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Förord 

Ett lärosätes kvalitet mäts långt ifrån enbart i den excellenta forskning som bedrivs och de forsk-
ningsresultat som publiceras. Minst lika viktigt är innehållet i den högskolepedagogiska verksam-
het som bedrivs vid lärosätet och kvaliteten i den undervisning som dagligen utförs av dess lärare. 
Att ge förutsättningar för lärare att utvecklas pedagogiskt och att också ha förutsättningar att ut-
veckla och kvalitetssäkra den egna undervisningen är av stor vikt och något som måste prioriteras 
men också premieras av en högskolas ledning.  
 
På akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) på Mälardalens högskola utbildas 
bl.a. morgondagens förskollärare och lärare. De adjunkter, lektorer och professorer som ansvarar 
för dessa studenters utbildning är oerhört kompetenta pedagoger varav ett flertal har bedömts vara 
meriterade och excellenta. Att lyfta fram akademins lärare men framför allt det utvecklingsarbete 
som dessa lärare bedriver för att skapa excellent undervisning och genom den säkerställa sam-
hällets behov av kompetenta förskollärare och lärare är för mig en självklarhet. Av den anled-
ningen beslutade ledningen vid akademin under 2017 att rikta större fokus mot pedagogiska ut-
veckling och i större grad än tidigare diskutera undervisning på akademin. Gemensamma kompe-
tensutvecklingsdagar anordnas numera regelbundet på akademin och en handlingsplan för peda-
gogisk utveckling som med sikte på 2022 har tagits fram.  
 
För att understryka vikten av pedagogisk utveckling, uppmuntra de lärare som arbetar med peda-
gogisk utveckling och för att visa bredden av de forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår på 
akademin, beslutade akademiledningen under 2017 också att stödja initiativet från lärarkåren och 
ge ut ett specialnummer av serien Mälardalens Studies in Educational Sciences på temat Högsko-
lepedagogisk utveckling i teori och praktik där samtliga lärare vid akademi UKK bjöds in för att 
bidra.  
 
Det är med stor stolthet över det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs vid akademin och 
med trygg förvisning om att de högskolepedagogiska frågorna engagerar och att den pedagogiska 
verksamheten är i ständig utveckling som jag nu håller detta första och rykande färska special-
nummer om högskolepedagogisk utveckling i min hand. Innehållet imponerar såväl till innehåll 
som bredd och jag vill tacka alla författare som ställt upp och bidragit, redaktörerna som ansvarat 
för sammanställning och utgivning samt de kollegor som ställt upp och granskat de nu publicerade 
bidragen. Övriga önskar jag mycket trevlig läsning!  
 
Pia Lindberg 
Akademichef, UKK 
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Inledning 

Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik 
 

Marie Öhman & Eva Ärlemalm-Hagsér 
 
Behovet av att beforska den egna praktiken i verksamheten inom högskola och universitet har lyfts 
upp som en avgörande aspekt för kvalité och meningsskapande. Detta specialnummer av Mälar-
dalen Studies in Educational Sciences har fokus just på detta. Numret är indelat i fem teman; 1) 
Övergripande perspektiv I: Den politiska kontextens pedagogiska implikationer; 2) Övergripande 
perspektiv II: Pedagogiskt ledarskap och lärarrollen; 3) Kommunikativa perspektiv i teori och 
praktik; 4) Jämlikhet och digitalisering i utbildningsdesign samt avslutningsvis; 5) Perspektiv på 
studentens lärande. 
 
Det finns många yttre betingelser som påverkar förutsättningarna för högre utbildning, vilken slags 
undervisning som kan och behöver bedrivas för att nå de mål som utbildningen riktas mot. En 
mycket övergripande sådan betingelse är förstås den utbildningspolitik som råder och det den kun-
skapssyn som denna politik återspeglar. Under bokens första tema diskuterar författarna Gunnlau-
gur Magnusson och Johannes Rytzler vilka konsekvenser rådande utbildningspolitiska ideal får 
för högskolepedagogikens pedagogiska och didaktiska dimensioner. I artikeln ”Didaktik som al-
ternativ till en instrumentell högskolepedagogik” kontextualiseras högskolepedagogik som utbild-
ningsfenomen i relation till en internationell utbildningspolitisk utveckling och John Biggs Con-
structive Alignment (CA) diskuteras som ett exempel på högskolepedagogiskt uttryck för denna 
utveckling. Författarna menar att CA gör undervisning och utbildning instrumentell och urholkar 
olika vetenskapliga ämnestraditioner. Som alternativ till detta argumenterar man för att undervis-
ning i högre utbildning ska diskuteras i termer av didaktik. Didaktik menar man förankrar under-
visningen i ämnet och den pedagogiska relationen mellan lärare, student och ämne och bevakar 
därmed utbildningens innehållsliga och mellanmänskliga dimensioner.  
 
Utbildningsideal och utbildningspolitik påverkar förstås i förlängningen också den enskilda lära-
rens förutsättningar att bedriva undervisning. Under tema två diskuteras följaktligen det pedago-
giska ledarskapet och lärarrollen i teori och praktik. I artikeln ”Pedagogiskt ledarskap, existential-
ism och äkta dialog” utmanar författarna Niclas Månsson och Vilhelm Svahn generaliserande bil-
der av pedagogiskt ledarskap med hjälp av Martin Bubers dialogfilosofi. Enligt Buber finns möj-
lighet till äkta dialog även där det finns en obalans mellan personers positioner i en viss miljö, 
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förutsatt att personerna accepterar varandra som jämlika och tillåts att vara ”dem de är”. Artikel-
författarna visar att man med Bubers dialogfilosofi, där ”äkthet” samt skillnaden mellan ordparen 
”Jag-Du” och ”Jag-Det” är centralt, kan utmana konventionella uppfattningar om pedagogiskt le-
darskap och diskuterar vad detta får för implikationer för högre utbildning.  
 
I temats andra artikel ”Universitetsläraren som reflekterande praktiker: Reflektion och transform-
ation som professionella redskap” riktar artikelförfattarna Ulrika Jeppson Wigg och Karin Anders-
son uppmärksamheten mot den egna praktiken som universitetslärare. Utifrån konkreta exempel 
från den egna undervisningen analyserar de med hjälp av begreppen reflektion-i-handling, reflekt-
ion-över handling samt transformativt lärande sina egna ideal och förgivettaganden och reflekte-
rar över på vilka sätt det har påverkat undervisningssituationen.  
 
Tema tre behandlar kommunikativa perspektiv på den högskolepedagogiska teorin och praktiken. 
Kommunikation och interaktion är på många sätt grunden för allt lärande och meningsskapande. 
Inbyggda i språket och den språkliga interaktionen finns också för pedagogiken centrala faktorer 
som kulturella förhållningssätt och hierarkier. Men kommunikation handlar inte bara om att språ-
ket i sig är en förutsättning för både tanke och meningsutbyte utan också om att meningsskapande 
sker genom att individer, subjekt, kulturer ställas i relation till och omdefinierar varandra. Genom 
dialog blir människan ett reellt kunskapande subjekt. Dan Tedenljungs, Per Apelmos och Hannes 
Lundqvists artikel ”Subjektifierande högskolepedagogik” behandlar interaktionens betydelse för 
etisk och pedagogisk utveckling ur ett teoretiskt-filosofiskt perspektiv. Med utgångspunkt i Imma-
nuel Lévinas teori om den Andre diskuteras fenomenet lek som en dekonstruerande och subjekts-
skapande praktik och hur det kan bidra till en högskolepedagogisk praktik. Författarna konkreti-
serar denna teoretiska ansats genom att redogöra för den lekstimulerande metoden Expressive Arts 
(EXA) och visa hur denna använts som metod i kursen Personlig och professionell utveckling 
inom Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola.  
 
Marie Nelson och Sofie Henricson diskuterar i sin artikel ”Sverigesvenska och finlandssvenska 
handledningspraktiker” språkliga och kommunikativa mönster i svenska och finlandssvenska 
handledningspraktiker. Diskussionen utgår inspelade handledningssamtal och från en jämförelse 
mellan en finskspråkig två svenskspråkiga högskolepedagogiska handböcker i uppsatshandled-
ning. Det visar sig att sverigesvenska handledningssamtal och handböcker tonar ner hierarkier och 
institutionella roller i handledningssituationen på ett sätt som inte sker i den finlandssvenska hand-
ledningssituationen. Författarna pekar på de pedagogiska implikationerna av detta då handledning 
är en central verksamhet inom högre utbildning som ofta genererar möten mellan människor med 
olika språklig och kulturell bakgrund. 
 
Tema fyra handlar om hur de för högskolepedagogiken centrala och övergripande perspektiven 
jämlikhet och digitalisering återspeglas och konkretiseras i kurs- och utbildningsdesign. Det är till 
synes helt skilda områden, men ur ett högskolepedagogiskt perspektiv har de gemensamt att de 
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utgör såväl ett konkret kunskapsinnehåll som ett övergripande perspektiv eller pedagogiskt/didak-
tiskt förhållningssätt. De kan därmed återspeglas direkt i form av lärandemål och kursinnehåll i en 
utbildning eller indirekt som förförstådda eller inkluderade perspektiv. Jämlikhet är en lagstadgad 
skyldighet och rättighet för all statlig verksamhet att bedrivas i enlighet med och en rättighet för 
dem som tar del i verksamheten. Men det är också ett kunskapsstoff att ha kännedom om och ett 
perspektiv man behöver ha kompetens för att anlägga på olika typer av situationer och stoff. IKT 
är ett medel för lärande - multimodalt, livslångt, breddat - lika mycket som det är teorier om lärande 
och konkreta färdigheter och metoder som lärare och studenter förväntas ha och kunna använda i 
ett framtida yrkesliv. De två artiklar som samlas i detta kapitel rör sig på olika sätt kring dessa 
dubbla perspektiv. I artikeln ”Studenters genusteoretiska förståelse i förskollärarutbildningen – en 
grund för utveckling av inne idéer kring kunskapsprogression” analyserar Mia Heikkilä hur skriv-
ningar om genus i de nationella examensmålen för förskollärarutbildningen överensstämmer med 
hur kursplaner inom utbildningen uttrycker genusperspektiv. Mot bakgrund av en tidigare gjord 
sammanställning av det samlade genusinnehållet i utbildningen vid MDH, som det uttrycks i alla 
kursplaner inom ämneskurser och UVK, analyserar hon med diskursanalytisk ansats hur detta kon-
kretiseras i en examinationsuppgift och i studenternas svar på uppgiften. Heikkiläs analys visar att 
det fortfarande finns en viss förförståelse av genus och genusroller som binära och därför ytterli-
gare behov av kritisk analys inom utbildningen.  
 
Laila Niklassons och Lotta Fröjdefeldts artikel ”Professional Development in Higher Education – 
Response to need for ICT skills in teaching and learning” undersöker hur ökade förväntningar och 
krav på användning av IKT inom högre utbildning besvaras på olika nivåer i verksamheten. För-
fattarna har studerat policydokument, förekomst av och innehåll i kompetensutvecklingsinsatser 
inom IKT och slutligen utvärderingar av dessa insatser vid ett svenskt lärosäte. Undersökningen 
ger vid handen att aktiv respons finns, men att workshops och kurser som erbjudits åtminstone tills 
nyligen har varit mer fokuserade på teknikanvändning än på lärande. Genom ett skifte i didaktiskt 
synsätt kan man dock se att en viss förändring har skett från en teknikorienterat till ett lärandeori-
enterat förhållningssätt till IKT.  
 
Reflektioner kring hur utbildning och undervisning kan bedrivas kan förstås inte begränsas till 
studier av styrdokument och det pedagogiska ledarskapet. Till syvene och sist är det studentens 
lärande som är målet för verksamheten och i bokens tema fyra presenteras två artiklar som under-
söker just detta. I artikeln ”’Ska alla vara språkpedagoger?’– Om hur vi kan arbeta med att utveckla 
våra studenter på deras väg mot akademisk litteracitet” påvisar Malin Larsson att de förändrade 
villkoren för högre utbildning och den breddade rekryteringen ställer krav på både ett ökat stöd till 
och utbildning om hur man undervisar skrivutvecklande för lärare verksamma i högre utbildning. 
Mot bakgrund av aktuell debatt gällande studenters skrivförmåga identifieras och sammanfattas 
olika perspektiv som beskriver möjliga sätt att på individuell respektive organisatorisk nivå bed-
riva undervisning som främjar studenters skrivande i linje med de krav som ett breddat deltagande 
ställer. 
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I temats andra artikel “Förskollärarstudenters kunskapsskapande – Ett utbildningsvetenskapligt 
forskningsprojekt” beskriver och resonerar författarna Eva Ärlemalm-Hagsér och Anne Lillvist 
kritiskt kring förskollärarstudenters förståelse och tillämpning av teori inom området kvalitet i 
förskolan. Datamaterialet som ligger till grund för diskussionen består av individuella hemtenta-
men från flera kursgrupper inom kursen ”kvalitativa förskolemiljö-er” i förskollärarprogrammets 
termin 5 vid Mälardalens högskola. Med Blooms reviderade taxonomi som teoretisk utgångspunkt 
görs en metaanalys av materialet i syfte att identifiera grader av teoretisering och på så sätt synlig-
görs förståelse för hur och vad av teori som tillämpas av studenterna.  
 
Sammantagen ger de olika artiklarna i denna antologi ett viktigt bidrag i utforskandet av den pe-
dagogiska praktiken inom det högskolepedagogiska fältet och kan vidare skapa underlag för fort-
satt reflektion och diskussion om undervisningens innehåll och kvalitet. Ytterst med syfte att stödja 
studenters lärande, meningsskapande och kritiska tänkande.  
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Författarpresentationer 

Karin Andersson är filosofie licentiat och universitetsadjunkt i pedagogik, vid Mälardalens högs-
kola. Hennes forskning berör vuxnas lärande i arbetslivet, delaktighet och medarbetarskap. In-
tresse för och kunskaper om högskolepedagogiska frågor skapar möjligheter att öka delaktigheten 
i undervisning och i dess utveckling, för både studenter och lärare. 
 
Per Apelmo är socionom, diplomerad Expressive Arts-terapeut och leg. psykoterapeut och arbetar 
idag som konsult med Expressive Arts som redskap i både psykoterapeutiska och konsultativa 
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Mia Heikkilä är docent och forskningsledare i pedagogik och delar sin tid mellan Mälardalens 
högskola och Åbo Akademi i Vasa, Finland. I sin forskning ägnar hon sig åt frågor som rör för-
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1. Övergripande perspektiv I: Den politiska kontextens 
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Didaktik som alternativ till en instrumentell högskolepedagogik 

Gunnlaugur Magnússon & Johannes Rytzler 
 

Abstract 
 
I denna artikel diskuterar vi rådande utbildningspolitiska ideal för högre utbildning och deras kon-
sekvenser för högskolepedagogikens pedagogiska och didaktiska dimensioner. Högskolepedago-
gik kontextualiseras som utbildningsfenomen i relation till en internationell utbildningspolitisk 
utveckling. Sedan diskuterar vi John Biggs Constructive Alignment (CA), som ett exempel på hög-
skolepedagogiskt uttryck för denna utveckling. Vi menar att CA, trots det sympatiska perspektivet 
på studentens handling och lärande, gör undervisning och utbildning instrumentell och urholkar 
olika vetenskapliga ämnestraditioner. Vi föreslår att undervisning i högre utbildning borde disku-
teras i termer av didaktik, som förankrar undervisningen i ämnet och den pedagogiska relationen 
mellan lärare, student och ämne. Vi betraktar didaktik som en teori om utbildning och undervisning 
som bevakar utbildningens innehållsliga och mellanmänskliga dimensioner. Därmed argumenterar 
vi för didaktik som ett radikalt svar och möjligt alternativ till det rådande utbildningspolitiska ide-
alet. 

Introduktion 

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lä-
rare vid högskolorna. Anställning som professor är den främsta anställningen som lä-
rare. (SFS, 1992: 1434, 2 §) 

Vid Mälardalens högskola ska studenten och studentens lärande vara i centrum. Lä-
rare, övrig personal och studenter har ett gemensamt ansvar att tillsammans skapa en 
stimulerande miljö för lärande och god utbildningskvalitet. (MDH 2014, Studentpo-
licy, Dnr 79-133/07) Utbildning för jobb (MDH, annonspamflett 2010). 
 

