Vad kan man då ut få ut av att analysera fyra livsberättelser med fokus på högre 
utbildning? Via den process som tidigare beskrivits kunde vi i gruppen hitta någ-
ra gemensamma beskrivningar av begreppet motivation, dvs. det som vi tycker 
oss ha sett i våra berättelser som exempel på och en konkretisering av begreppet. 
Vi menar att motivation som det framställs i våra lärandebiografier handlar om 
att motivation 

� har sitt ursprung i ett möte 
� handlar om en vilja att förstå 
� handlar om en vilja till förändring 
� handlar om utmaning 

Möten
En annan grupp valde temat Möten och bildade en grupp om fem personer. I 
denna grupps fem texter kunde vi alltså vid en ny genomläsning identifiera flera 
möten, faktiska möten som ägt rum under vår respektive högre utbildning och 
som vi nu på nytt gestaltat i våra texter. Mötena framstod i texterna i ”en socialt 
konstruerad och situationsbunden språkligt stiliserad version…” (Ehn, 1992, 
s.215) framställda genom ”… en av flera möjliga berättelser…” (a a, s 215). I 
begreppet möte kunde vi så inordna olika sorters möten, konfrontationer och 
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krockar med personer, miljöer, företeelser och ting, framställda så som vi valt att 
skriva om dem.  

I våra fem texter hittade vi dessa olika sorters möten och vi letade efter det 
som var viktigt i alla våra omskrivna möten. Flera aspekter trädde fram: Kun-
skap, Lärande, Utveckling, Utmaning, Respekt, Uppmuntran, Bekräftelse, Del-
aktighet, Hopp, Ansvar, Förväntan, Meningsfylldhet och Empati. Våra skildrade 
möten kännetecknades av att vi kunde finna olika grad av sådana aspekter eller 
en uppenbar brist på någon sådan aspekt. För att komma vidare med våra texter 
och vårt skrivande beslöt vi att var och en av oss skulle välja någon eller några 
av de tretton aspekterna. När vi gjort våra val visade det sig att de tio första 
aspekterna kom i fråga medan de tre sista lämnades därhän. Var och en av oss 
läste ånyo gruppens samtliga fem texter med dessa nya individuellt utvalda glas-
ögon och letade efter uttryck för eller brist på respektive aspekt. 

Vid nästföljande gruppseminarium för oss fem diskuterade vi sådana mötens 
betydelse och innebörd för oss. Det handlade om givande, tillfredsställande och 
på så sätt utvecklande möten, men även om möten som innebar frågor, grubble-
rier och en rad mödosamma och mer eller mindre negativa känslor. I möten av 
sistnämnda slaget hade vi också hittat ett lärande, ibland dyrköpt, men i efter-
hand värderat. Frågan ställdes också varför vi fastnat för detta med möten och 
varför vi valt bort deltagande i grupperna kring de två andra temana. Vad mötte 
vi i texterna som gjorde att vi fastnade för temat Möten? Som en djup underton i 
texterna låg mötet med oss själva. Låt oss något utveckla detta som var så viktigt 
för oss. Vi var något viktigt på spåret. Och här ägde förvisso ett viktigt lärande 
rum. ”…(R)eflektion över sig själv och andra skapar en bra förutsättning för 
lärande och förståelse av sitt eget liv och sin egen person…” (Bron-
Wojciechowska, 1992, s.48). 

Ramar/strukturer och makt 
Deltagarna i en tredje grupp av fyra deltagare med var och en sin livsberättelse 
valde att fokusera innehållet på Ramar/strukturer och makt. Vi läste ingående 
varandras berättelser igen och vid vår första gemensamma träff hade vi en uppsjö 
av frågor till varandra. Tiden rusade i väg och vi var uppfyllda av minnen, analy-
ser och insikter. Det var i detta sammanhang som vi också började flytta fokus 
från den makt vi hade utsatts för på olika sätt och i olika sammanhang, till det 
motstånd och den motmakt som vi uppammat. Det blev nämligen så uppenbart 
genom våra samtal hur mycket av den arten det ändå funnits under våra respekti-
ve liv, inte minst inom utbildningar. Detta var särskilt intressant eftersom det 
dominerande mönstret utmärks av våra behov av att ”vara duktig”, det vill säga 
att visa att vi dög, att vi kunde knäcka koden och anpassa oss efter de institutio-
nella kraven trots att innehåll och arbetssätt under våra studieår egentligen inte i 
grunden var utformat efter våra liv och erfarenheter (jfr Smith 2005). Vi började 
söka efter vad i våra erfarenheter, på individnivå, organisationsnivå och sam-
hällsnivå, som bidragit till att vi kunnat kontra med motstånd respektive mot-
makt. Vi skrev nya texter och frågade oss hur motmakt uppstår. När vi sedan 
skrev vår gemensamma text blev frågan om hur motmakt kan uppstå vid olika ti-
der och på olika platser en av några viktiga rubriker att utgå från.  
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Vår text handlar om makt och motmakt, men inte vanmakt, i olika tider och 
platser – (tvivel, konflikt, motstånd, maktkamp). Vi har blandat stadier i våra re-
spektive liv, olika tidsperioder och även olika platser. Vid ett tillfälle tog vi del-
vis stöd i Bernsteins (1977) Class, codes and control för att på så sätt kunna syn-
liggöra vilka koder vi varit en del i och hur vi reagerat på dem. När vi gick ige-
nom våra respektive skolgångar och dess utformning är det uppenbart vilken be-
tydelse tid och rum, men även lärarnas personligheter, haft för hur de utformas. I 
alla berättelserna finns det såväl glädje och uppmuntran, stolthet och kunskaps-
törst som meningslös inlärning, alienation, djup förödmjukelse och direkta re-
pressalier. På något sätt har denna blandning av erfarenheter ändå lett fram till att 
vi nu alla är verksamma inom högre utbildning, som doktorander, forskare och 
lärare i olika kombinationer.   

Varifrån kom kraften och själva idén till motmakt? Frågorna hopade sig och 
några entydiga svar kan knappast skönjas. Vilken betydelse fick t ex ett första 
möte med universitetsstudier utformade som extrem korvstoppning av en gigan-
tisk stoffmängd? Ett stoff på förhand så definitivt fastslaget, att det föreföll gjort 
av en högre makt? Alltså ett i allra högsta grad utifrån definierat innehåll och 
därmed en stark klassifikation (Bernstein 1977). 

Konsekvenser 
Vad gör vi med våra minnen? Bidrar de till något i ett större eller specifikt sam-
manhang i den så kallade högre utbildningen? Gör vi många efterkonstruktioner 
och i så fall vilken betydelse har dessa för vår självbild om hur vi är som högsko-
lelärare och forskare idag? Blir vi bättre människor av att minnas? Övertygelsen 
har vuxit fram att minne visst kan frigöra tankar och resurser som vi inte riktigt 
visste fanns där. Mönster i det egna beteendet (i ett utbildningssammanhang) ut-
kristalliseras, vilket kan leda till intressanta frågeställningar om den egna prakti-
ken.  

Erfarenheter av att arbeta med livsberättelse som metod 

När man ska använda en ny metod vid undervisning är det mycket värdefullt att 
själv ha fått pröva och arbeta med denna metod, att ha egna erfarenheter. Denna 
kurs, där vi själva har fått arbeta med livsberättelsen som metod, har gett oss 
värdefulla erfarenheter, både positiva och negativa. I gruppen har vi upplevt att 
detta är en mycket bra form att få studenter – i det här fallet oss själva - att enga-
gera sig i sitt eget lärande samt lära känna sig själv, vilket är viktigt för de pro-
fessioner vi utbildar studenter för (lärare, behandlare osv.). Livsberättelsen skrivs 
i jag-form, vilket av många kan uppfattas som främmande och svårt. Mycket av 
det man skrivit både i skolans värld och vid högre studier skrivs i redovisande 
form, man återger, berättar och reflekterar kring andras texter. Det är svårt att 
sätta sig själv i centrum (Ehn 1992). Våra egna upplevelser av att skriva har vari-
erat men gemensamt för oss har varit att formen att skriva i jag-form har ställt 
andra krav på oss. Den ovana situationen att skriva med utgångspunkt från sina 
egna erfarenheter och upplevelser fick oss att reflektera kring frihet i relation till 
den mer akademiska skrivformen. 
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Vi har också upplevt att det är viktigt att veta varför man skriver, för vem man 
skriver och vad det skrivna ska användas till. Att man från början undersöker om 
alla vill vara med och kommer överens om vilka etiska regler som ska gälla är 
också faktorer som är viktiga att ha i åtanke. Det måste t.ex. vara klart för alla 
inblandade att det som berättas, både skriftligt och muntligt, enbart behandlas 
och tas upp inom gruppen. 

Vår grupp har varit relativt homogen; samtliga i gruppen var vana skrivare, 
hade ungefär liknande bakgrund vad gäller studier och hade mångårig erfarenhet 
från undervisning. I en av livsberättelserna framkom just detta, att diskussioner i 
grupp underlättas om gruppen är något så när homogen. Vi får alltså inte glöm-
ma att utgångsläget för oss i denna grupp skiljer sig ifrån de grupper av studenter 
vi tar emot där erfarenheter, ålder, ursprung och vana vid skrivande kan vara 
väldigt skiftande. 

Vad betyder det då att motivation varit ett av de viktiga begreppen i våra livs-
berättelser och hur kan det påverka oss i vår lärargärning? När vi som lärare mö-
ter nya studenter är det viktigt att ha våra resultat i minnet. En ganska vanlig tan-
ke är att man som lärare tänker sig att studenter söker en yrkesutbildning för att 
de är motiverade att utbilda sig till just det yrket. Det motivet finns förstås, men 
vi har också i våra egna berättelser sett att det kan finnas flera olika anledningar 
till att söka till högre utbildning. För oss som lärare blir det då viktigt att kunna 
ta vara på de olika drivkrafter som studenterna har och att kunna anpassa kurser-
nas uppläggning efter det. Ett sätt kan vara att låta studenterna, genom att skriva 
sina egna lärandebiografier, undersöka sina egna drivkrafter till varför man söker 
sig till utbildning. Dessa drivkrafter kan vara undermedvetna och inte helt tydli-
ga. Pierre Dominicé (2000) skriver att vuxna oftast är väldigt oklara över vilka 
behov de har och först månader efter att de har börjat kan det stå klart vad de 
egentligen letade efter. Idag är utbildning en del av marknaden. ”Kunden” har 
frihet att välja bland det utbud som finns i utbildningskatalogerna och som bäst 
motsvarar dennes behov. På detta sätt filtreras den enskildes behov i förhållande 
till de utbildningar som presenteras.  Dominicé framhåller att vuxnas förvänt-
ningar oftast är skapade av utbildningsorganisationen och att vuxnas behov mer 
ska ses som en reaktion på vad som är frambringat inom den referensram och 
den typ av utbildningsprogram som erbjuds, snarare än som ett utryck för den 
enskildes önskningar eller mål.  

Konsekvenser för oss som utbildare 
Med bakgrund av de erfarenheter vi fick av att arbeta med livsberättelser samt 
hur våra olika teman kan ses i relation till högre utbildning ställer vi oss frågan 
vilka konsekvenser dessa erfarenheter kan få för oss som lärare. Hur kan kurser 
inom universiteten organiseras för att ta tillvara studenternas erfarenheter utifrån 
vilka vi tillsammans med studenterna kan utveckla meningsskapande processer? 
Hur kan vi använda studenternas erfarenheter i undervisningen för att öka moti-
vation och fördjupa lärandet? Är livsberättelser och forskningscirklar en använd-
bar metod? Vi känner igen oss i Pierre Dominicés ord: 

”I do not want to deny the contribution of instrumental learning, 
but what comes out of the research done with educational biogra-
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phies confirms the idea that adult learning is deeply rooted in the 
experiences of life history. Well-structured teaching content does 
not guarantee efficiency in adult learning, which is a kind of self-
educative process. In the formal context of teaching, adults never 
learn without reorganizing the content of what they have heard or 
hear. Adult education should, then, also be an opportunity for 
adult learners to be more aware of what they already know, of the 
way they want to continue their education, and what they hope to 
accomplish beyond the fantasies they have about their future.” 
(Dominicé 1990, s 210) 

Vår uppgift blir därför att skapa ett möte där studenten blir varse sina egna erfa-
renheter, kunskaper och motiv för att sedan kunna bygga vidare på. Att lära kän-
na sig själv är också viktigt när man ska arbeta med människor som t.ex. lärare 
eller behandlare. Människosynen, kunskapssynen och synen på lärande är inte 
bara en teoretisk kunskap i dessa yrken utan även något som ska komma till ut-
tryck i praktisk handling: ”It is a method of critical reflection through which the 
theoretical questions of epistemology become an existential debate about the 
meaning of adulthood.” (Dominicé 1990, s 211)

Att skriva sin livsberättelse sätter igång många tankar, gamla minnen väcks 
till liv och det finns en risk för psykologisering, vilket inte är meningen.  Det 
gäller därför att man som lärare är beredd att ta emot en livsberättelse och kunna 
hantera denna ur ett pedagogiskt perspektiv. Såväl läraren som alla deltagare i en 
kurs där livsberättelse används måste vara klara över förutsättningarna. Det ska 
tydligt framgå varför man skriver, för vem man skriver och vad det skrivna ska 
användas till.  Vilket är det egentliga syftet med livsberättelsen?  Här är det ock-
så viktigt att avgränsa det tema livsberättelsen ska handla om. Om vi använder 
livsberättelser som undervisningsform med våra studenter på samma sätt som vi 
har gjort, är det också viktigt att vi har tänkt igenom vad det skrivna ska använ-
das till och hur det ska behandlas i gruppen, de etiska reglerna. Hur ska berättel-
serna redovisas? Vilket fokus ska livsberättelserna ha? Hur får vi studenterna 
motiverade till detta? Vill alla vara med ? 

Vad som beskrivs i våra livsberättelser är nära knutet till den process som 
handlar om det livslånga lärandet. Ny kunskap, nya perspektiv genom mötet med 
litteratur, människor, nya kulturer m.m., utmanar tanken, vår egen utveckling, 
vår egen kultur och den verksamhet vi  arbetar i. Behovet av att få vara med, att 
kunna påverka utvecklingen är en drivkraft som uttrycks i våra livsberättelser på 
olika sätt, tillsammans med andra människor, men också som egna individer. 
Dominicés beskrivning om vårt behov av att drömma (se ovan) är kanske också 
en sådan drivkraft, då vi här vågar sträcka oss utanför våra egna begränsningar, 
vilket kanske är en förutsättning för att få kraft att ”våga förändra”, att utmana 
oss själva. 

I våra livsberättelser framträder att ju högre upp i utbildningshierarkin vi 
kommer, desto viktigare syns kamraternas påverkan och betydelse, samt det an-
svar vi själva måste ta för lärandet. Tidigare var det de människor som stod oss 
närmast som var viktigast för lärandet. Men också de signaler läraren ger för att 
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vi ska bli sedda och känna oss betydelsefulla. Interaktionen och samspelet mel-
lan människor som möts blir allt viktigare ju högre utbildningsnivå vi når.  

Genom de möten som beskrivits ovan har vi alla, som skrivit vår livsberättelse 
om högre utbildning, påverkats mer eller mindre under olika perioder i vårt 
lärande och vår utveckling. Inte förrän vår livsberättelse nedtecknats går det att i 
viss mån synliggöra den påverkan, som olika möten haft på vårt lärande och vår 
utveckling. 

Hur hanterar vi som universitetslärare makt och motmakt idag? 
Bilden av makt och motmakt har fördjupats genom denna genomgång, trots att 
det mycket handlar om berättelser som kommit ganska spontant. Är det ändå så 
att det finns mer styrka och förmåga hos individer att genomskåda och även kun-
na utgöra en potential för förändring än vad som oftast framskrivs? Hur kan/ska 
vi i så fall använda detta i undervisningen? Vad betyder det för blivande lärare i 
lärarutbildning och i högskola? Vad gör vi i dag? Hur anpassade är vi i våra ut-
bildningar och vilka möjligheter erbjuder vi studenterna att se igenom de struktu-
rer som omger och begränsar våra utbildningar och liv? Hur hanterar vi som uni-
versitetslärare makt och motmakt idag? Var står vi, vad gör vi, vilken roll spelar 
vi som lärarutbildare? Så här formulerar en deltagare det: 

Jag har viss makt över innehållet, jag har viss makt över arbets-
formerna och jag sätter betyg - naturligtvis. Maktfunktionerna 
påminner starkt om dem man har som lärare i skolan fast i en an-
nan kontext. Begränsningarna vad gäller makt är också likartade. 
Jag saknar inflytande över organisationen i stort, jag sitter och 
sprattlar i strukturer som är resultat av politiska beslut och aka-
demiskt maktspel och har att navigera så gott det går i den posi-
tionen. Mina möjligheter att påverka och utmana systemet i stort 
är små - mina möjligheter finns inom ramen för utformningen av 
enskilda kurser, i möten med studenter, i min konkreta pedagogis-
ka praktik . 

Idag är jag i högre grad en del av maktapparaten än jag var som 
högstadielärare. Det innebär alltså att jag är utövare av makt men 
också i allra högsta grad utsatt för densamma. Hur hanterar jag 
det? Vilka konsekvenser får det för de studenter jag möter? Hur 
förhåller jag mig som lärarutbildare till deras erfarenheter, deras 
bakgrund? Hur förhåller sig lärarutbildningen till lärarstudenter-
nas erfarenheter och bakgrund? 

Detta är särskilt intressant när vi har en utbildningspolitik som går ut på att öpp-
na upp för nya grupper och också öka de studerandes andel av befolkningen 
(Prop 2001/02:15). Delanty (2001) hävdar att kunskap idag är mer spridd i hela 
samhället som en följd av massutbildning och att kunskap inte längre är förbe-
hållen en elit. Det betyder att vi möter en stor grupp studenter med vitt skilda 
bakgrunder och erfarenheter och man kan anta att dessa studenter känner sig 
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minst lika främmande för och i den akademiska världen som en del av oss gjorde 
då vi började våra studier. 

Vad betyder det för övrigt att halva befolkningen eller mer skall vara högsko-
leutbildad? Vad betyder det att det skett en akademisering av professionsutbild-
ningar som lärarutbildningen? Signalerar inte detta att akademisk kunskap är 
överordnad all annan kunskap och andra erfarenheter? Hur förhåller sig då ut-
bildningssystemet till studenterna idag? Lärarutbildning innebär idag massut-
bildning. Studenterna invaggas i föreställningar av inflytande och makt över sin 
egen utbildning – ofta uttryckt i termer av valfrihet. Föreställningar som ofta 
kommer på skam. Valfrihet och inflytande konfronteras med effektivitets-
strävanden, krav på genomströmning, resursknapphet resulterande i stora grup-
per och färre lärartimmar. Inte minst konfronteras valfriheten med en arbets-
marknad som inte tar hänsyn till studenternas val utan det är naturligtvis mark-
nadens behov av arbetskraft som gäller. I förhållande till 1970-talet är det nog 
framförallt retoriken som är annorlunda – valfrihet är som sagt ett honnörsord 
och tätt duggande studentutvärderingar kan ge ett intryck av inflytande. Men ra-
marna i form av organisation och struktur och ekonomi är givna och fasta och 
det studenterna kan i någon mån påverka är saker som litteratur och arbetsfor-
mer. Uttryckt i Bernsteins (1977) terminologi kanske det skulle kunna beskrivas 
som (+K)  och (-I). Makten över vad som skall ”produceras” är oförändrad och 
påverkansmöjligheterna ligger inom mycket klara ramar. 

Vilka utryck tar sig då motmakten mot detta? Hur förstår och hanterar vi uni-
versitetslärare studenternas motmakt? Ett vi och dom-tänkande utvecklas från 
såväl lärar- som studenthåll. 

Lärarutbildarna blir ett slags avhumaniserade representanter för utbildningssy-
stemet som lägger på studenterna en massa obehagligt arbete. Och från universi-
tetslärarperspektiv stönas över att lärarstudenter inte förstår vikten av teoretisk 
kunskap, de förstår inte att utbildning är ett heltidsjobb, ja, ibland beskrivs de t o 
m som lata och oengagerade. Massutbildning innebär per automatik en slags av-
humanisering av såväl lärare som studenter – effektivitet blir det överordnade 
begreppet. Organisation, examinationer, innehåll måste vara utformade så att det 
kan dra igenom många studenter på en gång. I utvärderingar kommer synpunkter 
som – jobbigt med så mycket föreläsningar, tråkiga föreläsningar, för mycket lit-
teratur, tråkig litteratur, svår litteratur. Och en förståelse av detta kan vara att de 
studenter som för fram den kritiken är just de som känner sig särskilt främmande 
i den akademiska världen. Studenter med en bakgrund utan studietradition riske-
rar att blockera sig för det teoretiska innehåll som kan vara såväl intressant som 
relevant för en blivande lärare. Och deras motmakt blir ett avfärdande utifrån en 
upplevelse av vanmakt. 

Vid närmare reflektion kan man kanske ana att de fyra texter som analysera-
des i förhållande till makt/motmakt är skrivna av kvinnor som behärs-
kar/behärskade de sociala och samhälleliga koderna av sin respektive tid till 
fulländning och valde att använde sig av de verktyg för motmakt som stod till 
buds. Därmed inte sagt att det var ”rätt” eller ”fel”, utan just ett uttryck för en 
mer eller mindre sund balans i respektive samhälle samt en insikt om att det gäll-
er att ta kontroll och makt över sitt eget liv i den mån det är möjligt. Vad betyder 
det att ha makt eller ingen makt i ett utbildningssammanhang, i föreliggande fall 
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i ett akademiskt utbildningssammanhang? I ett kritisk-teoretiskt utbildningsper-
spektiv borde den offentliga diskursen av vad det innebär att vara lärare omdefi-
nieras (jfr Giroux & McLaren, 1989). Man borde ställa frågan om den mångfald 
som skall råda vid svenska universitet och högskolor (jfr Prop. 2004/05:15 osv) 
verkligen finner ett uttryck i den praxis - och delvis även teoribildning – som ut-
gör verksamheten i dagsläget. En viktig aspekt av utlärning och inlärning är att ta 
studenternas olika (livs)erfarenheter i relation till deras olika bakgrund, språk 
och traditioner på allvar (Giroux & McLaren, a.a.). De menar med detta inte att 
en students erfarenhet skall ”firas som något romantiskt eller skall omfamnas 
som en sanning”. Det handlar snarare om att: 

(..) developing a critically affirmative language that works both 
with and on the  experiences that students bring to the 
classroom. Although this approach is      often designed to valorize 
the language forms, modes of reasoning, dispositions, and histo-
ries that students use in defining the world, it is also meant to 
make student experience an object of critical analysis and debate. 
Similarly, it means teaching students how to identify, unravel, and 
critically appropriate the codes, vocabularies, and deep grammar 
of different cultural traditions. Such a pedagogy provides the 
foundation for developing curricula and pedagogical models that 
replace the authoritative language of recitation and imposition 
with an approach that allows students to speak from their own his-
tories and traditions while simultaneously challenging the very 
grounds of knowledge and power that work to silence them. (Gi-
roux & McLaren, a.a., xxiv). 

Ytterst kan alltså användningen av livsberättelser eller ’livshistorisk metod’ även 
handla om hur formen för kunskap påverkar kunskapsinnehållet; men inte enbart 
för studenterna som är del av den organisationsstruktur som ett universitet utgör 
utan även för oss som är bärare – vare sig vi vill eller ej – av denna struktur, 
samtidigt som vi, i varje fall gentemot studenterna, är ägare av en viss mängd 
kunskap. Ronald Barnett (2003) beskriver på vilket sätt universitet och högskolor 
i dagsläget befinner sig i en närmast obehaglig situation.  

The uncertainties in front of universities are clear enough even if 
their implications are far from clear. A vocabulary emerges of 
fragmentation, unpredictability, chaos and even pendemonium. Yet 
this fragility does not fully capture the state of the university today. 
For that, we have to go beyond uncertainty to unease. (..) The uni-
versity is a moral institution in that the very notion of ”university” 
stands for a universality of some kind, even if the spelling out of 
any universality is problematic. The concept of ’university’ is con-
nected with a number of concepts, such as reason, truth, knowl-
edge, communication, understanding, openness, critique and free-
dom. Again, each of these concepts is problematic and their prob-
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lematic character weakens the conceptual force of ’university’. Yet 
this conceptual hinterland of ’university’ endures. (a a, s 40) 

Och kanske är det så att vi som tillsammans har genomfört en forskningscirkel-
liknande kurs med fokus på användningen av livsberättelser i högre undervis-
ning, och även författat detta paper, också gemensamt kan känna oss som Mary 
Wollstonecraft i det hon formulerade redan 1797: 

Those who are bold enough to advance before the age they live in, 
and to throw off, by the force of their own minds, the prejudices 
which the maturing reason of the world will in time disavow, must 
learn to brave censure. We ought not to be too anxious respecting 
the opinions of others. (ur Köhler &  Härnsten 1996, s 24)      

För den mest bestående känslan av detta arbete är att tillsammans har vi blivit 
stärkta, stärkta till att stå upp för vad vi sett och gemensamt arbeta vidare i olika 
konstellationer. 
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Tillsammans med … 

Erfarenheter från några kurser i Pedagogik i 
högre utbildning, 20 poäng 
Britta Wingård 

Inledning

Denna kurs har gett mig en upplevelse i självständighetens och 
ansvarstagandets värld 

Citatet ovan kommer från en av studenternas spontana utvärderingar när 10 po-
äng av första kursomgångens kurs avslutats. 

Sedan lång tid tillbaka har det funnits önskemål om att lärare inom högskolan 
ska ha pedagogisk utbildning. Av högskoleförordningen (SFS 1998:1003) fram-
går att högskolepedagogik ska vara ett krav för att anställas som lektor eller ad-
junkt vid landets högskolor De flesta högskolor har därefter gjort en gemensam 
överenskommelse som innebär att alla nyanställda lärare ska ha 10 poäng i hög-
skolepedagogik. Vid Lärarhögskolan i Stockholm har Gunilla Härnsten och jag19

utarbetat kursen "Pedagogik i högre utbildning", en kurs som omfattar 20 poäng. 
Kursen har genomförts i tre omgångar och en fjärde kurs pågår för närvarande.
Kursen vänder sig till alla lärare som arbetar med eftergymnasial utbildning och 
med ett undantag har deltagarna varit lärare inom högskolor och universitet. Det 
är, så vitt vi vet, den enda kursen på 20 poäng som vänder sig till en sådan mål-
grupp, därför har både vi kursledare och deltagarna intresse av att samla och do-
kumentera de erfarenheter som kurserna gett. 

Inledningsvis beskrivs de utgångspunkter vi hade när vi utarbetade kursen. 
Därefter beskrivs kursens innehåll, uppläggning och genomförande samt de olik-
heter som finns i de olika kursomgångarna. I denna del finns också korta sam-
manfattningar och analyser av de arbeten som deltagarna lämnat ifrån sig under 
kursens gång. Artikeln avslutas med en diskussion. Förutom det material som 
kursdeltagarna lämnat in under kursens gång hade vi efter att den första kursen 
avslutats möjlighet att intervjua deltagarna, dessa intervjuer finns också med som 
empiriskt material i artikeln. Vår ambition var att hela tiden utforma kursen i 
samverkan med deltagarna, något som vi har tidigare erfarenheter av i andra 
sammanhang. Från dessa vet vi att det tar tid och att det inte är helt enkelt, var-
––––––––– 
19 Tre av kurserna har genomförts av Gunilla Härnsten och mig och en av mig ensam. När våra ge-

mensamma erfarenheter åsyftas används vi i artikeln, när jag används åsyftar det bara mig. 
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ken för kursledare eller för deltagarna. Genom de avslutande intervjusamtal vi 
genomförde med deltagarna i den första kursen fördjupades vår förståelse för den 
problematik vi arbetar med. Högskolans värld vilar på en hierarkisk kunskapssyn 
som sitter mycket djupt. Att utmana och att till och med ha ambitionen att för-
ändra den kräver troligtvis många kurser och dessutom med lika engagerade del-
tagare som vi haft i dessa kurser. 

Kursdeltagarna har genomgående varit mycket nöjda med hur vår kurs ut-
vecklat sig. Samtidigt är de ärligt och djupt intresserade av att diskutera de svå-
righeter som våra förhållningssätt kan ge upphov till, likaväl som hur vi tillsam-
mans kan bli klokare. 

Våra utgångspunkter och syftet med kurserna 

Våra egna utgångspunkter är främst grundade i pedagogiska teorier och erfaren-
heter från olika vuxenpedagogiska sammanhang. Att som vuxen lära något hand-
lar i hög grad om att använda, utvidga och utmana tidigare erfarenheter och kun-
skaper. Detta gäller inte bara för vuxna, men är kanske ännu mer framträdande 
och viktigare än det är för barn. Framför allt är det så att pedagogiska arbetsfor-
mer och förhållningssätt med sådana utgångspunkter är vanligare förekommande 
inom vuxenpedagogiska sammanhang, och kanske till och med i utominstitutio-
nella sådana.  

Vi har själva många års erfarenhet av såväl teoretiskt som praktiskt arbete 
med forskningscirklar. Enligt Lars Holmstrand med flera (1992) erbjuder forsk-
ningscirkeln:  

”...en väg att handskas med problem som det annars inte finns nå-
got givet utrymme för, varken inom det fackliga arbetet eller inom 
forskningen. Forskningscirkeln innebär ett frigörande från den 
gängse strukturen, det är en ny form, ett slags mötesplats. Den 
tillhandahåller ett frirum för reflektion över såväl vardagsproblem 
som övergripande frågor. Här öppnas kanske nya perspektiv och 
här läggs kanske grunden till ett nytt kunskapssökande. För alla 
deltagarna (fackliga och forskare) betyder forskningscirkeln att 
man för en stund lämnar det vardagliga arbetet. Det ger distans 
och möjlighet för eftertanke. Kanske är forskningscirkeln i sina 
bästa stunder en ovanligt kreativ miljö.” (s. 47) 

I en ideal forskningscirkel är alla deltagares erfarenheter och kunskaper lika vär-
da. För att tidigare upplevelser och handlingar ska kunna bli till erfarenheter 
krävs synliggörande, bearbetningar och ett medvetandegörande arbete. För att 
det personligt upplevda ska kunna bli samhälleligt förståbart och möjligt att an-
vända vidare behövs dokumentation, samtal i grupp och teoretiska analyser av 
skilda slag. Om sådana processer fortgår i en grupp där allas bidrag tas på allvar 
kan ett spännande kunskapsutbyte och även en gemensam kunskapsutveckling 
äga rum.  
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Avsikten i dessa kurser var att pröva möjligheten att använda och kanske för-
djupa ett sådant arbetssätt inom högskole/universitetsvärlden, i detta fall i kurser 
för lärare i högre utbildning. Det betyder att kursdeltagarna och vi som lärare 
förväntades ha lika stort ansvar för vad som skulle bli viktigt att fokusera på och 
vilka kunskaper som utvecklas under kursens gång. Vår ambition uttrycks i 
kursplanen, som att låta deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och frågeställ-
ningar utgöra viktiga utgångspunkter för arbetet. I en grupp med så välutbildade 
och samtidigt oerhört olika deltagare såg vi det som både nödvändigt och önsk-
värt att arbeta tillsammans med självvalda högskolepedagogiska frågeställningar. 
En tanke vi hade var att bilda grupper som fördjupade sig i olika innehåll efter 
forskningscirkelmodell. Samtidigt var ju en stor del av kurslitteraturen bestämd 
utifrån våra antaganden om vad som var ett bra gemensamt innehåll att förhålla 
sig till.  

Av kursplanen framgår också att syftet med kursen är att utbilda lärare som 
kan bidra till att göra eftergymnasial utbildning till en kritiskt granskande och 
utvecklande verksamhet. Det livslånga lärandet är ett genomgående perspektiv. 
Det betyder bland annat att de resurser som finns inom utbildningen i sig, dvs de 
i kursen ansvariga lärarna likaväl som de studerandes egna erfarenheter och kun-
skaper - från skilda områden - måste tas tillvara och ömsesidigt granskas och ut-
vecklas. Såväl innehåll i som former för undervisningen är viktiga att arbeta med 
(ur kursplan, Pedagogik i högre utbildning, 20 poäng. www.lhs.se). 

Erfarenheter från kurserna 

Totalt har fyra kurser avslutats. Genom att vi fått extra resurser vid några tillfäl-
len har vi haft möjlighet att fördjupa våra kunskaper om kurserna. Efter första 
kursen hade vi möjlighet att intervjua deltagarna. Detta arbete resulterade i en 
rapport (Härnsten och Wingård, 2001). Efter det att andra kursen avslutats hade 
jag möjlighet att granska och tolka de olika inlämningsuppgifter som inlämnats 
under denna kurs. Detta arbete gjordes delvis tillsammans med deltagarna i den 
kursen. I denna artikel vävs resultatet av detta arbete samman med  erfarenheter-
na från den tredje och fjärde kursen. 

Något om deltagarna 
Under åren har vi haft drygt 70 deltagare i våra kurser. De har representerat de 
flesta akademiska ämnesdiscipliner förutom den teologiska. Geografiskt har del-
tagarna kommit från Lunds universitet i söder till Högskolan Dalarna i norr och 
Göteborgs universitet i väster, flertalet har kommit från Stockholm och Uppsala. 
Andelen kvinnor har varit något högre än män, drygt 60 procent. Utbildnings-
bakgrunden har varit mycket varierande, från docenter till någon som ännu inte 
hade skrivit en C-uppsats. Mer än hälften har avlagt doktorsexamen. Flertalet har 
haft en relativt omfattande undervisningserfarenhet, men få av dem har teoretiska 
kunskaper i pedagogik (undantag utgörs framförallt av dem som arbetar med lä-
rarutbildning). Grupperna har alltså varit mycket heterogena, avseende ämnen, 
egen utbildningsnivå och pedagogiska kunskaper. 

Bland deltagarna i våra kurser har vi inte kunnat se några direkta skillnader 
mellan ämnen, snarare har både kursdeltagarna och vi kunnat konstatera att lik-
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heterna när det gäller undervisningsproblematiken inom högskolan är stor. I detta 
sammanhang är det kanske betydelsefullt att majoriteten av våra kursdeltagare 
arbetar i utbildningar som ska leda till ett yrke, såsom tandläkare, läkare, lärare, 
ingenjör, sjuksköterska. Den enda uppenbara skillnaden mellan ämnen som 
framkom genom deltagarnas erfarenheter handlar om forskarutbildningen. Dessa 
skillnader består i att forskarutbildning inom naturvetenskap inte förväntas leda 
till självständiga forskare utan självständigheten ska nås då de nyblivna dokto-
rerna gör sin post doc-tjänst. 

Det gemensamma arbetet under kurserna 
För att kunna använda de studerandes erfarenheter som en utgångspunkt i arbetet 
med dessa kurser har vi startat arbetet både med egna inlärningsminnen och/eller 
med konkreta beskrivningar av vardagsarbetet som högskolelärare. Även vi som 
lärare skrev motsvarande uppgifter. Det som skrivits skickades som mail till alla 
deltagare i respektive kurs.  

Inlärningsminnen 
Vid första kurstillfället har deltagarna fått berätta pedagogiska minnen för var-
andra två och två och därefter välja att skriva ner några inlärningsminnen som 
alla i kursen fått ta del av. Genom att delge varandra minnen utvecklas kollektiva 
minnen (Kenneth Plummer, 2001). Minna Salminen-Karlsson (1994) hävdar att 
minnesarbeten, genom att de beaktar tidsflödet, ger möjlighet att både relatera 
människors utveckling och förändring till rörelser inom samhällsstrukturen lik-
som att se deras möjligheter att påverka och förändra samhälleliga strukturer.  

De inlärningsminnen som de studerande i den andra kursen sände till alla del-
tagare i gruppen kan analyseras på många olika sätt. Minnena är från skiftande 
sammanhang. Minnen från barndomen där inlärning ofta skedde tillsammans 
med mor- eller farföräldrar liksom minnen från förskolan och den obligatoriska 
skolan finns, men de flesta härrör från den egna studietiden på universitet och 
högskolor. Att det blivit så kan förstås utifrån att det är inom en utbildning i hög-
skolepedagogik som minnena skrivits och att alla deltagare arbetar med högsko-
leundervisning.  

Av de insända inlärningsminnena framgår att motivation, eget intresse, bety-
delse av sammanhang, samarbete, självständighet och tilltro, tvåvägskommuni-
kation, tid för reflektion och eftertanke, att inte bli kränkt och/eller överkörd är 
faktorer som beskrivs som positiva för inlärning. Motsatser till dessa faktorer 
finns också med i berättelserna men då som exempel på situationer där inte det 
som var avsikten lärdes, däremot ibland andra saker (se t. ex. forskning om den 
dolda läroplanen, Donald Broady, 1987). Minnena som skrivits inom de övriga 
kurserna skiljer sig inte i någon nämnvärd grad förutom i en kurs, där flera min-
nen handlade om hur deltagarna själva som forskarstuderande fick kämpa för att 
nå resultat. Att minnen som skrivs inom en kurs får delvis likartat innehåll kan 
förstås genom att när någon berättar ett minne brukar det väcka liknande minnen 
hos den eller dem som lyssnar. Eftersom vi inleder med att deltagarna muntligt 
berättar för varandra innan de skriver kan detta berättande avgöra vad som kom-
mer att skrivas. 
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Det som kommit fram i dessa minnesskrivningar motsäger på intet sätt den 
pedagogiska forskningen idag; de anses alla vara viktiga faktorer för att inlärning 
ska ske. Varför finns då inte dessa faktorer med i all undervisning? Fortfarande 
tycks undervisning inom högskolan utmärkas av envägskommunikation och kon-
troll. Läraren föreläser och studenterna lyssnar, läser på och skriver tentamen, 
som bedöms av läraren. Förmedlingspedagogik och överförande av kunskaper 
tycks vara den rådande normen. Detta bekräftas också av kursdeltagarnas be-
skrivningar av sitt arbete som högskolelärare. 

Det dagliga arbetet som högskolelärare 
I en kursomgång har de studerande haft en uppgift att konkret beskriva sin dagli-
ga verksamhet (förutom att de skrev inlärningsminnen) och i två av kursomgång-
arna har de haft möjlighet att skriva antingen inlärningsminnen eller att göra en 
beskrivning av sitt dagliga arbete. Detta visar en förändring vi gjort under kur-
sernas gång, en förändring som berodde på att några kursdeltagare ansåg att det 
var alltför personligt och självutlämnande att skriva inlärningsminnen. Utifrån 
denna diskussion gav vi deltagarna möjlighet att välja mellan att skriva inlär-
ningsminnen eller att skriva om sin konkreta arbetssituation. När skrivningarna 
kom in visade de sig dock till övervägande del vara inlärningsminnen som delta-
garna valt att beskriva.  

Det som skrevs om den vardagliga verksamheten har jag tolkat och de fakto-
rer som fanns med kan sammanfattas enligt: Organisation och andra ramar, stu-
denterna och deras förväntningar, syn på undervisning och pedagogik, samver-
kan med lärarkollegor, kopplingen mellan teori och praktik, genusfrågan och att 
arbeta inom akademin. 

De organisatoriska ramarna anses utgöra hinder för att förändra undervisning-
en inom högskolan. En fråga i detta sammanhang blir om ramarna verkligen för-
hindrar utveckling eller om det är kulturella och traditionella faktorer som utgör 
de verkliga hindren. Gunnar Berg (1995) visar hur lite av frirummet mellan ra-
mar och tradition som används för utveckling i den svenska grundskolan; kanske 
finns samma fenomen inom högskolan. Det som tydligt framkommer är dock att 
arbetsbördan för flertalet lärare ökat, de har fått fler och mer heterogena studen-
ter men resurserna har inte ökat i nämnvärd omfattning. Resurserna i detta sam-
manhang handlar inte enbart om ekonomi utan även om tillgång till kompetens-
utveckling och möjligheter att göra olika pedagogiska utvecklings- och föränd-
ringsarbeten.

Det framkommer att viljan till förändring finns, flera av deltagarna arbetar 
t.ex. med PBL (se t.ex. Joseph Rhem, 1998). Arbetet som lärare beskrivs som ett 
ensamarbete och det finns en önskan att finna samarbetspartner när det gäller un-
dervisningen. 

Studenterna ses som en heterogen grupp och deras mål anses vara att lära sig 
så att de klarar tentamen. Studenterna ses på så vis som en hindrande grupp för 
utveckling av undervisningsformerna. En särskild grupp studenter nämns, de 
som går på högskolan som arbetsmarknadsåtgärd; dessa studenter ses som omo-
tiverade för studier. 
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Forskning och utbildning beskrivs som motsatser inom högskolan och anses 
också ha olika värden, där utbildning anses lägst värderad. En central fråga för 
deltagarna var om detta förhållande kunde förändras. Även teori och praktik ses 
som motsatspar som är svåra att förändra och få ihop till en helhet. Frågorna om 
klass, genus och etnicitet behandlas av få av deltagarna. 

Det fortsatta kursinnehållet 
Utifrån deltagarnas nedskrivna erfarenheter och de samtal vi haft i grupperna har 
innehållet i fortsättningen av kurserna utformats. Detta innebär att innehållet bli-
vit olika, den gemensamma ramen som funnits har varit den antagna litteraturlis-
tan. Det fortsatta arbetet har bestått av fördjupning i mindre grupper som delta-
garna valt utifrån ämnesområde, kunskapstillskott i form av föreläsningar och 
den obligatoriska kurslitteraturen samt diskussioner i hela gruppen. Föreläsning-
arna, som i huvudsak utgått från deltagarnas olika frågeställningar, har under 
åren behandlat didaktik, vetenskapsteori, vuxenundervisning utifrån folkbild-
ningstradition, kunskapssynen enligt Mary Belenky et al (1986), Bourdieus teo-
rier, Bolognaprocessen samt genusfrågor i högskolan. De ämnesområden delta-
garna har valt att fördjupa sig inom har varit mer lika och behandlat "Läraren i 
fokus: forskning/undervisning", "Studenter/inlärning", "Teori och praktik", "Ra-
mar för undervisning i högskolan" samt "Den förändrade högskolan".  

Två av kunskapstillskotten har skett på kursledningens initiativ: Belenkys teo-
ri och vuxenpedagogik. Vi har valt dessa kunskapstillskott eftersom de på olika 
sätt är relevanta för undervisning i högskolan och kan ge ytterligare perspektiv 
på hur in- och utlärning sker.  

Belenkys m. fl. (1986) teori beskrivs i Womens Ways of Knowledge. Belenky 
gjorde tillsammans med en forskningsgrupp en stor intervjustudie med kvinnor 
för att försöka förstå hur kvinnor lär sig. Studien gjordes under 1980-talet och 
fokuserade på kvinnor eftersom flertalet vetenskapliga studier under den tidspe-
rioden utgick från män (se t.ex. Carol Gilligan, 1982). Resultaten gäller därför 
troligen även för män. Studien utmynnade i fem olika sätt att förhålla sig till 
kunskap. Dessa olika sätt är beroende dels av det sammanhang kvinnorna befin-
ner sig i och dels av innehållet i det de förväntades lära sig. Sätten att lära sig kan 
alltså variera hos den enskilda utifrån detta. De fem sätten kan förenklat sägas 
vara: 

– att lära sig att tystna,  
– att lära sig att upprepa det någon över dem i hierarkin säger,  
– att lära sig genom intuition och känsla (kvinnorna säger att de 
känner inom sig  hur något förhåller sig),  
– att lära sig metoder och modeller och  
– att lära sig att själv bygga kunskaper. 

Det sista sättet sker i grupper där det är ett tillåtande klimat, som ger utrymme 
för att deltagarna vrider och vänder på olika frågeställningar. Belenky menar att 
det sista sättet också ger kvinnorna en genuin ”röst” som de både kan och vågar 
använda offentligt. Kursdeltagarna känner ofta igen sig i Belenkys teori. De fles-



147

ta ser sin egen skoltid och ofta också högskoletid som ett sammanhang där de 
fostras till att bli kunskapsmottagare. De uttrycker också en vilja att finna for-
merna för att lära sig att bygga kunskaper. 

Det vuxenpedagogiska tillskottet har haft sin grund i Lena Borgström, Petros 
Gougoulakis och Robert Höghielms (1998) forskning om den svenska folkbild-
ningens ursprung i studiecirklar och folkhögskolor och hur dessa mer och mer 
blivit medel i statens tjänst. Flera studieförbund utbildar idag på uppdrag av sta-
ten från att det ursprungligen var en självverksamhet där de som av t.ex. av eko-
nomiska och geografiska skäl tillsammans med andra sökte kunskaper. Vuxenut-
bildningen har rört sig från ”för att utveckla och lära sig” till ett institutionellt 
lärande, vilket bland annat visar sig i flera olika reformer där den senaste är Kun-
skapslyftet. Även skillnaden mellan att undervisa barn (pedagogik) och vuxna 
(andragogik) diskuterades. Vuxna ses som självständiga, har erfarenhet och vill 
kunna omsätta sina kunskaper och därigenom blir innehållet problemorienterat 
och formerna demokratiska. Barn ses däremot som osjälvständiga och syftet med 
undervisning är att förbereda dem för framtiden och därigenom präglas ung-
domsskolan av ett auktoritärt klimat. Detta senare motsägs dock till viss del av 
forskning om det kompetenta och det presterande barnet (Ingrid Pramling Samu-
elsson och Sonja Sheridan, 1999). 

Förändringar under de olika kurserna 
En ambition med vårt sätt att arbeta har varit att deltagarnas frågor och olika 
önskemål ska vägas in i kursens innehåll. Tidigare har jag beskrivit hur vi gav en 
alternativ uppgift till att skriva inlärningsminnen eftersom det upplevdes alltför 
personligt att dela med sig av sina minnen av någon deltagare. Andra förändring-
ar som kan iakttas är innehåll som delvis kan kopplas till tidsandan - även om 
kurserna enbart getts under en femårsperiod går det att se några sådana tenden-
ser. Deltagarna i den första kursen hade ett önskemål om Bourdieus teorier. Vid 
den tiden skrevs mycket om Bourdieu och hans teorier inspirerade mycket forsk-
ning. I den senaste kursen har Bolognaprocessen och de förändringar som för-
väntas ske utifrån dessa beslut varit ett önskemål från deltagarna att tränga djupa-
re in i.

Deltagargrupperna har varit heterogena bland annat avseende ämnesdisciplin. 
Detta har i ett par kurser fått till följd att vetenskapsfilosofi och olika vetenskap-
liga tanketraditioner diskuterats och getts kunskapstillskott av utifrån kommande 
föreläsare. 

Genusfrågan och särskilt kvinnors plats i den akademiska världen har diskute-
rats i flera kurser. Samma föreläsare, Mona Eliasson, har använts vid ett par till-
fällen. Hon beskriver i sin föreläsning bland annat det motstånd som finns för att 
kvinnor och kanske framförallt kvinnors forskning ska accepteras i högskolan 
(Eliasson, 2004). Vid senaste tillfället ansåg deltagarna dock att det var intressant 
men "gammal skåpmat". Detta kan tyda på att kvinnors ställning inom akademin 
har blivit tydligare och mer accepterad under åren, men det kan också vara ett 
sätt att undvika frågor som berör kvinnor (se t.ex. Wingård, 1998). 
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Sammanfattningsvis visar ovanstående att deltagares påverkan av innehåll i en 
kurs tycks styras både av gruppens olika erfarenheter och de frågor som är aktu-
ella vid den tidpunkt kursen genomförs. 

Examinationen 
De första tio poängen har avslutades med en examination, som också är en ut-
gångspunkt för det fördjupningsarbete som var och en (eller tillsammans med 
någon kurskamrat) ska skriva i form av en uppsats och som motsvarar de reste-
rande tio poängen.  

Examinationsuppgiften innebär att skriva ett PM där kursens olika 
delar och innehåll vävs samman. Många av examinationsuppgif-
terna visar på att deltagandet i kursen inneburit ett ifrågasättande 
och en önskan om förändring av undervisningen inom högskolan, 
men även en önskan om ett bevarande av rådande system finns 
med. 

När jag läste de inlämnade uppgifterna från den andra kursen fann jag två möns-
ter i dem, ett bevarande och ett ifrågasättande. Det är i vissa fall två tydliga mot-
poler, men det finns också en gråzon mellan dem i några av de inlämnade arbe-
tena. Det bevarande mönstret innebär att författarna sökt litteratur och argument 
som bevarar och bekräftar det sätt som de undervisar och/eller organiserar sin 
undervisning på. De har inte utmanat eller ifrågasatt sin egen erfarenhet. I det 
ifrågasättande mönstret har författarna utsatt både sitt eget arbete som universi-
tetslärare, och de strukturer som ger ramar för deras arbete, för kritik. För en del 
av deltagarna har detta blivit så starkt att de ifrågasätter sin egen plats inom aka-
demin; de ställer frågan om det är möjligt att förändra undervisningen och de rå-
dande strukturerna. Dessa mönster synliggörs också i vad de tagit till sig i den 
obligatoriska kurslitteraturen och valet av egen litteratur som finns i referenserna 
till de inlämnade uppgifterna. Mönstren i examinationsuppgifterna visar två 
motpoler och ställer en mängd frågor om hur detta kan förstås, att deltagare i 
samma utbildning söker antingen bekräftelse på det de redan gör eller söker möj-
lighet till ifrågasättande och i förlängningen förändring. Det går inte att förstå de 
uppkomna mönstren utifrån undervisningsämnen eller kön. Möjligen kan de för-
stås utifrån de alternativa vägar och typer av förändringar av lärprocesser som 
Lena Wilhelmson och Marianne Döös har bearbetat utifrån Bourgeois (Döös, 
2005). De visar på ett vägval mellan assimilation och ackommodation, där det i 
det ena fallet är lätt att integrera den nya kunskapen i tidigare tänkande, medan 
motsatsen innebär att det uppstår problem, det nya stämmer inte utan en kognitiv 
konflikt uppstår. Individen kan då antingen bortse från konflikten och anpassa 
det nya till det gamla eller arbeta sig igenom den uppkomna konflikten och där-
med kanske förändras. 

Spontana reflektioner efter de första tio poängen 
När den första kursen utvärderades framkom bland annat att en del av deltagarna 
kände sig manipulerade av det sätt vi arbetat på (Härnsten och Wingård, 2001). 
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När vi startade nästa kurser var vi medvetna om detta och försökte att tydliggöra 
och beskriva våra bakomliggande tankar om kursens uppläggning och syfte. När 
första delkursen i andra kursen omfattande 10 poäng avslutades bad vi om delta-
garnas spontana reflektioner. Dessa reflektioner är till övervägande del positiva, 
men även här finns uttryck som att kursen, särskilt i början, var ostrukturerad och 
att lärarna inte har gett tillräckligt mycket feed-back. En utsaga: Som jag upplev-
de det är det minst lika mycket medstuderande som gett feed-back. En annan ut-
saga: Kursens inledning….kändes förvirrande, mest kanske beroende på att det 
tycktes saknas en tydlig struktur i upplägget…… Jag har emellertid , så här i ef-
terhand, omvärderat kursen och funnit att förvirringen också har varit en sorts 
tillgång.  

Genom vårt tidigare arbete med forskningscirklar är vår erfarenhet att även 
dessa brukar börja trevande och att det brukar ta tid innan man tillsammans når 
en arbetsform, där kunskapsutveckling sker. Denna initialfas kan leda till frustra-
tion hos ledaren (se bl.a. Wingård, 2002) och en ledaregenskap är att våga stå 
emot denna förvirring och de krav som ofta kommer från deltagare. 

Inom de offentliga utbildningsinstitutionerna finns en inbyggd maktskillnad, 
lärare ska bedöma och avgöra om de studerande har nått målen (syftet) för kurser 
och/eller olika program. Detta är en inneboende strukturell konflikt som för 
många försvårar ett deltagande på lika villkor. I några av de spontana reflektio-
nerna framgår hur förväntningarna hos studerande är att läraren ska ge feedback 
på genomförda arbeten, inte andra kursdeltagare. Trots att vi under kursens gång 
varit tydliga med våra utgångspunkter lever den traditionella makthierarkin lära-
re -studerande kvar i undervisningssituationer, åtminstone i institutionella såda-
na.

De avslutande 10 poängen 
Dessa 10 poäng har gjorts i form av en, oftast enskild, skriftlig fördjupningsupp-
gift. Under arbetets gång har vi haft seminarier där deltagarna och vi som lärare 
läst de olika skrivningarna. Detta arbetssätt kan liknas vid en grupphandledning 
där både deltagare och lärare aktivt deltagit i diskussionerna. På så vis har allas 
kunskaper utvecklats och berikats. Innehållsmässigt har arbetena tagit sin ut-
gångspunkt i deltagarnas dagliga verksamhet och utförts inom den egna institu-
tionen och/eller högskolan. En fråga som behandlats av relativt många deltagare 
har varit studenterna och hur de lär sig i olika sammanhang. Flera har använt sig 
av minnesarbeten som metod för detta. Andra frågor har handlat om högskolan 
som arbetsmiljö, dess ledarskap och synen på forskning och utbildning. De två 
första kursernas examinationsuppgifter finns sammanställda i kompendier 
(Härnsten och Wingård, 2002, 2005). 

Diskussion

Våra utgångspunkter 
Traditionellt ses undervisning som ett överförande av kunskap, en kunskapsför-
medling. Någon äger kunskap som, kanske särskilt inom utbildningsinstitutioner, 
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ska överföras till andra. Några kan och några kan ännu inte. Gerhard Delanty 
(2001) säger att kunskap idag kan ses som en vara, som kan säljas. "Knowledge 
today is no longer abstract, metaphysical and emancipatory" (s. 134). Det som 
numera kallas kunskap kan snarare ses som information. Förmedlingspedagogik, 
dvs. att någon överför kunskap till någon annan som tar emot den och ofta visar 
genom prov eller tester att kunskapen mottagits, har kännetecknat skolundervis-
ningen långt in på 1900-talet. I min studie "Att vara rektor och kvinna" (Win-
gård. 1998) framkommer hur rektorerna fostrades till detta sätt att lära sig under 
den egna skoltiden. 

Samhällsutvecklingen har dessutom inneburit att den samlade kunskapsmas-
san ökat och att många fler har tillgång till information och fakta. Skolundervis-
ningen idag är i praktiken obligatorisk i tolv år och informationsteknologin gör 
att alla kan söka faktakunskaper t.ex. via Internet. Kanske var det möjligt att 
förmedla kunskap på den tiden då en professor hade all faktakunskap inom sitt 
ämne och då folkskoleläraren var en av de mest kunniga i den by där han eller 
hon var verksam. Samtidigt har den pedagogiska forskningen och därmed kun-
skap om in- och utlärning utvecklats. Ett exempel ger Ference Marton (1984) 
prov på. Han visar hur förmedlingspedagogiken leder till atomistiska och ytliga 
kunskaper. Samtidigt präglas samhället av massundervisning, de flesta arbeten är 
idag så komplexa att de kräver utbildning. Kunskap blir därigenom fragmenterad 
och vad som ska läras ut blir ofta beroende av avnämarna, arbetsgivarna. Att 
förmedla denna kunskap blir därigenom universitetens och högskolans utbild-
ningsuppgift, något som Delenty (2001) anser att högskolorna behöver stå emot: 

The university in the age of mass education has been a major site 
for the articulation of democratic and progressive values, for in-
stance equality, human rights, feminism and social democracy. 
The task of the university today is to continue this tradition into the 
age of technological and cultural citizenship. (s.9) 

I statliga styrdokument både för den obligatoriska skolan och högskolan före-
språkas idag ett sätt att se på inlärning och undervisning som inte är förmed-
lingspedagogiskt. I Skola för bildning (SOU 1992:94) talas om kunskapande och 
i regeringens propositionen (2001/02:15) om den öppna högskolan nämns ofta 
det livslånga lärande, att se kunskapsutveckling som en process, där det man re-
dan kan integreras med och bearbetas tillsammans med ny kunskap. Av bägge 
dokumenten framgår att lära sig är en aktiv process där kunskap blir något som 
man skapar tillsammans med andra. Belenky et. al (1986) talar om "constructive 
knowledge", kunskapen byggs tillsammans med andra i grupper, som utmärks av 
"real talk" . Vinterhed (1999) refererar till Nowotnys beskrivning av socialt ro-
bust kunskap, som kunskap som "mals fram genom mötet mellan forskare och 
allmänhet". Om denna "malning" sker i möten mellan studerande och lärare, 
forskare och studenter leder det troligen till en kunskapsutveckling. 

Utifrån de utgångspunkter och erfarenheter vi hade då vi utformade dessa kur-
ser ville vi förändra det traditionella, förmedlingspedagogiska sättet att bedriva 
undervisning i högskolan. Erfarenheter både från dessa kurser och andra utbild-
ningar inom högskolan visar dock att studenterna ofta förväntar sig att få kun-
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skaper om modeller och metoder. De vill ha föreläsningar, där någon som kan, 
talar om hur det är och hur man ska göra. För läraren kan det många gånger kän-
nas som en kamp att stå emot dessa förväntningar för att i stället arbeta med stu-
denternas kritiska tänkande och egna reflektioner, både utifrån kurslitteratur, 
egna erfarenheter och föreläsningar. Kanske kan lärarens uppgift ses som att få 
till stånd det "malande" som Helga Nowotny talar om. Hon skriver vidare (enligt 
Kerstin Vinterhed, 1999) att ett sådant sätt leder till "kunskap som människor kan 
använda i sin vardag och lita på i sitt dagliga liv". Detta sätt att undervisa kan 
beskrivas som en process, där de som deltagit själva kommer att äga sin kunskap 
och därmed kan handla efter den i de vardagssituationer som de möter. Det är en 
stor skillnad från att ta till sig någon annans kunskap och försöka handla i enlig-
het med den. Sådan mottagen kunskap brukar leda till att det fungerar i vissa si-
tuationer, men inte andra och då inträder handlingsförlamning.  

Demokratiska kunskapsprocesser 
De utgångspunkter vi haft både när vi utarbetade kursplanen och under utbild-
ningens genomförande brukar vi kalla demokratiska kunskapsprocesser (Härns-
ten, 1995). Tankesättet har sina rötter i studiecirkeltraditionen, där människor 
som ville få kunskap om något samlades tillsammans och sökte kunskap om det 
gemensamma ämnet. Studiecirklar uppstod inom folkrörelsen vid förra sekelskif-
tet och de som deltog hade av ekonomiska och geografiska orsaker oftast inga 
andra möjligheter att förkovra sig. Studiecirkeln kan sägas vara demokratisk ge-
nom att alla sökte kunskap tillsammans, det fanns ingen lärare eller ledare som 
redan hade kunskapen och kunde överföra den. Viss kunskap som utvecklades 
kom också att användas till olika politiska och kollektiva ställningstagande, t.ex. 
inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Deltagande i studiecirklar blev 
för många en kraft till frigörelse och förändring. Demokrati synonymt med folk-
styre har rötter i studiecirklarnas verksamhet. 

Utifrån studiecirkeltraditionen utvecklades på 1970-talet forskningscirklar 
som mötesplatser för forskare och praktiker, som tillsammans sökte skapa kun-
skap om ett problem eller problemområde (se Holmstrand & Härnsten, 2003). 
Forskningscirkeln kan ses som ett exempel på en mötesplats där forskare och 
praktiker möts på jämbördiga villkor och därigenom skapas möjligheter till en 
demokratisk och kanske demokratiserande kunskapsutveckling. 

Under 1970-talet utgav Paulo Freire (1972) sin bok om pedagogik för för-
tryckta, där han beskriver sitt arbete med fattiga barn och ungdomar och hur han 
genom att utgå från deras verklighet bedrev undervisning tillsammans med dem. 
Freires arbete handlar om att genom utbildning ge röst till förtryckta grupper i 
samhället. Hans arbete utgår från deras verklighet och han vänder sig emot att 
någon annans kunskap ska överföras till dessa grupper. 

Under senaste åren har det utvecklats en feministisk pedagogik. Den används 
särskilt för utbildning av kvinnor och inom kvinnovetenskapliga ämnen. Den 
feministiska pedagogiken har växt fram som en motkraft till, och en frigörande 
kraft från, den traditionellt hierarkiska kunskapsförmedlingen inom akademin. 
Gillian Howie och Ashley Tautchert (2002) uttrycker det på följande vis: 
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Because the discursive mechanism of Higher Education is a sys-
tem, we suggest that any further liberalisation process will only 
occur through collective agitation. ….. Here, we would like to ask 
to what degree anti-feminist "gate-keeping" - in the name of "qual-
ity" - represents the permissible face of the latent misogyny of the 
academy? (s. 70 ) 

Penny Welch (2002) menar att feministisk pedagogik utgår från tre principer: en 
strävan efter jämlika relationer i undervisningssituationen, att studenterna ska 
känna att de har ett värde som individer samt att studenternas egna upplevelser 
och erfarenheter utgör en resurs i utbildningen. Dessa principer uttrycker hon 
som råd till lärare för att skapa goda relationer med studenterna "do not domina-
te, do not humiliate, do not indoctrinate" (s. 115). 

Den feministiska pedagogiken har till viss del sina rötter i Freires pedagogik. 
Den arbetar med underordnade grupper i samhället och har som ett syfte att ge 
dessa en röst. Kvinnor är ju en sådan grupp. Kvinnovetenskapen har också 
kommit att utvidgas och ta in begreppen klass och etnicitet i sitt arbete. 

Vi är självklart inspirerade både av Freire och den feministiska pedagogiken, 
men skiljer oss genom att vi anser att arbetet med demokratiska kunskapsproces-
ser är ett sätt att arbeta pedagogiskt som borde vara användbart i alla utbildnings-
sammanhang och med alla studerandegrupper. Kunskaper kan aldrig vara en 
vara, som ägs av någon, som är till salu och som kan överföras från en person till 
en annan. Att lära sig, är som vi ser det, en aktiv process där kunskapen behöver 
erövras och integreras med det man redan kan och vet (jmfr Belenky´s; "con-
structive knowing" och Nowotnys "malande"). Det är en arbetsprocess som tar 
tid och oftast sker tillsammans med andra och där utmaningar, byte av perspektiv 
och dialog är viktiga komponenter. 

Att utgå från deltagarnas erfarenheter 
En avsikt med våra kurser har varit att pröva möjligheten att fördjupa ovanståen-
de utgångspunkter inom högskole/universitetsvärlden och därför har vi utgått 
från tidigare erfarenheter, både kursdeltagarnas och våra egna. Vi har i detta ar-
bete använt både inlärningsminnen och deltagarnas konkreta beskrivningar av sin 
vardagsverklighet. 

Resultatet visar att deltagarna har många olika erfarenheter, men också att det 
är ovanligt att de tas till vara. Några i den första gruppen ansåg att vi manipulerat 
dem. De menade att vi bestämt kursens innehåll i förväg och att deras olika val-
möjligheter bara var skendemokrati. Så djupt tycks undervisningstraditionen sitta 
att lärare trots vad de säger och gör ses som den som äger den viktiga kunskapen 
och bestämmer innehållet i undervisningen. Lärarna äger den kunskap som ska 
överföras till dem som ännu inte kan. Den kunskapssyn som vi förespråkar har 
sina rötter i frigörande pedagogik (t.ex. Freire) och feministisk pedagogik, med 
andra ord: det som kan sägas spegla en radikal ideologi. Därigenom utmanas tro-
ligen den akademiska traditionen. De makthierarkier som finns ska helst bevaras.  

Demokratiskt ledarskap förutsätter ett tagande och givande i en pågående dia-
log; kanske är det lättare ett forma en lärar/ledarroll som är auktoritär eller mot-
satsen en "låt-gå" roll. Ett demokratiskt ledarskap förutsätter en kritisk själv-
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granskning, en egen reflektion och därmed kanske förändring av egna tankar och 
idéer. Egentligen en annorlunda lärarroll. 

En annorlunda lärarroll 
Det sätt vi arbetar på ställer andra och delvis nya krav på oss som lärare. Läraren 
bör kunna lyssna och ge det kunskapstillskott som berikar, utmanar och svarar 
mot de önskemål som framkommer. Freire (1994) talar om att vara genuint ny-
fiken som lärare: 

It is by living curiosity with the students that I defend curiosity, 
and not by talking about curiosity without being curious, because 
there are many noncurious ways of talking about curiosity, such as 
the authoritarian way, for example. (s. 70) 

Om de studerandes erfarenheter och upplevelser verkligen ska bli utgångspunk-
ter i undervisningen kommer det att innebära att lärarnas planeringar blir ifråga-
satta och behöver förändras. Det handlar om att inte hävda sin ståndpunkt som 
lärare med hjälp av den makt som lärare har i utbildningssammanhang. Att inte 
förtrycka eller dominera, som Welch (2002) säger, utan att kunna skapa respekt- 
och tillitsfulla relationer mellan lärare och studenter. Alan Bleakley (2002) 
skriver:  

In a teaching-learning relationship based on "noncoincidence, 
asymmetry", the teacher and student would be in a relationship in 
which "each would keep the other alive and different….( s. 82) 

Samtidigt behöver läraren kunna stå emot vissa krav från de studerande. De är 
ofta så vana vid traditionella utbildningssituationer att de vill ha färdiga model-
ler, metoder och vill också gärna bli bedömda. Att lyssna och ta till sig deras er-
farenheter och önskemål men ändå inte falla tillbaka i en kunskapsförmedlande 
roll är kanske den största utmaningen. Den ömsesidiga dialogen är kanske det 
viktigaste arbetsredskapet. "…teaching should be a matter of dialogue rather 
than reproduction of a system of thought" (Delenty, 2001, s.140). En annan för-
utsättning är troligen att lärarens egen kunskapssyn måste vara väl integrerad, 
verkligen "mald" för att låna Nowotnys begrepp. 

Hinder och möjligheter för att förändra 
Arbetet med kurserna i högskolepedagogik och vårt sätt att arbeta väcker många 
frågor. Varför ser inte all utbildning ut på detta sätt? är kanske den viktigaste. 
Deltagarna i våra kurser är nöjda och trots att endast ett fåtal av dem haft någon 
form av nedsättning i tjänst har de kommit till utbildningstillfällena och deltagit 
aktivt i arbetet. I sina minnesarbeten och beskrivningar av vardagsarbetet tar de 
avstånd från det förmedlingspedagogiska sättet att arbeta med undervisning, men 
ändå dominerar föreläsningar och kontroll i deras dagliga verksamhet. Kan det 
vara så att det är politiskt korrekt att tala om ett annat pedagogiskt förhållnings-
sätt? De senaste besluten om högskolan talar om det livslånga lärandet, där män-
niskor utifrån sina erfarenheter bygger sin kunskap. 
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Ett annat sätt att förstå kan vara det sammanhang som högskolelärare befinner 
sig i. Antalet studerande ökar, resurserna minskar, undervisning har lågt värde i 
förhållande till forskning, organisation och struktur är hierarkiska och det kan 
vara svårt att få syn på de möjligheter som finns inom befintliga ramar. Kanske 
handlar det om att högskolornas undervisande roll måste uppvärderas och för-
ändras från att vara undervisning utifrån arbetsgivares och samhällets önskemål 
till att bli ett 

….centre on developing an understanding of values of democracy 
and equality in social life, as well as personal development that 
hones critical expertise, the creative faculties and intellectual rig-
our (Robert Taylor et al., 2002, s.159).  

Ett sätt att höja undervisningens status inom högskolan som ibland förs fram är 
att det skapas karriärvägar inom högskolevärlden som bygger på undervisning 
och inte som idag enbart på forskning. Undervisningens status behöver sannolikt 
höjas, samtidigt som det finns en fara i att högskolorna skulle komma att bestå av 
lärare och forskare som två åtskiljda grupper. Ett annat förslag är att alla univer-
sitetslektorer och professorer hade halva sin tjänst som lärare och halva som 
forskare - det skulle leda till att alla var både lärare och forskare. I grunden hand-
lar detta om hur forskningsmedel tilldelas våra universitet och högskolor. 

Ytterligare en tanke är att förändring ofta är enklare att genomföra om man 
inte är ensam, att det finns kollegor att samarbeta med, kanske till och med ett lä-
rarlag. Lärarlagets vikt för förändring framgår i några erfarenheter som deltagar-
na beskrivit. Men kanske kan kollegor också vara hinder när vi vid ett tillfälle 
beskrev för en av våra kollegor hur vi arbetade fick vi till svar: Men hur vågar ni 
- tänk om det kommer upp frågor som ni inte kan svara på? Att just det är en po-
sitiv effekt av att arbeta på detta sätt kunde hon inte förstå - att även som lärare 
lära sig nya saker utifrån deltagarnas frågor och erfarenheter stämmer inte med 
den traditionella synen på lärare. Läraren är den som kan och vet och alltid har 
de rätta svaren. 

De två mönstren som kan skönjas i kursdeltagarnas examinationsuppgifter 
väcker också frågor. Vad är det som gör att några utsätter sin egen undervisning 
för kritiska frågor och reflekterar över den, medan andra försöker finna argument 
för att det är bra som det är? Kan detta också handla om den traditionelle läraren 
som förväntas att alltid göra rätt? Genom tidigare arbeten med det vi kallar de-
mokratiska kunskapsprocesser vet vi att det kan ta lång tid innan deltagarna vå-
gar ifrågasätta (t.ex. Wingård, 1998). Greg Light och Roy Cox ( 2001) uttrycker 
vikten av trygghet och tilltro i studerandegrupper för att de ska våga kritisera, 
något som naturligtvis tar tid att utveckla. Vår erfarenhet säger oss dock att det 
finns en brytpunkt, som är olika för olika deltagare, där ifrågasättande börjar, 
men vår fråga kvarstår: när, varför och hur uppstår denna brytpunkt? 

Att förändra kräver antagligen både mod att våga och även att kunna stå emot 
det motstånd som finns i allt förändringsarbete samt att miljön är gynnsam. Det 
går dock inte att påtvinga någon förändring; Welch (2002) citerar Dearlove: 
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…good academics cannot be told what to do; they defy control; 
and the kind of creativity required cannot be commanded by an 
academic master, still less delivered to a management order (s. 
122) 

Även bland våra deltagare kan vi se hur starkt traditionen om hur utbildning ska 
vara lever i de flesta av oss. När kursen började beskrev vi hur vi tänkte, läste 
kursplanen tillsammans med deltagarna och de som gick andra omgången fick 
läsa vår rapport från första omgången; trots detta så skriver några i de spontana 
reflektionerna efter 10 poäng att de förväntat sig mer feed-back från lärarna och 
inte från sina kurskamrater. 

Å andra sidan borde det arbetssätt vi använt lämpa sig väl för undervisning 
inom akademin. De flesta deltagare är förutom lärare också forskare. Forskning 
kan förenklat sägas utmärkas av att en problemställning undersöks utifrån flera 
olika perspektiv och att frågor ställs för att utveckla kunskapen om problemet. 
Detta forskande förhållningssätt kan jämställas med det arbetssätt vi försökt an-
vända i våra kurser. Det tycks dock fortfarande finnas ett så stort dike mellan 
forskning och undervisning inom akademin att de inte berikar varandra avseende 
arbetssättet. Av högskolelagen (SFS 1992:1434) framgår att all undervisning i 
högskolan ska bygga på vetenskaplig grund. Detta tycks av de flesta tolkas så att 
innehållet i undervisningen ska vara vetenskapligt korrekt, men den tolkningen 
är ju närmast att jämföra med forskningsinformation och därmed är vi tillbaka i 
den traditionella förmedlingspedagogiken. 

Jag väljer att avsluta artikeln med ett bidrag från en av examinationerna som 
hade titeln: ”Några tankar kring pedagogiska utmaningar i högskolan.”: 

Hur är det möjligt att skapa en miljö som genomsyras av öppen-
het, där studenten ej endast mottager kunskap utan också är en del 
i produktionen av ny kunskap redan från början av sin utbildning? 
Vad har hänt med mitt sätt att se på högskolepedagogik under 
denna kurs? 
Ett sätt att se på högskolepedagogik, ett förhållningssätt, ett syn-
sätt som inspirerat till funderingar att finna vägar för läraren att 
träda tillbaka, att inte ta sin roll för given. Att leda utan att styra, 
eller egentligen snarare att leda och styra, men med öppet och fritt 
sinne, där läraren försöker ta in studentens värld, förväntningar 
och behov men också har till uppgift att vara den som besitter kun-
skap om ett större fält än studenten, om forskning, om texter tidi-
gare diskussioner, faror och möjlighet … 

Referenser

Belenky, Mary, Clinchy, Blythe, Goldberger, Nancy & Tarule, Jill (1986) Women´s Ways 
of Knowing. The Development of Self, Voice and Mind. New York: Basic Books Inc. 

Berg, Gunnar (1995) Skolkultur - nyckeln till skolans utveckling. Göteborg: Förlagshuset 
Gothia.