Den här artikeln har som syfte att, genom en teoretisk analys och pedagogisk-filosofisk argumen-
tation, diskutera rådande utbildningspolitiska ideal för högre utbildning och deras konsekvenser 
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för högskolepedagogikens pedagogiska och didaktiska dimensioner. Vi börjar med att kontextua-
lisera högskolepedagogik som utbildningsfenomen i relation till en ideologisk förskjutning som 
ägt rum under de senaste decennierna. Denna förskjutning sträcker sig från internationell policy-
nivå, där högre utbildning beskrivs som ett verktyg för arbetsmarknaden, till högskolelärarens dag-
liga verksamhet genom standardisering och ökad målstyrning. Sedan diskuterar vi en vanligt före-
kommande pedagogisk modell inom det högskolepedagogiska fältet, nämligen John Biggs Con-
structive Alignment (CA), som tycks gå i linje med denna förskjutning. Vi hävdar att det föränd-
rade utbildningspolitiska idealet i kombination med en högskolepedagogik utformad utifrån CA- 
modellen, trots dess förvisso sympatiska perspektiv på studentens handling och lärande, riskerar 
göra undervisningen och utbildningen instrumentell. Genom denna instrumentalisterna försummas 
inte bara den pedagogiska relationen mellan lärare och studenter utan den riskerar även att urholka 
de vetenskapliga ämnestraditionernas särdrag. Vi föreslår att undervisning i högre utbildning borde 
förstås och diskuteras i termer av didaktik för att säkerställa både undervisningens förankring i 
ämnet och dess relationella karaktär, gestaltat i den triadiska relationen mellan lärare, student och 
innehåll. I ett förändrat och instrumentellt utbildningsideal begränsas didaktik till en fråga om 
undervisningsmetod. Vi betraktar dock didaktik som en teori om utbildning och undervisning som 
bevakar utbildningens innehållsliga och mellanmänskliga dimensioner. Därmed argumenterar vi 
för didaktik som ett radikalt svar på och möjligt alternativ till detta närmast allenarådande utbild-
ningspolitiska ideal. 

Högre utbildning i förändring 

Högre utbildning har kommit att spela en allt viktigare roll i Sverige och andra västerländska väl-
färdssamhällen. Denna roll har dock aldrig varit statisk, utan har utvecklats i relation till både 
samhällsbehov och politiska förväntningar på både nationell och internationell nivå (Bron & Ta-
lerud, 2004; Karseth, 2008). Den högre utbildningen har ett flertal komplexa uppdrag på flera 
nivåer. Ett av dessa uppdrag är det pedagogiska, det vill säga undervisningen. Som pedagogisk 
verksamhet är dock den högre utbildningen väsensskild från andra pedagogiska verksamheter på 
flera sätt. För det första är de som undervisar på högskolan sällan utbildade lärare och flertalet har 
inga kvalificerade kunskaper i pedagogik eller didaktik överhuvudtaget. För det andra har de som 
ska undervisas, studenterna, en särskild ställning jämfört med de som ingår i andra pedagogiska 
verksamheter – de är vuxna och de har sökt sig dit av egen vilja. För det tredje är högre utbildning 
ingen enskild verksamhet, utan en beteckning för organiserandet av institutioner vars uppdrag är 
att bedriva forskning och utbildning inom flertalet olika vetenskapsdiscipliner.  
 
Under de senaste årtiondena har den högre utbildningen genomgått en begreppslig och ideologisk 
förskjutning beträffande dess uppdrag som samhällsinstitution. Denna förskjutning beskrivs ofta 
som en förändring från ett Humboldskt universitetsideal till ett marknadsorienterat eller Bologna-
orienterat ideal (se t.ex. Friberg, 2015; Kalonaityté, 2014). Förskjutningen har inte bara förändrat 
den högre utbildningen som sådan, utan innebär en förändrad syn på både högskoleläraren och 
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studenten. Något förenklat kan det Humboldtska idealets grunder beskrivas i termer av att läraren 
ses som någon vars forskning befruktar hens undervisning, och vars samspel med studenterna be-
fruktar och informerar hens forskning. Högre utbildning blir då en del av ett bildningsideal, där fri 
forskning och kunskapssökande skapar individer med kapacitet att utveckla både sig själva och 
samhället (Friberg, 2015), genom t.ex. ett livslångt lärande som siktar mot den egna intellektuella 
utvecklingen (se Dewey, 1930). Detta något romantiska Humboldtska ideal kan dock problema-
tiseras, inte minst med tanke på att högre utbildning historiskt sett inte har varit tillgänglig för alla 
samhällsgrupper (Kalonaityté, 2014), och det är inte säkert att detta ideal någonsin realiserades i 
praktiken. Agnieszka Bron och Bo Talerud (2004) menar till exempel att den svenska högre ut-
bildningen påverkats av både det Humboldtska och ett anglosaxiskt ideal om högre utbildning. Det 
anglosaxiska idealet ska då ha varit mindre elitistiskt, och ha riktats tydligare mot befolkningen i 
allmänhet och där forskning och undervisning betraktades som separata, snarare än sammanvävda, 
verksamheter. Dessa grundantaganden om den högre utbildningens ursprungliga särart kan dock 
användas som kontrast mot den marknadsanpassade högskolan. Där framkommer inte bara helt 
andra centrala begrepp för den högre utbildningen, som till exempel anställningsbarhet och kon-
kurrens, utan gamla begrepp tillskrivs även nya betydelser. (Se t.ex. Prop., 2004/05:162; Prop., 
2009/10:139). Till exempel har livslångt lärande kommit att handla mer om individernas anpass-
ning till arbetsmarknadens fluktuerande behov av kvalificerad arbetskraft snarare än deras bild-
ningsprocess. Utöver att förse staten och industrin med utbildad personal, blir högre utbildning å 
ena sidan ett verktyg för att hantera politiska problem som arbetslöshet och sysselsättning 
(Faurbӕk, 2004) och å andra sidan en fabrik där individer med kunskaper anpassade till arbets-
marknaden produceras (Svensson, 2004; Noble, 2006). Dessutom ses studenterna allt mer som 
konsumenter som väljer tjänster bland konkurrerande universitet och högskolor, snarare än som 
medborgare och deltagare (Naidoo, Shankar & Veer, 2011; Schwartzman, 2013). I denna mark-
nadsanpassade högskola blir det lärarens uppgift att både kontrollera högskolans produktion (den 
anställningsbara medborgaren) och tillhandahålla studenterna tjänster som har behov av på arbets-
marknaden (examina).  
 
Denna utveckling är inte på något sätt unik för Sverige. Snarare kan den ses som en del av en 
internationell samhällsutveckling där den politiska diskussionen kring högre utbildning har sina 
rötter i globaliseringsprocesser och supra-nationella projekt (Daun, 2011; Jacobsson, 2004). Ut-
vecklingen handlar därmed inte så mycket om ett ”lånande” av policyer (jfr Waldow, 2009) utan 
den kan snarare ses som ett projekt som har drivits fram av internationella organisationer som 
OECD och EU (Daun, 2011; Friberg, 2015; Karseth, 2008). Till exempel kan begreppet anställ-
ningsbarhet ses som en direkt produkt av OECD och EUs arbete med framtagning av rekommen-
dationer och policyförslag kring den internationella och den europeiska arbetsmarknaden (Jacobs-
son, 2004).  
 
Ett konkret exempel på en supranationell policyförändring för den högre utbildningen är Bologna-
processen. Bolognaprocessen hade som tydligt syfte att skapa en europeisk marknadsplats för 
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högre utbildning, med ett gemensamt system för både organisation och utvärdering samt en ge-
mensam syn på kvalitet och praktik (Bolognadeklarationen, 1999). Förutom att bidra till större 
mobilitet av lärare, forskare och studenter inom den europeiska högre utbildningen, skulle detta 
också stärka dess relation till arbetsmarknaden och öka Europas konkurrenskraft (Bolognadekla-
rationen, 1999; Prop., 2004/05:162; Prop., 2009/10:139). Den högre utbildningen blev därmed i 
mycket högre grad knuten till arbetsmarknadens villkor och krav. Bolognaprocessen förde även 
med sig en standardisering av den högre utbildningen inom den Europeiska Unionen. Denna stan-
dardisering gällde organiseringen av utbildningsprogram och kurser, poängsättning och betygs-
skalor, innehållsstrukturer och benämningar på examina samt en ökad målstyrning. Olika länders 
utbildningssystem har påverkats olika av dessa internationella ambitioner. I hur stor grad dessa 
ambitioner har realiserats beror på lokala traditioner och de befintliga utbildningssystemens struk-
turer men även på graden av beredskap och engagemang från lokala aktörer (Daun, 2011). Sverige 
har dock visat sig gå tämligen långt i att anpassa den högre utbildningen efter Bolognaprocessen 
(Fransson & Friberg, 2015).  
 
Bolognaprocessens standardisering sträckte sig ända från organisationsnivån till undervisningslo-
kalerna och den individuella lärarens undervisning. En målorienterad utbildning kräver målorien-
terad undervisning där lärare på förhand ska kunna ”deklarera vad studenterna förväntas lära och 
kunna efter utbildningen” (Friberg, 2015, s. 44). Här formuleras en formalistisk lärandemodell 
som sträcker sig från internationell nivå ned till den lokala nivån. Förhoppningen är att skapa en 
transparens kring utbildningsinnehåll och kvalitetsstandarder samt en konkurrens som förväntas 
förbättra själva utbildningen såväl som den nationella och den europeiska konkurrenskraften och 
arbetsmarknaden (Friberg, 2015). 
 
Den långtgående anpassningen av den svenska högre utbildningen har haft flera konsekvenser för 
den undervisande personalen inom universitets- och högskolevärlden. Ett tecken i tiden är den 
ökade betoningen på högskolepedagogik. Högskolepedagogiska kurser för personal ges på varje 
lärosäte och anses vara en obligatorisk del av den kompetensutveckling som krävs av högskolelä-
rare och en förutsättning för att de ska kunna meritera sig pedagogiskt (Friberg, 2015; Wickström, 
2015). Dessa kurser är av sådan vikt att en miniminivå på 15 högskolepoäng ofta ställs som behö-
righetskrav i utlysning av till exempel lektorat, och om sökande inte har uppnått den nivån förvän-
tas de sträva för att uppnå den inom ramarna för sin tjänst. 
 
Ambitionen att skapa utrymme för pedagogisk kompetensutveckling och meritering bland under-
visande personal kan ses som positiv. Kurserna kan väcka reflektioner hos lärare om sin praktik, 
sitt ämne och sina studenter. De kan också utmana rutiner och traditioner, något som har blivit 
viktigare i ett system som utmanas av nya studentgrupper och en breddad rekrytering (Stigmar, 
2009). I Sverige, liksom i flera andra länder, har dock en begränsad mängd begrepp, modeller och 
teoretiker fått stort inflytande över hur högskolepedagogik formuleras som område och praktik 
(Wickström, 2015). I synnerhet har John Biggs modell, Constructive Alignment (Biggs, 1999, 
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2014) fått stort internationellt inflytande (Fransson & Friberg, 2015; Wickström, 2015; Andersen, 
2010; Biggs, 2014). Enligt Johan Wickström vilar modellen på tre teoretiska hörnstenar, ”kognitiv 
psykologi, konstruktivistisk och fenomenografisk pedagogisk teori samt idén om en medvetet de-
signad förbindelse mellan lärandemål, undervisning eller läraktiviteter (teaching/learning activi-
ties) och examination (assessment)” (Wickström, 2015, s.28). Det är just denna sistnämnda för-
bindelse eller ”länkning” som ger modellen sitt namn, Constructive Alignment – konstruktiv länk-
ning. Idén om att uppmärksamma studenternas lärande, genom att både synliggöra det som för-
väntas av dem och ge tydliga riktlinjer för hur det ska uppnås, är sympatisk. Den uttryckta 
målorienteringen och standardiseringen som följer i denna modells spår kan dock också ses som 
ett uttryck för det marknadsorienterade idealet för högre utbildning generellt och för Bolognapro-
cessens ambitioner specifikt. Den högre utbildningen har genom denna process formats om till en 
målorienterad verksamhet. Det uppstår flera problem om högskolepedagogiken blir alltför pro-
grammatisk och formaliserad, och om det förväntas att samma former och undervisningsmetoder 
ska kunna tillämpas i alla ämnen och i alla kontexter. Inte minst riskerar denna utveckling att 
lärarnas professionalitet undermineras. De blir till administratörer av studentflöden i en kunskaps-
fabrik snarare än pedagogiska hantverkare som formar sin undervisning utifrån ämnet och student-
gruppens förutsättningar och behov. Vi går närmare in på de pedagogiska bristerna i denna genera-
liserande instrumentalisering av den högre utbildningens undervisnings- och lärandeprocesser i 
nästa avsnitt.  

Från lärande till didaktik 

Att studenter faktiskt bör lära sig något under sina högskolestudier är det förmodligen ingen som 
ifrågasätter. Däremot kan man ställa sig frågan om begreppet ”lärande” är tillräckligt definierat 
och entydigt för att kunna vara den centrala utgångspunkten för högskolans pedagogiska praktik. 
Det finns flera exempel på olika förståelser av fenomenet lärande, till exempel klassiska perspektiv 
såsom det behavioristiska perspektivet, det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella 
perspektivet vilka är mer eller mindre psykologiskt orienterade (se Biesta, 2009; Säfström, 2000) 
och studerar hur en individ lär sig: genom imitation (behaviorism), genom att bygga vidare på 
redan erövrad förståelse (konstruktivism) eller genom att ta del av och initieras in i en kunskaps-
kultur som finns inbäddad i språk och handlingar (socialkonstruktivism). I den högskolepedago-
giska litteraturen lyfts studenternas lärande fram som det centrala. Biggs syn på lärande bygger på 
Ference Martons och Roger Säljös distinktion mellan yt- och djup-inlärning samt på en fenome-
nografisk utgångspunkt. Här betraktas läraren och studentgruppen som ett unikt system vars kva-
litet kan mätas utifrån den mängd djupinlärning som sker däri (Biggs, 1999, 2003; Marton & Säljö, 
1976). Fördelen med att tänka på läraren och studentgruppen som ett system är att situationer där 
eventuella brister i studenternas lärande kan skyllas på antingen läraren eller studenterna undgås. 
För Biggs (2003) handlar det om att se motivation, och inte bara lärande, som ett viktigt resultat 
av effektiv undervisning och han tar upp ett antal avgörande aspekter. Den skall baseras på kun-
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skap som är grundad i studenternas erfarenheter, den skall kommuniceras i en motiverande kon-
text, den skall stimulera delaktighet, den skall innehålla formativ bedömning och den skall slutli-
gen inbjuda till ett metakognitivt förhållningssätt hos studenterna. 
 
Även om Biggs på ett förtjänstfullt sätt lyckas beskriva några generella aspekter för effektiv under-
visning är hans diskussioner grundade i en idé om lärande som den viktigaste pedagogiska frågan. 
Detta riskerar att reducera högskolepedagogiken till en undervisningsmetod som begränsar och 
skymmer pedagogiska och didaktiska potentialer. Det är problematiskt att generalisera högskole-
pedagogik till att innebära en generell metod för att möjliggöra ett tillgodogörande av alla former 
av kunskapsstoff. Med en didaktisk utgångspunkt går det att analysera och förstå högskolepeda-
gogik utifrån de olika relationer som uppstår i en undervisningssituation (såsom lärare-student, 
student-ämne, lärare-ämne) i relation till ämnets kunskaps- och bildningsinnehåll. Från denna ut-
gångspunkt går det även att närma sig undervisningens pedagogiska dimensioner genom vilka stu-
denten ses som ett mänskligt subjekt i en förändrings- och/eller tillblivelseprocess. I det följande 
avsnittet kommer vi att diskutera ett alternativ till den lärandecentrerade högskolepedagogiken 
genom att argumentera för att de specifika ämnestraditionerna erbjuder många olika former av 
kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling, något som bättre formuleras i termer av studier än i 
termer av lärande.  

Ämnestraditionerna faller i glömska 
Som tidigare har nämnts har högskolan som organisation och utbildningsinstitution förändrats, 
från 1800-talet med Humboldts vision om en plats för nogsamt förvaltande av existerande kun-
skaper och fri utveckling av nya kunskaper i mänsklighetens och bildningens tjänst till att idag 
också ses som en organisation som förser arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft. Den 
högre utbildningen består av en mängd ämnen och discipliner och med dessa följer olika kunskaps-
traditioner. Inom varje ämne finns mer eller mindre explicita idéer om hur undervisning i ämnet 
bäst skall bedrivas, ofta beroende på om ämnet från början är akademiskt, (t.ex. filosofi) eller om 
det har inlemmats i den högre utbildningen i ett senare skede (t.ex. lärarutbildningar). På samma 
sätt måste dessa olika ämnen studeras olika, eftersom studierna definierar olika förhållningssätt 
mellan innehållet och den som studerar detta innehåll. Om ämnet har en akademisk tradition, hand-
lar studierna ofta om att direkt få ta del i en akademisk praktik, där ämnet i sig utgörs av ett for-
mulerat kunskapsobjekt och ett intresse som riktar sig mot detta objekt. Därmed kommer studierna 
att innebära både kognitivt utveckling och akademisk socialisation. Det här kan ses som i linje 
med ett Humboldskt ideal.  
 