156

Bleakley, Alan (2002) Teaching as Hospitality: The Gendered "Gift" and Teaching Style 
in Howie, Gillian & Tauchert, Ashley: Gender, Teaching and Research in Higher 
Education. Challinges for the 21st Century. Hampshire: Ashgate Publishing Company. 

Broady, Donald (1987) Den dolda läroplanen. Lund: Symposion.  
Borgström, Lena, Gougoulakis, Petros &, Höghielm, Robert (1998) Lärande i studiecir-

kel. Stockholm; LHS. 
Bron, Agnieszka & Wilhelmson, Lena (red.) (2005) Lärprocesser i högre utbildning.

Stockholm: Liber. 
Delanty, Gerhard (2001) Challenging Knowledge. The University in the Knowledge Soci-

ety.. London: Open University Press. 
Döös, Marianne (2005) Lärande som handling och relation i Bron, Agnieszka & Wilhelm-

son, Lena (red.): Lärprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber. 
Eliasson, Mona (2004) Genus i akademin. Om motstånd mot förändring. Socialt perspek-

tiv, nr 4. 
Escabor, Miguel, Fernández, Alfredo L., Guevara-Niebla, Gilberto (1994) Paulo Freire 

on Higher Education. A Dialogue at the National University of Mexico. New York: 
State Univeristy of New York.Press. 

Freire, Paulo (1972) Pedagogy for oppressed. Hermondsworth: Penguin. 
Holmstrand, Lars (1992) Forskningscirkeln - ett sätt att engagera flera i arbetslivets för-

nyelse. I TCO och TAM. 
Holmstrand, Lars &  Härnsten, Gunilla (2003) Förutsättningar för forskningscirklar i sko-

lan. En kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
Howie, Gillian & Tauchert, Ashley (ed.) (2002) Gender, Teaching and Research in 

Higher Education. Challinges for the 21st Century. Hampshire: Ashgate Publishing 
Company. 

Härnsten, Gunilla (1995) Demokratiska kunskapsprocesser. ALFOFAK-rapport nr 4. LO. 
Härnsten, Gunilla & Wingård, Britta (2001): På rätt kurs? Erfarenheter från "Pedagogik 

i högre utbildning, 20p" Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. 
Härnsten, Gunilla & Wingård, Britta (2002) Sammanställning av examensarbeten från 

kursen ”Pedagogik i högre utbildning”, 20 poäng. Läsåret 2000/2001. Stockholm: Lä-
rarhögskolan.

Härnsten, Gunilla & Wingård, Britta (2005) Sammanställning av examensarbeten från 
kursen ”Pedagogik i högre utbildning”, 20 poäng. Läsåret 2003/2004. Stockholm: 
Lärarhögskolan.

Gilligan, Carol (1982) In a different voice: Psychological theory and women´s develop-
ment. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Light, Greg & Cox, Roy (200): Learning and Teaching in Higher Education. The reflec-

tive Professional. London: SAGE Publications. 
Marton, Ference ed. (1984) The experience of learning. Edinburgh: Scottish Academic 

Press.  
Plummer, Kenneth (2001) Dokuments of Life 2. An Invitation to a Critical Humanism.

London: SAGE Publications. 
Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999) Lärandets grogrund, Lund: Stu-

dentlitteratur. 
Prop 2001/02:15: Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Rhem, Joseph (1998)  Problem-Based Learning: An Introduction. Phoenix: Oryx Press. 
Salminen-Karlsson, Minna (1994) Att berätta och tolka liv. Metodologiska problem i nya-

re life history-forskning. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi. 
SFS: 1992:1434 Högskolelagen. 
SFS: 1998:1003 Högskoleförordningen.



157

SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommittén. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.

Taylor, Richard, Barr, Jean & Steele, Tom (2002) For a Radical Higher Education. After 
Postmodernism. London: Open University Press. 

Welch, Penny (2002) Feminist Pedagogy and Power in the Academy in Howie, Gillian & 
Tauchert, Ashley (ed.): Gender, Teaching and Research in Higher Education. Chal-
linges for the 21st Century. Hampshire: Ashgate Publishing Company. 

Wingård, Britta (1998) Att vara rektor och kvinna. Uppsala Studies in Education 73 Aka-
demisk avhandling. Acta Universitatis Upsaliensis. 

Wingård, Britta (2002) Frågor vars svar ger nya frågor…. Rapport från en forskningscir-
kelmed fem rektorer. Avrapportering till Skolverket. Stencil. 

Vinterhed, Kerstin (1999) Osäkerheten tar över. I kunskapssamhället är vetenskapen pre-
stigelös och mer komplex. DN 3 okt. 1999. 



158



159

Specialpedagogutbildning som ett exempel 
på hur pedagogik som ideologi, vetenskap 
och praktik kan förenas 

Britta Wingård 
Anita Söderlund 
Eva Siljehag 

Inledning

När jag var liten fanns en trädocka bestående av tre kulor. Kulan längst ner hade 
en blytyngd, vilket innebar att när dockan vältes så reste den sig direkt. Den var 
så att säga tung i magen. Om blytyngden suttit i huvudet, hade dockan förblivit 
liggande när den ramlade. 

Metaforen med den här dockan har vi använt flera gånger då vi försökt infor-
mera om den utbildning som beskrivs i denna artikel. Vi kan säga att det är en 
vision vi har med utbildningen, att de studerande lär sig så att ”de blir tunga i 
magen” och därmed har förmågan att handla i olika, ofta oförutsedda, situationer 
i ett framtida yrke. 

Utgångspunkten för artikeln är en utbildning inom det specialpedagogiska 
programmet vid Lärarhögskolan i Stockholm. Utbildningen påbörjades 2001 och 
pågick under tre år på halvtid. Utbildningen omfattar 60 svenska högskolepoäng 
och leder till en specialpedagogisk examen. Inträdeskravet är avlagd lärarexamen 
och minst tre yrkesverksamma år efter denna examen. Det är en akademisk pro-
fessionsutbildning och ska leda till en yrkesroll, specialpedagog inom det svens-
ka skolväsendet. En yrkesroll som är mycket komplex att utöva och som förutom 
kunskaper om det tvärvetenskapliga ämnet specialpedagogik kräver en förmåga 
att handla i en mängd olika och oförutsedda situationer. Den nya yrkesrollen ska 
dessutom ofta utövas på samma arbetsplats där de studerande arbetat och till-
sammans med tidigare kollegor. En fråga i detta sammanhang är hur den nyut-
bildade specialpedagogen får mandat för en ny yrkesroll bland tidigare kollegor. 

Artikeln beskriver konkret hur vi arbetat med denna utbildning för att ge ett 
exempel på hur en akademisk yrkesutbildning kan genomföras med delvis otra-
ditionella arbetssätt och arbetsmetoder. Under rubriken teoretiska utgångspunk-
ter visar vi på de pedagogiska teorier som inspirerat oss. Föregångare till denna 
utbildning var en försöksutbildning som leddes av Gunilla Härnsten och som 
finns dokumenterad (Härnsten, 1999). 

I vårt fall var de studerandes yrkesbakgrund heterogen. De arbetade inom för-
skola, fritidshem, grundskolans samtliga år, gymnasieskola, grundsärskola, trä-
ningssärskola och gymnasiesärskola; dessutom fanns studerande från habilite-
ringen och socialtjänsten. De studerande hade också relativt lång yrkeserfaren-
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het, i genomsnitt 10 år. Könsfördelningen var snedfördelad, enbart en man fanns 
bland de drygt 50 studerandena. 

Vi som ansvarade för utbildningen var ett arbetslag bestående av tre personer, 
två universitetslektorer och en universitetsadjunkt, tillika doktorand. Arbetslaget 
hade arbetat tillsammans under ett läsår tidigare. Vi hade tidigare undervisat 
inom det specialpedagogiska programmet på olika sätt och i olika konstellatio-
ner. 

Examensordning, utbildningsplan och kursplaner kan ses som styrdokument, 
antagna på olika beslutsnivåer i samhället, för den aktuella utbildningen. De ut-
gör på så vis ett ramverk och en avgränsning. En annan ram utgörs av ekonomin. 
Varje kurs som genomförs har ett visst antal timmar till sitt förfogande. Detta an-
tal timmar är beroende dels på antal poäng kursen omfattar och dels antal stude-
rande. 

Inom dessa ramar har dock lärare och arbetslag en frihet att utveckla och 
genomföra utbildningen. I följande avsnitt redovisar vi det teoretiska tänkesätt vi 
utgått från när vi format undervisningen och hur vi utifrån detta planerat och ge-
nomfört undervisningen. 

Teoretiska utgångspunkter

De studerande utgörs av en grupp vuxna med relativt lång yrkeserfarenhet. Vux-
enutbildning, som vi ser det, utmärks av att ta till vara, ifrågasätta, utmana och 
förändra tidigare erfarenheter och därigenom skapa ny kunskap. Allt lärande, 
både barns och vuxnas, kan sägas bygga på tidigare erfarenheter (se t.ex. Ivar 
Bråten, 1996), kanske är detta dock en än viktigare utgångspunkt när det gäller 
vuxnas lärande. Inom den feministiska pedagogiken (se t.ex. Gillian Howie och 
Ashley Tauchert (ed.), 2002) har olika arbetssätt och arbetsformer utvecklats. 
Tidigare erfarenheter har tagits tillvara, t.ex. genom minnesarbeten, liksom stu-
derandegruppernas konkreta upplevelser av exempelvis kvinnors olika villkor. 
Själva har vi i arbetslaget i flera olika sammanhang arbetat med demokratiska 
kunskapsprocesser (se t.ex. Lars Holmstrand och Gunilla Härnsten, 2003; Britta 
Wingård, 2007). Ett gemensamt drag i dessa kunskapssyner är att det under, i 
detta fall, en formell utbildning, sker en kunskapsutveckling. En kunskapsut-
veckling som inte är bestämd på förhand av lärarna utan som växer tillsammans 
med deltagarna utifrån de frågor som både studerande och lärare ställer under ut-
bildningens gång. Samtidigt styrs utbildningen av fastställda ramar (se ovan), 
vilket i vissa fall kan bli ett dilemma både för de studerande och för lärarna.  

Den kunskapsutveckling som sker har i yrkesförberedande utbildningar till 
syfte att ge de studerande en handlingsberedskap för deras framtida yrkesroll, i 
detta fall som specialpedagoger. Belenky et al. (1986) använde begreppet con-
structive knowledge för en kunskapsform där både utifrån och inifrån kommande 
kunskaper integreras och ger bestående kunskaper. För att ett liknande lärande 
skall ske förespråkar Belenky et al. fasta, små grupper där tillitsfulla samtal kan 
ske mellan deltagarna. Helga Novotny (i Kerstin Vinterhed, 1999) talar om lik-
nande samtal som ett malande, för att kunskaper ska bli möjliga att handla efter 
behöver de ”malas”, vridas och vändas. 
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Syfte

Syftet med artikeln är att beskriva hur arbetet med en akademisk professionsut-
bildning genomförts utifrån en deltagarorienterad pedagogisk ansats. 

Artikeln utgår från de olika förutsättningar, det ramverk, som omgärdat ut-
bildningen, och den teoretiska ansats vi haft. Det är en konkret beskrivning. Där-
efter följer några utsagor från studenternas avslutande kursvärdering. Artikeln 
avslutas med våra reflektioner. 

Utformning och uppläggning av den aktuella utbildningen 

Utifrån de beskrivna teoretiska utgångspunkterna har vi valt att lägga upp utbild-
ningen utifrån tre samverkande delar, ”de tre benen”. Dessa är egna erfarenheter, 
den egna verksamheten och olika teorier. Vi har valt att organisera utbildningen 
så att det finns möjlighet för de studerande och lärarna tillsammans att utveckla 
goda och tillitsfulla samtal i mindre grupper (se Belenky et al., 1986). 

Utbildningens organisation 
Utbildningen har pågått under tre år. Samma arbetslag har haft ansvaret för ut-
bildningen under dessa år. De studerande har indelats i basgrupper om sju till nio 
deltagare, som varit fasta under de tre åren. Basgrupperna sammanställdes av lä-
rarna innan utbildningen startade och huvudkriteriet som användes var de stude-
randes bostadsort. Därigenom underlättades deras möjligheter att träffas på icke 
schemalagd tid. Till varje basgrupp har en lärare varit knuten, vilket betyder att 
vi haft ansvaret för två basgrupper var. Basgrupperna har träffats kontinuerligt 
under utbildningens gång, både tillsammans med lärare och utan lärare. Förutom 
dessa basgruppsmöten har storgruppen, bestående av alla studerande, använts för 
föreläsningar av olika inbjudna föreläsare, gemensamma redovisningar av olika 
arbeten som de studerande genomfört samt viss gemensam information. Vissa 
moment under utbildningen har skett i tvärgrupper som bildats utifrån att de stu-
derande valt vissa gemensamma frågor att fördjupa sig inom. Examensarbetet 
som skrevs under det sista året skedde huvudsakligen två och två och redovisa-
des i seminarier med akademiskt traditionell opposition. Två uppsatsseminarier 
pågick parallellt så alla studerande hade möjlighet att lyssna till halva antalet op-
positioner. Examensarbetena skrevs mellan oktober och mars det sista läsåret. En 
valbar fördjupningskurs, som ägnades åt den kommande yrkesrollen, genomför-
des från april till vårterminens slut och avslutade utbildningen. 

Egna erfarenheter/minnen 
Som inledande uppgift har de studerande skrivit några händelser från sin livshi-
storia som de själva anser har påverkat deras val att utbilda sig till specialpeda-
goger. Detta livshistoriska arbete har sedan återkommit i olika moment under ut-
bildningens gång. Inom den första 20-poängskursen valdes utifrån dessa minnen 
ett antal teman där de studerande dels fick fördjupa sig, dels fick delge sina egna 
upplevda erfarenheter till sina studiekamrater. Fördjupningen bestod både av till-
förd teori genom inbjudna föreläsare och av litteratur. I den här aktuella utbild-
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ningen behandlades följande fyra teman: växa till vuxen, funktionshinder, barn 
och döden samt genus. 

På en generell nivå uttrycker Kenneth Plummer (2001) att livshistorier kan bi-
dra till att hjälpa oss att “… see ourselves, others, life around us, and ultimately 
the universe” (s. 243). När det gäller användning av livshistorier inom utbildning 
säger han vidare: 

The life history provides an ideal vehicle for the educator to sway 
to and fro between life´s specifics and theory´s generalities. (s. 
246)  

Pierre Dominicé (2000) talar om educational biography och ser arbetet med 
livshistorier i undervisning som ett sätt för framförallt vuxna studerande att få 
syn på sin egen lärandehistoria. Han hänvisar bland annat till Freire och säger: 

Such learning activities may focus on individual efforts to achieve 
personal change or on collective efforts to achieve social change. 
(s. 7)  

Genom att arbeta med educational biography får enligt Dominicé de studerande 
syn på sitt eget sätt att lära. Arbetet kräver multidisciplinära analyser och kan en-
ligt författaren liknas med hermeneutiska tolkningsprocesser. Detta arbete ska 
ske i grupper där de studerande känner sig trygga. 

Vidare säger Dominicé att arbetet reflekterar den centrala pedagogiska frågan: 

Who is the subject of education? What is the locus or the focus of 
education if not the subject involved in a process of learning? (s. 
11) 

Under utbildningens följande två år har de studerandes minnen och egna livserfa-
renheter återkommit under arbetet, företrädesvis i basgrupperna. 

De studerande skrev sina minnesarbeten under sommaren innan utbildningen 
påbörjades. De hade personligen inte träffat någon av de lärare som skulle läsa 
dessa arbeten. De studerande har berättat att det var svårt och de hade många 
funderingar på hur personliga de skulle vara – hur mycket skulle de lämna ut av 
sig själva. Detta kan sägas visa att det behövs en relation till den som ska läsa 
personliga minnen. I detta fall, framförallt genom att utbildningen pågått under 
så lång tid, hade de möjlighet att berätta mer och även fördjupa den första skriv-
ningen. 

Den egna verksamheten 
Den här aktuella utbildningen var en halvfartsutbildning. Detta innebar att de 
studerande arbetade minst halvtid och studerade på halvtid. Som tidigare nämnts 
arbetade de i ett flertal olika verksamheter. Konkreta praktiska exempel och frå-
gor har på så vis kommit fram framförallt i basgruppsarbetet. Det har blivit en 
naturlig koppling mellan teori och praktik. 
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Vi har också på ett mer formellt sätt använt praktiken inom utbildningen, ge-
nom olika riktade uppgifter som de studerande förväntades genomföra i sin prak-
tik. 

Under första året genomfördes två kartläggningsarbeten, där de studerande 
själva valde de specialpedagogiska frågor de ville fördjupa sin kunskap om. Re-
sultaten av dessa arbeten redovisades för hela kursen samt för de studerandes in-
bjudna rektorer/arbetsgivare. 

Under det andra studieåret var en relativt stor uppgift att leda ett förändrings- 
och utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen. Detta arbete planerades till-
sammans med rektor/verksamhetsansvarig och genomfördes tillsammans med en 
grupp kollegor. Detta innebar också att de studerande fick prova på att vara sam-
talsledare för en grupp kollegor. Under tiden fick de regelbundet samtalshand-
ledning av sina basgruppslärare. 

Även sista årets examensarbete har till största delen haft utgångspunkt i den 
blivande specialpedagogens yrkesfält. Empirin har i de flesta fall hämtas från 
elever, föräldrar och/ eller personal i förskolan, skolan eller särskolan i de egna 
kommunerna.  

Olika teoretiska tillskott 
Under utbildningen har olika teorier och perspektiv tillförts genom litteratur, fö-
reläsningar och diskussioner i basgruppen. Inom kursplanens litteraturlista finns 
ett relativt stort utrymme för egna val av litteratur. Därigenom har de studerandes 
egna frågor, som bland annat kommit fram genom de kartläggningsarbeten de 
genomfört, kunnat ligga till grund för val av litteratur och därmed en djupare och 
bredare bearbetning av deras frågeställningar. De studerade har också uppmunt-
rats att läsa skönlitteratur med specialpedagogisk anknytning. 

En av de valbara 5 poängskurserna har vi valt att utforma som en litteraturstu-
die. De studerande har själva fått välja område (inom specialpedagogik) att för-
djupa sig inom och genomfört detta med litteratur som speglar olika infalls-
vinklar på den aktuella frågeställningen.  

Arbetssätt och innehåll 
Den specialpedagogiska utbildningen syftar till att de studerande efter genom-
gången utbildning ska kunna arbeta som specialpedagoger. Detta kan ses som att 
de ska byta yrkesroll. Ofta ska de utöva denna nya yrkesroll på den arbetsplats 
där de tidigare haft en annan yrkesroll. Utmärkande för, kanske särskilt skolans 
kultur (se t.ex. Gunnar Berg, 1995), är att den är svårföränderlig och traditions-
rik. En viktig och intressant fråga i ett akademiskt sammanhang är om en hög-
skoleutbildning kan förbereda för en liknande yrkesväxling. Dessa tankar finns 
inte i de styrdokument som reglerar utbildningen, men under utbildningens gång 
är det frågor som ofta kommit tillbaka, både hos de studerande och hos oss som 
lärare. Kommer de att ha förmåga och skapa en position så att de får mandat och 
legitimitet som specialpedagoger hos sina kollegor?  

Första året arbetade vi i utbildningen med två stora frågeställningar: Vad är 
specialpedagogik? och Vad är forskning? Det är frågor som inte har entydiga 
svar och de fortsätter att utmanas under hela studietiden genom att de belyses, 
fördjupas och ifrågasätts utifrån olika perspektiv.  
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All högskoleutbildning ska i dag vara forskningsanknuten. Forskare medver-
kar som föreläsare och litteraturen är författad av forskare. Är undervisningen 
därmed forskningsanknuten? Vad lägger vi i begreppet forskningsanknuten? Fö-
reläsningar av etablerade forskare och litteratur författad av forskare ser vi snara-
re som forskningsinformation. Ska vi nå en forskningsanknuten undervisning 
tycker vi att undervisningen bör påminna om en forskningsprocess. Ännu inte 
besvarade frågor framkommer, för att få svar används olika forskningsmässiga 
tekniker, de framkomna svaren analyseras, diskuteras och granskas kritiskt. Där-
för menar vi att det arbetssätt vi använt under utbildningens gång kan liknas vid 
en forskningsprocess. För att kunna nå detta fullt ut finns många hinder, men det 
har varit vår strävan att försöka arbeta på ett sådant sätt. De frågor som kommer 
fram är i sin bästa form genuina, dvs de har inga entydiga svar utan det blir de 
studerande och lärarnas uppgift att gemensamt försöka belysa dem. 

De studerande hade olika bakgrund, både avseende yrkeserfarenhet och tidi-
gare akademiska studier. Några av dem hade t.ex. under tidigare studier skrivit 
C-uppsatser och kan sägas ha en viss akademisk skolning, medan andras utbild-
ning härrörde från det som kan kallas en seminarietradition. Som en röd tråd un-
der utbildningens gång har vi därför fördjupat den forskningsmetodiska kunska-
pen. 

För att de studerande skulle följa sin egen kunskapsutveckling har vi arbetat 
med reflektioner över den egna läroprocessen under hela utbildningen. Mikael 
Alexandersson (2007) hävdar att reflektion är en intellektuell process. I slutet av 
varje månad har de studerande via mail sänt reflektioner till sin basgruppsledare 
kring frågan – det här har jag lärt mig, - så här har jag lärt mig det. På dessa re-
flektioner har inga individuella gensvar getts. Däremot har frågor, som upp-
kommit hos de studerande genom att de skrivit dessa reflektioner och hos bas-
gruppsläraren, som har läst, dem tagits upp och bearbetats i basgruppen. Därige-
nom har innehållet kunnat berikas och fördjupas med ytterligare frågeställningar 
och perspektiv. I slutet av varje år har de studerande själva gått tillbaka till sina 
skrivna reflektioner och gjort en så kallad metareflektion över det gångna året. 
Utbildningen avslutades med en reflektion över hela utbildningen. Denna del i 
utbildningen väckte motstånd i början. De studerande ville ha individuella svar 
från läraren. Det var först i slutet av utbildningen de kunde se värdet av dessa 
egna reflektioner och få syn på sin egen kunskapsutveckling. Johan Hofvendahl 
(2007) skriver om hur skolan ”förpapprats” genom den mängd olika dokument 
som skrivs och pekar på risken med att det genuina samtalet försvinner och er-
sätts med skrivna dokument. Även Alexandersson (2007) pekar på en liknande 
risk. Utifrån detta har vi funderat på hur de studerandes reflektionsarbete inte en-
bart blir skrivna dokument. Det går också att ställa frågan: är det skillnad på do-
kumentation och minnesanteckningar? Verksamma specialpedagoger har mycket 
varierande arbetsuppgifter och de flesta möter många barn och vuxna under en 
arbetsvecka, hur hanterar de dokumentationen av sitt arbete – både för att minnas 
vad de sagt och gjort och för att utveckla sin egen kunskap utan att det blir en 
alltför tidskrävande arbetsuppgift? 

Genom de studerandes halvtidarbete har det hela tiden funnits en naturlig 
koppling till praktiken. De har hämtat frågeställningar från denna och de har 
kunnat använda olika teorier för att bättre förstå det som sker i vardagen. Vi har 
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också medvetet arbetat med att få kontakt med praktiken och då i första hand 
med rektorer/verksamhetsansvariga. De har inbjudits till de redovisningstillfällen 
som de studerande har haft ansvaret för samt till de föreläsningar som givits 
inom utbildningens ram. Vid några tillfällen har rektorer/verksamhetsansvariga 
medverkat i diskussioner tillsammans med de studerande och lärarna i arbetsla-
get. Syftet med denna samverkan har varit att tydliggöra den roll som specialpe-
dagoger förväntas ha utifrån de statliga styrdokumenten för utbildningen. 

Under sista utbildningsåret har de studerande skrivit sitt examensarbete. Inne-
hållsmässigt har uppsatserna speglat den pedagogiska praktik som kommer att 
bli specialpedagogens yrkesområde. 

Några utsagor från de studerandes kursvärdering 

Efter att utbildningen avslutades genomförde vi en kursvärdering där deltagarna 
fick gå tillbaka till sina månadsreflektioner och göra en slutlig reflektion över 
hela utbildningen. Flertalet lämnade ett dokument som omfattade mellan två och 
tre sidor. Till övervägande del var de mycket positiva till utbildningen, men här 
kan det vara viktigt att ställa frågan om kursvärderingen inte borde ha genom-
förts av någon annan än oss ansvariga lärare. Den process vi arbetat med kan ha 
inneburit att de inte ville vara alltför kritiska till vårt gemensamma arbete. Här 
följer dock några av deras röster: 

Ett stort kaos var vi när vi började men jag tror att ni har fått lite 
ordning i klassen. Vilken tur att ni inte hann sätta diagnos på oss 
innan ni såg vad vi hade för förmågor var och en. 

Utbildningens upplägg har varit genomtänkt. Man kan likna den 
med ett husbygge. För att huset ska hålla ihop och stå säkert måste 
det finnas en bra grund. Grunden är den yrkeskompetens som vi 
har ute på våra arbetsplatser. Byggmaterialet som används till 
husbygget kommer att innehålla varierande material och funktion. 
I vår utbildning har vi kunnat hämta kunskap från olika forsk-
ningsinriktningar, dels genom att titta på specialpedagogiska per-
spektiv samt fördjupa och analysera specialpedagogiska frågor. 
Husbygget fortsätter framåt och det sista momentet blir att lägga 
på taket, det kan liknas med att vi genomför C-uppsatsarbetet. Att 
huset till sist ska vara funktionsdugligt beror på hur väl vi har 
byggt det, det kan liknas med hur väl vi har tagit till oss den kun-
skap och kompetens som vi har tillskaffat oss under utbildningen. 
Att huset ska bli ombonat och trivsamt kommer att bero på vårt 
engagemang och vår människosyn. Under årens lopp är det viktigt 
att underhålla huset så att det inte förfaller, det är lika för oss som 
ska arbeta inom förskola och skola med specialpedagogiska upp-
gifter vi måste hela tiden kompetensutbilda oss så att vi kan ut-
veckla vårt arbetssätt så att det kommer barnen till gagn.
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Att arbeta i grupp och få diskutera och få belyst sina åsikter och 
ställningstagande, kunskap om sig själv genom att jobba med sin 
egen livshistoria, alla föreläsningar, roliga och minnesrika kreati-
va redovisningar och att det har varit så roligt (har skrattat myck-
et) har betytt mycket.  

Det som kan tolkas ur dessa citat är att det skett en grupputveckling, från kaos 
till ordning, att det funnits en kontinuitet och progression i utbildningen, till slut 
var huset färdigbyggt, att deltagarnas erfarenheter tagits tillvara och att skapande 
har skett, kreativitet skriver de om. 

Det kaos de beskriver i början kan både hänföras till grupprocesser och till 
den förväntan de flesta studerande har på olika utbildningar. Auktoritet, snarare 
än jämlikhet, präglar den traditionella synen på flertalet utbildningar. Peggy 
Douglas (2002) uttrycker:  

I realise that students coming out of high school, as well as non-
traditional students, enter the college classroom as passive learn-
ers expecting to be enlightened by an expert.” (s. 83) 

Eftersom den traditionella synen sitter så djupt är det också svårt att informera 
om hur utbildningen är tänkt. Gunilla Härnsten och Britta Wingård (2002) be-
skriver hur de studerande ansåg sig vara manipulerade av lärarna, de kunde inte 
riktigt tro att deras erfarenheter skulle vara viktiga i en högskoleutbildning. Hög-
skolan (och annan institutionell utbildning) är hierarkiskt uppbyggd och ger 
därmed makt till lärare, men tydligt är också att lärare ges makt av de studerande.  

Genom att lärarna stod kvar i det kaos som rådde enligt den första utsagan så 
blev ”huset färdigbyggt”. Kanske är det så att först när en utbildning är avslutad 
kan deltagarna förstå både syftet med det valda arbetssättet och vilket kunskaps-
resultat det ger. Här inställer sig dock en fråga om delaktighet, om de studeran-
des åsikter hade följts i början av utbildningen hade den till stor del blivit en tra-
ditionell förmedlingspedagogisk utbildning. I detta fall gjorde lärarna motstånd 
och använde sin makt genom att stå kvar i kaoset med vetskapen att det i slutän-
den skulle bli en bra utbildning. Frågor måste dock ställas: Kan detta kallas en 
deltagarbaserad utbildning? Vem bestämmer om arbetssätt och arbetsformer? 

Avslutande reflektion 

Denna utbildning skiljer sig på flera sätt från en traditionell högskoleutbildning. 
Undervisning ses traditionellt som förmedling av kunskaper. Någon äger kun-
skap och den ska – särskilt i institutionella sammanhang – överföras till andra 
som ännu inte äger den. Några kan och några kan ännu inte. Gerhard Delanty 
(2001) menar att kunskapssynen inom universitetsvärlden har förändrats idag: 
”Knowledge today is no longer abstract, metaphysical and emancipatory" (p. 
134). Det som idag kallas kunskaper borde snarare kallas information och skulle 
kunna säljas på en fri marknad. Minneskunskaper, att någon överför kunskaper 
till en mottagare som, ofta genom tester eller examinationer kan upprepa kun-
skapen och visa att den mottagits, har karakteriserat utbildning långt in på 1900-
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talet. Detta framkommer tydligt i Britta Wingårds (1998) avhandling, där de del-
tagande rektorerna var kunskapsmottagare under hela sin skoltid och även till 
stor del som verksamma rektorer. 

Erfarenheter, både från den här aktuella utbildningen och andra högskoleut-
bildningar, visar att studenter, när de påbörjar en utbildning förväntar sig att få 
kunskaper om modeller och metoder som de direkt kan använda i sitt arbete. De 
önskar sig föreläsningar där någon talar om hur det är och hur de ska handla. 
Som lärare kan det vara svårt att stå emot dessa önskemål och i stället arbeta med 
studenternas kritiska tänkande och reflektioner utifrån texter, den egna yrkes-
praktiken och föreläsningar. Det kan också, som visas ovan, bli ett dilemma: en 
av denna utbildnings utgångspunkter var att den skulle vara deltagarbaserad och 
utgå från det vi kallar demokratiska kunskapsprocesser (Holmstrand och Härns-
ten, 2003, Wingård, 2007), men – särskilt i början – ville studenterna ha kunskap 
som förmedlades av olika experter, något som lärarna inte vill gå med på. Här 
kan sägas att lärarna använde sin makt och ansåg sig vara de som ”vet bäst”. Lä-
rarna i den här utbildningen arbetade för att starta den ”malningsprocess” som 
Novotny (i Vinterhed, 1999) talar om. Hon säger vidare att ett sådant arbete leder 
till kunskaper som kan användas i människors dagliga liv, de blir integrerade och 
därmed möjliga att handla efter. Detta sätt att undervisa kan ses som en process 
där de som deltar, både lärare och studenter, skapar sin egen kunskap och där-
med blir den också integrerad. Detta skiljer sig från att ta över någon annans 
kunskap. Sådan kunskap är svår att handla efter, särskilt om handlingsutrymmet 
och/eller förutsättningarna förändras. 

Det som är unikt med detta utvecklings- och förändringsarbete är att det berör 
en hel akademisk påbyggnadsutbildning. Arbetslaget har haft ansvaret för ut-
bildningen under samtliga tre år. Basgrupperna har varit fasta och deltagarna i 
arbetslaget har varit ledare för dessa basgrupper. Traditionella akademiska ut-
bildningar brukar bestå av ett antal delkurser där lärare undervisar i de kurser, 
där de anses ha mest kunskaper. Detta kan kallas för en expertundervisning och 
innebär av naturliga skäl till stor del ett förmedlande av kunskaper. I vår utbild-
ning har inbjudna lärare deltagit med sin expertkunskap genom att de haft före-
läsningar eller att vi läst olika texter som de författat. Lärarna i arbetslaget har 
sedan tillsammans med de studerande bearbetat dessa kunskapstillskott i bas-
grupperna och kopplat dem till deras yrkespraktik och egna erfarenheter. Genom 
den struktur vi valt för undervisningen har det funnits möjligheter att utveckla 
det Mary Belenky et al, (1986) kallar constuctive knowledge. Genom framförallt 
organisationen av små, fasta grupper har det skett en grupputveckling där det Be-
lenky et al (a.a.) kallar real talk har skett. Tillsammans har vi kunnat utveckla, i 
detta fall specialpedagogisk, kunskap för deltagarnas framtida specialpedagogis-
ka yrkesroll. 

Utifrån den till övervägande del positiva kursvärderingen ställer vi frågan: 
Vilka faktorer kan ha påverkat utfallet?  

- Tidigare erfarenheter av förändringsarbeten (se t.ex. Wingård, 
2006) visar att tidsaspekten är en viktig faktor. Att förändra tar tid 
och denna utbildning har hållits samman under tre år. Basgrupper-
na och deras lärare har varit desamma under denna tidsperiod. Där-
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igenom har gruppen kunnat utvecklas till en trygg grupp och sam-
talen kunnat bli respektfulla och tillitsfulla (se Belenky et al. 
1986).  

- Utgångspunkten i det vi kallat "de tre benen". En ständigt pågå-
ende koppling mellan praktik, egna erfarenheter och teorier har 
troligen gett till resultat att både teorier och praktik har kunnat få 
en djupare och mer integrerad förståelse. Erfarenheter från de stu-
derandes praktik har kunnat förstås bättre genom olika teorier och 
perspektiv, liksom att olika teorier kunnat prövas och undersökas i 
praktiken. Kopplingen mellan yrkespraktiken och teorin har hela 
tiden varit ömsesidig. Olika teorier har gjort praktiken mer förstå-
bar och frågor från praktiken har ibland kunnat utmana gängse teo-
rier. Detta är en viktig del i det vi kallar demokratiska kunskaps-
processer, en process där ny kunskap kan utvecklas. 

- En annan del i det vi kallar demokratiska kunskapsprocesser är 
ledarskapet. Specialpedagogens uppgift uttrycks ibland som att 
kunna möta alla barn och som lärare i denna utbildning har vi för-
sökt möta alla studerande och ta deras frågor på allvar. Vi har för-
sökt att utveckla ett demokratiskt ledarskap till skillnad från ett 
auktoritärt, där ledaren bestämmer, vet och kan. Det är inte heller 
ett "låt - gå" - ledarskap, även våra erfarenheter och kunskaper har 
funnits med i hela processen. De frågeställningar som behandlats 
under utbildningen har i stor utsträckning kommit från de stude-
rande och under undervisningstillfällena har dessa olika frågor ut-
manats, fördjupats och kritiskt granskats från olika perspektiv, 
både av de studerande och av oss som varit lärare i kursen.   

- En viktig faktor ide här använda arbetssätten är styrdokumenten. 
Genom att de varit vida har de styrt riktningen i utbildningen, men 
inte detaljerna. Som arbetslag har vi, tillsammans med de stude-
rande, haft en frihet att forma den konkreta utbildningen. En 
mycket detaljstyrd kursplan hade kunnat hindra detta. Begräns-
ningar har de ekonomiska villkoren och examinationsskyldigheten 
utgjort. Genom att de studerande i denna utbildning haft stor erfa-
renhet av skolarbete har examinationerna kunnat bli ett lärtillfälle 
och, kanske genom att ämnet är specialpedagogik, har de varit mer 
intresserade av att lära sig än att prestera.  

Pedagogik kan ses som ideologi, vetenskap och/eller praktik. I det här beskrivna 
förändringsarbetet har vi strävat efter att använda dessa tre synsätt på pedagogik 
och om möjligt förena dem till en helhet. Den pedagogiska ideologi som vi utgått 
från finns i metaforen om trädockan som inledde artikeln. Dessutom visar vårt 
användande av demokratiska kunskapsprocesser en ideologisk ståndpunkt: allas 
erfarenheter är värdefulla och ska tas på allvar eller allas röster ska höras. Veten-
skapen och dess olika metoder har varit arbetsredskap under hela kursen. Genom 
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att vetenskapliga tekniker har används och att vi både i basgruppsarbetet och i 
examinationerna arbetat med tolkningar och analyser utifrån olika perspektiv och 
teorier. Därigenom har det kritiska tänkandet utvecklats. Även de olika teoretiska 
teorier vi utgått från kan sägas representera pedagogik som vetenskap. Praktiken 
har varit en ständigt föränderlig kunskapskälla, där nya frågor uppstått och teori-
er prövats på olika sätt. 