Flera av den högre utbildningens ämnen har däremot en kortvarig akademisk tradition, exempelvis 
utbildningar som har inlemmats i akademin som en del av professionalisering av olika yrkes- 
grupper (Torstendahl, 1991). Här handlar det mindre om studier i ett ämne utan studier om en 
praktik vilket inte lika lätt går att förena med det Humboldtska idealet. I det första fallet handlar 
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det om att ta del av en praktik (akademiska studier som är gestaltade via en specifik disciplin) och 
i det andra fallet handlar det om att tillägna sig ett språk för att förstå och kunna delta i en praktik. 
Denna distinktion illustrerar olika kunskapstraditioner som kräver olika undervisnings- och studie-
former som erbjuder olika möjligheter till och former av lärande. Därför blir det problematiskt att 
reducera högskolestudenters studier till olika former av lärande, som till exempel genom distink-
tionen mellan djup- eller yt-inlärning, som Biggs (1999, 2003) hänvisar till. Inte minst för att be-
greppen ursprungligen kommer från studenters strategier för att tillgodogöra sig innehållet i en 
text (se Biggs, 1999; 2003). Det finns dock nyanser i distinktionerna mellan djup- och yt-inlärning 
som Biggs inte uppmärksammar. Noel Entwistle och Ference Marton (1986) utvecklar diskuss-
ionen om yt- och djupinlärning genom att tala om inriktning som en slags specifik uppmärksamhet 
kopplad till ett ämnesinnehåll som i sin tur påverkar vilken typ av inriktning som är bäst lämpad 
för det specifika ämnet (till exempel, ett naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne). Med be-
greppet inriktning lyfts alltså utbildningens triadiska relation mellan studenten, läraren och ämnet, 
och dess betydelse ligger närmare begreppet studier än begreppet lärande. Constructive Alignment 
lägger däremot huvudfokus på studentens vägar till lärande, och bortser från ämnets traditioner, 
lärarens representationer av ämnesinnehållet och undervisningens relationer. Vi menar att denna 
diskrepans kan överbryggas via en didaktisk analys genom vilken ett undervisningshåll ses som 
en länk mellan läraren och studenten (Säfström, Månsson & Osman, 2015). 

Från pedagogik till den högre utbildningens didaktik 

Även om högre utbildning inte formuleras explicit i undervisnings- eller fostranstermer, det vill 
säga som en pedagogisk/didaktisk praxis, kan den ändå, utifrån dess normativa värdegrunds- 
uppdrag, ses som både didaktiskt och ett pedagogiskt praxisfält. I denna text definieras pedagogik 
som en fostranvetenskap som studerar transformativa och relationella processer. Didaktik, med 
dess studieobjekt undervisning, definieras sålunda som en delmängd av pedagogiken (se Uljens, 
1997). En tongivande röst för pedagogikens och didaktikens relation var Johann Friedrich Herbart 
(Sandin och Säljö, 2006; Säfström, 1994). Hans allmänna pedagogik var i mångt och mycket en 
teori om undervisningens mål, medel och innehåll. Målen för undervisning var främst en fråga för 
filosofin och etiken medan medlen var en fråga för psykologin. I Herbarts teori finns således spår 
av didaktikens huvudsakliga frågeställningar (se Uljens, 1998), nämligen den filosofiska frågan 
om målet med undervisning, och den psykologiska frågan om hur undervisningen skall bedrivas. 
För Herbart innebar psykologi dock inte att finna universella lagar för individens utveckling, utan 
att finna det unika hos varje individ. Han menade att en människa inte kunde härledas utan bara 
upptäckas (Herbart, 1908). Därmed innefattade Herbarts psykologi en pedagogisk tanke om 
mänsklig tillblivelse. Pedagogik, i bemärkelsen ett mänskligt praxisfält, kan sägas konstitueras av 
två principer: principen om uppfordran till självverksamhet och principen om människans bild-
barhet (Uljens, 1998). Den första principen är inspirerad av Johann Gottlieb Fichte’s tankar om 
hur människan blir medveten om sin egen frihet endast om denna frihet blir uppfordrad eller (till-
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)kallad av en annan människa. Principen om uppfordran till självverksamhet kan därför sägas ut-
göra förutsättningen för all pedagogik medan principen om bildbarhet mer är kopplad till pedago-
gikens möjligheter (Uljens, 1998). Som tidigare diskuterats, finns anledning inom högre utbildning 
att förutsätta en mer autonom viljeyttring (d.v.s. motivation) från studenternas sida i och med att 
de själva har valt sin utbildning. Därmed skulle högskoleuppdraget vara mer kopplat till bildbar-
heten, som inte är ett passivt begrepp utan syftar till individens egen möjlighet och vilja att (själv) 
förändras och utvecklas (Lövlie, 2007). Den pedagogiska dimensionen blir därmed underordnad 
den didaktiska dimensionen. Det vill säga, bildbarheten blir utgångspunkten för undervisning, men 
denna bildbarhet är intersubjektivt konstituerad då undervisningen är mer eller mindre uppford-
rande. Denna uppfordran kan finnas explicit i form av lärares attityder till undervisning eller olika 
lärandemål men den kan också finnas inbäddad i politiska ideal som behandlar innebörden och 
syftet med högre studier. Därmed kan de utmaningar och svårigheter som är kopplade till student-
ernas möjligheter att lyckas med utbildningen kopplas till hur relationen mellan vilja/uppfordran 
och bildbarhets förstås och gestaltas. Som vi nämnde tidigare kan lärande och motivation sägas 
vara de övergripande målen för en undervisningspraktik som utgår från CA-modellen. Motivation 
kopplas då till studenternas resultat och blir en så kallad learning-outcome.  
 
Motivation är emellertid inte tillräckligt för att beskriva de pedagogiska processer som innebär 
något utöver själva lärandet. Med CA-modellen riskerar flera av undervisningens relationella di-
mensioner osynliggöras, som till exempel den som handlar om hur studentens bildbarhet och vilja 
formas i relation till undervisningens innehåll. Inom didaktiken representeras detta med hjälp av 
den didaktiska triangelns relationsaxlar (se figur 1). Här närmar vi oss kärnan i den högskole-
pedagogiska utmaningen då vi menar att bildbarhet och vilja är tätt sammanknutna. Viljan är alltid 
knuten till ett objekt, ett syfte eller en förväntan (d.v.s. intentionalitet) och påverkar och avgränsar 
därmed de utvecklingsprocesser som är knutna till bildbarheten.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den didaktiska triangelns relationsaxlar 

 
Från ett didaktiskt perspektiv är därför både bildbarheten och viljan ett resultat av en samhandling 
(Uljens, 1997). Men lärare och studenter går inte in i relationen på lika villkor, utan dessa villkor 
kommer ständigt att vara under förhandling, explicit eller implicit. På detta sätt kan också bild-

Läraren Studenten 

Ämnet 
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barheten ses som ett fält som pekar mot en möjlig väg till transformativa processer, för både lärare 
och studenter (Lövlie, 2007). Undervisningens kommunikativa dimensioner (Fritzén, 2009) inne-
bär att det studenter lär sig eller förväntas lära sig inte kan avskiljas från de mellanmänskliga re-
lationer som skapas i undervisningspraktiken.  

Didaktik för intellektuell frigörelse 

Utifrån den didaktiska triangelns tre relationsaxlar blir det möjligt att förstå kommunikationen 
mellan lärare och student som möjlig endast om det finns ett ämnesinnehåll utifrån vilket kom-
munikationen baseras. Det kommunikativa handlandet behöver dock inte syfta mot en konsensus 
utan kan dra nytta av en oförenlig samsyn som kan vara pedagogiskt fruktbar (se Biesta, 1999; 
Rancière, 1999a). Kvalitén på denna kommunikation är nämligen avhängig lärarens relation till 
ämnesinnehållet eftersom denna relation åskådliggör antaganden om världen (ontologiska anta-
ganden), kunskapen (epistemologiska antaganden) och värdet av dessa (etiska antaganden). För 
att detta skall vara möjligt behöver undervisning förstås som något mer än en verkställande metod 
som Constructive Alignment eller som en implementering av processer som Bologna.  
 
Didaktiken lyfter på ett förtjänstfullt vis undervisningens relationalitet men erbjuder också ett 
språk för att problematisera denna. Ett exempel på detta hämtar vi från den franske filosofen  
Jacques Rancière (1999b) som bidrar med en radikal kritik av utbildning genom att hävda att alla 
former av institutionaliserad undervisning, progressiva, konservativa och liberala, utgår från ojäm-
lika relationer som aldrig kan bli jämlika. Detta då undervisning i alla dess former bygger på det 
Rancière (1999b) kallar för förklarandets logik. Läraren i egenskap av den förklarande parten i 
relationen kommer alltid att vara steget före sin elev. Det är inte förrän jämlikheten förutsätts och 
undervisningens baseras utgår från de tre frågorna, vad ser du, vad tänker du, vad säger du som 
det Rancière kallar för intellektuell frigörelse möjliggörs. Medan Rancière inte tror att institution-
ell undervisning någonsin kan bli jämlik, har Jan Masschelein och Maarten Simons (2013) utveck-
lat tankarna om intellektuell frigörelse tankar genom att hävda att skolan, som en väldigt specifik 
institution och logik, skapar ett sammanhang som inte går att skapa någon annanstans. För dem är 
det just skolan som en publik plats för gemensamma intressen som möjliggör en slags social intel-
lektuell frigörelse. De menar att läraren, genom att adressera en hel grupp studenter, skapar ett rum 
för ett gemensamt och delat intresse som formar en specifik uppmärksamhet som är kopplad till 
ämnesinnehållet såväl som till studenternas och gruppens (the community) tillblivelse. 

Formation has to do with the orientation of students to the world as it is made to exist in the subject or in the 
subject-matter, and this orientation primarily has to do with attention and interest for the world and, likewise, 
attention and interest for the self in relation to that world. (Masschelein & Simons, 2013, s. 44–45) 

 
Genom att lyfta lärarens intresse för relationen mellan studenterna och ämnesinnehållet blir detta 
ämnesinnehåll ett föremål för ett delat intresse, och undervisningen övergår från att vara en repre-
sentation av ett givet innehåll (d.v.s. överföring av specifika kunskaper) till att vara en presentation 
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av ett ämnesinnehåll, som måste översättas genom studenternas aktiva engagemang, något som 
delvis bryter ämnets slutna karaktär (Cornelissen, 2010). Detta kan påminna om centrala antagan-
den i Constructive Alignment, det vill säga att lärandet grundas i det som studenten gör (Biggs, 
1999). Constructive Alignment ger dock inget uttalat utrymme för intellektuell frigörelse. Tyson 
Lewis (2012) hävdar att undervisning som intellektuell frigörelse varken handlar om att förklara 
ämnesinnehållet eller presentera det med en underliggande outtalad pedagogisk agenda. Istället 
handlar det om att introducera ett glapp eller en ofullständighet som drar och formar uppmärksam-
heten mot ämnets epistemologiska sprickor. Detta uppfordrar studenterna att mer ingående studera 
innehållet, med den huvudsakliga frågan: hur skulle det vara om…?  
 
Med Rancière’s terminologi kan lärarens sägas introducera en dissensus, ett brott i undervisning-
ens delande av det sinnliga som erbjuder alternativa sätt att se, tänka och säga. I den intellektuella 
frigörelsen kan det ontologiskt och epistemologiskt givna sägas implodera i en etiskt orienterad 
undervisningsgest som provocerar fram en jämlik och självaktiv bildbarhet (Rytzler, 2017). En 
sådan undervisningsgest skapar en uppfordran till självverksamhet kopplad till ämnets egen bild-
barhet eller, snarare, bildbarheten uppstår i mötet mellan studenterna och ämnesinnehållet. Lära-
rens roll blir då att bevaka gränsen för det epistemologiskt rimliga i studenternas aktiviteter utan 
att ge avkall på deras självverksamhet. 

Slutsatser: Didaktik som en väg framåt 

Som vi illustrerade inledningsvis har högskolepedagogik i allt högre grad blivit en del av högsko-
lelärares vardag och knutits till deras professionalitet, dels genom de krav som ställs på behörighet 
för anställning, dels genom kompetensutveckling, men inte minst genom en anpassning till stan-
dardisering av utbildningar. Dessutom har högskolepedagogik blivit nästintill synonym med en 
specifik modell, nämligen Biggs Constructive Alignment-modell (Friberg, 2015; Wickström, 
2015). Det är just kombinationen av en specifik undervisningsmodell och en instrumentell politisk 
syn på högre utbildning som riskerar att osynliggöra och försumma de didaktiska dimensionerna 
av den högre utbildningen. Med en sådan instrumentell syn på den högre utbildningen urholkas 
relationerna mellan lärare och studenter, och lärarnas professionella integritet och handlingsut-
rymme minskas (Friberg, 2015; Fransson & Friberg, 2015). Men, istället för att blicka nostalgiskt 
tillbaka till ett Humboldtskt ideal, som förmodligen aldrig realiserats, eller att anamma Bologna-
processens utgångspunkter, vill vi skapa ett handlingsutrymme för den verksamme läraren och 
studenten.  
 
Bolognaprocessen driver fram förändrade villkor för den högre utbildningen genom krav på att 
den ska vara tillgänglig för nya studentgrupper, som behöver rustas inför ett liv på en ständigt 
föränderlig arbetsmarknad. I skenet av detta kan Constructive Alignment ses som något som upp-
fyller ett utökat behov av att synliggöra krav och förväntningar som ofta annars är förgivettagna 
och som studenterna förväntas förstå eller i alla fall acceptera. Dock riskerar modellens krav på 
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transparens i kursplaner, bedömningskriterier och lärandemål, osynliggöra både de skillnader som 
finns mellan olika ämnestraditioner och deras epistemologiska, ontologiska och etiska grundpre-
misser. Det är dock inte bara ämnestraditionernas olika kunskapssyner och metoder som gör Con-
structive Alignment till en otillräcklig pedagogisk modell för högskolepedagogiken (jfr. Wick-
ström, 2015; Andersen, 2010). De alltmer diversifierade studentgrupperna är kanske det viktigaste 
incitamentet för en nyanserad pedagogisk/didaktisk reflektion över undervisningens mål och me-
del inom den högre utbildningen. En ensidig högskolepedagogik, präglad av en av en alltmer van-
lig syn på högskolan som en förmedlare av kunskaper, i kombination med en allt större och diver-
sifierad studentgrupp riskerar minska utrymmet för subjektsskapande utifrån de olika motiv och 
självbilder som studentgruppen ger uttryck för (jfr. Thunborg, Bron & Edström, 2013). Det gör 
det viktigt för lärare att vara lyhörda och förstående för att allt fler studenter bryter mot deras 
uppfattning om vad som utgör en student. Det räcker dock inte att betrakta utvecklingen av det 
högskolepedagogiska uppdraget som att handla om att ersätta kunskapsöverföring med studentfo-
kuserat lärande då det finns en risk för att studentcentreringen skapar ett endimensionellt förhål-
lande till didaktiken (Schyberg, 2009; Andersen, 2010). Med undervisning i fokus blir det didak-
tiska perspektivet nödvändigt för att rymma de relationella dimensioner som annars kan osynlig-
göras i ett studentcentrerat perspektiv (Biesta, 2009, 2010; Säfström, Månsson & Osman, 2015).  
En högskolepedagogik som formuleras utifrån didaktiska principer kan återskapa den högre ut-
bildningen som en plats där lärare och studenter möts i en jämlik viljerelation och där bildbarheten 
formuleras på lika villkor. Då skulle högskolan fortfarande kunna utgöra en plats för studier och 
inte bara lärande. Detta kan ses som ett allmändidaktiskt ställningstagande som beaktar det unika 
subjektets möjligheter att bli till. 
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Pedagogiskt ledarskap, existentialism och äkta dialog 

Niclas Månsson & Vilhelm Svahn 

Abstract 
Syftet med vår text är att utmana generaliserande bilder av pedagogiskt ledarskap med hjälp av 
Martin Bubers dialogfilosofi, där ”äkthet” samt skillnaden mellan ordparen ”Jag-Du” och ”Jag-
Det” är centralt. Vanligtvis förefaller ledarskapsstilen existera före människan och fångar varken 
personens äkthet eller de faktiska relationerna som utspelar sig i en pedagogisk situation. I Bubers 
termer går dessa ledarskapsmodeller att placera in i ordparet ”Jag-Det” snarare än i ”Jag-Du”. 
Ordparet Jag-Det kännetecknas av ett förhållningssätt där subjektet reduceras till ett Det – ett ob-
jekt bland andra. Detta förhållningssätt förhindrar en ömsesidig relation där subjektet lyfts fram 
som ett Du – ett jämlikt subjekt. Enligt Buber finns det möjligheter för äkta dialog även där det 
finns en obalans mellan personers positioner i en viss miljö, förutsatt att personerna accepterar 
varandra som jämlika och tillåts att vara ”dem de är”. Även om detta tillsynes är svårt visar vi med 
Bubers dialogfilosofi att det är möjligt att utmana konventionella uppfattningar om pedagogiskt 
ledarskap genom att visa att personens vara kommer före ledarskapets vara och vad detta får för 
implikationer för högre utbildning.  
 