Den stora och svåra frågan som återstår är om detta kan kallas en demokratisk 
kunskapsutveckling? Där vi med demokratisk menar att både lärares och stude-
randenas erfarenheter och frågor ska vara jämbördiga. Ramarna för utbildningen 
har varit institutionella, men, som framgår ovan, vida och enbart begränsat i 
ringa omfattning. Kunskaper har utvecklats utifrån de studerandes och lärarnas 
olika erfarenheter, men arbetssätt och arbetsformer har ändå bestämts av lärarna. 
Är det alltså ändå så att den yttersta makten över en institutionell utbildning lig-
ger hos lärarna? 
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Hålla kursen och navigera – kunskapsmöten  
i högskolepedagogiskt arbete

Fia Andersson 
Anders Jansson 

”Ni sa att en kurs kan stå på tre ben. Egna erfarenheter, föreläs-
ningar och litteratur och andras erfarenheter. Det tycker jag har 
stämt hela vägen med den här kursen.”  ur intervju med kursdelta-
gare 

Att studera frågor om att lära av och med varandra 

Många lärare som varit yrkesverksamma en tid väljer att studera vidare för att 
fördjupa sina kunskaper inom ett visst område. Det kan handla om att utbilda sig 
till en annan profession inom skolvärlden, att ta del av nya forskningsrön och en 
önskan om att lära sig något nytt för att kunna hantera sina arbetsuppgifter på ett 
bättre sätt. 

Oavsett varför lärare väljer att studera vidare, finns sannolikt en föreställning 
om att kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter man har sedan tidigare. 
Inom vuxenpedagogiken finns samlad kunskap som pekar på vikten av att hitta 
en form för kunskapsutveckling där kursdeltagarna känner sig delaktiga i sina 
studier och där tidigare kunskaper och erfarenheter används, utvidgas och utma-
nas i sökandet av ny kunskap (se t ex Härnsten, 2005; Lönnheden & Olstedt, 
2005; Döös & Wilhelmson, 2005).  

Talet om det livslånga lärandet kan sägas utgå ifrån att individen äger och dri-
ver sin egen kunskapsprocess. Det lärande inom högre utbildning som förr ägde 
rum inom universitetets väggar sker idag i många olika sammanhang, på olika 
platser, på distans och över internet (Lea, 2005). Studenter som påbörjar eller 
återkommer till högskoleutbildning är i olika faser av livet och har ofta bestämda 
föreställningar om vad de vill lära sig och hur undervisningen skall vara upplagd. 
Finns det då bland yrkesverksamma lärare som söker sig till vidare högskolestu-
dier något intresse för att på basis av tidigare erfarenheter och kunskaper gemen-
samt söka ny kunskap eller är det snarare så att var och en vill ha svar på sina 
egna specifika frågor - vilka inte med nödvändighet delas av andra? Vilka möj-
ligheter har lärare som väljer att studera och arbeta parallellt att dra nytta av den-
na situation? Vad innebär i det sammanhanget att en kurs delvis är baserad på di-
stansstudier? Vilka lärdomar kan lärarutbildare dra av att studera den egna yr-
kespraktiken? Dessa är några av de frågor som låg till grund för den här studien. 
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Ett övergripande syfte med studien är att undersöka vilka lärdomar som studi-
er av den egna yrkespraktiken kan ge – i det här fallet lärarutbildares arbete i fri-
stående kurser med yrkesverksamma lärare som kursdeltagare.  

Artikelförfattarnas erfarenheter av arbete inom grundutbildning, i specialpe-
dagogisk påbyggnadsutbildning,20 inom fristående kurser och olika projekt med 
kompetensutveckling och pedagogisk handledning med lärare, har väckt intresse 
för ett mer deltagarorienterat perspektiv i kurser. Kurser med ett sådant perspek-
tiv har, som vi ser det, ambitionen att utveckla kunskaper i skärningspunkten 
mellan å ena sidan kursdeltagares erfarenheter och frågor utifrån yrkesverksam-
heten och å andra sidan kunskaper från forskning och litteratur och i relation till 
kursens syfte och innehåll. Detta har i olika sammanhang benämnts som att byg-
ga utbildning och kunskap på ”tre ben” (1) egen yrkeskunskap och erfarenhet, 
(2) gruppens samlade yrkeskunskap och erfarenhet samt (3) kurslitteratur och fö-
reläsningar.21 Sådana kunskaper bör även kunna ha betydelse för såväl verksam-
hetens utveckling som forskningen.  

Den här artikeln grundar sig på en studie av arbetet med kursen Tal- och 
skriftspråk II (ToS) och bygger på intervjuer med kursdeltagare, dokumentation 
från kursen samt samtal mellan tre lärarutbildare om erfarenheter från kurser rik-
tade till yrkesverksamma pedagoger.  

Vårt intresseområde innebär i det här fallet att vi studerar, och rör oss mellan, 
två nivåer inom högskoleutbildning: dels erfarenheter i vår egen utbildningsprak-
tik från kurser med ansats av deltagarorienterat perspektiv, dels kursdeltagares 
syn på att gå en kurs baserad på att lära av och tillsammans med andra i kursen. 
Inledningsvis ställde vi oss frågor som Vad betyder kursens uppläggning för 
kursdeltagarnas möjligheter att utveckla och hantera de varierande arbetssitua-
tioner de möter under och efter kursen? Vad innebär det för yrkesverksamma pe-
dagoger att under en kurs knyta an till den praktik där man samtidigt är verksam? 
Vad kan lärarutbildare förstå av den egna utbildningspraktiken genom att i sam-
tal lärarutbildare emellan reflektera över arbete i olika kurser där man är verk-
sam?  

Några utgångspunkter för att studera den egna 

yrkespraktiken 

En central utgångspunkt för att studera vår egen yrkespraktik har varit deltagar-
orienterad forskning (Participatory Research) vilken är en av flera närliggande 
forskningsinriktningar inom Action Research22  där forskare och deltagare till-
sammans söker ny kunskap inom ett område (se t ex Härnsten & Holmstrand, 
2003; Reason & Bradbury, 2001; Maguire, 1987 m fl). Vi har i den här studien 

––––––––– 
20 Bl a Delta-projektet, en treårig specialpedagogutbildning på halvfart.  
21 Vi har här inspirerats av Härnstens resonemang i Delta-projektet att ”utbildningen kan sägas vila 

på tre ben, dvs de egna erfarenheterna (från livsberättelserna), granskning av egen verksamhet (ge-
nom fältarbeten, kartläggningar mm) samt litteratur och föreläsningar (teorier och andras utgångs-
punkter) (Härnsten, 1999, s 49-50).  

22 Vi använder i den här texten begreppet deltagarorienterat perspektiv, och menar att det är en del av 
Action Research, det begrepp Reason och Bradbury (2001) föreslår som ett paraplybegrepp.
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särskilt inspirerats av Self-study, en relativt ny forskningsinriktning inom Action 
Research. Denna inriktning har fått stor spridning vid nordamerikanska lärosäten 
och har framför allt utvecklats inom lärarutbildningar (Loughran et al, 2004; 
Rönnerman, 2004). Inom Self-study studerar yrkesverksamma lärarutbildare den 
egna lärarutbildningspraktiken, dess organisation och innehåll. Loughran (2004) 
pekar på att studera sin egen praktik, Self-study är ett begrepp som innefattar re-
flektion men går utöver denna:  

Self-study builds on reflection as the study begins to reshape not 
just the nature of the reflective processes but also the situation in 
which these processes are occurring…reflection is a personal 
process…self-study takes these processes and makes them public, 
thus leading to another set of processes that need to reside outside 
the individual (Loughran, 2004 s 25). 

Studier av den egna praktiken som görs tillgängliga för andra kan leda till nya 
kunskapsprocesser. Erfarenheter och kunskaper kan spridas, diskuteras och 
granskas. Vidare kan teman inventeras, problematiseras och transformeras av 
andra (Reason och Torbert, 2001; Nylund 2004). I England har Reason och Tor-
bert utvecklat en variant av Self-study, ”First-, second-, and third-person dimen-
sion of inquiry”, vilket innebär att forskaren först själv studerar och reflekterar 
över sin egen verksamhet, därefter tillsammans med andra reflekterar över flera 
verksamheter. Som ett tredje led görs resultaten tillgängliga för andra i publika-
tioner av olika slag. Reason och Torbert vänder sig emot och vill förändra att 
forskning ofta bedrivs på ”tredje person” och med avsikt att nå ut till andra 
”tredje personer”. 

We argue that a complete vision of a transformational social sci-
ence that generates quantitative, qualitative, and action research, 
that in turn supports full human flourishing in community and in 
the more-than-human world, needs to encompass and integrate 
first-, second-, and third-person research/ practice dimension of 
inquiry. 

I studier av den egna yrkespraktiken krävs en självkritisk hållning hos forskaren/ 
kursläraren och frågor kring studiens validitet blir viktiga att förhålla sig till. 
Herr & Andersson (2005) har bidragit med intressanta resonemang kring kriteri-
er för validitet inom Action Research..23

––––––––– 
23 Nedan presenteras i korthet de fem kriterier som Herr & Anderson (2005) föreslår 
- Demokratifrågan. I vilken omfattning utförs forskningen i samarbete med alla som är involverade i 

problemet? Och om det inte sker i samarbete - i vilken omfattning beaktas olika perspektiv? Försö-
ker exempelvis de som deltar finna resultat som gynnar dem på bekostnad av andra i verksamhe-
ten? 

- Resultatet. I vilken utsträckning bidrar forskningen till handlingar som löser det problem som stude-
ras?
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En annan utgångspunkt i studien är demokratiska kunskapsprocesser som 
både förutsättning och mål i kurser med deltagarorienterad ansats (se Holmstrand 
och Härnsten, 2003). Härnsten (2005) resonerar om hur begreppet erfarenhet kan 
förstås som en process och skriver: ” för att en företeelse som man varit med om 
ska kunna bli till erfarenhet behöver den synliggöras och på något sätt bearbe-
tas. Det innebär bland annat att sätta ord på, samtala och reflektera kring, samt 
även värdera betydelsen av det som skett. Tidigare erfarenhet påverkar tolkning-
en, liksom tänkbara framtida företeelser” (Härnsten, 2005, s 390). Rönnerman 
(2001) pekar på vikten av att såväl forskare som praktiker söker nya vägar för att 
förstå skolpraktiken och därmed kunna verka för att göra en förändring möjlig.   

Med inspiration från bland annat Etienne Wenger (1998) kan det gemensam-
ma lärandet i en grupp – ”A Community of Practice” - lärande som socialt delta-
gande - studeras. Wenger betonar att hans syn på deltagande inte inskränker sig 
till enstaka tillfällen av gemenskap utan handlar om en mer omfattande process 
där deltagarna är verksamma i gemensamma sociala praktiker och där identiteten 
utvecklas i förhållande till dessa. Wengers teori pekar på ett nära samband mel-
lan lärande och identitet:  “Education, in its deepest sense and at whatever age it 
takes place, concerns the opening of identities – exploring new ways of being 
that lie beyond our current state” (p.263). Wenger ställer också frågan: “What 
makes information knowledge – what makes it empowering?”(p.220). Informa-
tion måste bygga på den identitet man har som deltagare i en grupp, annars för-
blir den fragmenterad och svår att sammankoppla med annan information och 
blir därmed inte användbar i praktisk verksamhet. Lea (2005) pekar på betydel-
sen av att utforska och söka ny relevant kunskap om betingelser för lärande inom 
högskolan idag för att bättre förstå den komplexitet som råder i dagens lärmiljöer 
där studenter med olika levnadsbakgrund ska studera tillsammans men där hög-
skolan sällan beaktar denna mångfald. I det sammanhanget är Mona Blåsjös 
(2004) studier, där hon visar att olika kulturer och traditioner råder på olika insti-
tutioner även inom samma lärosäte, intressanta. Hon pekar på att studenter inso-
cialiseras i den specifika kultur som råder på respektive institution vilket betyder 
att de kan få problem med t ex skriftliga uppgifter när de byter institution.  

Arbetsprocessen 

Dokumentation från planering och genomförande av ToS-kursen, planerade sam-
tal mellan lärarutbildare samt intervjuer med tre kursdeltagare ligger till grund 
för denna artikel.  

                                                                                                                               
- Processen. Hur är forskningen genomförd beträffande datainsamling och analys i forskningsproces-

sen (triangulering etc som ett sätt att undvika bias) mm. Processen är begränsad till metod. Resulta-
tet är beroende av processen. Om processen är ytlig kommer det därför att visa sig i resultatet.

- Som katalysator. I vilken utsträckning har forskningsprocessen lett till deltagarnas förmåga att lära 
känna verkligheten så att de kan förändra den? För att möjliggöra detta fyller en praktikjournal eller 
dagbok en viktig roll. 

- I dialogen. I vilken utsträckning främjar forskningen en reflekterande dialog mellan deltagarna som 
är involverade i forskningsprojektet? 
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Arbetet med ToS – kursen - planering och genomförande 
I en tidigare kursutvärdering i ToS framkom önskemål om mer tid för fördjupade 
diskussioner utifrån kursdeltagarnas kartläggningar och projektarbeten gemen-
samt i hela gruppen. Man ville också på ett tydligare sätt knyta kurslitteratur och 
föreläsningar till kursdeltagares olika redovisningar. Under planeringsarbetet 
med andra kursomgången fanns därför intresse att förändra kursen i riktning mot 
en starkare koppling mellan deltagarnas yrkeserfarenheter och de föreläsningar 
och den kurslitteratur som ingick i kursen. Detta gjordes för att öka möjligheter-
na för kursdeltagarna att upptäcka att de egna kunskaperna bidrar till gruppens 
gemensamma. Samtidigt deltog artikelförfattarna i en kurs inom forskarutbild-
ningen24  där olika traditioner inom aktionsforskning och deltagarorienterad 
forskning diskuterades. Här kom vi i kontakt med Self-study-traditionen och in-
spirerades att studera vår yrkesverksamhet inom lärarutbildningen. Vi bedömde 
att en förändrad ToS-kurs, med en ansats av mer deltagarorienterad25 karaktär, 
vore ett bra studieobjekt för en Self-study. Vårt intresse, som lärare i kursen, var 
att stödja ett gemensamt utforskande inom kursens kunskapsområde och både vi 
själva och kursdeltagarna skulle dokumentera arbete och lärprocesser under kur-
sens gång. 

ToS-kursen genomfördes och utvärderades under vårterminen 2004. En när-
mare presentation av kursen följer i nästa avsnitt. Dokumentationen består av 
minnesanteckningar från diskussioner vid kurstillfällen på Campus och av do-
kumentation på den internetbaserade kommunikationsplattformen Learnloop 
samt mail. I denna kommunikation var både lärarutbildare och kursdeltagare ak-
tiva.  

Lärarutbildarsamtal
I kursen fanns Fia Andersson med som kursansvarig och sammanhållande länk. 
Anders Jansson deltog dels vid kursstarten, dels som handledare av ett projektar-
bete och dels vid presentationen av projektarbetena. Vidare deltog ett antal lärar-
utbildare och andra resurspersoner som föreläsare i kursen. 

Efter ToS-kursens slut diskuterades erfarenheter från kursen med en kollega, 
Inger Nilsson. Intressanta beröringspunkter framtonade mellan ToS-kursen och 
kursen Autism som Inger ansvarar för. För att få perspektiv på erfarenheterna 
från dessa kurser valde vi att vid två tillfällen föra utforskande samtal mellan oss 
tre lärarutbildare, Anders, Fia och Inger. 

Samtalen kretsade kring hur vi kan förstå och utveckla vår egen lärarutbild-
ningspraktik. Det första samtalet tog sin konkreta utgångspunkt i Ingers erfaren-
heter av yrkesarbete som kursledare och med särkilt fokus på autismkursen. I det 
andra samtalet som genomfördes, efter intervjuer med kursdeltagarna i ToS, var 
startpunkten Fias erfarenheter av yrkesarbete som lärarutbildare med särkilt fo-

––––––––– 
24 Artikelförfattarna gick en kurs, Aktionsforskning, kring olika traditioner inom aktionsforskning.vid 

Göteborgs universitet med professor Ken Zeichner som inbjuden föreläsare och Karin Rönnerman 
som kursansvarig. 
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kus på ToS-kursen. I samtalen sökte vi kunskaper om lärarutbildningspraktiken 
och yrkeserfarenheter med stöd av en intervjuform där en tidslinje, från då till 
nu, var startpunkten. Vår tanke var att söka finna intressanta teman som konkreta 
erfarenheter i arbetet med kurser och de reflektioner, ställningstaganden och per-
spektiv på dessa kurserfarenheter som växte fram i samtalet. 

Vid bearbetningen och analysen av det första samtalet framträdde ett antal 
områden som vi identifierade som gemensamma i båda kurserna. Dessa områden 
fanns med som referenspunkter i de intervjuer vi genomförde med tre av kursdel-
tagarna i ToS- kursen.26 27  Det första lärarutbildarsamtalet blev på detta sätt en 
del i planeringen av intervjuernas genomförande.  

Det andra lärarutbildarsamtalet tog, som ovan nämnts, sin startpunkt i en lä-
rarutbildares berättelser med särskilt fokus på ToS-kursen. Men här fanns samti-
digt som en referensram både de erfarenheter och teman som växte fram i det 
första samtalet och de samlade erfarenheter från intervjuerna med kursdeltagare. 
Detta ledde vidare till att ett stort antal frågor och teman växte fram och innebar 
att berättelsen interfolierade med samtal kring dessa teman.  Det blev nu möjligt 
att relatera olika erfarenheter till varandra. Gemensamma teman och synsätt 
kring lärarutbildningspraktiker lyftes fram och ur dessa växte även tankar och re-
sonemang fram om möjliga konsekvenser för utveckling av kurser och lärarut-
bildning.

Lärarsamtalen har i likhet med intervjuerna (se nedan) med kursdeltagarna 
spelats in på Mp3-spelare, och skrivits ut, tidskodats och finns nedladdade i dator 
vilket gör det smidigt att gå in i materialet igen. De har lyssnats igenom flera 
gånger och är till största delen ordagrant utskrivna. 

Intervjuer med kursdeltagare 
Inför intervjuerna gjordes ett urval bland kursdeltagarna28. En ambition var att 
det skulle finnas en spridning i yrkesbakgrund och nuvarande yrkesverksamhet 
bland dessa. Kerstin har erfarenhet från förskola och förskoleklass, Karin har er-
farenhet från låg- och mellanstadiet och svenska som andraspråksundervisning, 
Kristina har erfarenhet av arbete med olika åldrar inom särskolan (Namnen är 
fingerade). Intervjuerna varade mellan 60 och 100 minuter.

Varje intervju utformades i likhet med lärarutbildarsamtalen i form av, vad vi 
kallar, en kurshistorieintervju, där den intervjuade berättade utifrån en ”kurslin-

––––––––– 
26 Följande områden ansåg vi var viktigt att få belysta under intervjun: Kursstarten, kartläggningen, 

fördjupning av frågor utifrån barnet, projekt i grupper om tre, kommunikation på Learnloop, pre-
sentationerna av respektive uppgift och erfarenheter i samband med dessa, kursavslutningen, efter 
kursen, respons från lärarutbildare och gruppdeltagare? 

8 Arbetssättet inspirerades av livshistorieintervjuer. 
28 I denna kursomgång deltog nio pedagoger, samtliga kvinnor.  För åtta av dem var detta den fjärde 

10p-kursen med inriktning mot specialpedagogik. Den nionde hade läst motsvarande kurser inom 
andra ämnesdiscipliner. Deras intresse rörde kunskapsutveckling både inom tal-, läs- och skrivom-
rådet och ett mer övergripande specialpedagogiskt arbete. Tre av dem var förskollärare, en var fri-
tidspedagog, tre var lågstadielärare, en var mellanstadielärare och en 1-7-lärare. Under kursen arbe-
tade samtliga kursdeltagare med skolbarn från sex år och uppåt.  
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je” från kursstart och framåt29. Att initiera och genomföra dessa intervjuer eller 
samtal var en utmanande uppgift. Att ställa frågor till och samtala med tidigare 
kursdeltagare om deras erfarenheter och syn på olika inslag i kursen innebar här 
ett krav på att förhålla sig utforskande till en kurs som man var ansvarig för och 
situationer som man varit delaktig i. 

För att aktualisera erfarenheterna från kursen läste vi i förväg igenom allas 
deltagares inlämningsuppgifter och all annan dokumentation från kursen. Vi bad 
även de som skulle intervjuas att läsa igenom både egna och andras arbeten från 
kursen. Tanken var att detta skulle vara en förberedelse inför intervjuerna och ge 
stöd i deras berättande om lärande i relation till kursen och kursinnehållet och de 
egna yrkeserfarenheterna. 

Vi öppnade samtalet med att berätta hur vi valt att lägga upp intervjuerna. Att 
vi såg kursen som en gemensam angelägenhet med delvis delade erfarenheter 
mellan oss och kursdeltagarna - och att vi ville använda oss av det i samtalet. In-
tervjupersonerna ombads berätta om sådant de upplevt betydelsefullt under kur-
sen. Vi bad dem också berätta om sådant som hänt efteråt och som kunde relate-
ras till kursen på något sätt. Vi informerade också om att vi förberett några frågor 
om vad vi ansåg vara centrala områden i kursen 30 om dessa inte kom upp i deras 
berättelse och att vi ville följa upp såväl processen som innehållsliga aspekter. 
Den övergripande frågan vi ställde var ”Minns du hur det var….och vad du lärde 
dig under kursens gång? Berätta!” Några direkta frågor som rör deltagande och 
lärande togs också upp under intervjuerna: Hur ser du på att du och övriga kurs-
deltagare bidrog till den gemensamma kunskapsutvecklingen? Vad var din roll? 
Vilken betydelse hade övriga kursdeltagares erfarenheter och bidrag för ditt och 
gruppens lärande? Vad betydde arbetskamrater och elever/föräldrar för ditt 
lärande under kursen? Hur såg du på LHS-lärarnas roll?  

Tematisk analys av materialet 

Materialet i lärarutbildarsamtal, intervjuer och kursdokumentation är rikt och 
komplext. Tyngdpunkten i urvalet ligger i denna artikel på analyser av ett antal 
centrala teman i en kurs med deltagarorienterad ansats för yrkesverksamma pe-
dagoger. Vi har valt att analysera materialet utifrån följande mer övergripande 
teman: Delaktighet, Arbete och kunskapsprocesser, Att studera och arbeta paral-
lellt - anknytning till verksamhet medan man går kursen, Att utveckla och hante-
ra varierande arbetssituationer. Varje tema bygger på både kursdokumentation, 
intervjuer med kursdeltagare och samtal mellan oss tre lärarutbildare. I ett avslu-
tande avsnitt diskuterar vi de lärdomar vi dragit av att ha studerat vår egen yr-
kespraktik och hur dessa kunskaper fortsättningsvis skulle kunna användas i lä-

––––––––– 
29 Vi inspirerades här bl a av forskning som använt livshistorieintervjuer av olika slag, bland annat 

inom Oral History-traditionen (Thor & Hansson, 2003), livslinjer, minnesberättelser och levnadshi-
storia

30 Följande områden ansåg vi var viktigt att få belysta under intervjun: Kursstarten, kartläggningen, 
fördjupning av frågor utifrån barnet, projekt i grupper om tre, kommunikation på Learnloop, pre-
sentationerna av respektive uppgift och erfarenheter i samband med dessa, kursavslutningen, efter 
kursen, respons från lärarutbildare och gruppdeltagare? 
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rarutbildning och kompetensutveckling med yrkesverksamma lärare. För att hålla 
isär vilka personer som åsyftas i materialet används fortsättningsvis följande be-
grepp: ”de intervjuade” är de tre kursdeltagare från ToS-kursen som deltog i in-
tervjuer, ”kursdeltagare” syftar på samtliga deltagare i ToS-kursen, ”lärarutbil-
darsamtal” syftar på de samtal som fördes mellan oss tre lärarutbildare.  

En kurs som utgångspunkt för studier av egen yrkespraktik 

Presentation av kursen 
Kursen Tal- och skriftspråk II är en fristående 10poängskurs på 21-40 poängsni-
vån. Den är delvis distansbaserad med träffar på Campus en gång i månaden un-
der två dagar. Kursens syfte är att ge de studerande tillfälle att utveckla sina kun-
skaper om tal- och skriftspråkliga svårigheter i ett brett perspektiv och att belysa 
komplexiteten i tal-, läs- och skrivutvecklingsprocessen hos barn, ungdomar och 
vuxna utifrån aktuell forskning.31

Vid första kurstillfället introducerades hur kursen var upplagd och de uppgif-
ter som ingick diskuterades tillsammans med kursdeltagarna. Vissa ramar var 
givna på förhand: 

Uppgifterna i kursen var direkt utformade mot bakgrund av att kursdeltagarna 
var yrkesverksamma och att de hade möjlighet att kunna genomföra dem i sin 
egen verksamhet. Uppgiften under kursens första del – kartläggning av ett barns 
lärande - innebar att kursdeltagarna skulle följa ett barn och genom kontinuerlig 
dokumentation skaffa sig en bild av barnets lärande i relation till lärmiljön (ma-
terial, metoder, fysisk miljö mm). Kursdeltagarna hade i uppgift att använda vis-
sa redskap32 för att ur olika perspektiv33 kartlägga barnets kunskaper. Vi klar-
gjorde att de under kursens gång kontinuerligt skulle ges möjlighet att berätta om 
barnet de följde och diskutera hur de upplevde barnets lärande i samband med att 
olika redskap prövades. En uppgift innebar att dokumentera och skriva om egna 
handlingar och reflektera över dessa. Vid gemensamma seminarier under kursens 
gång skulle kursdeltagarna lyfta fram kunskaper och erfarenheter och kurslärar-
nas uppgift var att lyssna men också att utmana och utmanas. Resultaten av dessa 
kartläggningar skulle leda till nya frågeställningar som studerades ur teoretiska 
perspektiv.  

Kurslitteratur och föreläsningar skulle användas som redskap i kunskapssö-
kande i relation till kursuppgifterna. I relation till de frågor och teman som kom 
upp söktes även annan litteratur som belyste frågorna ur olika perspektiv; speci-
alpedagogiskt, flerspråkighet, olika syn på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
mm. 

––––––––– 
31 Kursplan I2034F:  TAL- OCH SKRIFTSPRÅK II – hinder och möjligheter, Lärarhögskolan i 

Stockholm. 
32 Främst icke-normerande test användes; Running Records och Performansanalys (och 

samtal med barnet. Med dessa analysredskap analyseras det språk barnen producerar och 
som betonar vad barnet kan - och vad läraren som ser detta behöver göra för att barnet 
ska komma vidare i språkutvecklingen.  

33 Individ-, grupp- organisationsperspektiv
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Webbaserad kommunikation – Learnloop – var ett redskap för kommunikation 
mellan kurstillfällena. På Learnloop skulle kursdeltagarna kontinuerligt skriva 
egna tankar om kursens föreläsningar, seminarier och litteratur, och relatera detta 
till den egna verksamheten. Här skulle också dessa inlägg diskuteras och kurs-
deltagarna hade möjlighet att ställa frågor till varandra.34 35

Vid kursstarten inventerades vilka områden inom kursens ram som kursdelta-
garna var mest intresserade av, och önskade fördjupa sig i, och tre grupper med 
sinsemellan olika intresseområden formerades. Dessa grupper valde att även 
samarbeta med de projektarbeten som genomfördes under kursens senare del.  

Kursen avslutades med reflektioner och diskussion om vad kursdeltagarna lärt 
samt en summering av vilka nya frågor som kommit upp. En återkoppling till 
dokumentationen under kursen gjordes och följande fråga ställdes: Om du kopp-
lar samman det du studerat under kursen till din egen yrkespraktik - hur skulle du 
vilja sammanfatta det du lärt dig under kursen?  

Kan kunskap vila på ”tre ben”? 
Inför kursstarten i ToS diskuterade vi kurslärare i vilken utsträckning kursdelta-
garna kunde tänkas ha förväntningar på att bli ”matade” med expertföreläsningar 
om tal-, läs- och skrivsvårigheter och kanske bjuda motstånd mot en mer delta-
garorienterad uppläggning. Att ingående förklara syftet med kursens upplägg-
ning kändes därför nödvändigt. Med metaforen att kursen vilade på ”tre ben” 
åskådliggjordes hur vi såg på fördelningen mellan ”benen”; att dela med sig av 
egen yrkeskunskap och egna erfarenheter, gruppens samlade yrkeskunskap och 
erfarenhet samt kunskaper från föreläsare och litteratur. Vår roll som lärarutbil-
dare behövde också förtydligas. Vi skulle vara lyssnande och lyfta diskussioner-
na, hjälpa till att problematisera vad kursdeltagarna lyfte fram och sätta det i rela-
tion till andra perspektiv, att utmana och utmanas. Delade erfarenheter och ett 
kritiskt förhållningssätt skulle på så sätt leda till ömsesidig kunskapsutveckling 
hos oss alla! Skulle kursdeltagarna acceptera uppläggningen och tro på att deras 
egna och övriga kursdeltagares kunskap och erfarenheter bidrar till betydelseful-
la kunskaper hos en själv och andra?  

Delaktighet i kursens syfte och arbetsformer 
Med ambitionen om en deltagarorienterad ansats i kursen är frågor om hur delta-
gandet formerats och utvecklats inom kursens ram väsentliga. Hur introducera-

––––––––– 
34 Ett antal timmar till kursen i koppling till Nätverksuniversitetet 
35 IT och webbaserad information - en demokratifråga? 
Delanty (2001) för ingående resonemang om IT, informationsteknologin, i relation till universitetsut-

bildningar och diskuterar bl a för- och nackdelar med traditionell undervisning med fysiska mötes-
platser och distansutbildningars virtuella miljöer. Han menar att båda kan fylla en funktion, men att 
IT-baserad utbildning i allt högre grad styrs av krafter utanför universiteten och man tenderar att 
hamna i marknadskrafternas utveckling av teknologin. Istället för att fastna i formen bör man söka 
nya möjligheter för lärande. Det finns inga bevis för att distansbaserat lärande skulle vara mer ef-
fektivt än traditionella former för lärande, utan tvärtom kan lärarledd undervisning vara mer effek-
tiv för lärande, samarbete och för att skapa goda lärprocesser.
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des kursen? Hur förstår kursdeltagarna detta med delaktighet i kunskapsbygget 
under kursen? Hur vidmakthålls och utvecklas delaktighet?  

Under intervjuerna med de tre kursdeltagarna i Tos-kursen kom det fram att 
de uppskattat vår ambition att få dem att känna sig viktiga med tanke på kursens 
innehåll och genomförande. Deras uppfattning var att vi varit tydliga redan vid 
kursintroduktionen med att vad de skulle komma att lära sig under kursen häng-
de mycket på deras eget engagemang, på att de delade med sig av egna kunska-
per och erfarenheter och tog aktiv del i vad andra berättade. De upplevde en öp-
penhet att diskutera kursens uppläggning och uppgifternas utformning och att allt 
detta bidrog till att de kände sig delaktiga i kursens genomförande.  

Under kursens gång framgick att kursdeltagarna hade olika syn på tyngdpunk-
ten mellan de olika ”benen” 36 i kursen.  I kursutvärderingen framgick att ett par 
av kursdeltagarna hade velat ha fler föreläsningar, andra mer tid för diskussioner. 
De intervjuade har alla markerat att de ville ha fler diskussioner – och helst i det 
fysiska rummet. Karin tillhörde dem som hade höga förväntningar på att vi skul-
le diskutera och utbyta erfarenheter: ”Ja så hade vi en del föreläsning-
ar…hm…Eftersom jag är en sån där pratglad människa som gärna vill diskutera 
så skulle jag gärna fått mer möjlighet att diskutera med föreläsaren och med 
gruppen. Men allt sånt handlar mycket om att tiden inte fanns för det är kort tid 
som man är på Lärarhögskolan.” Kerstin tryckte hårt på att ”Man lär sig väldigt 
mycket av varandra. Visst lär man sig mycket på föreläsningar också men då sit-
ter man ju ofta bara passiv och tar emot. Här blir man ju involverad på ett annat 
sätt.”

Kristina lyfter fram det som kändes speciellt för henne med den här kursen: 

Men det var något väldigt speciellt som gjorde att det blev roligt, 
det blev intressant det här att kunna dela med sig och alla var lik-
som givmilda. En del håller ju på sin egen kunskap och är väldigt 
rädd att dela med sig. Jag vet inte varför men alla i den här grup-
pen delade med sig…och fast vi kom från så olika ställen. Alla var 
måna om att berätta. Jag tycker att det är lite unikt för det är inte 
alltid man hittar det… 

Kursdeltagarnas egna berättelser i relation till kursuppgifterna bildade underlag 
för gemensamma samtal och diskussioner och gav även upphov till nya frågor. 
De intervjuade upplevde att det fanns en vilja att ta del av varandras erfarenheter 
och på så sätt lära av och med varandra. Betydelsen av att deras egna frågor, ut-
ifrån den egna verksamheten, togs på allvar och diskuterades, betonades starkt av 
Kerstin. För att undvika en strävan efter konsensus i gruppen för att uppnå en 
känsla av samhörighet, det Janis kallar groupthink,37 uppmuntrade vi alla att inte 
enbart bejaka varandra utan ställa frågor och komma med alternativ, samt även 
––––––––– 
36 Som tidigare nämnts innebär begreppet ”de olika benen” i den här kursen följande: egen yrkeskun-

skap och erfarenhet, gruppens samlade yrkeskunskap och erfarenhet samt kurslitteratur och föreläs-
ningar 

37 Om groupthink, se t ex Egerbladh & Tiller, 1998, s 109; Holmstrand & Härnsten, 2003; Härnsten, 
2005
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diskutera dessa frågor med inbjudna föreläsare. Exempelvis diskuterades lärares 
kunskapssyn när det gällde att se möjligheter och hinder kring läsande och skri-
vande bland barn i olika skolformer. I samband med redovisningar fördes också 
diskussioner utifrån olika teoretiska perspektiv med både kurslitteratur och aktu-
ella föreläsningar som grund. Synpunkter framfördes och diskuterades även på 
Learnloop.  

Det betyder mycket att kunna berätta om sina erfarenheter utan att dessa vär-
deras som rätt eller fel, säger flera av de intervjuade. Det var skönt att känna sig 
bekräftad men det var också viktigt att inse att man har, och får ha, olika uppfatt-
ningar. Att det man tagit för givet kan ses på olika sätt, ur olika perspektiv, och 
att då våga utmana ”sanningen” och inse att inga ”recept” håller.  Karin berättade 
att hon i efterhand insett hur hon förändrades under kursen och nu ser att samta-
let om någonting leder till att hon förstår saker på ett annat sätt. Kunskap utveck-
las när man delar med sig av olika erfarenheter och samtidigt hjälps åt att förstå 
genom att ställa frågor och knyta an till varandras olika erfarenheter och vad oli-
ka författare och forskare skriver. Kursuppläggningen bidrog, enligt de intervju-
ade, till att de kände att det fanns ett tillåtande, en öppenhet, i gruppen för olika 
lösningar. Man talade inte i termer av att göra ”rätt” eller ”fel” när det gäller bar-
nens lärande utan utgångspunkten var att både barn och vuxna lär olika beroende 
på situationen (jfr Lave & Wengers, 1991).38

 I lärarutbildarsamtalet diskuterades betydelsen av lärarutbildares agerande 
när det gäller att stödja processer mot öppenhet och delaktighet. Att vi själva har 
delat med oss av både positiva sidor och egna tillkortakommanden, och bland 
annat visat videoinspelningar där vi agerar tillsammans med barn i olika sam-
manhang, tror vi har bidragit till att även kursdeltagarna vågat ta upp svåra frå-
gor. Den intensiva diskussion som uppstod i samband med att Fia vid kursstarten 
visade en videofilm från ett arbetspass i förskolan kan ha bidragit till ett öppet 
och respektfullt förhållande till varandra i gruppen. Videofilmen blev ett redskap 
både för delaktighet med kursdeltagarna och föremål för diskussion om hur den 
kan användas som pedagogiskt redskap för att studera sin egen utveckling. 

Arbete och kunskapsprocesser i en kurs 
Vad är betydelsefulla kunskapsprocesser i ToS-kursen? Vad betyder skrivandet i 
kursen? 

Vad får det för betydelse i en kurs att kursdeltagarna är yrkesverksamma pa-
rallellt med studierna? Här följer ett antal aspekter som rör arbetet i kursen och 
sammanhanget mellan kursuppgifter och delaktigheten i den egna verksamheten 
och lärarutbildarens funktion 

Skrivande, språk och begrepp i kursen och i relation till arbetet 
Olika former av skrivande användes: kursloggbok, anteckningar under kartlägg-
ningar och projektarbeten, kommentarer till föreläsningar och litteraturdiskus-
sioner mm på Learnloop. 

––––––––– 
38 Dock är det så att de intervjuade i sina yttranden om bekräftelse talar i termer av rätt och fel. 
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De intervjuade betonade att skrivandet under kursen har fyllt flera syften. Skri-
vandet - att sätta sina tankar på pränt – blev ett redskap för tänkandet och bidrog 
till att de tvingades formulera sig tydligare. Under kartläggningarna upptäckte 
både Kerstin och Kristina att de genom att formulera sina erfarenheter i skrift 
även blev mer på det klara över vad barnen kunde och att de också ställde sig nya 
frågor medan de skrev. Kristina: ”Man gör det ju synligt för sig själv vad man 
håller på med”. 

Att skrivandet pågick under hela kursen och att de skrev om sådant som var 
relevant och intressant och att gruppen fanns som intresserad mottagare betydde 
mycket. Vi kurslärare ser detta som helt fundamentalt för lärandet i kursen och 
det stöds också av de intervjuades kommentarer. Kerstin: ”Jo men det blir ju mer 
tydligt när man skriver det man gör och det man har sett och man ser utveck-
lingen också mycket tydligare”. 

Successivt under kursens gång skrev kursdeltagarna mer och mer för sin egen 
skull. I kursloggboken fördes anteckningar och reflektioner somblev underlag för 
att se på sitt eget lärande, sin egen utveckling, under kursen. Karin och Kerstin 
framhåller att skrivandet har betytt mycket för självförtroendet och ”skräcken” 
för att skriva har försvunnit.  

I kursdokumentationen som fördes på Learnloop finns all kommunikation un-
der kursen bevarad. Av kursdeltagarnas inlägg framgår att det varierar stort mel-
lan hur de använde sig av Learnloop. I två av tre grupper fördes periodvis omfat-
tande diskussioner, där de både höll med och utmanade varandras åsikter. Den 
tredje gruppen kommunicerade främst om praktiska saker som tider för möten 
och dylikt.  

Den bild vi får är att skrivarbetet i en kurs ökar intresset och engagemanget 
och leder till nya frågor medan man skriver om det man gjort. Detta hade en av-
görande betydelse för Karins och Kristinas lärande. Men ett par av de övriga 
kursdeltagarna var inte särskilt pigga på att behöva skriva och de skrev nätt och 
jämt det som krävdes. Intressant att notera är att dessa personer inte blev lika en-
gagerade i de gemensamma frågor som väcktes och inte heller verkade få ut lika 
mycket som övriga i kursen. De var heller inte lika positiva till kursens upplägg-
ning och ville bl a ha fler föreläsningar. Olika orsaker kan säkert ligga bakom att 
de inte skrev; exempelvis ovana att skriva och en osäkerhet kring om ens tankar 
och text duger (jfr Lea, 2005). 

Inom högre utbildning har skrivandet traditionellt använts för redovisning av 
kunskaper. Men, säger Mona Blåsjö, ”skrivandet är också ett medel att bygga 
kunskaper och en väg till socialisering i en miljö”(Blåsjö, 2004, s 289). Under 
kursens gång, berättar de intervjuade, blev de mer och mer förtrogna med ord 
och begrepp som hjälpte dem att sätta ord på sina tankar. De började successivt 
använda dessa i olika sammanhang och märkte att de därigenom fick mer nyan-
serade uttryck för vad de ville säga. Karin berättar: ”Det var verkligen en upple-
velse för mig att få sätta ord på mina tankar, och de gick igen i litteraturen, och 
det utvecklade tänkandet i sig”.  Till skillnad mot att enbart använda skrivandet 
för redovisningar har alltså kursdeltagarna i ToS skrivit för att sätta ord på sina 
erfarenheter för att kunna samtala och reflektera kring dessa med andra. 
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Kartläggning och dokumentation leder till att andra frågor ställs 
Kursdeltagarna prövade olika sätt att dokumentera arbetet med barnen. Förutom 
skrivande gjordes video- och ljudinspelningar. I kartläggningen ingick att pröva 
olika färdiga analysredskap,39 att göra egna observationer och föra samtal med 
barnen. När det gällde kartläggning av ett barn i den egna verksamheten hade 
dokumentationen stor betydelse. 

Kristina: 

När man följer ett barn så är det bra att sätta sig ner och skriva. 
Det hjälpte mig att se att hon [barnen]kan ju faktiskt och jag tror 
att hon tyckte det var jätteroligt också när vi spelade in på band,. 
Man lär sig se på ett annat sätt när man går på en kurs. 

Karin: 

Jag tycker att man får en helhetsbild, jag skulle önska att många 
fler skulle få möjlighet att göra det någon gång därför att vi ser så 
smalt många gånger. Jag kunde på något sätt sätta mig in i det här 
barnets situation på ett helt annat sätt.  

Kerstin: 

Jag tyckte från början, eftersom jag inte kunde så mycket om det 
här med språk att vad duktig han är, vad mycket han pratar. Men 
det upptäckte jag då att han hade ju lärt sig det här utantill. Alla 
trodde att han kunde så mycket mer än vad han egentligen kunde. 

Kristina, Karin och Kerstin säger alla tre att de genom den egna kartläggningen, 
och diskussioner av den tillsammans med övriga kursdeltagare, fick upp ögonen 
för att undersöka vad barnen kan i stället för att ha siktet inställt på brister och 
tillkortakommanden. De upptäckte barnens potential och kanske framför allt sin 
egen förmåga att kunna se och beskriva vad barnen kunde. För Kerstin blev detta 
något av en aha-upplevelse men också för Kristina och Karin förändrades in-
ställningen till både barnens kunskaper och hur de kunde arbeta med barnen.  

Utmaningar leder till nya frågor
Redovisningar av de två kursuppgifterna, kartläggningen av ett barn respektive 
projektarbetet,  pågick under flera kursdagar.  Genom att vi gemensamt ställde 
frågor om kartläggningen, och diskuterade olika alternativ till fortsatt arbete med 
barnet, kunde kursdeltagarnas för-givet-taganden problematiseras varvid nya frå-
gor ställdes. På detta sätt genererade den egna praktiken frågor till teorin, till 
kurslitteratur och föreläsningar.   

––––––––– 
39 Exempelvis Running Records och performansanalys
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Kristina:  

De andra i gruppen ställde bra frågor och hade bra funderingar 
som vi kunde svara på och diskutera. Ett suveränt sätt att studera 
när man kan använda ett barn i gruppen och just sätta in i ett 
sammanhang för det är ju enklare för alla när det blir konkret. 
Mycket lättare och roligare att lära sig. Och bra diskussioner.   

Kristina berättar att den analysmetod av elevtexter, så kallad performansanalys, 
som de gjorde, var något helt nytt för de flesta i gruppen och absolut inte något 
de gör på särskolan.40 Det blev en stark upplevelse att analysera den lilla text, på 
bara några meningar, som hennes elev hade skrivit, med samma analysredskap 
som användes med grundskolebarns texter. Kristina upplevde att det blev bra och 
att alla uppskattade att lära sig en del om särskolans arbete.  

Kerstin: 

Jag tycker det var väldigt intressant till exempel när dom berätta-
de från särskolan hur dom jobbade med språket. Det undrar jag 
hur vanligt det är. Och när Eva berättade om hur hon hade jobbat 
med språkprojektet, med Alfons med sexåringarna. Det inspirera-
de mig att gå hem och göra saker också. Jag tycker att man ger 
och tar av varandra, inspireras. Och likadant med litteraturen att 
läsa något som någon annan talar om eller som vi tog upp i kur-
sen, och ta med sig det hem ger väldigt mycket faktiskt. 

Kerstin resonerar om att det har stor betydelse att kunna ta med sig idéer hem 
och veta att man kommer att träffa sina kurskamrater på nytt om en tid och ha ett 
forum att diskutera de nya erfarenheterna.   

Organisation och ledning har betydelse för barnets skolgång. 
Att skolans organisation och ledning har stor betydelse för barnets skolgång blev 
en ny upptäckt för kursdeltagarna när de lyssnade och tog del av varandras erfa-
renheter.

Karin: 

Jag fick möjlighet att se organisationen, samarbetet kring det här 
barnet och dess betydelse. Jag har mer och mer under utbildning-
en förstått hur otroligt viktigt det är med samarbete överhuvudta-
get och hur organisationen och ledningen fungerar för samarbetet 
kring barnen. För mig känns det som nyckeln för att göra något 

––––––––– 
40 Performansanalys utarbetades, enligt Rosander (2005) som en lingvistisk metod för att beskriva 

inlärarspråk. Tanken är att performansanalysen ska ge en helhetsbild av barnets aktuella språkliga 
kompetens. 
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bra för barnet, så det är där vi måste titta. Det är otroligt viktigt 
och även om jag kanske tycker att jag gör en bra lektion med det 
här barnet är det som en liten fjärt i havet om vi inte allihop vill 
hjälpa barnet att komma någonstans.  

Flera talade om att de började se på barnets hela skoldag på ett annat sätt än tidi-
gare. Karin igen:  

”Det blir väldigt tydligt här vem det är som styr, vem som har 
makten, eller hur säger man, vem det är som har status, det hand-
lar inte alltid så himla mycket om vem som kan mest utan det kan 
handla om andra saker också. Om jag inte hade jobbat samtidigt 
så skulle jag aldrig fått syn på det”. 

Nya frågor ledde till projektarbeten 
Gemensamma diskussioner i samband med redovisningarna av kartläggningarna 
ledde till nya insikter men kanske framför allt till en rad nya frågor. Dessa frågor 
bildade underlag för fortsatta projektarbetsidéer. Varje projektarbetsgrupp for-
mulerade en gemensam frågeställning för sin undersökning och läste litteratur i 
anslutning till denna. . Kerstin betonade att hon under projektarbetet lärde sig 
mycket av att de genomförde sina undersökningar i tre mycket olika skolor. Hon, 
som hade väldigt lite erfarenhet av arbete med barn med annat modersmål än 
svenska, blev varse hur olika förutsättningar som råder i arbetet med dessa barn:  

”Det gäller för dom här barnen att dom hamnar på rätt ställe så 
att dom får en chans att det blir så bra som möjligt att lära sig 
språket och… så att man inte hamnar vid sidan om på något vis.”  

Från att främst ha intresserat sig för barns andraspråkutveckling, valde den här 
gruppen att undersöka betingelser för undervisning av barn med annat moders-
mål än svenska i en jämförande studie mellan tre skolor i tre olika kommuner.  

Förtrogenhet och kritisk granskning av olika redskap 
I lärarutbildarsamtalet diskuterades hur vi förmedlar vårt förhållningssätt till 
kunskaper och till kursdeltagarna. I kurser med lärare har vi uppfattat att man gör 
det man fått göra på en kurs – inte det man pratat om att man skulle kunna göra. 
Kursens innehåll och hur den är upplagd har därför stor betydelse.  

Vad betyder det att få göra något i en sådan omfattning att man känner säker-
het och kan vara tillräckligt övertygande för att kunna övertyga andra om något 
man tror på. ”Görandet” kan bestå av exempelvis kartläggningar, pedagogiskt 
utvecklingsarbete och videoanalyser.41 Vår erfarenhet är att man inte använder 
analysredskap som kräver egna tolkningar om man inte har arbetat med det. Det 
krävs alltså förtrogenhet med analyser och analysredskap. Men man måste också 
diskutera och kritiskt granska både metoder för analys och analysredskap och se 

––––––––– 
41 I båda kurserna ingick att använda icke normerade analysredskap i olika kartläggningar. 



186

syften med att använda dessa. Inom områden såsom språk och autism kommer 
ständigt nya ”metoder” och nya färdiga material och det finns en marknad för 
säljare av olika budskap. Då behövs pedagoger som kan gå bortom att bara en-
kelt ”köpa” tester och modeller. Kursen måste stödja professionella pedagoger 
som utifrån den egna kunskapen kan avgöra vad som behövs och varför. Detta 
såg vi som något som kan bidra till att höja professionens status.  

Kursläraren i relation till kursdeltagarna – relatera, utmana,  
bekräfta ... 
De intervjuade talade om tydliga kopplingar mellan sitt arbete i verksamheten 
och kunskaper och begrepp som togs upp i kurslitteraturen. I arbetet med egna 
berättelser och analyser började deltagarna använda nya ord och begrepp som de 
tidigare bara snuddat vid eller läst i litteraturen. Karin:  

”Jag har fått hjälp att sätta ord på det, av lärarna som kan pra-
ta… För mig har det tidigare varit jättemycket en känsla/…/ och 
det innebär att ens självkänsla växer.” Vidare säger Karin: ”Det 
är väldigt skönt för mig att höra att lärare som är en auktoritet för 
mig, som kan mycket kring det här, uttrycker sånt som jag tycker, 
det har betytt jättemycket för mig.” 

Under intervjuerna kom det fram att det betyder mycket att gå en kurs där man 
direkt kan knyta samman erfarenheter från verksamheten med uppgifter som ska 
utföras i kursen. Samtidigt framhöll de intervjuade att det inte är tillräckligt att 
enbart ta del av varandras olika erfarenheter och kunskaper utan en kunnig och 
erfaren lärarutbildare som kan ämnet och kan fylla på med sina kunskaper och 
peka på relevant litteratur och forskning behöver också finnas med. Karin beto-
nade också vikten av att lärarutbildare deltar vid uppföljning av föreläsningar. 
Hon eller han kan som diskussionsledare fånga upp det som sägs och bolla till-
baka till frågeställaren: ”är det så här du menar” och föra in andra i diskussionen 
”vad tycker ni andra?” Vidare kan lärarutbildaren relatera det kursdeltagarna lyf-
ter fram till teorier om språk och läsande och skrivande42 och peka på olika per-
spektiv och våga utmana kursdeltagarna på ett fruktbart sätt. Och just detta att 
kursläraren utmanar och vågar låta sig utmanas betonas som något positivt av de 
intervjuade.

Respons och bekräftelse på den egna insatsen 
Bekräftelse är ett komplicerat fenomen som kan bidra till både stagnation och 
utmaning. När de intervjuade uttrycker att de är nöjda med den respons och be-
kräftelse de fått under kursen kan vi skönja två sidor; å ena sidan en lättnad över 
att de gjort och tänkt rätt, att få ett godkännande från lärarutbildaren som ses 
som expert på området, å andra sidan kan respons utformas så att den utmanar 
tidigare föreställningar. Här kan exempelvis frågan om vem som sitter inne med 
”sanningen” diskuteras. I intervjuerna med Karin och Kristina kommer det fram 

––––––––– 
42 I ToS-kursen  



187

att lärarutbildare genom denna typ av bekräftelse sätter ord på ”en vag känsla”
som funnits som tyst kunskap och som de inte haft ord för att kunna resonera 
kring med sina arbetskamrater. Det blir en bekräftelse på att deras tankar gått åt 
rätt håll samtidigt som de under kursen erfar att varje kursdeltagares bidrag till 
det gemensamma kunskapsbyggandet i princip är lika mycket värt. Kristina: 

Det var mycket som man fick bekräftat, precis så där är det. Där 
har jag faktiskt gjort rätt kunde man få bekräftat/…/och man har 
lärt sig jättemycket av vad kurskompisarna berättade om vad dom 
har gjort och inte gjort och vad dom har gjort fel och vad dom har 
gjort rätt. 

I kursen innebar bekräftelse också att förhållningssättet till de egna erfarenheter-
na bejakades. När vi kurslärare ställde utmanande frågor och pekade på olika 
perspektiv på det kursdeltagarna lyfte fram – utan att för den skull hävda att vi
hade sanningen – uppmuntrades de till att våga vara osäkra och tveksamma. Ut-
ifrån de intervjuades yttranden tycks detta ha bidragit till att de utvecklade sina 
tankar medan de berättade och även gruppens intresse gav  stöd för detta. Karin 
säger under intervjun att ”De tankar som jag har haft är inte bara någonting 
konstigt utan tvärtom så har jag fått det bekräftat och det har lyft mig och samti-
digt så har jag mer kunnat sätta ord på det.”

Vad värderar kursläraren, vilka kriterier ligger till grund för bekräftelse eller 
”feedback”? Detta var en väsentlig fråga som lyftes fram i lärarutbildarsamtalet. 
Inger poängterade att ”feed-back” från henne inte utgår från traditionella akade-
miska kriterier utan hon bemödar sig om att stärka det positiva, utvecklingsbara, 
lyhörda, inlevelsefulla, idérika hos varje kursdeltagare: ”Att få alla att arbeta ut-
ifrån sin egen motivation och inte utifrån mina krav är ett mål för mitt pedago-
giska förhållningssätt. Det brukar ta en termin att nå dit.”  

Lärande i kursen i relation till yrkesverksamhet 
De intervjuade berättar att deras förhållningssätt och den egna kunskapen föränd-
rades under kursen (jfr Bron m fl 2005). Genom egna och andras kartläggningar 
gjordes nya upptäckter av barns kunskaper vilket gav en mer nyanserad bild av 
barnens situation under skoldagen.   

I ToS-kursen fanns ambitionen att tillsammans försöka få en djupare förståel-
se för frågor som kursdeltagarna hade gemensamt intresse av. Det ledde till nya 
insikter om barnen och vad man kan lära av att ”tvingas” genomföra en under-
sökning som kartläggningen. Kristina säger, ”…man ser ju på ett annat sätt när 
man går på en kurs, man lär sig se på ett annat sätt.”  Just detta att lära sig se på
annat sätt betonades och att man behöver få redskap för detta poängteras. Hela 
kursuppläggningen kan ses som ett redskap som bygger på ömsesidig vilja att 
lära av och med varandra och med hjälp av olika erfarenheter får man kunskapen 
att växa i hela gruppen (Holmstrand & Härnqvist, 2003). Här kan vi med Wenger 
(1998) tala om ”a community of learners”, där vi tillsammans granskade kart-
läggningarna som kursdeltagarna kom med och satte dessa i relation till kurslitte-
ratur och föreläsningar. Genom att arbeta på detta sätt blev det, enligt de inter-
vjuade, tydligt att en kurs där lärandet sker i relation till yrkesverksamhet kan bi-
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dra både till nya frågor och till ny teori. Detta tror vi väckte tilltro hos kursdelta-
garna att de kunde bidra till den gemensamma kunskapsutvecklingen.  

Anknytning till verksamheten medan man går kursen 
Vad innebär att knyta an till verksamheten där man arbetar medan man går en 
kurs? Vilka möjligheter och svårigheter innebär detta för kursdeltagarna?  

De tre intervjuade berättade både om möjligheter och det mer problematiska 
med att arbeta och studera samtidigt. För Karin har det haft stor betydelse att ar-
beta och studera samtidigt: ”För om jag inte hade jobbat samtidigt som jag gick 
på utbildningen så… nej men då hade jag inte kunnat göra det här. Här får jag 
verkligheten och ha med mig det till utbildningen och tvärtom då, och det tycker 
jag är väldigt betydelsefullt.” Kerstin delade med sig av nya kunskaper till sina 
rektorer. De var intresserade och köpte in material hon rekommenderade. Även 
andra arbetskamrater visade intresse: ”Jag visade dem olika rapporter också som 
en del tog till sig och dom läste det jag hade skrivit och så.  Jag lärde mig så 
mycket annat av mina arbetskamrater tyckte jag”. 

Kristina: 

Jo jag tror att det har stor betydelse för att man kan gå direkt till-
baks till jobbet. Får man en ny ide eller om man hör någonting 
”och det skall jag prova” och så där. Det känner man ju att den 
här första veckan efter föreläsningstillfällena då var man riktigt på 
hugget och då delgav man också sina arbetskamrater ganska 
mycket av det man hade hört och lärt sig då. Och så provade man 
gärna och det kan man ju inte göra om man bara pluggar utan då 
blir det mer teoretiskt. Här kunde jag ju gå från teoretiskt till prak-
tik och prova och det tyckte jag var jättebra… Jag såg fram emot 
nästa [kurstillfälle] då och det är klart att om det var saker jag 
hade prövat och det inte hade funkat då kanske jag mest pratade 
med dom som var närmast då och i samma skolform. Sen blev det 
mer av det man hade läst och det föreläsningarna handlade om 
som man pratade med alla om. 

Under en intervju kom det fram att skolan och utbildningen hade känts som två 
olika världar och att det upplevts problematiskt att dela sitt engagemang mellan 
skolverksamheten och studierna. Karin berättar: 

Det som jag känner är att det är ett otroligt glapp, jag kan känna 
det som två olika världar. Alltså när jag kommer hit till Lärarhög-
skolan och vi sitter och diskuterar det här och nästa dag är jag i 
skolan och då är det som två helt olika världar och då kan jag bli 
lite orolig också. Jag vet inte riktigt vad man skall göra åt det… 
hur skall vi komma någonstans på skolorna när det är ett sådant 
glapp. För ibland kan jag känna att här sitter vi och pratar om 
alla fina ...så känner jag mig själv nu, och det är så mycket fina 
ord och så jobbar man så. Nu låter jag lite föraktfull, jag menar 
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inte det egentligen för jag tror ju jättemycket på det. Men sen när 
verkligheten ser ut på ett helt annat sätt. Jag skulle bara vilja få 
ihop det här.  

Med de nya kunskaperna ifrågasätter de intervjuade delvis det som äger rum på 
den egna arbetsplatsen. De säger att de under och efter kursen ”ser något mer, 
något annat, än det de sett tidigare i sin vardag”. Karin tar som exempel att hon 
ser barnens hela skoldag i nytt ljus och inser att var och en som på något sätt ar-
betar med barnen bidrar med sin lilla bit men att ingen ser helheten: ”…man får 
en helhetsbild, jag skulle önska att många fler skulle få möjlighet att göra det [en 
kartläggning av ett barn] någon gång därför att vi ser så smalt många gånger…  
Bakom det Karin säger ligger att kursdeltagare och kurslärare gemensamt sökte 
perspektiv på kunskap på en mer strukturell nivå om hur skolan behandlar elever 
som man anser inte håller måttet.   

I lärarutbildarsamtalet konstaterade vi att de intervjuade anser att de fått en hel 
del nya kunskaper inom språkområdet och kunnat sätta dessa i ett större perspek-
tiv och insett vikten av att ha ett nyanserat sätt att se på barns lärande under hela 
skoldagen. Kursdeltagarna i ToS har diskuterat förhållningssätt till olika metoder 
och modeller, prövat olika redskap och sett vinster med att dokumentera sina 
upplevelser och reflektera över dessa. Trots detta hade flertalet svårt att föra dis-
kussioner med och övertyga sina arbetskamrater om vad de lärt under kursen. De 
saknade helt enkelt en naturlig arena att agera på. Men här fanns också exempel 
på motsatsen. Vissa kursdeltagare i ToS fick kontinuerligt utrymme att dela med 
sig av kurserfarenheter i sitt arbetslag i skolan. De till och med förväntades be-
rätta för andra efter varje kurstillfälle. Verkligheten innebär helt klart att kursdel-
tagare riskerar att hamna ”i en stormvind” när de kommer ut och trots goda kun-
skaper och insikter blir det kanske inte riktigt som de tänkt sig. 

Att utveckla och hantera varierande arbetssituationer 
Vilka möjligheter har kursdeltagare att hantera de varierande arbetssituationer de 
möter under och efter kursen och vilken betydelse har ur det perspektivet kursens 
uppläggning haft? På vems uppdrag går man en kurs? Vad krävs för ett närmare 
samarbete mellan högskolan och kursdeltagares arbetsledning och arbetskamra-
ter på den egna arbetsplatsen? Hur skapas ett intresse hos dem så att de blir ett 
stöd under utbildningen?   

Karin och Kerstin talar under intervjuerna om svårigheter ”där ute”. De har 
svårt hitta vägar för att använda sina nya kunskaper och de har svårt att hitta sin 
”roll” efter att under kursen fått nya kunskaper som bl a bidragit till en förändrad 
kunskapssyn. Det tycks också finnas en kluvenhet kring var de ska lägga sin 
kraft. De vill fortsätta att arbeta med barnen samtidigt som de vill bidra till en 
förändring av verksamheten i stort men de finner det svårt att orka med båda de-
larna. Det rör sig om komplexa mönster som i intervjumaterialet framträder på 
flera sätt: Dels talar de om olika bemötanden på sina arbetsplatser, dels om sin 
yrkesroll, och svårigheter i en förändrad yrkesroll (som de både velat ha och har 
fått) i relation till hur de bemöts. Å ena sidan handlar det om att få stöd eller inte 
få stöd på sin gamla arbetsplats, å andra sidan om att få stöd eller inte på en ny 
arbetsplats efter kursen.  
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Flera av kursdeltagarna hade ett starkt stöd på sin arbetsplats och deras kun-
skap var efterfrågad. De har utifrån kursen kunnat tillföra ny kunskap och bygga 
upp något tillsammans i sina arbetslag och på sina skolor. Däremot fick några 
kursdeltagare svårigheter kring uppdraget när de kom ut i en ny skola. En av de 
intervjuade, Karin, insåg att för att kunna påverka andra, chefer och arbetskamra-
ter, behöver man ha en mer övergripande position. Hon sökte därför en tjänst 
som specialpedagog i ett arbetslag med sex andra lärare och skulle i överens-
kommelse med dem formulera sitt uppdrag. Detta visade sig vara knepigt. Hon 
såg behoven hos barnen och försökte få lärarna att arbeta annorlunda, men, utan 
resultat: ”när man inte kan prata[med de andra lärarna i arbetslaget] om det 
som jag tycker att man borde prata om för att kunna hjälpa barnen ser jag inte 
förutsättningarna.” Hon kände att hon inte var rätt person för att orka ta strid 
mot sex starka viljor. 

I lärarutbildarsamtalet resonerade vi om att problemet ovan tycktes uppstå på 
fel ställe. Specialpedagogen (Karin) lämnades att på egen hand tillsammans med 
arbetslaget utforma sitt uppdrag, medan skolledningen ställde sig helt utanför. Vi 
menar att det från ledningens sida bör finnas en tanke vad man har en specialpe-
dagog till. Att stärka yrkesidentiteten var något som man fäste betydligt större 
vikt vid i autismkursen än i ToS. Flera av dem vi intervjuat har hamnat i, som de 
upplever, en mellanställning och kläms mellan behoven hos barnen, klasslärares 
förväntningar och olika uppfattningar bland specialpedagoger, skolledare, elev-
vårdspersonal hur de ska arbeta. Det finns, som vi ser det, en problematik i att 
byta arbetsplats när man gått igenom en utbildning. Karin: ”Om man tänker att 
man skall utveckla det som man lärt sig i kursen så kanske man är tryggare på 
sin gamla arbetsplats än i en ny situation som man inte vet någonting om.”  

På vems uppdrag går man en kurs 

En central fråga rör på vems uppdrag man går en kurs. I vilken utsträckning finns 
intresse från arbetsledarhåll för kursens innehåll och uppläggning? Är det bero-
ende av om det är kursdeltagaren själv som sökt sig dit eller om det skett på ini-
tiativ från arbetsledaren? Flera av deltagarna i ToS gick kursen på eget initiativ. 
Under kursen insåg de att en möjlighet att använda sina kunskaper och kunna 
förändra verksamheten skulle vara att arbeta mer övergripande och mer likt spe-
cialpedagoger. Deras chefer var dock inte alltid intresserade av detta eller hade 
inget behov av specialpedagoger. Detta innebar att några av kursdeltagarna upp-
levde sig motarbetade på sin arbetsplats när de kom med nya kunskaper och någ-
ra sökte sig därför till andra verksamheter. 

Mer stöd från arbetsledare och arbetskamrater på arbetsplatsen 
önskas
De intervjuade pekade på betydelsen av att någon eller några på arbetsplatsen 
tycker att ens nya kunskaper är värdefulla. Mer stöd från arbetsledare och arbets-
kamrater och samtal om hur kunskaperna kan tas tillvara i verksamheten efter-
frågades.  I ett av våra lärarutbildningssamtal sa vi att det kanske är så att de stu-
derande måste utbilda sina arbetsledare för att få dem intresserade? Kanske räck-
er det med en arbetskamrat som uppmuntrar en och som man kan dela med sig 
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till vad man lärt sig. Erfarenheter från bl a specialpedagogiska programmet43 och 
olika uppdragsutbildningar44 visar att arbetsledare uppskattar att kontinuerligt få 
ta del av utbildningens innehåll och olika projekt. När de involveras i kurser som 
deras personal går blir de även intresserade av att diskutera hur den kunskapen 
kan komma till användning efter kursen.  

Att frågor av relevans för yrkesverksamheten kan ligga inom kursen diskute-
rades i lärarutbildarsamtalet. Vilka möjligheter finns för kursdeltagare att inom 
kursers ram diskutera hur man kan navigera i olika skolsituationer? Och kan så-
dana diskussioner bidra till att kursdeltagare kan hantera varierande arbetssitua-
tioner efter kursen? I lärarutbildarsamtalen fann vi ett flertal aspekter på dessa 
frågor. Att föreläsa för sina arbetskamrater om något de lärt sig ingick som en 
obligatorisk uppgift i autismkursen. Att ha den typen av obligatoriska uppgifter 
fyller flera funktioner. Det kan klargöra för chefer och arbetskamrater vilken ut-
bildning kursdeltagarna får och peka på komplexiteten i att utbildas inom områ-
den där man inte riktigt vet vad som krävs: ”Man kan behöva vara stark och 
agera i detta oklara” . Samtidigt kan det bidra till diskussionen om vad som ses 
som värdefull utbildning inom ett visst område. Att hantera svåra frågor ställer 
krav på kommunikationen mellan alla inblandade i en organisation om det ska 
fungera.

Vi konstaterade att även om kursdeltagare får ökad teoretisk kunskap och 
ökade egna färdigheter kanske det inte hjälper om de inte får chans att använda 
dessa. Ett nätverk runt kursdeltagare, på organisatorisk nivå, kan behöva skapas, 
där chefer är med i processen och förstår hur utbildningen kan tas tillvara och 
användas också som ett redskap för att få med fler i denna kunskapsprocess.  

I lärarutbildarsamtalet sa vi att ”Vi är ute efter konsekvenser av utbildningen.  
Den skall ha större effekt än enbart på de enskilda individer som deltar i utbild-
ningen”.  Men allt handlar om synen på kunskap – både bland kursdeltagare och 
chefer och arbetskamrater. Förväntningarna blir olika beroende på om man ser 
utbildningen som en del i en större process där en högre generell kompetensnivå 
ska byggas upp och där yrkesrollen kan komma att förändras eller om man för-
väntar sig att den som ”gått på kurs” ska komma tillbaka från kursen som expert 
på barnens svårigheter och ha färdiga koncept för hur man ska arbeta vidare. Att 
fortsätta diskussioner om samverkan kring kunskapsutveckling mellan högskolan 
och verksamheter i förskolor och skolor ser vi som en central del av högskolans 
uppdrag med tredje uppgiften. 

En annan fråga som aktualiserades i lärarsamtalet var möjligheterna att an-
vända de olika uttrycksformer45 som förekommer under kursen även i kommuni-
kation med skolledare och arbetskamrater. Erfarenheter från olika kurser tyder på 
att videon är ett särskilt kraftfullt redskap med stora spridningsmöjligheter. Ett 
annat alternativ är att använda skolans och kommunens hemsidor. 

––––––––– 
43 I bl a Delta-projektet – en utlokaliserad specialpedagogisk påbyggnadsutbildning förlagd till Gäv-

le-Sandviken. 
44 Inger berättade om vårdarutbildningen 
45 I den här kursen tal-, skrift-, nätkommunikation, ljud- och videoinspelningar 
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Ett ytterligare tema som väcktes i lärarutbildarsamtalet var frågor runt att 
medvetet arbeta med förebilder från kursen om vuxnas gemensamma kunskaps-
sökande46 och att i olika kurser föra samtal runt hur de själva skulle kunna göra i 
sina arbetslag. Den typen av obligatorisk uppgift ser vi nu i efterhand som bety-
delsefull. Det är när man deltagit själv som man inser kraften. Att våga stå på sig 
och driva frågan när man tror på något. Bygger arbetskamraternas kunskapssyn 
på att kunskapen finns hos experter och förs över till andra via föreläsningar och 
böcker kan det ta tid för dem att inse att både egna och andras kunskaper och er-
farenheter är betydelsefulla. 

Tidigare pekade vi på svårigheter att arbeta med arbetslag där det finns många 
viljor. Hur kan vi inom ramen för en kurs förbereda lärarna att börja där gruppen 
är? I likhet med att behöva vara stark och kunna säga stopp när man tilldelas ett 
uppdrag man bedömer svårgenomförbart, behöver man styrka för att hävda hur 
man vill arbeta med något man tror på. ”Nu definierar jag uppdraget på det här 
sättet därför att jag ser att det är det här som behövs” som Karin sa.  

Frågorna leder samtidigt vidare framåt … 

Deltagande ansats i kursen 

Vad har en deltagande ansats i en kurs inneburit? Vad kan lärarutbildare lära sig 
av att studera sin yrkespraktik?  Hur kan vi vidareutveckla studier av lärarutbild-
ningspraktiker? 

Deltagarna i ToS-kursen visade sig ha delvis olika syn på kursens utformning 
och var tyngdpunkten mellan de tre benen skulle ligga. De flesta kursdeltagarna 
uppskattade att den egna och gruppens samlade yrkeskunskap och erfarenhet 
gavs stort utrymme, medan ett par hade velat ha mer av föreläsningar och ex-
pertmedverkan. Erfarenheter från denna studie pekar på vikten av att kursledare 
är klara över syftet med utformningen av kursen – och – att detta formuleras så 
att det blir begripligt och tydligt för kursdeltagarna. 

Att arbeta med den här typen av kursutformning innebär både för kursledaren 
och kursdeltagarna att ett flertal frågor och aspekter skall vävas samman. Det in-
nebär en möjlighet till kunskapsutveckling som är kopplad till den egna verk-
samheten men också en risk för att man upplever viss rörighet. Inom deltagarori-
enterad forskning brukar detta beskrivs som ett betydelsefullt men ”messy” före-
tag (Herr och Anderson 2005) vilket kan vara komplicerat för den som är ovan 
vid sådana kunskapsprocesser. Det kan alltså ta tid, för både kurslärare och kurs-
deltagare, att lära sig förstå och arbeta inom en kurs med deltagarorienterad an-
sats. Detta innebär också att det är väsentligt att överväga i vilka kurser det är 
möjligt och lämpligt att föra in arbete med sådana perspektiv. I en kurs som är 
relativt kortvarig bör man överväga möjligheter och risker med en sådan upp-
läggning. 

ToS-kursen var delvis distansbaserad och det ingick att även föra diskussioner 
i diskussionsforum på nätet. Några kursdeltagare var förvånade över att behöva 

––––––––– 
46 Detta var till en början ovant för kursdeltagarna men när deltagarna insåg sin egen delaktighet i det 

gemensamma kunskapsbygget blev det ett kraftfullt redskap för lärandet.
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lägga ner så mycket tid på dokumentation och kommunikation på nätet. Lea 
(2005) pekar på att väldigt lite uppmärksamhet har fästs vid perifert deltagande47

när det gäller att lära sig vad som krävs för att lyckas vid nätbaserat lärande. I 
olika kurssammanhang har man observerat att vissa studenter avstår från att läg-
ga in egna kommentarer i diskussioner som förs över nätet. Däremot läser de an-
dras inlägg och detta, menar Lea, ”positions them on the periphery of their learn-
ing community, but non-participation in this instance is an active decision on 
their part” (a a s. 190). I likhet med Lea observerade vi att ett par av kursdelta-
garna undvek att lägga in text på det gemensamma forumet på Learnloop. I situa-
tioner då man möts fysiskt uppträder samma fenomen, att några sitter tysta i en 
större grupp, men när skrivna meddelanden uteblir från några är detta mer påtag-
ligt.  

I likhet med vad som kommit fram i andra studier konstaterar vi att det krävs 
en beredskap att möta olika föreställningar om högskolestudier hos kursdeltagare 
(Lea, 2005; Olstedt, 2005). Vi som arbetar inom högskolan behöver lära oss att 
bättre förstå studenters olika ”lived experiences” (Lea, 2005 s 194), inse att stu-
denter lär på olika sätt och mot bakgrund av tidigare erfarenheter, samt att olik-
heterna kan vara en tillgång i ett gemensamt kunskapsbygge.  Vikten av fler-
stämmighet, dvs att göra det möjligt för olika röster och olika uppfattningar att 
komma fram, betonas av bl a Dysthe (1996). En viktig lärdom, menar vi, är att 
kursansvariga för kontinuerliga diskussioner kring kursens syfte, former och 
uppläggning - och här är även tidsaspekten betydelsefull - tillsammans med 
kursdeltagarna. 