Vad lär man sig alltså känna av Duet?                                                                                                                        
Ingenting alls. Ty man kan inte lära känna det.                                                                                                          
Vad vet man alltså om Duet?                                                                                                                                      
Bara allt. Ty man vet inte längre något enskilt om det.                                                                            
(Buber, 2004/1954, s. 17) 

Introduktion 
Under den senaste tiden har det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning kommit att upp-
märksammas allt mer. Ett gott pedagogiskt ledarskap lyfts fram som grundläggande dels för orga-
nisationens utveckling, dels för dess roll att utveckla pedagogiska ledare som i sin tur ska utveckla 
ledare för andra institutioner och företag. Med pedagogiskt ledarskap avses vanligtvis att leda en 
pedagogisk verksamhet, snarare än att en ledare är pedagogisk i sitt förhållningssätt. I detta sam-
manhang är det också brukligt att skilja mellan å ena sidan kollegan som leder en pedagogisk 
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praktik, som exempelvis undervisning och kursutveckling, och å andra sidan ett övergripande le-
darskap inom högre utbildning, som knyts till en titel såsom akademichef, prefekt, eller dekan 
(Eriksson & Ågren, 2013). Med pedagogiskt ledarskap avser vi den förstnämnda typen – läraren 
som leder en pedagogisk praktik. Mer specifikt, det är inte (i första hand) läraren som undervisar 
studenter som avses, utan kollegan som undervisar andra kollegor för att de ska bli mer medvetna 
om olika pedagogiska förhållningssätt, undervisningstraditioner och didaktiska verktyg för deras 
fortsatta arbete som lärare, kurs- och programutvecklare och annan pedagogisk eller undervis-
ningsrelaterad utveckling. Denna utveckling sker med andra ord inom det kunskapsområde som 
vanligtvis kallas högskolepedagogik och som inbegriper frågor om utbildning, undervisning och 
lärande inom högre utbildning.  
 
Samtidigt som det pedagogiska ledarskapets vikt och aktualitet fokuseras allt mer har högskolepe-
dagogisk utbildning och utveckling av undervisande lärares pedagogiska kompetens kommit att 
spela en allt större roll inom högre utbildning. Exempelvis är det brukligt att lärosäten ger obliga-
toriska högskolepedagogiska kurser för sina undervisande medarbetare, vilket många gånger är ett 
krav i utlysta tjänster som riktar sig mot adjunkter och lektorer (HSV 2006). Dessutom framhålls 
det i anställningsordningar att lika stor vikt läggs vid vetenskapliga som pedagogiska meriter för 
anställningar av adjunkter, lektorer och professorer eller befordringar av docenter och professorer. 
En sådan meritering var tidigare ett anställningskrav, men detta krav försvann i och med autono-
mireformen 2010 (SFS 2013). Organisationen och utvecklingen av den högskolepedagogiska 
verksamheten, genom vilken medarbetarna ska utvecklas i att leda och utveckla en pedagogisk 
praktik, kopplas vanligtvis till någon form av centrumverksamhet med ett lärosätesövergripande 
ansvar för det högskolepedagogiska arbetet. I detta avseende inbegriper högskolepedagogisk ut-
veckling mer än att reflektera över vad det innebär att vara lärare vid ett lärosäte och att kunna 
arbeta med kvalificerad högskolepedagogisk utbildning; det handlar också om att leda högskole-
pedagogisk utveckling inom högre utbildning. I samband med utvecklingen av högskolepedago-
giskt arbete vid lärosätena har också litteratur och forskning om pedagogiskt ledarskap ökat, nat-
ionellt såväl som internationellt (Bryman, 2007; Black, 2015; Eriksson & Ågren, 2013). 
 
Det finns en tämligen instrumentell tradition inom forskning om pedagogiskt ledarskap i högre 
utbildning (som också avspeglas i litteraturen om densamma), där utvecklingen av det pedagogiska 
ledarskapet ofta liknas vid en process som handlar om att identifiera vad ledarskapet innebär och 
hur man kan leda en organisation eller en verksamhet på ett effektivt sätt (Bryman, 2007). Oavsett 
om det gäller ett konventionellt eller utvecklande ledarskap beskrivs de i så generella termer att 
det är lätt att relatera till, eller att känna igen sig i dessa modeller (Lawler, 2005; Ashman & Lawler, 
2008). I detta avseende förefaller modellerna att finnas före ledaren och fångar varken personen 
som sådan eller de faktiska relationerna som utspelar sig ett pedagogiskt sammanhang.  
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Syftet med vår presentation är att med hjälp av ett existentialistiskt perspektiv utmana generali-
serande bilder av pedagogiskt ledarskap för att förstå relationen mellan den som leder det pedago-
giska arbetet och de som deltar i denna verksamhet. För att förstå denna relation tar vi hjälp av 
Martin Bubers relationistiska dialogfilosofi, där ”äkthet” samt distinktionen mellan ordparen ”Jag-
Du” och ”Jag-Det” är centrala.  
 
Kapitlet är disponerat på följande vis: Efter det att kapitlets problemområde och syfte specificerats 
följer en såväl beskrivande som en problematiserande del av det pedagogiska ledarskapet. Först 
görs en presentation av gängse ledarskapstyper som sedan problematiseras på ontologiska grunder, 
eftersom det förefaller som att ledarskapets essens finns före dess existens. Efter denna diskussion 
följer en del om Bubers dialogfilosofi, där dialogen och relationen mellan ”Jag-Du” och ”Jag-Det” 
är centrala. Kapitlet avslutas med att det pedagogiska ledarskapet knyts samman med en existen-
tiell dimension, och en diskussion om vad detta sammankopplande får för implikationer för högre 
utbildning. 

Pedagogiskt ledarskap 
Frågan om man föds eller görs till ledare är kanske mindre relevant än frågan om vad som utmärker 
ett gott ledarskap. Svaret kan visserligen variera från en plats till en annan och från en tid till en 
annan. I vårt fall handlar det om pedagogiskt ledarskap inom högre utbildning. Inom detta fält 
framträder det en mängd olika ledarskapsstilar, som mer eller mindre tydligt kan härledas till två 
dominerande modeller, eller idealtyper, nämligen transaktionellt och transformativt ledarskap 
(Bryman, 2007; Black, 2015; Gedminiene & Kaminskiene, 2016). Den förstnämnda kännetecknas 
av en slags överenskommelse, där medarbetare blir belönade för att ha klarat av sina uppdrag på 
ett bra och effektivt sätt. För att medarbetare ska kunna prestera utlovar ledaren högre lön, en bättre 
befattning eller andra privilegier. Ledaren ger således medarbetaren vad hon eller han vill ha och 
medarbetaren ger vad ledaren vill ha, likt en transaktion. Det transformativa ledarskapet bygger 
snarare på förändring och samarbete än på transaktioner. Genom att göra sina medarbetare delakt-
iga i verksamheten strävar ledaren efter att få dem att prestera för gruppens och verksamhetens 
bästa, inte för individuell vinning. För detta krävs en form av interaktionellt ledarskap som tar 
hänsyn till medarbetares egenskaper och kompetenser samt organisationens kultur (Black, 2015). 
Det transformativa ledarskapet har också en tydligare öppning för en kommunikativ miljö och 
kollegialt stöd än den hierarkiska struktur som kännetecknar det transaktionella ledarskapets for-
mer. Medarbetarna är inte endast ett medel för ledarens mål utan också en hjälp att se saker och 
ting på andra sätt och inbegriper tanken om att vara öppen för andras perspektiv, eftersom ett 
perspektiv inte nödvändigtvis behöver vara mer sant eller korrekt än något annat (Wilhelmson & 
Döös, 2005). Även om vi här har beskrivit de båda idealtyperna i sina renodlade former är det 
brukligt att dessa typer kombineras eller används i mer eller mindre omskrivna former och under 
andra benämningar (se Bryman, 2007 för en sådan översikt). 
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Det pedagogiska ledarskapet får naturligtvis konsekvenser för den pedagogiska praktiken. Exem-
pelvis kan en transaktionell ledarstil jämföras med en tämligen traditionell undervisningsstil, där 
läraren ser som sin uppgift att ge deltagarna vad de behöver. Det är enbart läraren som vet vad 
deltagarna behöver och det är enbart genom att han eller hon lär deltagarna ett visst innehåll som 
de vet något om detta innehåll. Genom en sådan form av överföringspedagogik, uppbyggd av 
komponenter såsom stimuli och respons, erhåller den mottagliga deltagaren en, enligt läraren, 
högre kunskap och således också högre betyg. Det sker med andra ord en transaktion mellan lärare 
och deltagare genom den pedagogiska praktiken. En transformativ ledares stil, däremot, kan liknas 
vid en lärare som ser sig själv ingå i en pedagogisk praktik tillsammans med andra, och överens-
stämmer med uppfattningen om att lärande sker genom att såväl lärare som elever aktivt deltar i 
gemensamma aktiviteter. Deltagaren tar en aktiv roll i utformandet av sitt eget lärande, vilket sker 
utifrån hennes eller hans intresse, behov och förutsättningar och struktureras tillsammans med lä-
raren, som fungerar som en aktiv informationskanal och handledare. Lärandet handlar, i detta per-
spektiv, om ständig förändring och utveckling, vilken bäst sker i samarbete med andra (Rogoff, 
Matusov & White, 1996; Sfard, 1998). Fördelen med den förstnämnda ledarstilen är att läraren vet 
vad deltagarna lärt eller borde lärt sig medan nackdelen är att deltagarna inte blir delaktiga i den 
pedagogiska verksamheten. Fördelen med den sistnämnda är att eleverna blir delaktiga i verksam-
heten och lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande, medan nackdelen är att läraren inte har något 
riktigt kontroll över vad de lärt eller borde ha lärt sig.  
 
Forskning om pedagogiskt ledarskap som fokuserar på vad det pedagogiska ledarskapet innebär 
och vad som kännetecknar det goda ledarskapet liknas, av sina kritiker, vid en strävan att identifi-
era ledarskapets kärna, eller essens. Detta har lett till olika listor och modeller som syftar till att 
fånga in olika egenskaper, vilka tillsammans ger en bild av vad det innebär att vara ledare och vad 
det goda ledarskapet utgörs av, samtidigt som egenskaper som inte passar in i denna bild utesluts 
(Lawler, 2005; Ashman & Lawler, 2008). Tanken bakom denna konstruktion är att när samtliga 
komponenter är identifierade och presenterade i en modell, kan den enskilde individen jämföra sig 
med denna modell ”och på så sätt komma underfund med sina relativa styrkor och svagheter samt 
utvecklingsbehov” (Lawler, 2005, s. 220, vår översättning), vilket gäller för såväl det transaktion-
ella som det transformativa ledarskapet. 
 
En fråga som är viktig att ställa i detta sammanhang är om en lista eller modell som uttrycker 
effektivt ledarskap faktiskt är giltig för de olika kontexter inom en och samma organisation där 
olika pedagogiska ledare befinner sig, som exempelvis inom ett lärosätes ledning, inom ett lärar-
lag, en forskningsgrupp eller i en undervisningssituation (Bryman, 2007; Black, 2015). Dessutom 
finns det en risk att ledaren (vilken som helst) följer listan om vad det innebär att vara en pedago-
gisk ledare snarare än att göra ett gott arbete i eller genom sitt ledarskap (Black, 2015). Genom att 
upprätta listor, modeller eller konstruera den gode ledaren innan exempelvis en medarbetare träder 
in som ledare riskerar ledarskapet att förlora några av sina allra viktigaste komponenter, nämligen 
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relationen till medmänniskorna och till det sammanhang ledaren befinner sig i (Lawler, 2005), 
samt ansvaret för den Andre, som konkret individ. 

Existentialism och dialogfilosofi 
Som tidigare nämnts grundas studier i pedagogiskt ledarskap oftast på en rationalistisk grund som 
syftar till att identifiera ledarskapets kärna och medvetandegöra ledaren hur hon eller han är och 
belysa vad effektivt ledarskap innebär (Lawler, 2005; Bryman, 2007; Ashman & Lawler, 2008). I 
detta kapitel antar vi ett existentiellt perspektiv på ledarskap med hjälp av Bubers dialogfilosofi 
för att belysa vad detta perspektiv bidrar till när det kommer till pedagogiskt ledarskap i praktiken, 
med utgångspunkt i det existentiella grundantagandet att ”vi lever innan vi vet” (Lawler, 2005, s. 
223, vår översättning). Som filosofisk strömning inom kontinentalfilosofin tog existentialism, el-
ler existentialfilosofi, form under 1930-talets Tyskland för att sedan växa sig stark bland franska 
filosofer i mitten av 1900-talet, och därefter spreds dess idéarv till andra västerländska länder. 
Existentialismen har ingen enhetlig tanketradition utan har kommit att ta skilda inriktningar. Även 
om det finns en mängd meningsskiljaktigheter inom olika existentialistiska strömningar utgår ex-
istentialismen från föreställningen om att filosofiskt tänkande börjar med det mänskliga subjektet 
(Aho, 2014). Detta innebär ett avfärdande av tanken om en sann mänsklig natur. Enligt denna 
tanke föregår alltså varat essensen och människan blir till genom hennes egna val och handlingar, 
vilka, enligt Jean-Paul Sartre (2002/1946), gör människan ansvarig för den hon är. Våra handlingar 
är således allt, och mening skapas genom vad vi gör och genom den inverkan våra handlingar har 
i och på världen.  
 
Även om Buber själv avfärdade tanken om att han var en existentialist, trots hans fokus på hela 
människan och dialogisk intersubjektivitet (som ett vara-i-världen) med ett existentiellt eftertryck 
på det egna medvetandet (Israel, 1992), ser vi denna dialogfilosofi som ett relevant val för att förstå 
några aspekter av det pedagogiska ledarskapets existentiella dimension. Det är i detta sammanhang 
viktigt att påpeka att såväl ledare som medarbetare måste medvetandegöras om sin egen intersub-
jektivitet för att förstå den Andre. Detta är inget som kan tränas upp, utan kräver att vi öppnar upp 
oss för vad Buber kallar äkta dialog (Buber, 1994/1923). Enligt Buber (2004/1954) finns det tre 
olika typer av dialog. Den första benämner han som äkta dialog där deltagarna är vad de är. Denna 
typ av dialog sker i det Buber kallar det mellanmänskliga och har en existentiell dimension. Den 
andra typen av dialog benämner han som teknisk dialog, vilken handlar om att förklara hur saker 
och ting är. Denna, mer eller mindre, beskrivande form av dialog saknar en existentiell dimension. 
Den tredje benämner han som monolog, där man snarare talar till sig själv än till den Andre. Denna 
form av ”förklädd dialog” handlar snarare om att övertyga andra människor än att mötas (Buber, 
1993/1923). Även om andra existentialister har skrivit om existentialism och dialog är det Bubers 
verk Jag och du som lade grunden till relationen mellan existentialism och dialog (Ashman & 
Lawler, 2008). Eftersom det är i dialogen relationen blir till är den också central för vår analys om 
ledarskap och kommunikation (se Ashman & Lawler, 2008, s. 261f. för ett liknande resonemang). 
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I Bubers (2004/1954) dialogfilosofi framträder verkligheten i den gemensamma existensen som 
människor tar del av. Människan blir till som subjekt i mötet med andra människor. Subjektet är 
därmed människans kommunikativa utgångspunkt för att ta del av sina egna och andras föreställ-
ningar av världen. Utifrån dessa premisser menar Buber att subjektet sedan förhåller sig till värl-
dens, vitt skilda, sociala fenomen. Grunden till det sociala är, med andra ord, existens i gemenskap. 
För att ett fenomen över huvud taget ska kunna betraktas som socialt behöver det upplevas av 
subjektet, vilket inte nödvändigtvis innebär att det inbegriper en personligt mänsklig relation. Ut-
ifrån Bubers (2004/1954) redogörelse av det sociala går det metaforiskt att argumentera för en 
socialitet som står över subjektet och håller ihop nätverk av olika subjekt, likt en organism som 
relaterar till subjekten som dess tentakler. När dessa, tillsynes, separerade subjekt möter varandra 
uppstår därmed någonting mellan dem, som utgör det sociala sammanhang som människan befin-
ner sig i. Här tydliggörs att det sociala knyter samman subjekten till en kollektiv gemenskap. Buber 
menar att detta leder till grupptillhörigheter som förvisso gynnar väsensrelationer mellan grupp-
medlemmar i form av personligt värdefulla möten, men som i huvudsak åstadkommer en ”vi-och-
dem-mentalitet” gentemot omvärlden som tränger undan individers personliga äkthet. 
  