Kunskapssyn och kunskapsutveckling 
I lärarutbildarsamtalet resonerade vi om betydelsen av att kursdeltagare är delak-
tiga i kursens uppläggning och genomförande och att de har en egen verksamhet 
att anknyta till. Det var vårt ansvar att som kursledare organisera samarbete mel-
lan kursdeltagarna kring analys av det egna arbetet och diskutera alternativa me-
toder och tolkningar av kartläggningarna, samt att lyfta fram att deras erfarenhe-
ter och frågor var centrala för den gemensamma kunskapsutvecklingen.  Därige-
nom genererade den egna verksamheten frågor till teorin. När de intervjuade såg 
tillbaka på kursen hade de lite olika bilder av detta: Var det teorierna, idéerna, 
som prövades i praktiken eller var det verksamheten som undersöktes först? 
Kanske kan det ses som en växande spiral där både erfarenheter från verksamhe-
ten och från litteraturen och föreläsningarna påverkar tankarna hela tiden. Att det 
inte går att tala om det ena som förutsättning för det andra? Den traditionella 
kunskapsbilden med experter som föreläsare sitter också djupt. Att alla har in-
tressanta kunskaper och erfarenheter med sig in i en kurs kan behöva synliggöras 
för att kunna användas i sammanhanget. Att vi poängterade deltagande som en 
form av lärande kan ha bidragit till att kursdeltagarna såg sina egna kunskaper 
och erfarenheter som intressanta för andra i kursen. Även om inte alla var över-
ens blev detta det tongivande. 

––––––––– 
47 Lave & Wenger, 1991 
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Kunskapsutveckling, förtrogenhetskunskap och språk 
En annan aspekt av utbildning är att synliggöra ett för kursen relevant och pro-
fessionellt språk. Behöver då kursdeltagare utveckla sin förmåga att använda ett 
professionellt språkbruk som skiljer sig från vardagsspråket, och i så fall varför? 
Ja, vi tror det har betydelse på flera sätt.  Inte för att ”akademisera” kursen som 
något ändamål i sig, utan för att göra det möjligt att utveckla ett professionellt 
och användbart språk för att kommunicera med kollegor, chefer, och föräldrar 
om sina kunskaper och erfarenheter. Men de behöver även kunna hävda sina pe-
dagogiska kunskaper i diskussioner med andra professioner som ofta har en be-
greppsapparat vilken ger dem stor legitimitet (ex läkare och psykologer). Karin 
pekade på att det i ToS-kursen känts betydelsefullt att det gavs möjlighet att få 
perspektiv på sitt språkbruk och att vi hjälptes åt att omformulerade det kursdel-
tagarna formulerat med sitt vardagsspråk till ett språk som låg nära litteraturens 
och forskningens. 

Det finns flera aspekter att arbeta vidare med när det gäller språk och kun-
skapsutveckling. De intervjuades uttalanden om värdet av att finna begrepp för 
egna erfarenheter pekar på ett väsentligt område. Att sätta ord på en förtrogen-
hetskunskap kan potentiellt ge kraft och makt i kommunikation med andra sam-
tidigt som man ställer sig frågor om vilket språk som är relevant och vad som är 
relevanta begrepp i olika sammanhang. Detta är enligt vår mening en mer kom-
plex fråga än vad man omedelbart kanske tänker sig. Språk och begreppsapparat 
i forskning och litteratur skiftar starkt. Olika forskningsperspektiv använder olika 
ord och begrepp och de kan dessutom använda samma begrepp med olika inne-
börd. Poängen med ett relevant professionellt språk är inte att bara ta vissa be-
grepp från forskning och litteratur rakt av. Orden och begreppen måste ha rele-
vans, vara bekväma, i den egna lärarpraktiken.  

I kurser riktade till yrkesverksamma pedagoger skulle kursdeltagare tillsam-
mans med kurslärare kunna undersöka vilka specifika ord och begrepp som an-
vänds i litteraturen och sätta dessa i relation till den aktuella yrkesverksamheten. 
Att kritiskt granska det språk som används i litteraturen och inom forskningen, 
och att diskutera vilka ord och begrepp som är relevanta för lärare. Detta kan 
vara särskilt betydelsefullt inom områden där andra yrkesgrupper med tydligt 
professionsgemensamt språk uppnår legitimitet genom detta. Att utveckla ett kri-
tiskt förhållningssätt ingår i en av portalparagraferna för högskolans arbete. 

Kursen som vidareutbildning för redan yrkesverksamma 
Kursen som vidareutbildning för redan yrkesverksamma har väckt ett flertal vik-
tiga teman och frågor. Mycket av vad de intervjuade talat om handlar om mötet 
mellan arbete och utbildning och mellan högskolevärlden och skolvärlden. Att 
arbeta och studera på deltid väcker frågor om uppläggning av kurserna. Vilka 
möjligheter finns att skapa uppgifter som innebär att andra (skolledare, arbetslag, 
kollegor) kan bli delaktiga i problem och frågor som kursdeltagare arbetar med 
inom en kurs? Man kan omvänt se detta som att frågor och problem i verksamhe-
ten ses som centralt stoff i relation till kursen syfte och innehåll.  

Erfarenheter av olika kurser pekar mot att kursdeltagare ”blommar” under 
kurstiden. Man tror på sin kapacitet och sina kunskaper men när man kommer ut 
i verksamheten blir svårt att kommunicera med andra som inte har samma kurs-
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erfarenheter. Lärdomar i kursen kan också bidra till att det uppstår skillnader i 
kunskapssyn och förhållningssätt till lärande. Nya insikter kan ha förändrat upp-
fattningen om sådant som tidigare varit självklart. Väl medvetna om detta, undrar 
vi om det inte är dags att utforma kurser på ett sådant sätt att skolledning och 
kollegor redan tidigt under kursen kan stödja de nya kunskaper och erfarenheter, 
som lärarna utvecklar under kursen? Att således hitta gynnsamma förhållanden 
som leder till nya kunskaper för alla inblandade. 

Bekräftelse är problematiskt om konsekvensen blir att kursdeltagarna slår sig 
till ro med att de gjort rätt. Vad ligger bakom att vissa lärare funderar över sin 
egen undervisning utifrån ett mer kritiskt och reflekterande förhållningssätt me-
dan andra hittar argument för att det är bra som det är? Kan en kurs där utgångs-
punkten är att kursdeltagare ska bidra med erfarenhet och kunskap, och där kurs-
lärare är beredda på att deras synpunkter blir ifrågasatta och kritiserade, bidra till 
att fler omprövar sina tidigare för-givet-taganden? Ovana att tänka att i begreppet 
lära tillsammans av och med varandra ligger ett ömsesidigt lärande, där även 
kurslärare lär om de gemensamma frågor som studeras utifrån kursdeltagarnas 
erfarenheter. Här ligger kanske den största svårigheten då lärare i den traditionel-
la lärarrollen förväntas ha svaren och göra rätt.  
Utvärderingar av kurser kan fungera stärkande och ses som en form av bekräftel-
se. Ur detta perspektiv ger dialogen som utvärderingsform ytterligare ett tillfälle 
till gemensam kunskapsutveckling. Reason och Torbert refererar till undersök-
ning ledd av Hilary Bradbury. Dialogen och den hela tiden pågående processen 
hade stor betydelse för ett ökat intresse och genomslagskraft på många plan, för 
det projekt hon studerade. Det lyckade resultatet tillskrevs inte innehållet i den 
undervisning som bedrevs utan, i en pågående utvecklingsprocess, kring ”lear-
ning history of the movement.”(Reason & Torbert, 1998).  

Gemensamma kunskapsprocesser ur emancipatoriskt perspektiv 
Vi konstaterade att de flesta som studerar på våra kurser gör det på sin fritid och 
att det vanligtvis är kvinnor som arbetar med yngre barn som dominerar i kurser-
na. Vidare att det förväntas av oss alla att i det livslånga lärandet gå på kurs hela 
tiden för att utvecklas i arbetet.  Då är frågor kring utformning av kurser så att de 
involverar personer på den egna arbetsplatsen och hur man där tillsammans kan 
utveckla kunskaper ännu mer betydelsefulla att ställa. 

Det är samtidigt väsentligt att beakta frågor om spänning och konflikter mel-
lan uppgifter och innehåll i kursen och arbetet i verksamheten. Kursen är en 
värld eller praktik med sin logik och verksamheten i de olika skolor som kursdel-
tagarna arbetar i är andra världar eller praktiker med sina olika logiker.  

Mer allmänt menar vi att det kan vara angeläget att vidareutveckla diskussio-
nen om hur vi kan förstå och tolka begrepp som emancipation och kritik som är 
viktiga värden och kunskapsideal i litteraturen kring deltagarorienterad aktions-
forskning i relation till det konkreta arbetet i skolor. Emancipation och kritik kan 
förstås som mycket stora begrepp men de kan även, enligt vår mening, relateras 
till att utveckla nya sätt att se på vardagsarbetet, att se på saker som man vill för-
ändra. Med en sån utgångspunkt kan man se emancipation i att en lärare utifrån 
en granskning av olika underlag faktiskt kan förstå ett barns lärande på nytt sätt. 
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Yttranden som ”inte våga och inte tro på sig själv” och ”att inte orka driva en 
idé framåt”, förekommer under intervjuerna. Att på olika sätt under kursen förbe-
reda kursdeltagarna för att möta ”verkligheten” med förändrade kunskaper känns 
angeläget. Det handlar alltså inte om att kursdeltagarna ska förmedla kunskaper 
till andra på arbetsplatsen utan snarare att de tar initiativ till att diskutera frågor 
som annars inte skulle ha kommit upp. 

Vad kan vi inom utbildningen göra för att ”rusta” lärarna att på ”saklig” grund 
ta fler initiativ och ha tilltro till sina kunskaper – och kanske till och med vara 
”kärringar mot strömmen”. Uttalandet om ”att ta barns perspektiv när personalen 
skulle behöva utvecklas” ska tolkas i ljuset av att kursdeltagarna successivt insett 
att om det ska bli en bra verksamhet för barnen behövs handledning och arbete 
med lärarna.  

I kurser med ett deltagarorienterat perspektiv finns ömsesidighet och intresset 
för den andra (se Benhabib, 1994; 2004) implicit inbyggd. Lärarna ser värdet av 
sin kunskap i relation till arbetet med barnen. En annan sida av detta rör då, som 
vi ser det, att kunskapen måste ses i förhållande till (lärar)uppdraget.  Intresset 
handlar då inte bara om lärargruppen utan också om det man ska ha ansvar för- t 
ex arbeta för barns bästa. Frågor om vad kunskapsprocesser i deltagarorienterat 
perspektiv kan innebära i empowerment för ”tredje man” i sammanhang där den 
här typen av forskning är relevant t ex när det gäller sårbara grupper eller barn 
som bedöms vara i behov av särskilt stöd i skolsystemet. 

Några frågor att diskutera vidare: Kan det finnas en problematik i att behand-
la frågor som rör arbetet med barnen inom kursens ram? Kan vissa teman och 
områden och uppgifter som tas upp i kursen ses som föreskrivande för arbetet i 
verksamheten? Kan vissa situationer i arbetet som inte lyfts fram inom kursens 
ram bli svåra att tolka och hitta redskap för? Vad innebär det för kursdeltagarna, 
lärarna, att söka hantera frågor om både individ, grupp och organisation samti-
digt? 

Några krav på kursledaren i en deltagarorienterad ansats 
Sammantaget ställer den här typen av kurs ett flertal krav på kursläraren. Ny-
fikenhet på vad kursdeltagarna kommer med för olika, men ej förutsägbara, ma-
terial och erfarenheter. Vana att möta kursdeltagare som ”vuxna”. Erfarenhet för 
att kunna sätta in frågor som studeras i ett bredare perspektiv.  Lärarutbildares 
bakgrund och erfarenhet har sannolikt betydelse på flera sätt i en kurs med delta-
garorienterad ansats. Yrkeserfarenhet från skolområdet och som lärarutbildare 
har lärt oss att när erfarna lärares kunskaper tas tillvara så gynnar det verksamhe-
ten. Det de intervjuade frågar efter tyder på att i en kurs med deltagarorienterad 
ansats behövs kurslärare som kan skapa trygghet och bädda för att gruppen an-
ammar en öppenhet för varandras bidrag och en vilja att lära av och med var-
andra.

Kunskapsprocesser i högskoleutbildning i relation till 

verksamheten

En av flera förutsättningar för att kurser ska få genomslagskraft i verksamheten 
är att vi som arbetar inom högre utbildning tar initiativ till samarbete för att där-
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med kunna möjliggöra att både kursdeltagare och de som arbetar i olika verk-
samheter blir medvetna om det vi utifrån ett deltagarorienterat perspektiv tror 
kan bidra till att ny kunskap om lärande växer fram. Med Freires (1972) begrepp 
concientizacao – medvetandegörande – innebär det att vi som verkar inom högre 
utbildning, och därigenom har makt och tolkningsföreträde, kan ta initiativ till en 
kritisk dialog och skapa förutsättning för förändring så att den kunskap som bl a 
lärare kan bidra med verkligen får utrymme och synliggörs. Delanty (2001) före-
språkar en vidgad syn på kunskap. Han pekar på universitetens roll i kunskaps-
samhället och hävdar att dessa idag befinner sig i en situation där de genom att 
erövra eller skapa ett frirum kan skapa mötesplatser för ”users and producers of 
knowledge” (s.152). Genom att låta så många röster som möjligt bli hörda och 
låta olika erfarenheter komma fram, kan dessa mötesplatser bidra till en föränd-
rad uppfattning om hur kunskap skapas, något som på sikt kan leda till en annan 
och mer demokratisk syn på kunskap. 

Delanty (2001) för resonemang om risker med att en marknad utanför högsko-
levärlden etablerar sig på pedagogikens område. Marknadskrafterna är starka och 
även inom pedagogikens område knyter man forskare till sig för att sälja olika 
produkter.48 Att bygga in ett kritiskt förhållningssätt till olika kunskaper som tas 
upp i kurser, en av högskolans uppgifter, är därför betydelsefullt (jfr Lea, 2005).  
Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till analysverktyg, metoder och lärome-
del är centralt. Instrumentet är ett redskap för att upptäcka och analysera men lä-
rarna behöver använda sin kunskap om barns utveckling och kunna förstå det 
specifika barnet i relation till den speciella testsituationen, till miljön, och till in-
struktionen. Att förstå det ur ett mer helhetligt sammanhang.  

Att studera lärarutbildningspraktik 
Den här relativt begränsade studien av vår lärarutbildningspraktik har i sin helhet 
inneburit en lång process över flera månader och inneburit att vi kollektivt syn-
liggjort en delvis kollektiv praktik. Den form vi valde – att utifrån kursdokumen-
tation, intervjuer och lärarutbildarsamtal utforska erfarenheter – hjälpte oss att få 
perspektiv på vårt arbete. I likhet med Nylund (2004) inspirerades vi av Self 
Study-traditionen (Reason & Torbert, 2001; Loughran, 2004). vid en jämförelse 
mellan vår studies uppläggning och Reason & Torberts kan första persons forsk-
ning/praktik sägas vara det som skedde i våra reflektioner som kurslärare i re-
spektive kurs, därefter fördes som andra persons forskning/praktik samtal och 
gemensamma reflektioner mellan lärarutbildare inkluderande de tre intervjuerna 
med kursdeltagarna samt annat kursmaterial. Tredje persons forskning/praktik är 
det vi är inne i nu genom att skriva om vår studie och publicera materialet – och 
som vi hoppas denna artikel kan bidra till – syftar till att kunna föra samtalen vi-
dare med andra lärarutbildare.  

Inom det forskningsparadigm dit deltagarorienterad forskning hör, och som är 
under stark framväxt (se t ex Zeichner & Noffke, 2001; Zeni, 2001)), behövs 
andra former för validitetsgranskning.  Bland de kriterier Herr & Anderson 

––––––––– 
48 Vi såg ett exempel på detta under hösten 2005 när ett världsledande företag använde forskare och 

lärare vid LHS för att marknadsföra miniräknare. 
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(2005) lyfter fram och som tidigare beskrivits i artikeln, betonas särskilt kataly-
tisk validitet i forskningssammanhang som self-study och liknande. De pekar på 
Patti Lather´s definition av katalytisk validitet: ”the degree to which the research 
process reorients, focuses, and energizes participants toward knowing reality in 
order to transform it”(s 56). Både inom forskning och undervisning krävs en öp-
penhet för att kunna ompröva sin bild av verkligheten och sig själv. 

Det vi framför allt vill betona här är att den process, en studie av den egna 
verksamheten, innebär dels att synliggör de förändringar vi velat åstadkomma i 
förhållande till mer traditionellt upplagd undervisning, dels att vi skriver om des-
sa och därigenom kan kommunicera med andra om detta. Kort sagt – vår studie 
har fått oss att se mer!  

Att studera den egna lärarutbildningspraktiken har gett flera lärdomar och 
tankar framåt. Dessa rör sig bland annat om: 1) Vikten av att avsätta tid, rum och 
resurser för ett strukturerat pedagogiskt erfarenhetsutbyte. (2) Värdet av att få 
perspektiv på den egna kursens innehåll och uppläggning. (3) Möjligheten att 
identifiera viktiga teman vad gäller styrkor och utvecklingsfrågor, hinder och 
möjligheter i att genomföra kurser med mer deltagarorienterad ansats. (4) Frågor 
om att nå ut i ”praktiken” under kursen och relationer mellan kurser, tredje upp-
giften och livslångt lärande. (5) Vidare tankar om kursutveckling och om hög-
skolepedagogiska frågor. (6) Frågor om relationer mellan individuellt och 
gemensamt lärande i förhållande till begrepp som Communities of Practice.  

Att utveckla nya studier av lärarutbildningspraktik 
Utifrån den här studien ser vi det som en intressant utvecklingsmöjlighet att ut-
forma studier där lärarutbildare prövar olika koncept i olika kurser. Dessa skulle 
exempelvis kunna utformas så att man innan, under och efter kurserna kan do-
kumentera, diskutera och analysera erfarenheter mellan kurslärare och inom 
kursgrupper. Man kan här vidareutveckla frågor om likheter och skillnader mel-
lan kurser. Detta kan i nästa led stödja kursutveckling på det egna lärosätet. Vi-
dare kan olika former av publicering av sådana studier, både med stöd av skrift 
och andra uttrycksformer, göra vidare diskussioner med lärarutbildningar på 
andra håll möjliga. Detta ligger i linje med Self Study-traditionen. 

Innebörden i ”tredje uppgiften” är ett ansvar från högskolan för att utveckla 
samarbete med andra verksamheter i samhället. Tidigare skolforskning har ofta 
inneburit att lärare och elever varit objekt – man har forskat om dem, inte med 
dem – och lärare har i många sammanhang upplevt att forskningen inte angår 
dem. Inom deltagarorienterad forskning är strävan att åstadkomma ett ömsesidigt 
samarbete kring frågor av reellt intresse för båda parter. Goodson (2005) och 
Holmstrand och Härnsten (2003) lyfter fram betydelsen av att lärare, som deltar i 
forskning av något slag, behöver uppleva att de inte bara ger utan också får något 
tillbaka. De intervjuade upplevde det positivt att delta i en kurs som de visste do-
kumenterades och ingick i en studie. De kände engagemang från kursledningen. 
De framhöll också att de genom själva intervjun återigen blev varse vad de lärt 
under kursen.  

I forskningsinriktningar med deltagarorienterad ansats finns ofta underliggan-
de sociala och politiska ställningstaganden, exempelvis att lyfta fram grupper 
vars röster inte hörs bland beslutsfattare (Maguire, 2001). I den här artikeln har 
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vi velat bidra med kunskap och erfarenheter utifrån lärarutbildares vardagsarbete 
och naturligtvis kursdeltagarnas arbete och studier inom ramen för detta. Även 
inom lärarutbildningen är mycket av vad som sker osynligt för dem som inte är 
direkt involverade och kvaliteter och nyskapande inom kurser kan förbli dolt. 
Istället kanske gängse bilder av hur lärarutbildning bör bedrivas florerar och tra-
ditioner befästs även när nya lärare kommer in i verksamheten … 

Referenser

Benhabib, Seyla (1994) Autonomi och gemenskap. Göteborg: Daidalos. 
Benhabib, Seyla (2004) Jämlikhet och mångfald. Göteborg: Daidalos. 
Blåsjö, Mona  (2004) Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Acta Univer-

sitatis Stockholmiensis: Stockholm Studies in Scandinavian Philology. Series 37. 
Bron, Agnieszka. & Wilhelmson, Lena (red.). (2005). Lärprocesser i högre utbildning.

Stockholm: Liber. 
Bron, Agnieszka (2005). Vuxenpedagogik som vetenskaplig disciplin. I Borgström, L. & 

Gougoulakis, P. (red) Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: 
Atlas akademi. 

Delanty, Gerard (2001). Challenging Knowledge. The University in the Knowledge Soci-
ety. Open University Press. 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Döös, Marinne (2005). Lärande som handling och relation i Bron, Agnieszka. & Wil-

helmson, Lena (red.): Lärprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber. 
Egerbladh, Thor. & Tiller, Tom. (1998). Forskning i skolans vardag. Lund: Studentlittera-

tur.
Herr, Kathryn & Anderson, Gary, L. (2005). The Action Research Dissertation. A guide 

for Students and Faculty. SAGE. 
Holmstrand, Lars & Härnsten, Gunilla (2003). Förutsättningar för forskningscirklar i sko-

lan. En kritisk granskning. Myndigheten för skolutveckling. 
Härnsten, Gunilla (1999). Forskning om, för och med. Utgångspunkter i ett forsknings-

program om specialpedagogikens funktioner, med exempel från en lärarutbildning.  
Rapport nr 2. Institutionen för specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. 

Härnsten, Gunilla (2005). Erfarenhet och kunskapsutveckling hos vuxna. I Borgström, L. 
& Gougoulakis, P. (red) Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: 
Atlas akademi. 

Loughran, John (2004). A history and context of self-study of teaching and and teacher 
education practices. I International Handbook of Self-Study of Teaching and Teacher 
Education Practices. London: Kluwer Academic Publishers. 

Loughran, John, J.  et al.  (2004). International handbook of self-study of teaching and 
teacher education practices Vol. 1-2. edited by John J. Loughran ... Dordrecht ; Lon-
don : Kluwer Academic. 

Maguire, Patricia (1987). Doing Participatory Research: a Feminist Approach. Amherst, 
MA: Center for International Education, University of Massachusetts. 

Maguire, Patricia (2001). Uneven ground: Feminisms and Action Resarch. I Reason, P. & 
Bradbury, H. (red.) Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. 
London: SAGE Publications. 

Nylund, Jan (2004). Forskar de på RUT? I Rönnerman, K (red.). Aktionsforskning i prak-
tiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.



200

Reason, Peter & Bradbury, Hilary (2001). Introduction: Inquiry and Participation in 
Search of a World Worthy of Human Aspiration. In: Reason & Bradbury (Eds.) Hand-
book of Action Research. Participative Inquiry and Practice, SAGE. 

Rosander, Carin (2005).  Performansanalysen som redskap – barnets språkutveckling och 
pedagogens arbete. I Axelsson; Monica, Rossander, Carin & Sellgren, Mariana: Stärk-
ta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. 

Rönnerman, Karin (2001). Educational Tools and Improvement of Practice. Paper pre-
sented at NFPF 29:th congress in Stockholm, 15-18 March, 2001.  

Rönnerman, Karin (red.) (2004). Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflek-
tioner. Lund: Studentlitteratur.

Zeichner, Kennet, M. & Noffke, Susan E. (2001). Practitioner Research. In Handbook of 
Research on Teaching. Fourth edition. American Education Research Association.

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: learning, meaning, and identity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 



201

Undervisning och forskning med fokus
på läraren 
Eva Siljehag 

Bakgrund

Inom kursen för högskolepedagogik 2002 valde en av studiegrupperna att arbeta 
med synsätt på forskning och undervisning. Vi blev fyra personer som var nyfik-
na på om och i så fall hur vi som högskolelärare/handledare använder vårt veten-
skapsteoretiska tänkande/synsätt i vår undervisning. För att få syn på detta an-
vände vi de uppgifter som vi arbetat med under kursen. Det var beskrivningar av 
olika inlärningsminnen från livshistorien, skriftliga reflektioner om vår undervis-
ning och forskning samt spontana noteringar från våra gruppsamtal. Till det för-
sta examinationstillfället sammanställde vi detta till ett dokument. Vi vaskade 
fram frågor som var angelägna att diskutera vidare. 

I det här arbetet utgår jag från denna sammanställning. Med en ytterligare be-
arbetning av de frågor vi arbetat med vill jag tydliggöra temaområden som var 
angelägna för oss.  En av oss i gruppen frågar sig varför vi har så svårt att ta både 
egna och andras erfarenheter på allvar. Forskning inom området minnesarbete ta-
lar om vikten att få syn på ”det för givet tagna” (Haug, 1987). Det innebär att re-
flektera över såväl medvetna som omedvetna tankar och handlingar. Från arbete 
med minnesarbete och deltagande observation finns erfarenheter av att kunna 
synliggöra och verbalisera hur vi konstruerar individuella och samhälleliga rela-
tioner, samt hur dessa samtidigt konstruerar oss (Davis, 1999; Esseveld, 1999). 

Forskare och deltagare tillsammans 
En angelägen fråga för mig är att utveckla användandet av våra minnen och erfa-
renheter. Jag har använt mig av Karin Widerbergs (1995) sätt att tänka om bety-
delsen av erfarenhet. Genom att förstå en erfarenhet skapas ”näring” till ett fort-
satt kunskapssökande. Jag är dessutom intresserad av att inkludera fler i arbetet. I 
denna text betyder det att jag sammanfört våra minnen med våra beskrivningar 
från yrkespraktik med forskning och undervisning. En viktig del har varit att 
skriva fram de frågor som vår grupp ställt och diskuterat under våra samtalsträf-
far. Mitt bidrag till texten är att jag ställt våra frågor och det sammanhang de är 
ställda i till olika perspektiv och teorier. Härmed har jag befunnit mig som fors-
kare både i vår grupp och utanför. En position som tar sin start i att vara nära be-
skrivna erfarenheter för att sedan med en distanserad blick vidareutveckla våra 
frågor. 

Min intention är att skriva fram ett arbete där vi alla ingått. Arbetet har inne-
burit en utmaning i att luckra upp gränserna mellan forskare och forskningssub-
jekt genom att båda deltar i en kollektiv process av skrivning, diskussion och 
tolkning, omskrivning och analys (Haug, 1987). En självreflektion för såväl 
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forskare som forskningssubjekt genom att de som deltar forskar kring egna och 
andras skrivna minnen. I denna text står jag själv för omskrivningen av vår tidi-
gare examinationsuppgift samt tolkningen av densamma. I arbetet skriver jag 
fram hur vi resonerat kring frågor som Hur vill vi vara som lärare/handledare? 
Vad säger våra egna minnen? Hur tänker vi om anpassning och motstånd utifrån 
dessa erfarenheter? Var befinner vi oss inom detta hierarkiska system? Vad har 
manligt och kvinnligt med vår lärarroll att göra? När kontrollerar vi, när frigör 
vi kraft? Behöver studeranden makt? Vill vi utjämna makten mellan lärare och 
studerande/doktorand? Vad vill vi med vårt sätt att forska, har det med vår un-
dervisning att göra?

När jag använder begreppet grupp syftar jag på vår studiegrupp. Jag beskriver 
vårt arbete som ”vi” när jag hänvisar till våra gemensamma diskussioner. Be-
greppet ”jag” beskriver min analys och mitt tolkningsarbete. 

Gruppens samlade yrkespraktik 
Vår grupp består av tre kvinnor och en man. Tillsammans representerar vi områ-
den som VA-teknik, immunologi/reumatologi, strukturkemi och pedagogik. 
Doktoranderna i gruppen undervisar på halvtid inom sina institutioner. En av oss 
arbetar parallellt med undervisning och egen forskning genom att ansvara för 3 
doktoranders forskarutbildning på heltid under 4 år. En av oss undervisar ca 
60%. Resterande tid innefattar handledning av doktorander, egen forskning samt 
underhållning av maskiner och instrument. 

Vi undervisar och handleder studeranden och doktorander inom våra olika 
ämnesområden. Vårt sätt att undervisa ser olika ut. En i gruppen handleder 3 
doktorander under hela deras 4-åriga utbildningstid. En vanlig arbetsdag består 
av upprepade samtal och laborationsförsök inom området immunolo-
gi/reumatologi. Arbete varvas med läsning av doktorandernas texter, diskutera 
deras projekt samt olika avstämningsseminarier och möten om och med dokto-
rander. En typisk arbetsdag för en annan person i gruppen kan innebära att ägna 
en förmiddag till ”att mässa om något teoretiskt moment” inom området ”struk-
turanalys med diffraktion och elektronmikroskopi” för ca 12 studeranden. Efter-
middagen ägnas till att t ex förbereda föreläsningar av knepiga begrepp inom 
kemin. De studerande arbetar vidare med laborationer tillsammans med lärare. 

Att vara lärare vid en högskoleingenjörsutbildning kan innebära att ge kurs i 
VA-teknik för ca 15 studeranden. I samarbete med en kommun får de studerande 
tillgång till kommunens anläggningar. Övningsuppgifterna kan gå ut på att be-
skriva en kommuns VA-system. En annan uppgift kan vara att utreda en grund-
vattentäkt. Representanter från kommunen föreläser vid något tillfälle under kur-
sen. Ytterligare en av oss träffar regelbundet mindre grupper om ca 10 studeran-
den. De är alla lärare och fortbildar sig i specialpedagogik. Träffarnas innehåll 
bygger på gruppens livshistorier, erfarenheter från egen verksam-
het/kartläggningar och litteratur/föreläsningar. Gruppen träffar sin gruppledare 
under ett pass om ca 3 timmar och arbetar utan gruppledare ytterligare ett pass. 
Arbetet utgår från ett arbetslag om tre lärare. Särskilt kunskapstillskott tillförs 
via föreläsare. 
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En pedagogisk resa 

Nedan bearbetar jag våra olika skriftliga bidrag samt innehåll och frågor från 
våra gruppträffar. Det skriftliga materialet utgör gruppens beskrivningar av in-
lärningsminnen och arbetsbeskrivningar. Vi träffades vid fyra tillfällen och dis-
kuterade vårt område, forskning och undervisning med fokus på läraren.  Mitt 
arbete har inneburit att ta fram teman och mönster. Analysarbetet har jag ställt 
till litteratur och styrdokument som anknyter och problematiserar vårt innehåll. 
Jag diskuterar arbetet utifrån tre teman, trygghet och intresse, rangordning och 
sortering, samt forskning och undervisning påverkar varandra. 

Jag avslutar med att diskutera vårt innehåll och process utifrån frågan, kan 
forskning och undervisning befrukta varandra genom pedagogiskt nytänkande? 
Vill vi det?

Trygghet och intresse 

Betydelsen av egna val 
Från våra inlärningsminnen och våra reflektioner kring hur vi tänker om forsk-
ning och undervisning framkommer aspekter av trygghet och betydelsen av eget 
intresse. Det är områden som påverkar minnen av särskilda möten och yrkesva-
let. En i gruppen minns tiden före skolstart. Minnesbilden beskriver hur hon sit-
ter hemma hos sin farmor och räknar i en hemmagjord bok. Det är roligt och 
idag reflekterar hon över detta när hon återger minnesbilden, 

Jag sitter hemma hos farmor i det kombinerade vardagsrummet 
och sovrummet. Det är ett litet rum med så mycket möbler att det 
är mer som ett möbelmagasin. Fåtöljer, skåp och en soffa som är 
som en säng står tätt tätt intill varandra efter väggarna. Farmor 
har flyttat från en större lägenhet till en liten etta med kokvrå. Jag 
är hos henne på dagen när mamma och pappa jobbar. Jag räknar. 
Boken jag skriver i är av rutigt papper. Den är gjord av smårutiga 
pappersark som farmor har vikt dubbla och sytt ihop. I boken har 
farmor sen skrivit sida upp och sida ned med tal som ska läggas 
till varandra eller dras ifrån varandra. Jag skriver svaren i boken. 
Det är jätteroligt. Sen rättar farmor boken. Jag har ännu inte bör-
jat skolan. 

Det är roligt att lära sig nya saker när man befinner sig i en trygg miljö och man 
får göra det när man själv vill och i den takt man själv vill. 

För några av oss var ämnet avgörande för valet av utbildning. Intresset för 
ämnet uppstod för en person i mötet med en engagerad lärare under dennes gym-
nasietid. Lärarna hade gått fortbildningskurs på KTH i miljöteknik Detta odlade 
ett miljöintresse med inriktning mot geologi. Svårigheten att få jobb inom ämnet 
ledde senare till civilingenjörsutbildningen med inriktning Väg och Vatten.  

Lite av en slump avgjorde valet av strukturkemi för en av oss. Efter några 
somrars extrajobb att sortera post på universitetet fick han möjlighet att pro-
grammera på strukturkemi. Intresset för området matematik och det naturveten-
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skapliga området ledde till fortsätta studier. Intresset för området är grunden och 
att samtidigt få betalt sågs som idealt, det var bättre att få betalt för något som 
jag i princip skulle göra för mitt eget höga nöjes skull. Jag antar att det är något 
idealt arbete då man inte bara ser det som ett nödvändigt ont.

Betydelsen av egen kraft och reflektion har varit avgörande i mötet med ut-
bildning. En i gruppen var intresserad av läkarutbildningen. Men utbildningen 
verkade vara ett evigt utantill-lärande. Istället föll valet på biologi som låg när-
mast medicinområdet. Valet av avhandlingsområde utgick från området som hon 
tyckt varit roligt under utbildningstiden, det roligaste i hela utbildningen var av-
snittet om människans fysiologi. Så när jag valde doktorandplats tackade jag ja 
när jag blev erbjuden en plats på klinisk immunologi och fick studera de vita 
blodkropparna hos patienter med kronisk ledgångsreumatism….

Mötet med en intresserad person eller med ett intresseområde skapade ny-
fikenhet och engagemang för något nytt och utmanande. I vårt arbete med forsk-
ning och undervisning framkommer också att vi värnar om att våra doktorander 
och studeranden ska uppleva trygghet och en intresserad omgivning. För en av 
oss i gruppen är det viktigt att som handledare vara till hands, ha tid och att var 
nyfiken på olika resultat. Som lärare/handledare kan det hjälpa att försöka kom-
ma ihåg hur det egna lärandet gick till och när något nytt uppstod. Tid och intres-
se för projektet är nog de viktigaste komponenterna för att det ska gå framåt för 
en doktorand, enligt en i gruppen. Som förebild minns hon sin egen handledare 
och skriver, jag tycker att jag i alla fall periodvis hade en optimal handledare 
som alltid hade tid för frågor, alltid var nyfiken på ens resultat och alltid gärna 
funderade över vad de kunde betyda. Perioder när han själv inte var närvarande 
var desto värre… 

En i gruppen poängterar betydelsen av att kunna bestämma över sin egen tid 
och val av litteratur som studerande på universitetet. Det är viktigt att kunna sty-
ra över sitt eget inlärningssätt skriver hon i sitt minne: 

Mina minnen från biologistudierna i Tyskland är mycket positiva. 
Att i så stor utsträckning som möjligt själv få bestämma inlär-
ningstid och litteratur tilltalade mig mycket. De stora föreläsning-
arna av professorerna kunde vara bra eller dåliga. Ofta föreläste 
samma person flera gånger och man kunde då välja om man fort-
sättningsvis ville lyssna eller inte. Detta var stora opersonliga fö-
reläsningar, som inte var obligatoriska. Men om föreläsaren var 
bra gick vi ändå gärna dit. Det underlättade att läsa in ämnet. 
Man gick till universitetsbiblioteket och lånade flera böcker i äm-
net, provläste lite här och där, lånade antingen om den “bästa” 
boken hela terminen eller köpte den om man trodde att man även 
senare i livet skulle behöva den.  Just det här att själv välja littera-
tur tror jag är viktigt för att bibehålla intresset hos den enskilde 
studenten. Vi har olika sätt att lära oss, mera textbundet eller bil-
derboksaktigt. ( Påminner mig om uppsatsen från förra årets kurs 
om olika inlärningssätt på danshögskolan). Sammantaget var nog 
mina inlärningsminnen positiva då man själv fick bestämma över 
sitt inlärningssätt. 
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Det finns inte ett svar 
Hur mycket och på vilket sätt styr vi våra doktorander och studerande? En viktig 
fråga som vi vänt och vridit på i gruppen. I våra framtagna minnen finns olika 
förebilder. Vilken kunskapssyn representerar våra förebilder? Ingen av oss i 
gruppen menar att det finns ett svar att ge vad gäller kunskap. Vad styr möjlighe-
ter till självständighet, till kontroll? Att inte tala över huvudet på folk är viktigt 
eller att missbruka sin makt som lärare, menar en av oss. Hur hanterar man sin 
roll som lärare/handledare om allas kunskaper är likvärdiga? En av oss menar att 
det går inte att komma ifrån att läraren är den som godkänner/underkänner ex-
empelvis på examinationen, …men det behöver ju inte ses som att någon person 
utövar sin makt utan bara använder sin erfarenhet och fungerar som handleda-
re. Det vore inte acceptabelt att inte underkänna en felaktig eller tvivelaktig ten-
tamen, labrapport, artikel etc.

Vår syn på kunskap som högskolelärare kan vara avgörande i mötet med de 
studerande. Hur vi som lärare ser på atomistiskt och ett holistiskt synsätt och be-
roende på vilket synsätt de studerande kommer ifrån präglar mötet med högre 
utbildning. Också de studerandes bakgrund av olika bemötande inom vårt utbild-
ningssystem påverkar. Den typ av kunskapssyn de möter utifrån detta kan skapa 
frustration hos de studerande, enligt Sigbritt Franke-Wikberg (1994). Antalet 
studeranden har ökat inom högskolan och kommer att öka. För att möta dessa 
behov krävs att undervisningen ständigt utvecklas och förnyas. I regeringens 
proposition ”Den öppna högskolan” (2001) beskrivs de färdigheter som skall 
återspeglas i undervisning och examinationer. Dessa färdigheter ska också ge-
nomsyra arbetssättet i utbildningen. I propositionen beskrivs de som, förmåga att 
identifiera och formulera nya problem och att själv utveckla nya kunskaper och 
färdigheter, beredskap och förmåga till förändring utifrån förändrade yttre vill-
kor, förmåga att arbeta i grupper, nätverk och projekt, intellektuell kompetens, 
social kompetens och samarbetsförmåga, förmåga till muntlig och skriftlig kom-
munikation på svenska och engelska samt förmåga att hantera informations- och 
kommunikationstekniska verktyg. (s 55) 

Lärarstöd och frirum 
Hur vill vi vara som lärare? Vilka förebilder reproducerar vi och vilka intar vi en 
kritisk hållning inför? Ett minne från högre studier innebar osjälvständighet och 
ingen plats för kritisk granskning eller egen påverkan. Upplevelser som avgjorde 
byte av utbildning: 

Min tid som maskinstudent på KTH var mycket begränsad, 1 må-
nad. Men de få minnen jag har från kurserna är tyvärr negativa. 
Dagen var schemalagd från morgon till kväll, med endast sena 
kvällar som tid för läxor. Utanför tentamensperioderna saknades 
den fria studietiden.  Jag kände mig som en skolelev som pushades 
hit och dit. Gjorde man bara som läraren sa, läste det man blev 
tillsagd, skulle man nog komma igenom 4 år och komma ut i andra 
ändan som en färdig ingenjör. Detta var innan mina Tysklandser-
farenheter. Även om ämneskunskaper är viktiga innebär en hög-
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skoleutbildning att man även bör skolas till en kritiskt tänkande 
individ med egen initiativförmåga. Och så kändes det inte att den-
na utbildning skulle ge detta med i paketet till färdig ingenjör. 

En av oss i gruppen poängterar vikten av att ge utrymme för eget prövande men 
samtidigt visa sitt handledarstöd. En undervisningssituation inom området im-
munologi/reumatologi består av att utveckla en idé för ett nytt försök på labora-
toriet. Idén kan komma från handledaren, den studerande eller vara frukten av en 
diskussion. Det är studenten själv som planerar uppläggning och genomförande 
av försöket. Planeringen går sedan handledaren igenom med den studerande, det-
ta är ett viktigt steg i lärandet: att låta doktoranden försöka själv först, men sam-
tidigt tydligt tala om för henne att jag inte förväntar mig att hon ska klara av det 
helt själv. Det ger henne möjlighet att komma och ställa frågor utan att känna 
sig dum.

Det är viktigt med de studerandes delaktighet, menar vi i gruppen. Det viktiga 
är frågorna som studenterna ställer, inte svaren vi ger. En av oss i gruppen be-
skriver sin önskestudent som en, som tänker, törs prata, avbryter när hon/han 
inte hänger med, är road av det hon/han läser, är någotsånär vaken, kommer i 
tid och som förbereder sig på ett eller annat sätt. 

Räcker detta eller behöver vi också tänka i genusperspektiv när vi talar om vår 
”önskestudent”? Vilka konsekvenser ger det för vår lärarroll? 

Pedagogik och samhällsperspektiv 
En intressant och viktig pedagogisk paradox är vår medvetenhet om vad vi be-
kräftar hos våra studeranden (och oss själva och kolleger). Om vi nöjer oss med 
att bekräfta dem som individer och inte problematiserar deras särskilda erfaren-
heter som män och kvinnor innebär detta att vi återskapar (reproducerar) ett ve-
tande om kvinnor och män som de är, menar Fredrik Bondestam (2003). Om vi 
stannar vid detta gör vi det på bekostnad av att inte problematisera olikheterna 
inom grupperna kvinnor och män. Det har betydelse för lärandet om vi högskole-
lärare synliggör detta i våra rum, i vårt språk. Den totala levda erfarenheten som 
finns i vår vardag inom universitet och högskola osynliggörs när vi inte hanterar 
den pedagogiska paradox som Bondestam beskriver, vi osynliggör kön som levd 
erfarenhet och kommer att återskapa de rumsliga och språkliga mönster vi såg 
prov på ovan. Om vi i stället utgår från att kvinnor och män lär sig på olika vis, 
gör vi två kön med särskilda egenskaper på bekostnad av andra betydelser av 
kön och på bekostnad av individuella olikheter mellan kvinnor och kvinnor och 
mellan män och män.(s 15). Vi uppmanas att leva med att förhålla oss aktivt till 
denna pedagogiska paradox och att pröva oss fram. 

Idag finns en feministisk kritik inom högre utbildning som ifrågasätter under-
visningen inom högre utbildning. Feministisk pedagogik syftar till att påverka 
och förändra. Louise Morley (2002) menar att intresset för pedagogik och dess 
förhållande till kritisk granskning av samhällsfrågor har skiftat till att inom högre 
utbildning handla om kognitiva strukturer, tekniska färdigheter och åtgärdslik-
nande kompetenser. Idag förespråkas istället en utbildningspolicy där man beto-
nar ett samband mellan utbildning, nationellt välstånd och internationell kompe-



207

tens. För att åstadkomma detta packas budskapet in i demokratiska koncepts som 
vi kallar ”kunskapssamhälle” och ”livslångt lärande”.  Kunskap förvandlas på så 
sätt till en produkt, en vara som vi ska konsumera, inte förstå och ifrågasätta. 
Hon frågar sig utifrån detta om feminism och kritisk pedagogik har en plats inom 
denna produkt-utbildning. Finns det plats  för personlig och kollektiv frigörande 
kraft eller är det att lida av ”naive humanistic anachronism?”( s 87). 

Hur ska vi som forskare och högskolelärare förhålla oss till vårt uppdrag och 
samtidigt undvika att hamna i denna produktfälla? Vad innebär pedagogik för 
oss? 

Våra inlärningsminnen visar på att förutsättningen för att doktorander och 
studeranden ska uppleva stimulans är att ett intresse finns och en känsla av del-
aktighet. Högskolan har en motsägelsefull uppgift att samtidigt reproducera kun-
skap och samtidigt bidra till samhällsförändring och ny kunskap. Här har ett kri-
tiskt tänkande en viktig funktion. Samtidigt är universitetens huvudsakliga upp-
gift att verka för det bestående, alltså en bevarande funktion. Att samtidigt verka 
för förändring innebär att det skulle ligga i samhällets intresse att högskolan fost-
rar individer som blir alldeles extra kritiska och som utvecklas till personer som 
verkligen utmanar det rådande samhället. Detta ligger knappast i samhällets in-
tresse, enligt Franke-Wikberg (1994), som menar att gränser finns, även om de är 
outtalade i högskolelagen.  

Som högskolelärare sitter vi på dubbla stolar. Vi ska dels utgå från de stude-
randes bakgrunder och intresse för att finna motivation samt dels reproducera 
kunskap och söka ny och förändrande kunskap. Varifrån får vi stöd och ledning 
för detta? 

Rangordning och sortering 

Olika bidrag till hierarkisk ordning 
Från våra framtagna minnen finns olika aspekter av hur några av oss blivit utsat-
ta för sortering och rangordning. Ett minne från lågstadiet vittnar om skolans sätt 
att ”lära” sortering. Det speglar också hur en trygg relation naggas i kanten. Om 
detta skriver en av oss, Ett antal flickor från parallellklasserna i årskurs 3 hade 
valts ut för Luciauttagning. Vi går alla i en ring. Våra lågstadiefröknar granskar 
oss. En efter en får gå ut. Jag också. Hur kunde min älsklingsfröken göra så mot 
mig? Lärdom: sortering är en realitet.

Olika värden styr vårt sätt att rangordna och klassificera. En av oss blev varse 
hur hennes ställning som doktorand och kvinna i mötet med finansiärer och 
handledare gav henne en underordnad position. En rangordning som skapar både 
tystnad och frustration,  

Det är styr- och referensgruppsmöte för mitt doktorandprojekt. 
Det är jag och en annan doktorand som ska presentera våra arbe-
ten. Jag är den enda kvinnan vid mötet. Förutom min doktorand-
kollega är mötesdeltagarna män i 50-60-årsåldern som arbetar 
vid olika statliga organisationer, mest folk från Vägverket. Innan 
mötet har jag och mina handledare som också är med på mötet 
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diskuterat hur jag ska fortsätta mitt arbete. När det är min tur re-
dovisar jag vårt förslag till fortsatt forskning. Förslaget ifrågasätts 
av gruppen och så småningom också av handledarna. Jag känner 
mig mycket modfälld och tvivlar på projektet och på att jag någon-
sin ska kunna bli färdig. Det finn en tydlig rangordning i forskar-
världen. Som kvinnlig doktorand är man längst ner på rangskalan. 
Professorer och lektorer måste hålla sig väl med finansiärer. Det 
är svårt att inte ta kritik personligt. 

Vi utgår från en förgivet tagen rangordning och sortering inom utbildning och 
forskning. En av oss reflekterar över hur hennes status präglat yrkesvalet. Hon 
beskriver sin egen position med utgångspunkt av social tillhörighet. Hennes ar-
betsklassbakgrund, kön och att vara inflyttad till stan kanske gjorde att hon valde 
en ”enklare” utbildning. Föräldrarnas bakgrund gav kanske trygghet av valet om 
område. Om detta skriver hon: 

I efterhand kan jag tänka att valet kanske handlade om trygghet 
och status. Och om jag ändå valde KTH så valde jag en av de ut-
bildningar som anses som enklare. Jag är trots allt kvinna, lantis 
och med föräldrar av arbetarbakgrund (jfr Bourdieau och hans 
rangordning av ämnen efter status där filosofi är högst och geo-
grafi lägst, matematik högst och geologi lägst – för att återknyta 
till vår tidigare diskussion) Dessutom jobbade min pappa med för-
valtning av fastigheter och min mamma var kartriterska från bör-
jan så att läsa något med inriktning mot bygg var kanske tryggt 
även om jag inte kan minnas att vi nånsin diskuterat det hemma.  

En förutbestämd dagordning 
Några av oss funderar över hur mötet med lärare och andra representanter för 
vårt utbildningsväsen avgör vem/vilka och vad som ska behandlas på den aktuel-
la dagordningen. Vilka värden styrde granskningen av luciaflickorna? Med vil-
ken bakgrund avgjorde finansiärerna vilka områden som skulle prioriteras? Kön, 
klass och etnicitet skapade en bakgrund till att söka en ”enklare” utbildning. Är 
vi verksamma inom utbildningssystemet delaktiga i detta? Våra politiska styrdo-
kument för högre utbildning inkluderar granskning av kön, klass och etnicitet så-
väl vad gäller innehåll som lärare och studerandes medvetenhet. Morley (2001) 
menar att pedagogiken inkluderar genusangelägenheter. Men genusperspektivet 
ses mer som en bakgrundsvariabel än som inbäddad och konstruerad i en läro-
process. Lärande anses vara ett resultat av tidigare erfarenheter och ett utbild-
ningssammanhang. Men,..The fact that former experiences are often gendered is 
frequently overlooked. (a. a. s 89) 

I våra samtal har vi diskuterat svårigheterna med de rådande hierarkiska struk-
turerna inom högskola och universitet. Det finns en statusskillnad inom under-
visning/forskning. Vi har s.k. mjuka/hårda ämnen inom humanism och naturve-
tenskap. Olika kunskapstraditioner har sin grund i ett holistiskt och/eller atomis-
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tiskt tänkande. Vem bestämmer vad som skall forskas om? Vad innebär detta sett 
i ett genusperspektiv? 

Är högstatus en man som forskar inom ett litet tekniskt komplicerat (mycket 
formler!) delområde inom teknik/naturvetenskap? Är lågstatus en kvinna som 
undervisar tvärvetenskapligt i humanistiska ämnen, undrar någon i gruppen. 
Mannen i vår grupp håller med om att det förhåller sig på detta sätt. Själv blir 
han ”lite illamående” av att betraktas som ”finare” men vill inte ..lämna tillbaka 
mitt kön och vill dessutom inte överge mitt jobb på universitetet. Enda trösten är 
att jag inte riktigt passar in ändå…. 

I många länder är det fortfarande en liten procent kvinnor som studerar till in-
genjörer och inom teknik. De blir då inte sällan anklagade för att ha satsat på fel 
disciplin, enligt Morley (2001). De betraktas som de gjort dåliga val. Pedagogi-
ken inom olika discipliner ifrågasätts inte. Inte heller varför vissa discipliner är 
mer privilegierade än andra. Akademins terminologi beskriver normativa kon-
struktioner där kvinnor och etniska minoriteter positioneras som ”others”. Den 
feministiska forskningen visar att den ideale studenten inom akademin utgörs av 
en ungkarl utan ansvar för familj och hem. Pedagogik är inte upptäckt som ett 
sätt att betrakta och överväga genusaspekter menar författaren. Vad skulle inklu-
dering av genusaspekter innebära för oss i vårt arbete med undervisning och 
forskning? 

Fakta kräver variation och bredd 
Vad är fakta, när och hur skapar vi fakta och klassificeringar? Utifrån vilka vär-
den rangordnar vi? Kanske är det annorlunda att studera människor och de erfa-
renheter dessa har gjort än att exempelvis studera blommor, undrar en i gruppen 
och skriver i sina reflektioner, … det går väl utmärkt att ta del av olika erfaren-
heter från alla studenter vid studiet av blommor men ändå är det på något sätt 
ändå ett faktum att man måste enas om ett mer eller mindre standardiserat sätt 
att beskriva dem……. Jag tycker att objektet är neutrum men människor som 
pratar om objektet sprider sitt genus till objektet. Hur vi och vem/vilka som tol-
kar detta objekt är kanske den springande punkten. En i gruppen slår fast att det 
inte finns ett faktum utan alltid olika varianter. Om detta säger hon, olika varian-
ter av ett faktum borde ingå i undervisning på högre nivå (eller alla nivåer), att 
framställa fakta från olika synvinklar. Men det tar längre tid än att bara lära ut 
ett synsätt.

Vem/vilka värden styr vårt sätt att tänka om kunskap? Idag ser vi en tendens 
inom utbildningsvärlden som innebär en ökad specialisering. Det finns risk för 
en fragmentisering som motverkar en holistisk och kritisk forskarblick. En våg 
av specialisering går istället över världen (Askling, 2001). Institutionerna har 
blivit befriade från ett fast statligt ekonomiskt system men utvecklar istället en 
hierarki mellan institutioner. Den senaste ”profil” utvecklingen har lett till en 
ökad specialisering på institutionerna, enligt Berith Askling. Detta har gett när-
ing åt en ”rankning” mellan dessa av tidningar och tidskrifter vilket vi i Sverige 
är mycket ovana vid. Skapar dessa individuella universitet ett beroende för per-
sonal och den befordringskultur som råder inom den egna organisationen, undrar 
Askling. Denna beskrivna utveckling rimmar dåligt med reg.prop. ”Den öppna 
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högskolan” (Prop. 2001/02:15). Hur skall högskolelärare kunna verka för kritisk 
granskning, bygga kunskap utifrån doktoranders och studerandes erfarenheter, 
reflexiv kommunikation mm. i ett institutionsklimat som inte själv granskar eller 
internaliserar andra kunskapskällor? 

Modell som begränsar 
Innebär en specialisering och påstådd objektivitet att kunskapen är ”mer” tillför-
litlig än en subjektiv framtagen kunskap? I våra reflektioner över vad forskning 
och undervisning betyder ser vi betydelsen av att vi alla tolkar skeenden olika. 
Det innebär att vi tillskriver och bedömer händelser och handlingar såväl lika 
som olika. Vad påverkar vår tolkning och vår förståelse? De normer och värden 
som var tid uppvisar bygger på vilken vetenskapssyn och/eller religiös syn som 
råder i ett samhälle. I vår grupp ställer vi frågor om våra olika sätt att arbeta med 
modeller. Hur och varifrån kommer dessa modeller, är de givna, kan vi skapa 
egna modeller, vilka teorier ligger bakom hur en modell skapas, är några av våra 
frågor. 

Att se på vår forskningspraktik med genusögon innebär t ex att bli varse att 
den traditionella vetenskapens tankevärld och angreppssätt byggdes utifrån mo-
dellen ”västerländska män”. En viktig paradox som Bondestam (2003) visar är 
vetenskapens strävan mot neutralitet och objektivitet men som i realiteten är 
uppbyggd av en i högsta grad subjektiv grupp. En grupp med tillhörighet i en 
särskild klass och från ett fåtal etniska grupper. Denna grupps påverkan och styr-
ning av vetenskapen har konstruerat ett särskilt sätt att tänka utifrån en särskild 
modell. Om detta skriver Bondestam, dessa i huvudsak västerländska män har 
också i stor utsträckning använt sin egen kropp, sitt eget språk som modell för 
språket, samt sin egen förståelse av vetande som modell för vetande.(s 10) Vi vet 
idag genom flera studier att såväl vår medvetenhet eller omedvetenhet om ett ge-
nusperspektiv befäster hur vi förhåller oss till tiden, rummet och språket. 

En av oss i gruppen upptäckte vikten av att granska bakomliggande värden av 
en vetenskapssyn när hon letade efter artiklar som skulle motbevisa påståendet 
om kvinnors sämre spatiala förmåga och underlägsna matematiska begåvning. 
Förra seklets hjärnforskning påverkades av diverse rasbiologiska tolkningar där 
resultat fortfarande tolkas efter könstillhörighet. Om detta skriver en av oss i 
gruppen,.. ibland får man en känsla av att naturvetenskap är en mer objektiv 
sorts vetenskap som står över politiska tolkningar av fakta. Fast man kan ju 
ändå se hur sådana områden som försurning och dagvattenhantering har varit 
väldigt inne eller helt ute under olika perioder. Vad beror det på? För det kan 
väl inte vara politiker som styr sånt. Eftersom de så uppenbart saknar vetenskap-
lig kompetens måste de väl vara i händerna på sakkunniga dvs. experter på äm-
net?

Forskarprofession inkluderar samhällshandling 
Tjänstemän som stödjer regeringar med s.k. expertkunskaper har ibland ingen 
aning om det område de representerar, enligt Pierre Bourdieu (1999). I ett anfö-
rande 1996 uppmanande han forskarsamhället att konkret involvera sig med 
praktiken i kampen mot nyliberalismens utbredning. Mot detta behövs ”en genu-
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in auktoritet” menar författaren. En auktoritet som innebär att arbeta vetenskap-
ligt i argumentationen mot ett nyliberalt tänkande. Som forskare kan sådant tän-
kande analyseras och visa hur t ex en rad olika maktpositioner inom samhällets 
nivåer länkas samman i en enda kedja. Bourdieu är tydlig med att forskare inte 
skall ge svar eller producera nya programförklaringar. Forskare ska medverka 
med sin yrkespraktik nämligen, vad vi faktiskt kan göra är inte att skapa mot-
program, utan istället förutsättningar för en internationell, interdisciplinär och 
kollektiv forskning som sammanför forskare, aktivister, medlemsrepresentanter 
osv., där forskarna har sin bestämda uppgift: att på ett effektivt sätt delta i ar-
bets- och diskussionsgrupper, eftersom det ju ingår i deras yrkesverksamhet, till-
sammans med personer som är verksamma inom rörelsen (s 76). 

Forskning och undervisning påverkar varandra 

Gemensamt utbyte utan facit 
Vi diskuterar i våra reflektioner och i gruppträffar om, och i så fall hur, forskning 
och undervisning påverkar varandra. I gruppen arbetar en person med att lära ut 
forskning till sina doktorander samtidigt som de också bedriver forskning till-
sammans. I samarbetet med de studerande kan nya idéer till försök födas, forsk-
ning och undervisning påverkar varandra. Det är inte självklart hur, men visst 
kan jag komma på nya idéer och tankar när jag förklarar något för en student. 
Även i förberedelser av föreläsningar, eller frågor från studenterna kan nya idé-
er formas. Forskning påverkar också undervisningen genom att den påvisar att 
inga exakta svar finns. En av oss minns hur hon som doktorand framställt saker 
som fakta fast de inte var det. Om detta säger hon, …jag blir nog ödmjukare i 
mina föreläsningar för varje experiment som jag själv gör, att säga att något är 
si eller så och att ingen annan sanning finns kan jag nästan aldrig säga numera.

Forskning förknippar vi med att finna något nytt samt att inga exakta svar 
finns att ge. I ett forskningssammanhang kan eventuellt också något oförutsett 
hända i stundens situation. Intressant är också att vi i gruppen beskriver experi-
mentets och dialogens betydelse för vad vi kan upptäcka. Kunskapsprocessen är 
ett resultat av en social verksamhet hävdade redan Ludwik Fleck (1997). Han be-
tonade betydelsen av det kollektiva i arbetet med forskning. Att utvidga, tänja el-
ler maximera gemensamma erfarenheter kollektivt menar han är, en överordnad 
princip för det vetenskapliga tänkandet(s 58). I våra minnen från barndom och 
uppväxt minns en person ett viktigt samtal med sin morfar. Minnet speglar en 
hållning av förundran inför ett skeende som inte kunde förklaras för ett litet barn. 
Kanske är minnet en bild för en forskarhållning där nyfikna och utmanande frå-
gor är en huvudsysselsättning. 

Jorden: -finns det folk på andra sidan, ramlar de inte av och var-
för rinner inte vattnet “av”? Det var några frågor jag ställde min 
morfar och ett flertal andra i min omgivning under julen 1968, un-
der självaste julafton när TV förutom Kalle Anka också visade en 
massa rörliga bilder från en bemannad rymdfärd runt månen 
(Apollo 8) där man fick se något som de påstod var jorden fast 
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ifrån en helt annan synvinkel än den jag var van vid (mer informa-
tion finns på web-adressen: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary-
/lunar/apollo8_xmas.html). Jag var 8 år då och var nyfiken på lite 
av varje, som barn är mest. Många vuxna var tagna av situatio-
nens allvar, citat ifrån första Mosebok etc., men allt det var rela-
tivt ointressant (tyckte jag) jämfört med bilderna! Morfar fundera-
de lite på bilderna från TV och hur han skulle beskriva dem. En 
modell som beskrev att folk inte ramlade av var att allt land var 
samlat ovanpå jorden och resten var bara vatten. Då skulle det 
inte märkas speciellt mycket att jorden var rund. -Vattnet då, var-
för rinner det inte av och det stämmer ju inte med några av bilder-
na vi såg nyss. Tja, vad skulle han säga… -Nä jag vet inte, jag hål-
ler med om att det ser konstigt ut men jag vet inte, det är kons-
tigt… Kanske skulle han konstruera en förenklad modell som även 
jag, ett åttaårigt barn kunde acceptera men i princip tror jag nog 
att han var fullkomligt ärlig mot mig. Gravitation var troligen ett 
okänt begrepp, både för honom och mig, men just i och med att 
han inte försökte dra sig undan lärde jag mig något väldigt viktigt 
just då, frånsett att jorden var vacker… Modeller är bra till många 
saker men någon beskrivning och förklaring som ett barn kanske 
önskar, ger de ibland inte. Vissa saker kan enklast beskrivas med 
att “det är så”, exempelvis äpplen som faller ifrån träd m.m. Kan 
man inte beskriva något fenomen med en lämplig modell, exempel-
vis för att det inte finns någon modell för detta fenomen eller för 
att man helt enkelt inte känner till modellen, gäller det först och 
främst att inte förstöra intresset samt att inta en något så när öd-
mjuk hållning. I mitt fall var det julafton och morfar föreslog sä-
kert att vi skulle övergå till julmiddagen istället. 

Någon i gruppen har en annan erfarenhet av forskning. Den förknippas med ett 
förutbestämt modelltänkande. Istället har hon kommit längre i sin undervisning. I 
undervisningen går det att vara mer fri vad gäller uppläggning och genomföran-
de. Om detta säger hon, … mitt sätt att arbeta i undervisningen har påverkat 
forskningen. I undervisningen är man mer fri att pröva nya saker. I forskningen 
använder man sig av färdiga modeller och arbetsmetoder åtminstone som dokto-
rand.

Olika svar beskriver och förklarar relationer 
Förstår vi som vuxna alltid och självklart förklaringar genom att få verkligheten 
presenterad i modeller? Kanske finns ytterligare aspekter som modellen inte in-
kluderar? Hur ska vi få fatt på detta? En av kunskapsteorins uppgifter är, enligt 
Fleck (1997) att upptäcka försummade relationer. En i gruppen diskuterar i sina 
reflektioner hur hennes grundsyn om objektivitet påverkar upplägget av de stu-
derandes redovisningar. Hennes tveksamhet om att en sådan syn existerar ger 
konsekvenser för uppläggningen av arbetet. Det finns inte ett svar. Hon månar 
därför om att de studerande redovisar alla sina olika lösningar de kommit fram 
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till på uppgiften. Utifrån olika antaganden får uppgiften också olika lösningar. 
Det skapar en viss osäkerhet hos såväl lärare som studerande att inget facit 
finns,… försöker förmedla att olika svar är möjliga utifrån de olika antaganden 
man gör men jag vet inte om det bara förvirrar. Studenterna säger ibland att det 
är lite jobbigt med mitt ämne eftersom det är så många antaganden och så osäk-
ra svar.

Vad kan det innebära att upptäcka försummade relationer inom vårt sätt att 
undervisa och forska? Olika svar ger kanske olika beskrivningar och förklaringar 
på sådana relationer. För en strukturkemist i vår grupp innebär forskning att söka 
och förstå dessa relationer inom och mellan strukturer och egenskaper,… be-
stämma strukturer, var atomerna sitter i förhållande till varandra i olika materi-
al som är intressanta i något sammanhang. Konstruera hypoteser om egenskaper 
utgående från dessa modeller samt komplettera olika former av teoretiska be-
räkningar, andra sorters mätningar för att om möjligt begripa något mer av 
sambandet mellan struktur och egenskaper….

Vårt sätt att arbeta inkluderar både oss själva och doktorander/studeranden. 
Med laborationsförsök/kartläggningar, uppsökande verksamhet och i reflekte-
rande samtal deltar vi alla tillsammans. En i gruppen forskar inom området pe-
dagogik och använder sig av en deltagarorienterad forskningsansats såväl i un-
dervisning som i egen forskning. Detta innebär att kritiskt granska olika kun-
skapsområden med de personer som ingår i forskningsprocessen. I arbetet ingår 
en del gemensamt analysarbete som hon beskriver som, ..vad vi gjorde var alltså 
att involvera flera personer i analysprocessen. Det var en ny upptäckt för mig. 
På detta sätt blev det möjligt att få den egna verkligheten konstruerad av delta-
garna själva. De var huvudpersoner och vi beslöt tillsammans vilka val som 
skulle göras… Samtalen har en forskningscirkelliknande karaktär. Det innebär 
att en mötesplats för forskare och deltagare utgör stommen och en utgångspunkt 
för ett gemensamt kunskapssökande.  

Isolerade fakta är ej kunskap 
En av oss i gruppen är osäker på ”sin egen metodik” i sin undervisning. Men i 
arbetet med ämnet strukturkemi behövs regelbundna återkopplingar för att un-
derlätta en helhetsförståelse, detaljkunskaper eller isolerade faktakunskaper är 
inte av godo, har aldrig varit det och blir det aldrig….Utgångspunkten för mötet 
med de studerande är att utgå från deras förståelse och försöka haka på där, ska 
jag prata om Fourierserier är det inte meningsfullt att bara ’dra på’ utan att 
kanske repetera några grundläggande saker som studenterna i och för sig har 
med sig, men kanske har premisserna väl dolda. De gör en mängd övningar till-
sammans som syftar till att lösa problem. För detta används datorprogram och 
övningar för att tillämpa olika teorikunskaper. Att lösa problem följer ingen röd 
tråd, enligt samma person och jämför arbetet med en oscillerande process som 
innebär, …dvs. när ett problem dyker upp kan man gå tillbaka till olika moment, 
ta upp helt nya saker som kanske underlättar förståelsen för just det aktuella 
problemet…. 

Betydelsen av helhet och sammanhang ger förståelse för hur enskilda företeel-
ser hänger ihop. En viktig upptäckt är dessutom att ställa utmanande kritiska frå-
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gor till en framtagen helhetsbild. En sådan upplevelse fick en av oss från en upp-
gift som skulle utföras utanför institutionsmiljön. Att uppleva verkligheten gav 
en annan dimension till uppgiften. Om detta skriver hon: 

Jag och min bästa kompis Charlotte är ute. Det är höstgrått och 
kallt. Vi är i Gävles ”värsta kvarter” där några höghus uppförts 
på andra sidan järnvägen nära hamnen och nära gamla industri-
områden med fabriker som Gevalia och Kockens kryddor. Vi ska 
ta vattenprover i en liten delvis igenfylld del av Gavleån. Vatten-
proverna ska vi sedan ta med till skolan och analysera. Vi tar kort 
på vattendraget för att dokumentera. En stor industri dumpar fyll-
nadsmassor (sopor?) i ån för att få mer mark att bygga på. Vi är 
upprörda för att man kan smutsa ner och  förstöra vattendrag så. 
Att läsa om något är helt annorlunda än att uppleva det på plats. 

Vårt arbete med forskning och undervisning speglar ett tankesätt som innebär att 
vara öppen för nya vägar, att pröva och utvärdera våra olika försök och att vara 
uppmärksam på nya skeenden. Vi vet i gruppen att inga exakta svar kan ges och 
att fakta inte är fakta utan deras beskrivna relationer och sammanhanget som de 
lever inom. Att arbeta med forskning och undervisning betyder för oss att söka i 
alla riktningar såväl inom som utanför institutionen kring en frågeställning för att 
öka vår förståelse. Vårt arbete med att försöka förstå olika problem följer således 
ingen röd tråd. Ett minne från högstadiet visar hur svårt vi lärare kan ha för att 
möta  alternativa vägar till kunskap. En av oss minns: 

Under sista årskursen i högstadiet beräknade vi rymddiagonaler i 
rätblock genom att först beräkna en ytdiagonal med pytagoras sats 
och därefter använda denna diagonal som kateter i en ny triangel 
vars hypotenusa blev rymddiagonalen. Nåja, det låter lite krång-
ligt i text, tycker jag nu och troligen var det krångligt även då. Ef-
ter lite experiment med kvadrater på summor av tal var vi några 
stycken som föreslog att man kunde addera kvadraterna på sidor-
na och direkt få kvadraten på diagonalen. Det var ju trevligt, lite 
upprymd stämning uppkom eftersom vi reducerat det nödvändiga 
arbetet för att lösa alla uppgifterna vi fått, med en faktor två och 
dessutom hade vi upptäckt en “genväg”. Vår lärare tyckte dock 
inte särskilt mycket om förslaget utan rekommenderade oss att 
fortsätta med pytagoras två gånger. Kanske ville han inte splittra 
gruppen, han gav inget direkt motiv till varför det skulle vara en 
sämre metod att direkt beräkna diagonalen. Flera av mina kamra-
ter återgick då till att fortsätta “räkna i boken”. De ville inte irri-
tera läraren som tydligt signalerade att:”visst okej, men gör inte 
så i alla fall”. 
-Varför?, undrade vi då naturligtvis. Ingen ytterligare motivering 
från läraren som därmed lämnade ett frågetecken hos flera av oss. 
Han sjönk på något sätt i aktning den lektionen som han möjligen 
aldrig återvann. Kanske är detta en efterkonstruktion av en lat elev 
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som ville komma bort från skolan så fort som möjligt. Det var dock 
i princip inte fallet vill jag tro. En slags ilska vällde upp inom flera 
av oss som inte lämpar sig att återge i möblerade rum (kanske 
kunde man ta ut möblerna?), vi kände oss överkörda. Jag och fler 
med mig var rätt medvetna om olika motiv till varför vi gick i sko-
lan och man blev frustrerad över LTG-metoden (= Låt Tiden Gå) 
som tycktes användas på flera håll. Eftersom vi redde ut situatio-
nen själva och ansåg oss ha rätt, samt fick stöd av en kompis för-
äldrar blev det ändå ett bra inlärningsminne. Vektorer i ortogona-
la koordinatsystem blev senare ett kärt återseende. Elever i skolan 
är levande tänkande varelser tyckte vi och samtidigt hade vi upp-
fattningen att lärarna inte riktigt höll med.  

Diskussion

I detta arbete skriver jag fram hur vi resonerat kring frågor som: Hur vill vi vara 
som lärare/handledare? Vad säger våra egna minnen? Hur tänker vi om anpass-
ning och motstånd utifrån dessa erfarenheter? Var befinner vi oss inom detta hie-
rarkiska system? Vad har manligt och kvinnligt med vår lärarroll att göra? När 
kontrollerar vi, när frigör vi kraft? Behöver studeranden makt? Vill vi utjämna 
makten mellan lärare och studerande/doktorand? Vad vill vi med vårt sätt att 
forska, har det med vår undervisning att göra?  

Minnesarbetet 
Våra inlärningsminnen visar att vi valt yrkesinriktning utifrån områden där vi 
känt oss trygga  eller utifrån särskilda intressen vi haft. Minnena synliggör barn, 
elev och ett studerandeperspektiv. De utvalda minnena beskriver viktiga situa-
tioner av olika bemötande från släktingar och personal inom skolvärlden och den 
högre utbildningen. Positiva erfarenheter innebar att få lära sig på sina egna vill-
kor, t ex avsatt tid och utifrån eget intresse. Bemötande med respekt kunde också 
betyda att få bli särbehandlad i en grupp beroende på särskilda behov. Det visade 
sig också i ett barndomsminne där barnets intresse och nyfikenhet bemöttes med 
ett ärligt lyssnande. Ett lyssnande som svarade med en lika förundrad inställning 
till fenomenet som barnet själv gav uttryck för.  

Mindre goda erfarenheter var minnen av sortering och rangordning från skol-
tid och högre utbildning. Minnena gav lärdomar som att inte duga och inte få 
support i ett känt sammanhang. Några minnen belyser hur skolelever och vuxen-
studerande inte får möjlighet att använda sina olika sätt att lära. Istället förmedlar 
skollärare och lärare inom högre utbildning en ensidig uppmärksamhet mot lä-
romedel och olika teorier. Våra val av högre utbildning påverkades av utbild-
ningens uppläggning. Att bara lära sig ett innehåll utantill passade inte en av oss 
i gruppen. Istället valde några en utbildning där laborationer, försök och diskus-
sioner stod i fokus.  

Vår forskning och undervisning 
Våra olika sätt att forska utgår hos några i första hand från modeller, hos en an-
nan från en idé som underlag till ett nytt försök. En av oss samlar frågor från fäl-



216

tet via aktiva deltagare som skapar underlag för vilket område som är angeläget 
att utforska. 

Sättet att undervisa inspireras hos någon av dennes tidigare handledare. Tid 
och nyfikenhet för den studerande/doktorandens idéer och resultat är viktigt att 
få erfara från handledare/lärare.  

En av oss poängterar betydelsen av att som lärare ge regelbundna teoretiska 
återkopplingar för att borga för en blick för en helhetsförståelse. Särskilda pre-
misser inom området strukturkemi för olika skeenden behövs för att förstå nästa 
steg. För några av oss är förankringen utanför utbildningen viktig. I samarbete 
med kommuner ges möjlighet att direkt uppleva, upptäcka och undersöka inom 
ämnen som pedagogik och VA-teknik. Arbete med livshistorier och olika 
fält/kartläggningsarbeten inkluderas av en i gruppen med högskolans kompetens. 