Först när en människas äkta existens, fri från sociala tillhörigheter eller föreställningar, framträder 
i mötet med den Andre går det att tala om mellanmänskliga möten. Detta är dock endast möjligt i 
möten när människorna möter varandra som de är, i ett levande samspel, utan påtvingade egen-
skaper eller förväntningar. Ett mellanmänskligt möte är således ett möte som karaktäriseras av att 
inte tillskriva något eget eller sig själv på den Andre, för gör man detta reduceras den äkta dialogen 
till teknisk dialog. Det blir därför uppenbart att mötet måste utgå från att människorna accepterar 
varandra som unika varelser, fria från förutbestämd form. Buber (2004/1954) gör i detta samman-
hang därmed skillnad på ”väsenmänniskan” och ”bildmänniskan” (s. 29). Det mellanmänskliga 
mötet strävar efter att frambringa människans innersta väsen, till skillnad från möten som utgår 
från på förhand givna bilder och förväntningar av vad subjektet kan tänkas vara – när den äkta 
dialogen ersätts av en teknisk dialog eller monolog förklädd till dialog. Det mellanmänskliga mötet 
definieras här som den direkta upplevelsen av den Andre, vilket innebär att ett möte kan innefatta 
delar som är av mellanmänsklig karaktär trots att inte helheten av mötet har det. Ett mellanmänsk-
ligt möte förutsätter därför att båda parter relaterar till varandra utifrån sina personliga liv, där 
parterna är och upplever livet i sig självt, till skillnad från möten med objekt, där objektet separeras 
och isoleras från livet. På detta sätt skapas det en närvaro i det levande samspelet mellan dessa 
människor som förenar dem snarare än att isolera dem. Med andra ord behöver människan agera 
spontant och öppet istället för rationellt och förnuftigt för att i sanning kunna möta den Andre. 
Detta, att mötas utifrån sitt innersta väsen med andra, lägger också grunden för att kunna delta i 
vad Buber (2004/1954) kallar äkta samtal.  

Den främsta förutsättningen för ett äkta samtal är att var och en inför sin samtalspartner verkligen menar just 
denna andra människa. Jag upplever att hon till sin existens är en annan; att hon på just detta, för henne unika 
och särpräglade sätt till sitt väsen är annorlunda än jag. Jag accepterar den människa jag står inför, så att mina 
ord kan riktas med största allvar till henne, just till den hon är (Buber, 2004/1954, s. 43). 
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Genom att anknyta till tidigare stycke skulle det äkta samtalet eller den äkta dialogen även kunna 
kallas det mellanmänskliga samtalet. Äktheten och människan kan inte särskiljas, utan är snarare 
förutsättningar för det mänskliga. I det äkta samtalet ingår parterna i en enighet om att utifrån sitt 
väsens unika karaktär kommunicera det som finns att säga om det säregna mötet som uppstår. 
Samtalets viktigaste beståndsdel blir därför närvaro. Motsatsen kan ses tydligt vid ett samtal som 
består av självhävdelser eller relativiseringar utifrån biografiska anekdoter, där det inte längre är 
det direkta och unika mötet som står i fokus utan ämnar istället att befästa en på förhand konstgjord 
konstruktion. Detta samtal tolkar vi som en monolog förklädd till dialog. Ett äkta samtal kräver 
därför av parterna att vad de säger verkligen är ämnat åt den specifika person som står framför 
dem, och inte lika gärna hade kunnat berättas till en generaliserad motpart. Detta innefattar också 
att den personliga närvaron från båda parter betraktas som annorlunda och ny, vilken inte i förväg 
kan ha varit känd, för att samtalet ska kunna inbegripa en genuin nyfikenhet kring parternas bidrag 
till det äkta samtalet. Trots att vi hittills har benämnt personerna i möten parter eller deltagare 
beskriver Buber dem som partners, vilket vittnar om det gemensamma intresset av att personligt 
”sam-tala”. Mötet sker med andra ord i utrymmet mellan ”sam” och ”tala”, i kontrast till att tala 
var och en för sig utifrån olika agendor. På detta vis kräver det också av personerna att bidra med 
sig själv i samtalet, och inte enbart yttranden som härstammar från personen. 
Enligt Buber (2004/1954) kan en människa endast upplevas genom sitt personliga väsens existens, 
eller vara. Buber benämner detta personliga vara som människans ande. Genom att medvetande-
göra den Andres yttranden, med förutsättningen att det är präglat av den personliga anden, uppen-
barar sig en föränderlig och levande person som föregår dessa yttranden. Däremot är detta endast 
möjligt ”först när jag träder i omedelbar och okonstlad relation till den andra, gör henne verkligt 
närvarande för mig” (Buber, 2004/1954, s. 45). Med detta i beaktande blir det därmed irrelevant 
att definiera en person utifrån yttranden, som dessutom begränsar den föränderliga personen till 
fasta konstruktioner. Istället utgör personen ett föränderligt varande som upplevs genom närvaro i 
möten. Buber visar här hur en person måste upplevas för att förstås, vilket beskrivningar och kon-
struktioner inte förmår att åstadkomma. Därför krävs en personlig närvaro i möten för att ett äkta 
samtal ska vara möjligt.  
 
Utifrån redogörelsen ovan om de aspekter som binds samman i ett möte utkristalliseras två distinkt 
skilda förhållningssätt kring hur en människa kan möta en annan människa. Buber (2004/1954) 
kallar dessa förhållningssätt för ”Jag-Du” och ”Jag-Det”. Det förstnämnda utgör förutsättningen 
för att kunna delta i mellanmänskliga möten och äkta samtal. I relationen ”Jag-Du” möter männi-
skan någon, eller något, utifrån sitt personliga väsen i syfte att till fullo uppleva det väsen, eller 
ting, som står inför henne och att därmed kunna frigöras från sociala konstruktioner. Buber 
(1994/1923) lägger vikt vid relationen, och att relationen upprättas genom språket, varpå männi-
skan själv förändras utifrån vilket ordpar som används i kommunikationen. Genom att uttrycka 
”Du”, oberoende av om det uttryckligen uttalas eller endast karaktäriserar förhållningssättet, ingår 
”Jag” i skapandet av relationen, vilket sedermera också ger förutsättningar för det direkta mötet. 
”Jag” är därför inte intresserad av att begreppsliggöra, förklara eller samla erfarenheter av något 
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annat, utan är fullt upptagen med att leva och förändras i nuet genom relationen. Om ”Du” åter-
erinras eller beskrivs efter eller utanför mötet är det inte längre ”Du”, utan har då övergått till en 
erfarenhet bland erfarenheter och transformeras således till ett ”Det”. Relationen ”Jag-Du” har 
därför en särskild betoning på det emancipatoriska, i hopp om att tillåta och uppmuntra den nyfi-
kenhet som inbegrips i det spontana och föränderliga levandet. 
 
Relationen ”Jag-Det”, å andra sidan, är i första hand påtvingande och begränsande till sin karaktär. 
Buber (1994/1923) betonar dock att denna relation inte i sig självt är sämre eller mindre önskvärd 
än ”Jag-Du”-relationen, utan att den är användbar i vissa möten. Den påtvingande och begränsade 
karaktären kommer av att relationen effektiviserar möten och, istället för att skapa upplevelser, 
möjliggör standardiserade interaktioner. Genom denna typ av tekniska dialog reduceras den Andre 
till ett objekt, en måltavla för mina beskrivningar, en knytpunkt för mina iakttagelser. Tydligheten 
i hur människan övergår till objekt i relationen syns tydligt när ”Jag” står i fokus, särskilt beträf-
fande möten som faller under monolog: ”Jag iakttar något. Jag förnimmer något. Jag har en före-
ställning om något. Jag vill något. Jag känner något. Jag tänker något” (Buber, 1994/1923, s. 9). 
Alla dessa erfarenhetsgrundande handlingar leder upplevelsen bort från ”Du” till ”Det”, från ett 
levande samspel till ett begreppsliggörande och ett konstruktionsbefästande.  

Pedagogiskt ledarskap och äkta dialog 
Om det är genom äkta dialog som människan blir till som en jämlik bland jämlikar, frågar vi oss 
om det är möjligt för en ledare och medarbetare – eller som i vårt fall en kollega som leder andra 
kollegor i en högskolepedagogisk verksamhet – att uppfatta varandra som jämlika. Här är Buber 
något tvetydig. Å ena sidan säger Buber att detta inte är möjligt, samtidigt som han å andra sidan 
säger att det finns ett utrymme för jämlika relationer att uppstå, även om de inte är bestående. 
I ett avseende är det inte möjligt för jämlika relationer att uppstå i institutionella miljöer, eftersom 
obalansen mellan exempelvis en läkare och en patient inte kan upplösas. Läkaren kan göra något 
som patienten inte kan göra och därför kan denna relation inte vara jämlik. Relationen är inte 
reciprok, även om läkaren vill att patienten ska få vara den hon är, men patienten å sin sida har 
inget intresse av att låta läkaren bli det hon är, utan patienten vill bara bli frisk (Buber, 1998, s. 
159-160, i Ashman & Lawler, 2008, s. 263). Sett i ett undervisningsperspektiv har deltagaren inget 
behov av att låta den pedagogiska ledaren bli den hon är, eftersom deltagaren är där för att lära sig 
det hon behöver för att utvecklas som lärare, oavsett om den pedagogiska ledaren vill få deltagaren 
att bli den hon är eller inte. I detta sammanhang står, enligt Bubers sätt att resonera, det sociala 
livet, konventioner eller regler i vägen för det mellanmänskliga (Buber, 2004/1954). 
En relevant fråga att ställa i detta sammanhang är om det är möjligt att upprätta och upprätthålla 
en jämlik relation mellan kollegan som undervisar andra kollegor och de kollegor som undervisas 
av sin kollega. För det första är vissa högskolepedagogiska kurser obligatoriska, för anställnings-
barhetens skull, och dess syften och lärandemål är satta på förhand, och den kollega som är satt att 
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leda pedagogisk utveckling av sina kollegor är en bedömande och betygsättande lärare samt spe-
cialist på sitt område. Även om det kollegiala samtalet flyttas till organisationen som helhet finns 
det vissa dominerande strukturer som inte får glömmas bort, såsom maktfördelning inom organi-
sationens struktur, organisationens syfte, struktur och målsättning i relation till medarbetarnas vil-
jor, attityder och behov.  
 
Om relationen mellan den pedagogiska ledaren och deltagaren (som samtidigt är kollegor) inte kan 
vara jämlik, vad har vi då för anledning att använda Buber för att förstå den pedagogiska ledarens 
relation till sina deltagare? Som vi nämnde ovan är Buber tvetydig i denna fråga, men det är just 
tvetydigheten som gör det möjligt för oss att använda Buber för att förstå ledarskapets existentiella 
dimensioner. Om det finns en förutsättning att erkänna den Andre som jämlik är det också möjligt 
att acceptera henne som den hon är, oavsett olikhet också inom en institutionell miljö. Hon är den 
hon är, men relationen är tillfällig och kan inte ses som ett stadium i mänsklighetens utveckling. I 
detta sammanhang utesluter det mellanmänskliga inte det sociala (Buber, 2004/1954). Eftersom 
det mellanmänskliga finns i dialogen och inte ska ses som psykologisk blir Bubers dialogfilosofi 
en utmaning för det som kallas för ”psykologisk distans”, där ledaren upprättar en distans mellan 
sig själv och sina medarbetare för att tydliggöra sin roll eller sitt uppdrag. Ledaren behöver också 
utveckla en ”psykologisk närhet” för att få sina deltagare att erhålla en känsla av samhörighet och 
gemensam identitet (Ashman & Lawler, 2008, s. 263-264). Frågan är hur nära en ledare vill 
komma sina deltagare och en sådan fråga borgar inte väl för existentiell kommunikation och leder 
knappast till äkta dialog eller en känsla av jämlikhet. 
  
De pedagogiska implikationerna för högre utbildning som Bubers dialogfilosofi bidrar med är att 
lärandet inte ligger i tingen eller när vi skapar tingen, utan lärandet ligger mellan oss och det som 
kan hända. Detta sker när den pedagogiska ledaren blir medveten om personen och inte hennes 
persona. Vi vill dock tydliggöra att det perspektiv vi framfört i det här kapitlet inte har handlat om 
att utveckla metoder för högskolepedagogisk verksamhet, utan snarare presentera ett förhållnings-
sätt som berikar mötet mellan människor i en organisation. I vårt fall handlar det om kollegan som 
är satt att leda och utveckla någon form av pedagogisk praktik, inom ramen för kollegornas kom-
petensutveckling. Bubers dialogfilosofi öppnar nya vägar för utveckling och lärande, där det gäller 
att skapa en balans mellan uppdrag och öppenhet samt mellan tillstånd och stunder. I detta avse-
ende menar vi att en av dialogfilosofins främsta implikationer för högre utbildning är att den pe-
dagogiska ledaren dels blir mer medveten om sitt ledarskap och dess olika dimensioner, dels blir 
mer medveten om mellanmänskliga relationers betydelser för det pedagogiska ledarskapet och 
deltagarnas utveckling. 
 
I en konkret undervisningssituation gäller det med andra ord att upprätthålla en balans mellan kur-
sens lärandemål och interaktionen mellan deltagarna. Om fokus på att uppnå lärandemålen blir för 
stor reduceras relationen mellan ledare och deltagare till en teknisk dialog. Även om kursledaren 
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tillsammans med deltagarna diskuterar kursens innehåll handlar det först och främst inte om dis-
kussionen som sådan, eller att göra deltagarna delaktiga. Det handlar för kursens ledare om att 
genom exempel och handledning få deltagarna att förstå och tillgodogöra sig kursens innehåll och 
därmed visa att deltagarna uppnått dess lärandemål, även om vägen dit kan te sig olika för kursens 
deltagare. Om den pedagogiska ledarens förståelse av sitt uppdrag är att, i egenskap av expert, 
försöka överföra sin kunskap till deltagarna för att de på bästa sätt ska uppnå kursens på förhand 
satta lärandemål, är dialogen inte längre teknisk utan, det som Buber benämner monolog förklädd 
till dialog. I detta fall handlar det för ledaren om att övertyga deltagarna om att svaret på frågorna 
är korrekta och att vägen till kursens lärandemål endast kan vara en och densamma. Skillnaden 
mellan teknisk dialog och monolog förklädd till dialog kan beskrivas på följande sätt: I det först-
nämnda exemplet utvecklas svaren på frågorna och vägen mot lärandemålen med hjälp av ledarens 
handledning. Precis som vägen mot lärandemålen kan se olika ut, finns det utrymme för olika 
tolkningar eller svar på en och samma fråga. I det andra exemplet har ledaren redan svaret innan 
frågan är ställd och ledarens roll blir att få in deltagarna i den på förhand utstakade vägen mot 
kursens lärandemål. Problemet är att om den pedagogiska ledarens funktion primärt blir att arbeta 
för att vissa uppsatta mål ska nås handlar det inte om äkta dialog. Dialogen blir istället i bästa fall 
teknisk och i sämsta fall en monolog förklädd till dialog. Även om det finns en större öppenhet för 
deltagarna i det första exemplet kännetecknas relationen mellan ledare och deltagare av ”Jag-Det”, 
där det inte finns något utrymme för en ”Jag-Du”-relation. Detta innebär att den existentiella sidan 
av ledarskapet inte får utrymme att träda fram och därmed sker heller inget mellanmänskligt möte 
mellan ledaren och deltagarna. De möts därmed inte som dem de är.  
 
Förutsättningarna för att ett mellanmänskligt möte kan ske är för det första att den pedagogiska 
ledaren och deltagarna erkänner varandra som de är och att mötet inte förstås som ett stadium i 
deras utveckling, utan som en stund som öppnar upp för en ömsesidig utveckling. Här befinner sig 
den pedagogiska ledaren både i relationerna ”Jag-Det”, i sin egenskap av expert och i relationen 
till deltagarna, och ”Jag-Du”, i egenskap av människa och i det direkta mötet med den Andre. Det 
är i denna vardagliga undervisningssituation som det pedagogiska ledarskapet ges en existentiell 
innebörd tack vare den sociala kontexten och dess deltagare, förutsatt att ’vi lever innan vi vet’. 
Vi har i detta kapitel utmanat dominerande idealtyper av ledarskap genom att använda Bubers 
dialogfilosofi, där idealtypernas relation mellan ledare och deltagare aldrig kan vara något annat 
än ”Jag-Det”. Vi har också visat, med hjälp av Buber, att de former av dialog som framträder inom 
dessa idealtyper är antingen teknisk eller monolog förklädd till dialog. Eftersom dessa idealtyper 
existerar före det faktiska ledarskapet finns det med andra ord inte något utrymme för det mellan-
mänskliga och den äkta dialogen. I detta avseende blir dialogfilosofin ett gott komplement till 
ledarskapets vedertagna, men sällan utmanade, idealtyper.  
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Universitetsläraren som reflekterande praktiker: Reflektion och 
transformation som professionella redskap 
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Abstract 
Syftet med den här artikeln är att rikta ljuset mot vår egen praktik som universitetslärare, att ana-
lysera våra egna, ofta omedvetna, ideal och förgivettaganden samt att reflektera över på vilka sätt 
det påverkar undervisningssituationen. Vi vill också bidra med kunskap till det högskolepedago-
giska fältet. Empirin består av exempel från vår egen undervisningserfarenhet, och vi analyserar 
dem med hjälp av begreppen reflektion-i-handling och reflektion-över-handling, samt transforma-
tivt lärande.  

Inledning 
Den här artikeln har som problemområde reflektion och lärande i universitetslärares arbete. Det vi 
undersöker är relationen mellan vad vi som universitetslärares tänker och planerar och vad vi sedan 
faktiskt gör. Texten är också sprungen ur en önskan om att teoretisera den egna erfarenheten, som 
ett led i ett professionellt förhållningssätt som universitetslärare. Vi är båda lärare och forskare i 
ämnet pedagogik och har omfattande kunskaper om lärande och om vad som krävs för att skapa 
goda lärmiljöer. Vi har dock en misstanke om att vi inte alltid efterlever våra kunskaper och ideal 
i handling i mötet med studenter. Det huvudsakliga syftet är att teoretiskt reflektera över vår egen 
praktik som universitetslärare, att analysera våra egna, ofta omedvetna, ideal och förgivettaganden, 
samt på vilka sätt dessa påverkar undervisningssituationen. Vi kommer också som en del av våra 
slutsatser att diskutera på vilka sätt en analys av våra egna ideal och vår egen praktik kan bidra till 
andra lärares och forskares praktik, samt till det högskolepedagogiska forskningsfältet. Vi använ-
der i texten exempel från vår egen erfarenhet som underlag för reflektion. Under våra diskussioner 
om olika erfarenheter blev vi varse en del av de ideal vi omhuldar, och förgivettaganden som styr 
vårt handlande. Det kan också hindra oss att se vårt eget handlande i möten med studenter, ur olika 
perspektiv. Att på detta sätt reflektera över och teoretisera kring våra erfarenheter menar vi kan 
utgöra ett bidrag till kollegial utveckling. Den här texten kan också ses som ett inlägg i den  
diskussionen. 
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Teoretiska begrepp 
För att analysera våra exempel har vi valt begrepp från två teorier, den reflekterande praktikern 
samt transformativt lärande. Vi gör först en kort genomgång av begreppen, och sedan diskuterar 
vi hur begreppen hänger samman med varandra. 

Den reflekterande praktikern 

Med Deweys pragmatiska teori om reflektion och kunskap som grund utvecklade Schön (1983) 
begreppet den reflekterande praktikern genom att studera hur lärare tänker i handling. Begreppet 
har under flera årtionden använts inom aktionsforskning kring lärares arbete i skolan. Avsikten 
med denna form av angreppssätt och teoretisk analys är att skapa nya former av kunskap och ut-
veckling av praktiken, genom att lyfta reflektion som ett professionellt redskap (se t ex Goodson 
& Hargreaves, 1996; Meierdirk, 2016; Brookfield, 2017). För oss framstår det som relevant att 
tillämpa begreppet den reflekterande praktikern i vår egen praktik, då det ger verktyg för att kritiskt 
granska och förhålla sig till den egna undervisningen. 
 
I ett pragmatiskt perspektiv görs ingen skillnad mellan tänkande och handlande; i samspel med 
varandra skapar de möjligheter till nytt kunnande (jfr Dewey, 1933). Tänkande i sig är inte en källa 
till kunskap, inte heller till handlande. För att handlande ska kunna leda till kunskap krävs reflek-
tion, i Schöns (1983) termer ett reflekterande tänkande. Handlande och tänkande relateras därför 
till erfarenhet och aktivitet, och således är det mer korrekt att skriva om kunnande (eng. knowing) 
snarare än kunskap (eng. knowledge). Den reflekterande praktikern syftar i Schöns begreppsvärld 
på det reflekterande tänkande som lärare bör utveckla för att skapa ny kunskap eller snarare ut-
veckla sitt kunnande. Reflekterande tänkande finns enligt Schön (1983) i två former: reflektion-i-
handling (eng. reflection-in-action) respektive reflektion-över-handling (eng. reflection-on-act-
ion). Reflektion-i-handling syftar på de outtalade tankeprocesser som relateras till handlande, och 
som justerar och utvecklar praktiken kontinuerligt. Reflektion-i-handling transformerar vårt hand-
lande och tänkande medan vi är i situationen (Molander, 2000). Reflektion-över-handling är lära-
rens medvetna, retrospektiva analys av det egna handlandet som kan leda till att erfarenheter om-
vandlas till kunskap/kunnande, som i sin tur syftar framåt till nytt handlande och förnyad reflekt-
ion-i-handling (Schön, 1983; Leitch & Day, 2006). Reflektion som professionellt redskap är an-
norlunda uttryckt en kontinuerlig och medveten process som syftar till att identifiera och 
kontrollera rimligheten i de antaganden som lärare gör (Brookfield, 2017). 
 
Enligt Dewey (1933) ger reflektion en etisk grund att stå på. Det som definierar en reflekterande 
praktiker är lika mycket ett förhållningssätt och attityder till praktiken, som det är en vilja att för-
bättra praktiken. Leitch & Day (2000) poängterar att det inte är förbättring i bemärkelsen nytto-
maximering, snarare handlar det om en bredare förståelse av jaget och av utbildningens moraliska 
och samhälleliga värde.  
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Lärande som transformation 

Det transformativa lärandet handlar om de processer i vilka en person skiftar perspektiv och på så 
vis ändrar sitt handlande, sina förgivettaganden och föreställningar om sig själv och världen 
(Mezirow, 2000; Wilhelmson, 1998). Perspektivförändring sker genom att i samtal med andra kri-
tiskt granska egna och andras förgivettagna föreställningar. Lärandet sker i en social interaktion; i 
dialog med andra går det att få syn på strukturer som hindrar tanke och handling. En medvetenhet 
om hindrande strukturer leder till att i förlängningen kunna ändra på sina handlingar. Det transfor-
mativa lärandet innebär att genomgripande förändra meaning perspectives (grundläggande före-
ställningar) inte bara meaning schemes (åsikter) (Mezirow, 2003). Åsiktsvanor som exempelvis 
förväntan, är lättpåverkade, ytliga och utbytbara. De genererar handlingsbanor för tankar, känslor 
och hur man bedömer sig själv och andra. Grundläggande föreställningar, våra tolkningsvanor, är 
djupt förankrade och vi har lärt oss dessa genom att den omgivande kulturen internaliserats i oss 
och blivit en del av vars och ens självuppfattning och världsbild. Att ändra grundläggande före-
ställningar är svårare än att ändra åsikter.  
 
I det här perspektivet är lärande alltså inte enbart en individuell process, utan också en kollektiv. 
För att komma åt förgivettagna sanningar som vi fått genom socialisation med vår omgivande 
kultur behöver vi en öppen kommunikation med andra. En öppen dialog menar Mezirow (2000; 
2003) är att vara informerad och fri från tvång, vad man ska eller inte ska göra. Det krävs också 
en öppenhet för andras idéer och empati, att kunna värdera det som sägs objektivt, liksom en för-
måga att kritiskt reflektera över egna och andras föreställningar, samt att det finns en vilja att 
förstå, komma överens och acceptera vad man kommit fram till. I perspektivet görs skillnad mellan 
olika nivåer av reflektion (jfr Wilhelmson, 1998). Vi tar i den här texten fasta på begreppet kritisk 
reflektion. Det innebär ett fokus på egna ideal och förgivettaganden i både inre och yttre processer. 
Kritiskt reflekterande är arbetskrävande och omvälvande, eftersom det förändrar individens för-
givettaganden, ett lärande som leder till bättre självförtroende med hjälp av nya insikter och kun-
skaper. I teorin finns också begreppet kritisk självreflektion, vilket handlar om att lyfta reflektionen 
till en mer abstrakt nivå, och reflektera över sina meaning perspectives på ett sådant sätt att de 
också kan förändras. Enligt vår tolkning behöver den kritiska reflektionen göras först, vilket är 
skälet till våra val av begrepp i föreliggande text. 
 
Ett transformativt lärande innebär att kritiskt granska både inåt och utåt. En inre kritisk granskning 
är att få fatt i de egna föreställningarna och en yttre kritisk granskning är att vara kritisk till de 
ämnesspecifika kunskaperna som ska förmedlas i undervisning (Wilhelmson, 1998). Det transfor-
mativa lärandet utvecklas i flera steg. Ett första steg är att uppfatta ett dilemma, det andra steget är 
att se nya alternativ som man sedan reflekterar över för att kunna jämföra olika perspektiv med 
varandra, för att kritiskt granska sig själv. I detta steg är det möjligt att uppfatta att det egna dilem-
mat delas med kollegor som har samma eller liknande problematiska frågeställningar som de re-
flekterar över. Det kan både röra egna föreställningar om hur undervisning ska bedrivas, inre 
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granskning, som hur olika kunskapsmoment kan erbjudas till studenter, yttre granskning. De föl-
jande stegen i det transformativa lärandet är att utforska möjlighet till nya handlingar, skaffa kun-
skap och öva upp nya förmågor för att kunna genomföra arbetet på ett nytt sätt, vilket i sin tur 
innebär ett övande och reflekterande som bygger upp kompetens och självförtroende. Möjlighet 
till att ändra agerande både i tanke och handling handlar om att i dialog med kollegor dela erfaren-
heter och diskutera olika situationer, val och ställningstaganden. På så sätt uppnås till sist det sista 
steget i det transformativa lärandet, att nya handlingar blir integrerade och arbetet utförs på ett nytt 
sätt (Wilhelmson, 1998; Mezirow, 2009).  

Reflektion och transformation 

Vi ser transformativt lärande och de begrepp som ingår i teorin som ett medel för att kunna reflek-
tera i och över handling. Teorin om transformativt lärande har ett släktskap med teorin om den 
reflekterande praktikern i vår tolkning, genom ett gemensamt fokus på reflektion och handlande 
som sammanlänkade processer för att möjliggöra förändring och nytt kunnande. Lärande kan i de 
här teorierna förstås som utfall av reflektionen; en reflekterande praktiker lär och utvecklas genom 
reflektion (Meierdirk, 2016). Lärande som transformation har dock ett tydligare fokus på både inre 
och yttre aspekter av kritisk självreflektion och tillför en kollektiv, kollegial dimension som saknas 
i idén om den reflekterande praktikern, eller som åtminstone inte är uttalad. Som vi kommer att 
återkomma till senare menar vi att lärare behöver ett kollektiv runt sig för att kunna reflektera 
kritiskt i och över handling, och för att kunna artikulera sina ideal.  

Introspektiv reflektion som metod 
De belysande exempel vi valt att använda oss av i den här texten har vi bearbetat med en form av 
aktionsforskning som kan kallas introspektiv reflektion. Metoden går i korthet ut på att använda 
sina egna erfarenheter som empiri, och behandla det genom teoretisk reflektion för att skapa ny 
kunskap. Att utveckla den egna praktiken och handla i enlighet med sina övertygelser kräver analys 
av egna handlingar. Enligt Whitehead (i Leitch & Day, 2000) har lärare både explicita och impli-
cita ideal, men misslyckas ändå med att omsätta dem i praktiken. Läraren kan till och med agera i 
konflikt med sina ideal. Gibson (1998) problematiserar lärarens handlande utifrån explicita och 
implicita ideal i en studie med introspektiv reflektion som metod. I en analys av sig själv som 
universitetslärare tar författaren upp flera exempel där hennes handlande i undervisningssituat-
ioner på olika sätt har skapat villkor för studenters handlande och lärande. Gibson använder det 
antropologiska begreppet compact of silence för att beskriva det rum som skapas i situationen, där 
vissa saker kan sägas och andra inte. I en compact of silence är vissa saker underförstådda, och 
villkoren efterlevs utan att de har artikuleras och utan att de nödvändigtvis handlar om medvetna 
ramar. Det som inte kan sägas blir ett verbalt vakuum. Ett exempel är från en undervisningssitua-
tion där en student beskriver känslor om att ha en annan hudfärg än flertalet. Gibson hanterade 
detta genom att själv berätta att hon blivit retad för fräknar och övervikt när hon var liten, och ber 
de andra studenterna att fundera över när de känt sig utanför. I efterhand slogs hon av att hon, i sin 
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iver att vara empatisk och skapa förståelse, jämställde sina erfarenheter av att bli retad med erfa-
renheten av att ha en annan hudfärg och bli annorlunda bemött. Utan att det var avsikten skapades 
en compact of silence som uteslöt erfarenheter av att ha en annan hudfärg. Hennes agerande, som 
lärare, kan ha försvårat för den här studenten eller andra med liknande erfarenheter, att lyfta de 
erfarenheterna i undervisningssituationer framöver. Vidare menar Gibson att hon styrde från bort 
en diskussion om skillnader och ojämlikhet på ett sätt som gick emot hennes undervisningsideal: 
att bjuda in och tillåta studenters erfarenheter att ta plats i undervisningen. Detta sätt att analysera 
det egna handlandet genom introspektiv reflektion har inspirerat vårt tillvägagångssätt.  
 
Metoden, introspektiv reflektion, kan kritiseras för att vara alltför subjektiv och ha ett för stort 
fokus på individen (Leitch & Day, 2000). Denna risk hanterar vi dels genom att föra en kontinu-
erlig dialog med varandra, dels genom att använda våra valda analysbegrepp. Genom att hantera 
den introspektiva reflektionen gemensamt och analysera med begrepp som lyfter från det indivi-
duella, menar vi att vi inte bara ägnar oss åt subjektiv reflektion utan också en kollegial reflektion. 
Exemplen är skrivna i jag-form, eftersom de är hämtade från våra respektive erfarenheter. Vi har 
valt att skifta subjektsform från ”vi” till ”jag” i dessa avsnitt, vilket ligger i linje med metoden, 
men vill poängtera att beskrivning och analys är ett gemensamt arbete. 
 
För att ta fram exempel att arbeta med diskuterade vi erfarenheter med varandra. Vi har runt 15 
års erfarenhet vardera av att undervisa i högre utbildning och har därmed en rik bas av erfarenheter 
att utgå ifrån. Var och en skrev sedan ner ett antal undervisningssituationer som på något sätt varit 
svåra för oss att få klarhet i på egen hand. Nästa steg var att diskutera våra exempel gemensamt, 
och pröva dem i relation till våra teoretiska begrepp. Därefter valde vi ut två exempel, ett från oss 
var, med hjälp av följande kriterier: exemplen ägde rum under vanligt förekommande undervis-
ningsformer, de har med våra implicita och explicita förgivettaganden att göra, och vi var när 
situationerna inträffade osäkra på vad det var som fick saker att utvecklas på det sätt de gjorde. 
Det handlar om situationer där vi inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det var i vårt eget hand-
lande som bidrog till en reaktion eller interaktion, situationer där något var oartikulerat för oss 
själva, men där vårt handlande satte upp villkor för vad som var möjligt att säga och göra. Våra 
valda exempel är av olika karaktär, ett är konkret och det andra mer abstrakt. Båda belyser olika 
aspekter av vår praktik. 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet av vår introspektiva reflektion kring våra undervisningsex-
empel. Varje exempel presenteras för sig, följt av en teoretisk analys, och vi har valt att kalla dem 
"pannkakssmeten" och "på osäker mark".  
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Pannkakssmeten 

Det första exemplet är hämtat från en kurs som handlar om arbetsliv och som ges på tredje terminen 
i ett tvärvetenskapligt program, där studenterna bland annat läser pedagogik. I denna kurs träffar 
jag studenterna vid tre tillfällen. Vid första undervisningstillfället blir studenterna informerade om 
att de förväntas göra sig delaktiga i undervisningen. Exemplet hämtas från det tredje och sista 
undervisningstillfället med ett innehåll som handlar om att lära i arbetslivet. Undervisningen inleds 
med att studenterna själva får fundera över hur de ser på sin lärsituation. I nästa steg får de berätta 
hur de ser på sin situation, med några kort ord som skrivs på tavlan. Undervisningen fortsätter med 
att vi relaterar deras situationer till olika teorier om lärande, som jag realiserar genom att hänvisa 
till studenternas ord som står på tavlan. Ett annat moment i undervisningen är att studenter får 
berätta hur de gör sin pannkakssmet och vad de gör om pannkakorna inte blir bra. Framför allt vill 
jag få dem att berätta hur de vet vad de ska lägga till i smeten för att få pannkakorna bra och varför 
de vet det. Deras pannkakserfarenheter är ett pedagogiskt grepp för att synliggöra hur ett lärande i 
arbete kan ske, och går att relatera till hur ett omedvetet reflekterande kan beskrivas teoretiskt. 
 