Forskning och undervisning – en pedagogisk innovation med sikte på 
samhällsutveckling? 
Tillsammans speglar vårt innehåll nödvändiga ingångar och perspektiv av ett pe-
dagogiskt fält inom forskning och undervisning. Vi ser att våra kunskapsområ-
den och vår yrkespraktik dagligen rör perspektiv kring studeranden/doktorander, 
vårt sätt att arbeta med grupper, samarbete med organisation och ledning samt 
diskussioner med tjänstemän inom och utanför den politiska sfären. Inom och 
mellan dessa perspektiv har pedagogiken en betydande roll såväl som vetenskap 
som praktik. 
De teman som framkommit behandlar hur vi tänker och har frågor kring kun-
skap, människor och vårt samhällssystem. Vår granskning pekar på ett behov av 
vidare arbete med såväl könsmedvetenhet som tankar om vårt uppdrag i förhål-
lande till vår syn på kunskap.  
Vill vi se på vår yrkespraktik med genusögon? 
Törs vi granska den akademiska dagordningen?  
Vågar vi släppa oss själva och de studerande in i en oförutsägbar process- och 
innehållsresa? 
Kan vi arbeta på jämlika villkor med studeranden? 

Detta visar vikten av att alla vi som verkar inom utbildningsväsendet på alla ni-
våer kontinuerligt behöver fundera kring vad vi vill med området pedagogik. Pe-
dagogiken har ett samhällsansvar, enligt Morley (2001). Det innebär att verka för 
ett kritiskt tänkande, att ta ett samhällsansvar och vara politiskt aktiva medborga-
re. Den kvalitetsgaranti som utbildning idag utsätts för bygger på ett marknads-
anpassat sätt att tänka. Studerandes röster utgår inte från livshistorier eller från 
ett experimentellt lärande. Garantin för en sådan kvalité utgör en stomme för 
kundorientering, menar Morley. Detta inkluderar ingen självvärdering eller med-
vetandehöjning i undervisningen. Istället får vi en utbildning som abstraherar 
utmaningen att utveckla ett kritiskt tänkande. 

Möten i och med osäkerhet 
För att kunna arbeta med denna utveckling och se framtidens behov argumente-
rar Delenty (2001) för att vårt kunskapssamhälle behöver acceptera en närvaro 
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av ständig osäkerhet och kaos. Universitetets uppgift är att skapa utrymme för att 
innehållet i detta kaos och denna osäkerhet kan bli uttalat och reflekterat. En av 
oss använder livshistorier, den egna verksamhetens frågor och situation samt lit-
teratur i arbetet med de studerande. Det skapar flera spår samtidigt, något som de 
studerande ibland värjer sig mot. De studerande förväntar sig en röd tråd och en 
förutbestämd kunskap inom området specialpedagogik. Om detta skriver hon, 
..arbetet tillsammans med oss gruppledare i basgrupperna innebär att hålla våra 
”tre ben” närvarande i samtalet. De fungerar som verktyg för att erfarenheter 
kan bli synliga, kopplas samman och belysas utifrån olika teorier. Ett analysar-
bete som leder till fler frågor vilket också är vår avsikt….. dessa frågor leder 
inte sällan till olika grad av frustration hos deltagarna över att inte ”få” en av 
dem förväntad specialpedagogisk kunskap.

Livets kaos och osäkerhet behöver plats inom vårt utbildningsväsen på alla 
nivåer. Pedagogikens samhällsansvar innebär för våra universitet och högskolor 
att bli varse sin uppgift som ”reflexiv kommunikationsplats”. Det innebär en öp-
penhet för olikheter och för ett förändringsbehov enligt Gerhard Delanty (2001). 
Han kopplar kunskapsbegreppet till kommunikation och menar att plats behöver 
skapas mellan användare och producerare av kunskap. Denna plats behöver ver-
baliseras och teoretiseras. Om detta skriver han: There is something between the 
level of knowledge production and the level of utilization by social actors. The 
space between these two levels is the space of cognitive transformation. It is the 
level that is not adequately theorised in the various accounts of the new produc-
tion of knowledge where the assumption in general is that knowledge production 
and wider cognitive structures have reached the level of ‘finalization’ and, as a 
result, knowledge can be reduced to its ‘uses’ (s 154). Universitet och högskola 
behöver involvera flera rösters tankar i syfte att konstruera en mer kreativ och 
experimentell kunskap. En ny syn på kunskap som innebär att universitet och 
högskola tar del av kunskapskällor som produceras utanför deras egna väggar. 

Reflexiv kommunikation skapar omvandling 
I vår grupp ingick personer från olika högskolor och universitet. Vi representera-
de naturvetenskap och humaniora. Det som vi upplevt kan jämföras med McDru-
ry och Alterios (2003) beskrivning av hur kunskapsutveckling kan ske i arbetet 
med story-telling. Under vår process utgick vi från valda minnen och berättade 
för varandra. Därmed etableras en kontakt mellan berättare och lyssnare. En kon-
takt som enligt McDrury och Alterio är avgörande för hur gruppens fortsatta ar-
bete kommer att utvecklas. I nästa fas utvecklade vi berättelserna genom våra 
gruppträffar. Vi ställde frågor och därmed kom mening, förståelse och samman-
hang att tydliggöras. Genom vårt fortsatta arbete fördjupade vi frågorna, t ex ut-
ifrån genus och kunskapssyn. Vi utvecklade på så vis ett kritiskt tänkande och 
den enskilde berättaren såg i vissa fall på sin historia med en ny kritisk blick. Vi 
tillförde nya perspektiv. Tydligt blev en ny insikt om förhållningssättet till upp-
draget som högskolelärare. Vi diskuterade mycket risken med att som högskole-
lärare leverera färdiga kunskaper och modeller i stället för att utveckla de stude-
randes kritiska tänkande. Detta blev något vi försökt omsätta i praktiken. I 
McDrury och Alterios terminologi skedde en transformering. 
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Kanske har våra diskussioner och insikter speglat området mellan kunskaps-
produktion och praktisk nytta som Delanty (2001) efterlyser. I vårt arbete med 
studeranden och vårt arbete i gruppen finner vi parallellprocesser. I relationen lä-
rare-studerande söker vi ett öppet, kreativt och jämbördigt klimat. Det samma 
gäller i vår arbetsgrupp. Men vi störs i båda situationerna av hinder som bedöm-
ning och hierarkitänkande. Men den nationella och globala trendn av massut-
bildning betyder att utvecklingen gått till att verka för att utbildning skall vara en 
allmän rättighet och ej enbart för en elit. Genom detta argumenterar Delanty för 
en kunskapssyn som bygger på både professionell och allmän kunskap som ba-
sen för diskussion och reflektion. En syn på kunskap som inte riktas till ett objekt 
utan skapas i en reflexiv kommunikation. Kunskap är mer än information då det 
är relaterat till samhälleliga kunskapsstrukturer. By knowledge I mean the capac-
ity that is related to the production of cultural models and institutional innova-
tion ( s 5). Genom att se andra kunskapskällor än de som traditionellt producerats 
av universitet och högskola undrar Delanty om det på detta sätt är möjligt att 
demokratisera området kunskap. Genom att skapa plats för olika kunskapskällor 
kan universitet och högskola gå i spetsen för utmaningen att förändra inre kun-
skapsstrukturer och dess relation till bildning. 

Gruppens arbete har synliggjort något av den variation av uppfattningar som 
gäller om forskning och undervisning. Vårt fokus på läraren med utgångspunkt i 
egna inlärningsminnen gjorde det nödvändigt att ta in oss själva i granskningen. 
Våra egna bidrag till systemets hierarki och bedömningssystem blev därmed up-
penbara. Vårt arbete kan liknas vid en forskningsprocess där vi samlat data ut-
ifrån våra lokala förhållanden. Reflektionsarbete och anknytning till styrdoku-
ment och litteratur försatte oss i ett granskande av vår egen praktik. Vi fann frå-
gor vi ville utveckla och lära mer om. Kan en sådan forskningsprocess ge av-
tryck på vårt sätt att undervisa?  
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Kvinnor och pedagogik 
 - Installationsföreläsning vid Växjö universitet 2004 02 06 

Gunilla Härnsten 

Jag kan föreställa mig många är undrande inför min rubrik, kvinnor och pedago-
gik. Det finns i dag en uppsjö av berättelser om hur olika begrepp uppstått och 
vad de egentligen betyder. Det handlar om kön, genus, jämställdhet och femi-
nism m m. Min avsikt är inte att i detta sammanhang fördjupa mig i alla olika 
tolkningar som finns. I stället väljer jag att visa på behovet av en könsmedveten 
– feministisk - pedagogik, som vetenskap och praktik, och vad det skulle kunna 
innebära för just pedagogiken.  

Som grund för det vill jag föra en diskussion om vad som funnits och finns av 
kvinnors arbete och tänkande inom pedagogiken och på vilket sätt det förts fram 
eller inte förts fram. Det handlar också om vad som formulerats som kvinnligt 
respektive manligt genom tiderna och hur det förändras efter historiska och soci-
ala sammanhang. I dag formuleras till och med bristen på män som har hand om 
barns och ungdomars uppfostran och bildning som ett kvinnoproblem. Vad hand-
lar det egentligen om?  

Jag ska ge glimtar av vad som varit och hur det påverkat och påverkar dagens 
syn på kvinnor och pedagogik. Jag ger också exempel på några kvinnor vars in-
satser inneburit något nytt för sin tid, exempel som kan visa vad öppenhet för 
otraditionella erfarenheter och ursprung kan ge, kort sagt en feministisk syn på 
vad pedagogik kan vara till för.  

Mary Wollstonecraft, en av de kvinnor jag kommer tillbaka till uttalade i slu-
tet av 1700-talet, strax före sin död 1797, i ett brev: 

”Those who are bold enough to advance before the age they live 
in, and to through off, by the force of their own minds, the preju-
dices which the maturing reason of the world will in time disavow, 
must learn to brave censure. (Mary Wollstonecraft 1797, ur Ward-
le 1979, s 413)   

Och ju mer jag fördjupar mig i frågan om kvinnor och pedagogik desto tydligare 
blir det att kvinnor som tänker själva – både förr och nu – beskrivs som utma-
nande och kraftigt ifrågasätts. 

Med pedagogik menar jag i det här sammanhanget både pedagogik som prak-
tik och som vetenskap. Pedagogik som praktik omfattar uppfostran, utbildning 
och medvetna påverkansprocesser i skilda sammanhang. Pedagogik som veten-
skap innebär att beskriva och förklara i samhället förekommande pedagogisk 
praktik och att ange förutsättningarna för förändring. Pedagogik både som prak-
tik och som vetenskap befinner sig i ett spänningsfält mellan strukturer som sät-
ter ramar och ett erkännande som aktiva individer (agency). Pedagogik handlar 
om påverkan, påverkan till anpassning eller till styrka att förändra såväl egna 
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som andras villkor. En stärkande – frigörande - pedagogik kan för grupper eller 
kollektiv också innebära att strukturer förändras. 

Jag använder mig av ett feministiskt perspektiv på kvinnors medverkan och 
betydelse inom pedagogik. Att ha en feministisk utgångspunkt innebär att ta 
ställning utifrån en rad aspekter som inte självklart finns med i all forskning. 
Men det betyder inte att de alltid är frånvarande i all annan forskning. Flera av de 
ställningstaganden som ett sådant perspektiv bygger på finns nu företrädda inom 
andra paradigm som deltagarorienterad forskning (eller PAR, Participatory Ac-
tion Research som det heter internationellt), inom mycket av genusforskningen, 
inom viss poststrukturalism och kanske också i delar av det som med ett sam-
lingsnamn kan benämnas postmodernism (även om det då definitivt inte gäller 
all sådan). Feministisk teori förhåller sig oftast till: 

a) en politisk rörelse 
b) kvinnors erfarenheter 
c) förbättring 

En av de forskare som kombinerat PAR och feministiska perspektiv är Patricia 
Maguire. Hon urskiljer i en artikel (2001) några aspekter som är utmärkande för 
detta: 

Genus – genusordning 

Genus används som en beteckning på normer och könsmönster som bestämmer 
vem vi ska vara, hur vi ska vara och vad vi kan bli som kvinnor och män, som 
flickor och pojkar. Dessa mönster är i hög grad beroende av hur historien ser ut, 
vilken kultur som gäller och vilka samhällsnormer och strukturer som finns. De 
förändras också ständigt över tid och i olika sammanhang. Det är en ordning som 
verkar på såväl individuell som symbolisk och strukturell nivå och som ständigt 
skapas och omskapas, genom individuella och kollektiva processer i familj, sko-
la, arbetsorganisationer och i samhället i övrigt.  

Den diskussion som pågår om begreppen kön/genus tar jag inte upp här, men 
den är både intressant och viktig att hålla levande för att inte fastna i cemente-
rande mönster. En viktig utveckling som skett under senare år är övergången 
inom feministisk forskning från att studera kvinnor till att teoretisera genus, nå-
got som inte minst har bäring för mäns forskning inom PAR. 

Multipla identiteter – sammanflätat förtryck 
Synliggörande av förtryck av olika slag har inneburit att forskare som använder 
ras, klass, sexualitet och genus som basala analytiska kategorier uppmärksammat 
hur sammanflätade de är. I dag prövas begreppet intersektionalitet som ett red-
skap att kunna hantera denna komplexitet. 

Det är också uppenbart i dag att kontexten måste tillmätas stor betydelse för 
vad som kan uppnås. 

Att utgå från mångfalden betyder inte att ”låta alla vara med” inom ramar som 
redan satts, utan att kunskaper och erfarenheter som hittills varit osynliga eller 
outtalade kan ge nya, annorlunda och utmanande perspektiv. 
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Röst och tystnad 
Kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd, inte minst utanför de privata sam-
manhangen är en viktig aspekt att ta fram. Vem får auktoritet att tala för vilka? 
Feminismen synliggör makten över kunskapsproduktionen. Vems perspektiv 
gäller? Vems röst räknas? Vems kunskap förs fram?  

Vardagserfarenheter 
Att synliggöra och ta vara på de erfarenheter som görs i andra sammanhang än 
de offentliga (akademiska) är viktiga ingredienser inom såväl feminism som 
PAR.

Makt
Såväl feminism som PAR arbetar också med att synliggöra och förändra de 
maktrelationer, strukturer och mekanismer som finns såväl i vår sociala omgiv-
ning som inom forskningen. En viktig aspekt är makten över kunskapen som t 
ex kan vara:  

Att ta upp en viss fråga 
Att sprida kunskap 

Att få kunskap accepterad 
Att få kunskapen använd och accepterad.  Vad ser vi då om vi betraktar pedago-
giken med sådana glasögon – genusglasögon? 

Symbol från Jokkmokksprojektet. Design Maria Näslund 

Inom pedagogik som praktik 

Låt oss börja med glimtar ur pedagogik som praktik. Det som sker i uppfostran, 
utbildning och i medvetna påverkanssammanhang av skilda slag. Spontant skulle 
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de flesta förmodligen säga att det självklart är kvinnorna som tagit och tar det 
största utrymmet och ansvaret vad det gäller uppfostran. Och nog är det kvinnor 
som slitit, framför allt när det gäller den mest kropps- och vardagsnära omsor-
gen. Men när det gäller resultatet av den samlade uppfostran går den ut på att vi 
föds in i ett system där det manliga och det kvinnliga tagit sig olika uttryck ge-
nom tiderna, men som ändå bygger på en manlig överordning.  

Hos Rousseau till exempel framkom såväl den skillnad som skulle ske i upp-
fostran för en flicka respektive en pojke som vem som kunde ge den rätta fostran 
för en plats i samhällets offentliga liv. Och detta mönster kvarstår. 

I ett arbete av Margot Bengtsson (2001) framgår tydligt att ungdomar från 
borgarklassen – både unga kvinnor och unga män - i betydligt större utsträckning 
relaterar sin uppfostran till fadern. 

När det handlar om den offentliga fostran och utbildning som sker inom ra-
men för skolan härstammar den från männens arenor. När vi i Sverige inrättade 
en folkskola som i retoriken var avsedd för alla barn (något som egentligen ännu 
inte uppnåtts) var det uppenbart att den vilade på patriarkatets grund. Egil Jo-
hansson har (enligt Isling 1993) beskrivit detta så här: 

Systemet var således strängt patriarkaliskt. Fadersgestalten återkom i hem-
met, i församlingen och i staten. Husbonden med sin familj, kyrkoherden med 
sina församlingsbor och folkets ledare med sina undersåtar bildar samma möns-
ter av gemensamt ansvar och ömsesidiga förpliktelse. (i Härnsten 1993, s 94) 

Att män var bäst som lärare var en självklarhet och att det skulle behövas 
kvinnor som lärare var ett problem. Möjligen skulle de kunna duga i hemmet, i 
småbarnsskolan eller i enskilda skolor med ett mindre antal spädare lärjungar 
under 8 eller 9 års ålder. Där kunde kvinnans uppfostrings- och undervisningsar-
bete ha sitt rätta fält. Så småningom blev det uppenbart att kvinnor var billigare, 
att det var en bra karriärväg, först för medelklassens kvinnor, att skaffa sig en ut-
bildning och att inkomsten kunde vara ett bidrag till ett gemensamt hushåll där 
mannens lön var låg.  

I det sistnämnda fallet hade dock seminarierektorn i Växjö – C.O. Arcadius - 
en annan syn som kom att gälla länge. Han fastslog att den manlige läraren borde 
vara gift, medan en lärarinna borde vara ogift. Motiven till det var att en man be-
hövde den vila och vederkvickelse som ett hem och samlivet med en kvinna 
kunde ge för att klara av att vara kärleksfull och ha tålamod med lärjungarna. 
Men en kvinnas moderliga instinkter vaknar så fort hon kommer i kontakt med 
barn. Däremot skulle hon inte på ett tillfredsställande sätt kunna sköta både hus 
och barn å den ena sidan och skola å den andra om hon nödgades dela sitt intres-
se och sin kraft (a a, s 100).  

Eva Gannerud (1999) som i sin avhandling diskuterar kvinnliga klasslärares 
liv och arbete visar hur delar av denna syn finns kvar i dag. Kvinnligt definierade 
kunskaper och färdigheter betraktas som en del av ett naturligt kvinnobeteende 
som varken kräver kunskaper, talang eller övning. Män däremot behöver utbildas 
i omsorgstänkande. Å andra sidan är dessa färdigheter undervärderade i förhål-
lande till den kontext där läromedel, ämnesstruktur, kunskapsinnehåll och kun-
skapssyn förmedlar en androcentrisk bild av världen. Det handlar således om att 
- som kvinna - arbeta inom manligt uppbyggda strukturer.  
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På 1950-talet startade en diskussion som innebar att den kvinnliga dominan-
sen i skolorna (som då börjat bli påtaglig) var skadlig för pojkarna. Denna mild-
rades på 70-talet, men återkommer i slutet av 1990-talet med ny kraft. Som ett 
resultat av fokuseringen på basfärdigheter och kvalitetsredovisningar som beto-
nar mätningar av betyg framförs nu pojkars lägre resultat i skolan som ett pro-
blem.  

I dag har det utpekade problemet med pojkars underläge också blivit en mark-
nad för debattböcker av mindre seriös karaktär. I en bok med rubriken Failing 
boys? (Epstein m fl 1998) problematiseras frågan. Där pekar författarna på tre 
lättköpta förklaringsmodeller som sådana debattböcker bygger på.  

Ett sätt att förklara utgår från att det handlar om dessa ”stackars pojkar”: Poj-
kar får inte göra det som pojkar kan i skolan, snickra, meka m m på grund av 
bristen på män. Det behövs därför fler traditionellt manliga förebilder i skola och 
barnomsorg för att ändra på detta (ex Nordahl 1994). 

Ett annat sätt att förklara pojkarnas misslyckande är att utgå från att skolan 
misslyckas i arbetet med pojkar. Skolorna har fel pedagogik och pedagogiken 
borde ändras till att handla om mer struktur och kontroll. Effektiva skolor bär 
drag av militära mönster, något som skulle gynna pojkar enligt dessa förespråka-
re. Alltså egentligen en förstärkning av den redan så manligt genusmärkta skolan  

Ytterligare ett sätt att resonera kring pojkars låga medelbetyg är att utgå från 
biologiska förklaringar: ”Pojkar är pojkar”. I det resonemanget ingår att män 
tillskrivs högre intelligens och därmed har rätt till makten i samhället. Därför 
vinner pojkar ändå i det långa loppet så ingenting behöver egentligen förändras.  

Dessa förklaringsmodeller är schablonmässiga och historielösa och behöver 
utmanas och bytas ut. I en forskningscirkel vid Skolverket i Luleå där jag med-
verkade sökte skolråden efter andra sätt att nalkas frågor kring genus och gles-
bygd för att ta tillvara och utveckla den mängd av kunskaper som finns dolda i 
olika sammanhang.  

Det behövs konkreta undersökningar i lokala sammanhang där också histo-
riska mönster synliggörs, resonerade vi. Gruppen kom till Jokkmokk och startade 
ett projekt i samverkan med lärare och andra kommunmedborgare där fokus var 
att tränga djupare in i genusfrågor. Projektet har hittills resulterat i att bygden – 
från förskolor till pensionärer börjat se och ifrågasätta sina genusmönster – en li-
ten början. Bland annat innebär det att vara öppen för överskridande av traditio-
nella normer för hur man ska vara. Det går inte att gå för fort fram och heller inte 
att överföra mönster från andra sammanhang, utan det gäller att hitta sina vägar. 
I Jokkmokk har kvinnorna definitivt stärkts. Inom politiken håller de på att bilda 
en egen grupp för att påverka det politiska spelet som håller på att gå överstyr. 
En grupp fäder har också bildat en så kallad pappacirkel för att samtala om sina 
mönster gentemot barnen och vad de kan förändra. 

Den allmänna bilden kanske håller på att naggas något litet i kanten. 

Inom pedagogik som vetenskap 

Den vetenskapliga världen i stort var mycket länge männens domän. Vetenska-
pen har dominerats av positivistiska och rationella utgångspunkter där kvinnor 
fick hitta vägar in så gott det gick. I den vetenskapliga betydelsen av pedagogik 
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är det ännu anmärkningsvärt tyst om kvinnors verksamheter. Inte förrän 1982 
kom den första professorn i pedagogik och utvecklingen har varit långsam tills 
för bara ett par år sedan. (Den första kvinnan i Sverige som blev professor var 
Gerd Enekvist  1949 i Uppsala).  

För tio år sedan - 1994 – var vi fyra forskare (varav tre disputerade, och en av 
oss var docent) i Uppsala som höll en kurs inom forskarutbildningen som vi kal-
lade ”Kvinnoperspektiv i pedagogiken” (Härnsten m fl 1994). För att inte behöva 
kämpa mer än nödvändigt för att få göra denna kurs skrev vi en kursplan på tra-
ditionellt vis, något som innebar att ge avkall på våra intressen. I efterhand påpe-
kade också en av deltagarna att kursen bort heta Kvinnors pedagogik, det vill 
säga något som utformats inte för utan av kvinnor. Vi konstaterade då att det 
dröjt ovanligt länge inom just pedagogiken innan mansdominansens djupgående 
konsekvenser för perspektiv, innehåll, forskningsmetoder och arbetets sociala 
organisation tagits upp. 

Deltagarnas arbeten publicerade vi i en arbetsrapport från pedagogiska institu-
tionen som inleddes med ett citat från Paula Caplans bok (1993) Lifting a ton of 
feathers: a woman´s guide for surviving in the academic world: 

Men seem to feel comfortable covering up their failures and weak-
nesses in the name of theory, of academic freedom, of being an ab-
sent-minded professor, or of being eccentric. I don´t feel right 
about that. (a a, s 9) 

Valet av denna bok speglar hur vi såg på vad vi var med om som forskare och 
doktorander vid institutionen. 

I dag, 2004, är närmare 30% av professorerna i pedagogik kvinnor. Har det 
inneburit att pedagogiken som disciplin förändrats? På vilket sätt speglas det i re-
ferenser i vetenskapliga arbeten, i lärosätenas kursplaner och litteraturlistor? Och 
vad betyder det för professionens status? (Den sista siffran jag hört för alla äm-
nen är 14%). Ja, frågan är inte så enkel att besvara, men kanske är något på väg 
att ske. Detta är ju i sig en intressant fråga att forska i vilka strategier kvinnor i 
högre akademiska positioner inom pedagogiken haft. 

Rosabeth Moss Kanter har sett och formulerat fyra olika mellanmänskliga an-
passningsstrategier hos kvinnor som kommer in i manligt dominerade verksam-
heter. Kanske har det varit de två första som varit realistiska för de få – mycket 
få – kvinnor som ända tills nyligen varit verksamma inom den vetenskapliga pe-
dagogiken, som också färgat av sig på den pedagogiska praktiken och inte minst 
förhållandet dem emellan. 

De strategier hon formulerade var: 
Strategi 1 innebär att kvinnor försöker uppträda som män och de samarbetar 

och konkurrerar som män. De prioriterar inte gemenskap med andra kvinnor och 
betraktar sig som jämlika med männen. Om kvinnan skall lyckas måste hon vara 
mycket kompetent och övertygande gentemot sina överordnade. Som exempel 
från den pedagogiska världen tar jag fram en typisk bild: 

I filmen Elina. Som om jag inte fanns som bygger på en roman av Kerstin Jo-
hansson i Backe, har Bibi Andersson en roll som en folkskollärare i Norrbottens 
glesbygd. Lärarinnan identifierar sig starkt med det uppdrag hon har från den 
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svenska staten om att lära eleverna svenska!, så starkt att hon tappar sin empati 
för barnen.

 Från filmen Elina. Som om jag inte fanns. Foto: Bengt Wanselius 

Strategi 2 innebär att kvinnor försöker konkurrera och samarbeta som kvin-
nor och skaffa sig värde genom att knyta till sig en man. De respekterar männens 
mål och gör dessa gällande även för sig själv. Kvinnan är väl sedd bland männen 
men relationer till kvinnliga arbetskamrater är i stort sett obefintliga.  

De mönster som bland annat synliggjorts genom de så kallade doktorandba-
rometrar vid våra universitet visar att kvinnor oftast positionerar sig genom att 
relatera till män. Doktorander väljer i betydligt högre utsträckning män som 
handledare – de syns och hörs ju mer! Det finns också en tydlig rädsla för det 
kvinnligt genusmärkta och frågan är hur det går för män som inte följer traditio-
nellt manliga mönster.  

Strategi 3 innebär att kvinnor försöker undgå att konkurrera både inbördes 
och gentemot män, det finns annat som är viktigare. Exempel på det kan vara de 
rektorer som Britta Wingård (Wingård 1998) arbetade med i en forskningscirkel 
och som värjde sig starkt mot att fokusera på genusperspektivet. 

Fortfarande råder denna rädsla för feminism och därför saknas till stor del en 
handfast pedagogisk feministisk forskningsstrategi – som också inbegriper prak-
tiken.  

Strategi 4 kan ses som en offensiv solidaritet. Gemenskapen mellan kvinnor-
na grundas på en ömsesidig förståelse för det motstånd man möter.  

Ja, hur ser det ut för oss nu inom pedagogiken? I den kurs vi hade 1994 såd-
des ett frö, och i dag har vi kanske sakta, mycket sakta, börjat närma oss strategi 
fyra. På olika håll finns det verksamheter och till exempel kämpar Gaby Weiner 
och Britt-Marie Berge med flera i Umeå på sitt håll med bland annat aktions-
forskning. Jag har i detta sammanhang hållit mig till Sverige, men det finns 
mycket att anknyta till i andra länder till exempel Linda Briskin i Canada, Patri-
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cia Maguire i New Mexico. Under rubriken Utmaningar för 2000-talet (Howie 
& Tauchert 2002) kan vi hitta fler exempel, inte minst från UK.  

Det intressanta är att det mycket beror på att kvinnor inom andra discipliner 
söker allianser till pedagogiken, något som är väldigt roligt. 

I Uppsala har Mona Eliasson stått för kontinuiteten genom Centrum för kvin-
noforskning som funnits i 20 år. Jus nu har det dock ombildats till att bli genus-
forskning med stor öppenhet för biologiska förklaringar, medan Mona flyttar till 
Gävle och blir professor i genuspsykologi. En doktorand i sociologi (Fredrik 
Bondestram) blir den som skriver om en könsmedveten pedagogik för universi-
tetslärare osv. Den gemensamma arenan är ännu i sin linda. Men kanske är tiden 
mogen. 

Innan jag avslutar med att presentera ett sammanhang som håller på att växa 
fram och där kanske beteckningen feministisk pedagogik blir möjlig vill jag ge 
några exempel på förebilder. Sådana finns, inte minst bland de många kvinnor 
som verkat utanför akademierna, men som varit nog så vetenskapliga i sitt arbe-
te. En viktig del i dessa kvinnors verk har bestått i att tydliggöra pedagogikens 
betydelse för förändring av grundläggande villkor i samhället. Kanske var det 
just detta som var problematiskt. 

Exempel på förebilder 

Mary Wollstonecraft
Det går knappast att prata om en pedagogik som syftar till förändring av kvin-

nors/barns/människors villkor utan att nämna Mary Wollstonecraft som levde 
1759-1797. När Eva-Mari Köhler och jag tog fram henne som pedagog fanns 
väldigt litet skrivet om henne på svenska. Nu finns hon i en hel del antologier 
och hennes verk om A vindication of the rights of woman är översatt till svenska. 
Men det var som pedagog vi betraktade henne och blev fascinerade.  

Hon poängterar att känslor, sagor, kärlek till naturen ska finnas med i barn-
uppfostran, men framför allt framhåller hon vikten av att barn ska få lära sig att 
tänka själva. Väl att märka är det då flickor hon talar om i första hand. 

Samtidigt formulerar hon en vass kritik mot ett samhälle som så grymt nekar 
alltför många att utveckla sina förmågor. 

Clara Zetkin 
Och så är det alltid lika roligt att tala om Clara Zetkin (1857-1933). Clara - som 
1910 inför andra internationalen i Köpenhamn lade fram förslag om den årligen 
återkommande internationella kvinnodagen till den 8 mars - var mycket aktiv 
inom både uppfostran och utbildning. Hennes skrifter finns samlade i tre tjocka 
band på tyska, men i Sverige är hon fortfarande anmärkningsvärt litet omtalad. 
Kanske just för att det finns så mycket grundläggande samhällskritik och femi-
nistiska insikter i hennes verk. 

För våra barn var namnet på den barnbilaga som finns med i tidningen Die 
Gleichheit vars redaktör Clara var. Inte minst där formulerade Clara sina tankar 
om uppfostran och bildning. Som sammanfattning kan följande uttalanden av 
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Clara Zetkin utgöra exempel (hämtade ur våra översättningar i Köhler & Härns-
ten): 

”Det rör sig om ett helt uppfostransverk som omfattar hela männi-
skan och utvecklar alla sidor av hennes väsen till blomning och 
mognad.” 

En konsekvens av detta för lärarnas ställningstagande för barnen var att de skulle 
vara: 
”Milda neråt och styvnackade uppåt”
Men vi behöver kanske inte gå så långt för att hitta intressanta – och försummade 
- förebilder. Närmre exempel finns ju. Elin Wägner (1882-1949), med sin an-
knytning till Bergs socken, återstår kanske att betrakta granska med pedagogiska 
ögon (kanske framför allt i Vinden vände bladen 1947 ”Den fullkomligt respekt-
lösa kvinnan”). Hon var ju en tid gift med filosofen, sedermera professorn i pe-
dagogik i Lund, John Landqvist, och en av grundarna av Fogelstadkretsen (se 
Isaksson & Hjalmar Linder 2003). 

Eva-Mari Köhler
Den sista jag vill nämna och som är vetenskaplig i hela sin gärning är både i tid 
och rum mest näraliggande, är född och nu också bosatt i Bergs socken. Hon 
föddes samma år som Clara Zetkin dog och har påverkat mig och många, många 
andra. Inte minst – naturligtvis - de många doktorander som hon handlett.  

Det är Eva-Mari Köhler, Eva-Mari som också var min handledare, som ledde 
mig till Clara och som jag också skrev boken om de fem kvinnorna tillsammans 
med (Köhler & Härnsten 1996). Utöver Mary och Clara var det Nadezjda Krups-
kaya, Maria Montessori och Elsa Köhler. Eva-Mari har verkat många år inom 
såväl praktisk pedagogik, inom barnhälsovården i Lund och inom vetenskaplig 
verksamhet som docent vid pedagogiska institutionen vid Lunds universitet. En 
viktig insats gjorde hon också som ordförande för NFPF (Nordisk Förening för 
Pedagogisk Forskning). Hon gav också tidigt riktlinjer för samverkan mellan 
praktikers erfarenheter och forskares perspektiv. Redan 1976, beskrev Eva-Mari 
ett arbete med föräldragrupper och uppmanade till kritisk eftertanke: 

"Men också när det gäller s k forskning och resultat från olika un-
dersökningar bör man vara vaksam. Hur stämmer de resultat jag 
får höra talas om med mina erfarenheter? Det räcker inte att man 
känner igen något lite i de resultat som redovisas. Man måste för-
stå, se och uppfatta i verkligheten att det som sägs är sant. (Köhler 
1976, s 8) 

Detta sätt att se på kopplingen mellan vetenskap och praktik innebar en början 
till vad som sedan kom att utvecklas till ett gemensamt kunskapsbyggande. 

Det var också vi, som utifrån egna erfarenheter och de fem kvinnor vi skrev 
om: formulerade vad vi kallade för principer för en humanistisk pedagogik och 
utgångsaspekter som en sådan bör vila på. Det handlar om att: 
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* Synliggöra barndomens betydelse 
En vetskap som aldrig nog kan påpekas, och som mycket kan sägas om. 
* Betingelsernas vikt 
Kanske är det just betoningen av levnadsvillkorens betydelse för uppfostran och 
bildning som gör kvinnornas pedagogik kontroversiell. Det räckte inte med ideo-
logiska uttalanden, utan det är materiella förhållanden som avgör i sista hand 
var deras budskap. 

* Att först söka i barnets och den unga människans förutsättningar, behov och 
förkunskaper  
Att inte anpassa människorna till världen, utan världen till människobarnen. 
(Maria Montessori) 
* Aktivitet, medinflytande, deltagande, självstyrande, tilltro i en demokratiskt 
utvecklande inlärningsprocess. Glädje, bilder, konkretion och skönhet. 

Mary betonade värdet av känslor genom att säga att känslor kan väcka upp-
märksamhet och att det kanske är själva utgångspunkten för inlärning. I dag har 
till och med den neurologiska forskningen kommit dithän. Damasio skriver om 
Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan (Natur och Kultur 2003, original am 
1994!) 

Det finns andra liknande utgångspunkter som till exempel de som kommit 
fram genom Belenky och hennes grupps arbete (Belenky et al 1986) och av Jane 
Roland Martin , filosofen som bland annat kritiserat Platons uppdelning mellan 
kropp och själ (Martin 1985). Det gemensamma är att de alla har:  

En aldrig sinande tro på att människor har en oändlig förmåga att 
lära. Och att det gäller alla! 

Avslutningsvis vill jag nämna mitt eget forskningsprogram - 

FLIN

Som jag nämnde ovan håller vi i dag på att hitta en väg att forska och undervisa 
som står i samklang med deltagarorienterade feministiska utgångspunkter. I en 
forskargrupp som vi kallar för FLIN - Forskning och utbildning för Livslång Ny-
fikenhet finns en hel del exempel där samverkan mellan deltagare från praktiker 
av olika slag och forskare sker i en ambition att utveckla kunskap utan att ngn 
tillskriver de andra sin syn. Men det sker inte på de största arenorna, utan genom 
enträget arbete inom en begränsad om än snabbt växande skara.  

Vad det ytterst kanske handlar om är att hitta och arbeta med mänskliga 
mönster i en på många sätt omänsklig värld som behöver utmanas!

Och det innebär också att utmana den uppfattning som dominerar om att 
kvinnor inte synts i offentligheten. Det handlar om att ifrågasätta förekomsten av 
en enda offentlighet och att synliggöra konkurrerande motoffentligheter.

Är tiden mogen för att göra det och få utrymme för att se vad det skulle bety-
da att samla dessa krafter och utveckla en feministisk pedagogik – som praktik 
och vetenskap. Kan det handla om att visa fram ”Flickorna i Småland”? 
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Från filmen Elina. Som om jag inte fanns. Foto: Bengt Wanselius 
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