Den aktuella undervisningen har jag genomfört vid ett flertal tillfällen och är ett exempel på lyckad 
undervisning på flera sätt. Det är tydligt vad jag ska göra, hur och varför, och studenterna är för-
beredda på att de förväntas vara delaktiga. Första gången jag genomförde detta pass gav det mig 
positiva erfarenheter som jag tog med mig till nästa kursgrupp och deras undervisning om att lära 
i arbetet. Samma undervisningsupplägg har sedan haft olika utfall med olika studentgrupper och 
upplevts av mig som mer eller mindre lyckade. I arbetet med den här texten har jag reflekterat över 
varför min upplevelse skiftar, trots att undervisningen innehåller samma moment. Hur kan det 
komma sig? 
 

Positiva erfarenheter som hinder för reflektion-över-handling 

För att försöka ge svar på frågan ovan, behöver några olika reflektioner göras. En första reflektion 
handlar om varför ett lyckat tillfälle kanske inte blir lika lyckat vid en reprisering. Eftersom erfa-
renheterna var goda, har en djupare reflektion-över-handling uteblivit. Det fanns inget behov, ef-
tersom allt hade gått bra. Det kan i sin tur hindra möjligheter till förnyad reflektion-i-handling. I 
diskussion med min medförfattare blev jag varse att reflektion-över-handling både inför och efter 
ett arbetsmoment ökar medvetenheten om vad som var bra, varför och hur. Det skapar också en 
möjlighet att handla och tänka annorlunda nästa gång. En möjlig analys är att det kanske inte går 
att återskapa ett undervisningstillfälle som fallit väl ut, om det inte sker en reflektion-över-hand-
ling. En kritisk reflektion behövs för att förbli uppmärksammad på vad som händer i rummet och 
för att kunna förändra mitt handlande. Mina tidigare erfarenheter kan ha hindrat mig i mina hand-
lingar. 
 
Reflektion-över-handling och reflektion-i-handling handlar om kritisk reflektion, som riktar sig 
både inåt och utåt. En inre riktad kritisk reflektion är att våga ifrågasätta mina förgivettaganden 
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om hur undervisning ska se ut. Jag behöver också kunna sätta mitt agerande i perspektiv. Reflek-
tion över eget agerande kan vara svårt att åstadkomma på egen hand. På så vis blir studenter viktiga 
för mig som lärare att för kunna få syn på mina handlingar. Reflektioner som bygger på studenters 
återkoppling på mitt agerande och min egen upplevelse av undervisningen, gör det möjligt för mig 
att kritiskt reflektera och ifrågasätta mitt undervisningssätt. Kollegor har också betydelse för att 
påbörja reflektion. Istället för att få en enbart positiv respons när jag berättar att undervisning gått 
bra, kan en nyfiken fråga om varför sätta igång min reflektion-över-handling. Målet med under-
visningen är att studenterna ska nå ett ökat kunnande om att lära i arbete. En inre kritisk reflektion 
är att jag brustit i tydlighet för mig själv och studenterna om vad undervisningen skulle handla om 
och hur vi tillsammans skulle genomföra den.  
 
En kritisk reflektion som riktar sig utåt, är hur kunskapsstoffet kan inhämtas av studenterna. Ett 
sätt att inhämta lärostoffet är att diskutera med andra om hur de har förstått innehållet (Wilhelm-
son, 2004). Från ett lärarperspektiv blir en kritisk reflektion om och hur studenter fick möjlighet 
att dela erfarenheter med varandra och om de i så fall förstod varför de skulle göra det. En kritisk 
fråga att ställa sig är om och hur innehållet blivit realiserat så det möjliga kunskapandet undervis-
ningen erbjöd blir möjligt att använda för studenter i andra kontext.  

På osäker mark 

Det andra exemplet är hämtat från en kurs som handlar bland annat om identitet i ett intersektion-
ellt perspektiv som relateras till pedagogiska processer i arbetslivet. Det intersektionella perspek-
tivet ifrågasätter många ”självklarheter” om kategorier som exempelvis kön, etnicitet, klass, ålder, 
sexualitet men ifrågasätter också själva kategorierna. Perspektivet pekar på maktobalans och 
ojämnt fördelande av privilegier och hur detta ofta är dolt för de som tillhör majoriteteten.  
Innehållet i kursen innebär att studenterna behöver fundera över hur de ser på sig själva och på 
andra utifrån sina egna förgivettaganden. Under kursen arbetar vi med analys av bland annat film-
er, men studenterna uppmuntras också att fundera över sig själva och vi diskuterar deras syn på 
identitet under seminarier. Eftersom det intersektionella perspektivet på identitet tydligt avviker 
från och kritiserar det mer vedertagna vardagspsykologiska perspektivet på identitet uppfattas in-
nehållet ofta som svårt och lite kontraintuitivt av många studenter. Kursen kan sägas utgöra osäker 
mark för många studenter.  
 
Under kursens gång har vi ett antal seminarier i mindre grupper där studenter har förberett sig 
genom att läsa och skriva ner sina reflektioner och sedan diskuterar vi gemensamt. Min ambition 
som lärare är att alla ska komma till tals, att olika erfarenheter ska få höras och att det ska vara 
högt i tak. Så långt upplägg och innehåll i kursen. Under många seminarier har jag som lärare 
upplevt en sorts stumhet i diskussionerna. Att studenterna vill förstå de begrepp som ingår i kursen 
är självklart och tar stor plats i diskussionerna. Men många gånger verkar viljan att förstå att stanna 
vid att kunna ge en enkel definition av begrepp utan att egentligen reflektera över vad det betyder 
i praktiken eller vilka konsekvenser ett sådant synsätt får i ett professionellt sammanhang. Min 
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upplevelse har också varit att många studenter av olika anledningar inte vill ge sig ut på osäker 
mark i sina tolkningar. Det verkar finnas ett motstånd mot det som är okänt och en ovilja att sätta 
det man tror är sant på spel i seminariediskussionerna. Som lärare upplever jag detta som frustre-
rande. Jag går till seminariet med ett ideal om en diskussion där alla är aktiva utifrån sina förut-
sättningar, där vi gemensamt ska gå in i de teoretiska begreppen och applicera dem på oss själva 
fritt och öppet. Det ska sägas att i varje kurs finns studenter som vill diskutera på detta sätt, men 
de är ofta i minoritet. Seminarierna får ofta en mer praktisk inriktning med fokus på att studenterna 
ska greppa perspektivet tillräckligt väl för att ”klara tentan”. Vad är det som händer här? Vad i 
mitt handlande gör att det som sker under seminarierna avviker så pass från det som är mitt ideal 
och mina förväntningar? 

Egna ideal som hinder för reflektion-i-handling 

För att svara på frågorna som ställdes ovan, och för att försöka komma djupare i vad det är som 
sker i de här seminarierna, behöver analysen göras i flera steg. Den reflektion jag hittills gjort i-
handling har visserligen följts av en reflektion-över-handling, men inte på ett sådant sätt att jag har 
kunnat förändra min praktik i någon större utsträckning. 
 
I samtal med min medförfattare och med hjälp av våra teoretiska begrepp har jag fått syn på några 
saker kring mina egna ideal och förväntningar som pockar på vidare behandling. I beskrivningen 
av exemplet ovan kan jag se att i mitt sätt att beskriva kursinnehållet finns inbyggt en förväntan 
om att innehållet i sig ska vara omvälvande och förändra något hos studenterna. Dels för att det 
ligger i det perspektiv som kursen behandlar, dels för att det ligger i pedagogikämnets natur att på 
olika sätt ge nya infallsvinklar på kända fenomen. I botten finns kanske också en ton av min egen 
process som student på grundnivå. Att studera pedagogik var för mig en transformativ process. 
Mitt ideal i det här fallet kan alltså sägas innehålla en förväntan om att studenter ska genomgå en 
transformation, och inte bara yttre, kunskapsmässigt utan också som en inre, kritisk reflektion (jfr 
Wilhelmsson, 1998).  
 
Mina ideal möter en verklighet i undervisningssituationen, där studenter som individer har många 
olika intentioner och förväntningar. En del läser utbildningen för att de vill ha den formella merit-
en, för att kunna få ett arbete. En del har andra föreställningar om lärande än jag har. Studenter 
kan inte möta mina ideal och förväntningar eftersom de är outtalade. De förstår inte vad som för-
väntas av dem. Sedan finns det studenter som både vill och kan ge sig ut på osäker mark och sätta 
sig själva på spel. För att svara på frågan om vad det är som händer i situationen, kan det vara så 
att mina och studenternas ideal och förväntningar är olika. Jag har hittills inte klarat att möta dem 
som skiljer sig mest från mina ideal. Min förväntan på studenterna infrias delvis eller inte alls, gör 
att jag går från seminarierna med en känsla av att inte ha åstadkommit det som var min pedagogiska 
tanke med undervisningen.  
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Svaret på den andra frågan, hur jag ska få ideal och handling att närma sig varandra, är åtminstone 
tudelat. Mezirow (2000) skiljer på inre och yttre kritisk granskning, vilket är givande att använda 
i det här exemplet. Dels behöver jag ta med mig insikterna från vår kollegiala reflektion-över-
handling för att förbättra min praktik framöver, en slags yttre kritisk granskning. Dels behöver de 
ideal jag omhuldar genomlysas ytterligare i en inre kritisk granskning. Vad gäller det senare är det 
kanske inte rimligt att ha en förväntan om transformation som ett undervisningsideal. Kanske har 
mina förväntningar lyst igenom så att det skapats en compact of silence (jfr Gibson, 1998) som 
inte tillåter andra sätt att närma sig innehållet och som gör att vissa studenter tystnar.  
 
Vad gäller den yttre kritiska granskningen framstår stöttning av studenterna, så att de kan skapa 
en solid ämnesmässig grund att stå på, som ett mer praktik- och handlingsnära ideal. I pedagogik-
ämnet finns transformativa anslag, eftersom den egna kunskapen/det egna kunnandet hela tiden är 
under utveckling och reflekteras över. Därmed kan den processen explicitgöras för studenterna. 
Om tanken om transformation flyttas till de explicita, ämnesspecifika kunskaperna har studenterna 
en chans att förhålla sig till det som ett ämnesinnehåll och behöver inte ta sig an det som en per-
sonlig förändring. De behöver fortfarande ge sig ut på osäker mark, men inte sätta hela sin värld 
på spel. Chansen finns att ett sådant angreppssätt också skulle minska min frustration som lärare. 

Avslutande reflektion 
I exemplen ovan har vi använt oss själva och varandra för att identifiera och reflektera kring vår 
praktik. Att i någon mån göra sig själv till studieobjekt, eller föremål för reflektion med hjälp av 
andra är en metod för att identifiera och synliggöra den egna praktiken. I Mezirows (2003) termer 
kan det kallas för att identifiera dilemman som inte löst sig i handling, ett steg i transformativt 
lärande. En viktig lärdom vi tar med oss är att andras ögon behövs som stöd för att kunna granska 
och reflektera över den egna praktiken.  
 
I de båda exemplen försöker vi i analysen se nya möjligheter till handling, och vi vill ta detta vidare 
och reflektera över vilka nya handlingar som är möjliga utifrån hur vi har identifierat problemen. 
I exemplet ”pannkakssmeten” så har erfarenheten varit ett hinder att se nya alternativ. Eftersom 
det har fungerat väl har den goda erfarenheten ställt sig i vägen för att reflektera både i- och över- 
handling på nya sätt. Risken är att om man stannar vid att det gick bra, inte reflekterar-över-hand-
lingen kring vad det var som gjorde att det blev bra. När man sedan står inför en ny grupp som 
kanske reagerar helt annorlunda är läraren sämre förberedd att reflektera-i-handling kring det som 
sker. Det hindrar också att se nya alternativ när läraren ställs inför någon form av problem eller 
dilemma. I det transformativa lärandet är möjligheten och förmågan att kunna se och planera för 
nya alternativ ett centralt steg, som bara är möjligt om det föregås av en kritisk reflektion 
(Mezirow, 2003; 2009). Det betonas dock att detta inte är en enkel process; det är krävande och 
ofta känslomässigt tungt att våga se dilemman och finna nya vägar. 
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I analysen av exemplet ”på osäker mark” har vi blivit varse att det finns ett glapp mellan ideal och 
handling, och att en del av problemet som identifierades ligger i lärarens förgivettanden. Att dela 
upp både reflektion-i-handling och reflektion-över-handling, i inre och yttre processer har möjlig-
gjort att se problemet på ett nytt sätt. Istället för att förvänta sig transformation som en inre process 
hos studenterna, som ett resultat av lärande kring kursinnehållet, kan idén om transformation istäl-
let flyttas till det ämnesspecifika innehållet så att studenterna kan ta sig an det som ett stoff. Alter-
nativa handlingar blir möjliga, och även nya sätt att reflektera-i-handling. 
 
Det finns några mer allmänna poänger att göra utifrån våra analyser. En poäng är att oreflekterad 
erfarenhet kan leda till antaganden hos läraren som ställer sig i vägen för förnyad praktik. Ett 
sådant antagande är generalisering av studenter som grupp. Det finns, menar vi, en risk att skulden 
för ett mindre lyckat tillfälle läggs hos de studenter som inte reagerar som läraren vill eller förvän-
tar sig. Vi kan se spår av det i båda våra exempel. Detta kan vara en brist på reflektion-i-handling 
såväl som reflektion-över-handling. Att få syn på att ett av våra förgivettaganden är att se studenter 
som en enhetlig grupp istället för som individer var inte oproblematiskt – ingen av oss trodde att 
vi hade en sådan bild – men den reflektionen har inneburit att nya alternativ har varit möjliga att 
formulera. I och med processen att kritiskt granska både inre och yttre aspekter har en mer komplex 
bild av exemplet vuxit fram, där nya handlingar också blir möjliga. Enligt Mezirow (2003; 2009) 
är integrering av nya handlingar ett steg i det transformativa lärandet. Den gemensamma analys 
som gjorts av exemplet möjliggör för läraren att ta sig an upplägget på ett annat sätt.  
 
Ett sätt att ta sig an upplägg av undervisning på andra sätt, är att med hjälp av de här redskapen 
göra avvägningar kring vad som är viktigast för stunden, respektive i ett längre perspektiv. Om vi 
använder en distinktion mellan yttre och inre granskning, är det möjligt att som lärare särskilja 
granskning av innehåll, det vill säga yttre processer, och granskning av lärarens egen, inre process. 
Det behöver inte vara ett misslyckande å lärarens sida när ett upplägg som tidigare studenter varit 
entusiastiska över inte möts med samma engagemang. Med detta menar vi att de egna, inre idealen 
kanske inte alltid kan ges utrymme i den specifika undervisningssituationen. Att flytta fokus till 
det stoff som behandlas kan innebära att läraren delvis får göra avkall på sina ideal för att kunna 
möta studenterna där de är. De egna idealen kan däremot finnas med i ett längre perspektiv, sett 
över till exempel en hel utbildning. Det är kanske inte alltid möjligt att skapa förutsättningar för 
ett transformativt lärande hos studenter, men de kan få med sig en solid ämnesgrund, ämnets ideal 
kan explicitgöras, och därmed finns utrymme för långa processer, som går utöver den enskilda 
situationen.  
 
Vi ser många vinster i att samarbeta i en sådan här process. Risken med introspektion av det här 
slaget är att de problem som identifieras förstoras. Vi har sett i analysen av våra exempel att vi 
som enskilda individer hade fastnat. Att ta några av stegen i en transformativ process, att bli upp-
märksam på problem eller dilemman, att se nya alternativ och att möjliggöra integrering av nya 
alternativ i en förändrad praktik menar vi på är enklare i en kollektiv process. Det transformativa 
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lärandet och att verka som reflekterande praktiker är tidskrävande och det kan finnas motstånd hos 
en själv att granska sina egna ideal och förgivettaganden. Men som vi visat med våra exempel och 
analyser är det värdefullt att reflektera över både positiva och negativa erfarenheter som ett sätt att 
möjliggöra nya handlingar i praktiken. 

Reflektion och transformation som professionella redskap 
Under arbetet med den här texten har vi reflekterat gemensamt över våra erfarenheter, vilket har 
givit infallsvinklar vi inte sett på egen hand. För att komma åt våra sanningar behöver vi en öppen 
kommunikation med andra, vilket är en del av det transformativa lärandet (Wilhelmson, 2004). Ett 
transformativt lärande handlar ytterst om en social interaktion för att få syn på de strukturer som 
hindrar både tanke och handling. Det har varit fruktbart att kombinera det transformativa lärandet 
med reflektion enligt Schön (1983). Detta har vi sett då det senare ibland kritiseras för att vara för 
individfokuserat. I analysen har vi valt att använda begreppet kritisk reflektion, vilket handlar om 
att få syn på sina ideal, eller meaning perspectives i Mezirows (2003) termer. Oavsett om den 
kritiska reflektionen riktar sig utåt eller inåt finns det teoretiska vinster i att kombinera idén om 
reflektion i och över handling med idén om det transformativa lärandet som en kollektiv process.  
Inledningsvis formulerade vi en önskan om att bidra till andras praktik med vår introspektiva re-
flektion. Mot bakgrund av den analys vi gjort menar vi att detta angreppssätt öppnar upp för re-
flektion och lärande på nya sätt, vilket tillför värde för lärare oavsett disciplin. Att tänka nytt kring 
den egna praktiken, att göra nytt och reflektera i handling på nya sätt ser vi som professionella 
redskap. Vi vill också lyfta vikten av reflektion-över-handling tillsammans med kollegor, att re-
flektera över när det är gott nog att leverera ett kunskapsstoff i undervisning, och när de egna 
idealen kan få blomma ut. Kollektivet behövs för både inre och yttre kritisk reflektion, så att lär-
ande som transformation möjliggörs. Vidare menar vi att de här begreppen är viktiga redskap för 
att kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna praktiken. 
 
Den här texten hade inte varit möjlig att skriva om vi inte själva hade givit oss in i processen med 
en öppenhet för kritisk reflektion och transformation. Vi delar inte varandras arbete i vardagen, i 
rummet med studenter är vi oftast själva. Genom att ha pratat om och analyserat vårt arbete, har vi 
fått syn på sådant vi inte uppmärksammat tidigare. Reflektionen över hur vi agerar både i och över 
handling har bidragit till att vi fått syn på några av våra ideal och förgivettaganden, och möjliggjort 
en utveckling av vårt kunnande. Till sist vill vi som universitetslärare och forskare, med stöd i den 
analys vi gjort, argumentera för att lärare bör teoretisera och reflektera i och över handlingar i den 
egna praktiken, tillsammans med kollegor. Reflektion tar tid, och gör inte nödvändigtvis arbetet 
lättare - men mycket roligare! 
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3. Kommunikativa perspektiv – teori och praktik 
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Subjektifierande högskolepedagogik 

 

Per Apelmo, Dan Tedenljung & Hannes Lundkvist 

 
 

Abstract 
I denna studie problematiserar vi arbetet med personlig och professionell utveckling i högskole-
pedagogik, i form av förändrings- och lärandeprocesser. Syftet med studien är att presentera ett 
filosofiskt och teoretiskt ramverk kring begreppet ”lek” som vi menar kan bidra till att möjliggöra 
intersubjektivitet inom högskolepedagogik. Vi börjar med att presentera begreppet ”lek” ur ett 
filosofiskt och teoretiskt perspektiv och sätter det i relation till intersubjektiv etik och pedagogik. 
Därefter presenterar vi Expressive Arts (EXA) som ett redskap för att arbeta med denna ansats 
pedagogiskt. Vi diskuterar de rumsliga aspekterna och konsekvenserna som präglar omsättningen 
av detta ramverk i praktiken och ger ett exempel på hur detta sker i kursen Personlig och profes-
sionell utveckling (PPU) på Mälardalens högskolas socionomprogram. Studiens bidrag till hög-
skolepedagogik är att synliggöra subjektifierande pedagogik genom att skapa rumsliga förutsätt-
ningar för intermodal kommunikation mellan studenter som aktiva subjekt med syfte att främja en 
förändringsprocess inför en kommande yrkesroll. 
 

Förändringar inom högskolan – en inledande problembeskrivning 
Högskolepedagogik som kunskapsområde och forskningsfält behandlar frågor om utbildning, 
undervisning och vuxnas lärande. Kunskapsobjekten för högskolepedagogik är förändrings- och 
lärandeprocesser och hur olika förutsättningar för undervisning och lärande framställs i teori och 
praktik. Aktörer som Sveriges förenade studentkårer (SFS), Vetenskapsrådet, Sveriges universi-
tets- och högskoleförbund samt Universitetskanslersämbetet följer nu hur arbetet med att stärka 
högskolepedagogiken sker på landets lärosäten. Pedagogisk skicklighet antas följa av att lärare 
utvecklar ett forskningsbaserat förhållningssätt till den egna undervisningen som de dokumenterar 
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och delar med sig av både till de närmaste kollegorna och i offentliga sammanhang (artiklar, ut-
bildningsdagar, konferenser, etc.). Detta bidrar till en gemensam kultur för utveckling. 
  
Sveriges förenade studentkårer (2015) anger sin samlade och övergripande syn avseende pedago-
gisk utveckling hos universitetslärarna. SFS uppger med stöd av en enkät att studenterna rankar 
pedagogik som den viktigaste av alla kvalitetsfaktorer. SFS (2013) uppger att studentaktiva läran-
deformer har brett stöd i pedagogisk forskning och teoribildning där ett ytinriktat respektive djup-
inriktat arbets- och studiesätt ställs mot varandra. Vad SFS efterfrågar är en syn på undervisningen 
där studentens egen aktivitet och motivation blir centrala för planeringen och genomför-andet av 
undervisningen. Den högskolepedagogiska kompetensen hos lärare vid universitet och högskolor 
behöver därför stärkas för att bemöta och erbjuda studenten god utbildning, vilket betyder att ett 
pedagogiskt nytänkande bör uppmuntras. 

Studiens syfte 
Som ett svar på den utmaning som högskoleundervisning idag ställs inför föreslår vi att högskole-
pedagogisk forskning också inriktas mot de filosofiska och teoretiska ramverk som utgår från be-
greppet ”lek” i kombination med Expressive Arts (EXA). Artikeln är sprungen ur en lång erfaren-
het av att arbeta med EXA som ett pedagogiskt redskap och som metod. Vi anser att denna erfaren-
het har relevans för de olika yrkesinriktade utbildningar där yrkesrollen ställer krav på kommuni-
kation och en bärande intersubjektiv relation i mötet med andra. Syftet med studien är att visa hur 
vi med stöd av teoretisk filosofi i kombination med EXA kan skapa pedagogiska rum som bättre 
svarar upp mot en yrkesroll där intersubjektiviteten är central. Med exempel från Expressive Arts 
avser vi att visa hur intermodal kommunikation och intersubjektivitet kan influera det pedagogiska 
rummet inom högre utbildning. 

Leken som fenomen 
Nedan redogör vi för hur vi använder begreppet lek och varför vi anser att det har en teoretisk och 
filosofisk relevans i detta sammanhang. Därefter presenterar vi EXA som ett redskap att skapa rum 
för lek och vi synliggör de rumsliga aspekter som omgärdar detta. Vi avslutar med ett konkret 
exempel från arbetet på Mälardalens högskola där EXA sedan snart 10 år tillämpas i mötet med 
socionomstudenter. 

Etiken i mötet mellan subjekt 

Vår definition av begreppet lek utgår från filosofen Emmanuel Levinas. I Totality and Infinity 
(1969/1999) skiljer Levinas mellan idén om helheten och idén om oändligheten. Enligt Levinas är 
idén om helheten teoretisk, medan oändligheten är moralisk. Inom föreställningen om helheten 
integreras andra till att bli samma. I oändligheten upprätthålls avståndet mellan andra och samma. 
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Genom oändligheten, som uppstår i förhållandet med det andra, kan inte den enskilde slå ihop sig 
själv och andra till en helhet. Om den Andre reduceras till att passa vår uppfattning och vår be-
skrivning har vi i praktiken redan brutit kontakten, eftersom beskrivningen av den Andre avser att 
fånga in den Andre i vår egen värld. Denna oändlighet är grunden för Levinas etik. Oändligheten 
och etiken som följer uppstår i det konkreta mötet ansikte mot ansikte. Etiken föregår förståelse 
och idéer kring vad som är gott, eftersom dessa tillhör helheten snarare än oändligheten. Etiken 
uppträder därför alltid i kontakten mellan subjekt. I mötet med den Andre väcks en ansvarighet att 
inte objektifiera den Andre och reducera dess alteritet. Genom ansvaret för den Andre uppstår en 
ny subjektivitet. Jag ser mig som särskild i mötet med den Andre och jag svarar denne genom att 
framträda som ett subjekt. Om ansvaret för den Andre är beroende av att vi är infångade i varandras 
världar, men att vi samtidigt också kan välja att överskrida dess bestämningar, måste den grund-
läggande responsen i vår inställning möjliggöra mötet ansikte mot ansikte. Mötet med den Andres 
ansikte är den konkreta relationen. I öppenheten synliggörs en etisk ansvarighet som vi kan hoppas 
blir synliggjord även för den Andre. 

Det intersubjektiva nuet 

Inom pedagogik används begreppet multimodal kommunikation. Begreppet syftar till kommuni-
kation där vi använder flera olika uttrycksätt, inte enbart verbala. I denna kommunikation konstru-
erar vi och skapar mening i det som blir våra berättelser. Inom Expressive Arts används istället det 
bredare begreppet intermodal kommunikation (se Knill, Neinhaus & Fuchs, 1993). Här betonas 
betydelsen av övergångarna och samverkan mellan dessa olika kommunikativa uttryckssätt. De 
berättelser som konstrueras i denna kommunikation begränsar oss, men de är samtidigt nödvändiga 
för att dekonstruera och rekonstruera vår intersubjektiva självförståelse. Hur formar vi då ett sam-
manhang med situationer som möjliggör att vi dekonstruerar dessa berättelser? ”Dekonstruktion” 
– i filosofisk mening – är en process för reflektion och förändrande handling (se Critchley, 2014). 
Här plockas en vedertagen förståelse av ett fenomen isär för att sedan sättas ihop på ett nytt sätt; 
fenomenet belyses ur ett annat och kanske mer komplext perspektiv än tidigare. 
  
Enligt Levinas sker mötet med den Andre i ett tidsligt utrymme som vi inte kan sätta ord på, re-
presentera eller greppa (Levinas, 1947/2001, 1948/1992). Det är i nuet vi möter den Andres oänd-
lighet, vilket leder till en omstart, en dekonstruktion. Kort sagt är det i nuet, det nuvarande ögon-
blicket med Sterns (2004/2005) terminologi, som förändringar blir möjliga. I de nuvarande ögon-
blicken, inom vilka vi erfar en levd erfarenhet, kan vi uppleva något nytt och bryta gränser som 
lägger grund för de intentioner och det handlande som syftar till att leva samt granska och anpassa 
den intersubjektiva orienteringen. Det nuvarande ögonblicket upplevs som en föregripande ”kraft” 
som mobiliserar beteendet. Stern använder de grekiska begreppen Kronos och Kairos för att besk-
riva detta. Kronos är den ekonomiserade syn på tid som används inom vetenskapen och som på 
många sätt präglar vår vardag medan Kairos är det grekiska begreppet för det nuvarande ögon-
blicket, det vill säga den vardagliga mänskliga erfarenheten av ett nu som upphäver Kronos. 
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Vi behöver fråga oss: Hur skapar vi sammanhang som möjliggör nuvarande ögonblick och som en 
konsekvens därav skapar förutsättning för förändring? Hur kan vi ”… finna tillräckligt mycket tid 
inom det ständigt rörliga nuet för att ett nuvarande ögonblick ska hinna växa fram[?] Hur kan vi 
bända upp Kronos för att skapa ett nu som är tillräckligt långt för att rymma Kairos?” (Stern, 
2004/2005, s. 47). I Kronos finns bara en framtid och ett förflutet, men inget nu. Berättandet tämjer 
Kronos, berättandet får tidens gång att verka välbekant, berättelser skapar känsla av sammanhang 
och kontinuitet i livet, och berättandet gör därmed tidens gång uthärdlig. Berättelser kan återge ett 
förflutet, men förmår inte att återge det förflutna ögonblicket i dess fulla komplexitet. I Kairos 
fångas ögonblick av olika storlek – ögonblick av liv – av levd erfarenhet – bortom orden. Orden 
kan bara återskapa det i efterhand. 
 
Med Levinas (1948/1992) är nuet en händelse som stiger fram i mötet med den Andre. Här skapas 
ögonblick av möjligheter som öppnar för att se nya perspektiv och därmed skapar ny förståelse. 
Upplevelsen och insikten av densamma kräver handling eller skapar en situation som uppmuntrar 
till handling. Och även om vi avstår från att gripa tag i den möjlighet som uppstår, så är detta ett 
ställningstagande som i sig förändrar våra liv, även om det är en annan typ av förändring. Leken, 
som vi snart kommer att definiera den, förutsätter att vi har ett diakroniskt förflutet – dels ett för-
flutet som vi kan tematisera, dels det förflutna nuet som undgår all tematisering: ”I existerandets 
oändliga väv, utan vare sig en början eller slut, utgör nuet en reva. Nuet repar upp och knyter 
samman; det börjar på nytt; det är själva begynnelsen” (Levinas, 1948/1992, s. 39). Som vi senare 
ska se innebär detta att leken bär fram Kairos. 
 
I en pedagogisk kontext skapar en sådan strävan mot ögonblickets nu också en strävan mot för-
ändrande reflektion och handling. Denna strävan subjektifierar oss i det att vi söker oss till föränd-
rande handling, och i det att den synliggör samhällets och omvärldens föränderlighet. Vi ges möj-
lighet att bli agenter och aktörer. I den mån vi pratar om en pedagogik för subjekt – en inter-
subjektiv pedagogik – är det av central vikt att deltagaren ges möjlighet att faktiskt träda in i sub-
jektskapet, vilket kräver att vi skapar utrymme för intersubjektiva möten i nuet. Vi kan inte göra 
andra till subjekt – människan måste själv träda in i detta subjektskap – vad vi kan göra är att ge 
dem redskap och förutsättningar för detta. 

Den dekonstruktiva leken – en definition 

Levinas filosofi beskriver mötet mellan människor som ett dekonstruktivt fenomen. I mötet med 
den Andre synliggörs oändligheten och det paradoxala faktum att vi är oförmögna att greppa den 
och samtidigt inte kan undvika att försöka göra just detta. Vi bryter isär och börjar om – vi de-
konstruerar helheten och narrativet som vi lever i till vardags. Vi menar att leken är ett dekonstruk-
tivt fenomen i just denna mening. Människan är en lekande varelse. Genom leken som handling 
och verktyg dekonstruerar människan sin förståelse av sig själv och sin omgivning. Leken utgår 
från upplevelsen av oändligheten och är ett sätt att börja om – att berätta på nytt – genom intermo-
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dala uttrycksformer och genom intersubjektivitet (Apelmo, 2008, s.27). Lek som område i littera-
turen återspeglar den dubbla förutsättningen att vara människa: att existera som ett subjekt som är 
beroende av mötet med andra för att inse sin egen relevans. I förlängningen formar, fostrar och 
utvecklar leken (Knutsdotter Olovsson, 1998). Detta i meningen att individen lär sig uppfatta sig 
själv som ett handlande subjekt som samhällsvarelse och som medborgare. Lek är till sin karaktär 
ett fenomen som i sig bjuder frihet och självförverkligande för dem som ger sig in i den. I leken är 
det alltid möjligt att börja om och pröva på nytt (Knutsdotter Olovsson, 1998; Røed Hansen, 1991; 
Soltvedt, 2005; Winnicott, 1971/1981). 
  
Leken, och därigenom intersubjektiva möten, förutsätter en strävan att lära av den Andre i stället 
för att lära om den Andre. Att lära av den Andre betonar en ömsesidig ansvarighet hos de parter 
som möts (Todd, 2003). Förmågan att på detta sätt relatera förutsätter inte i första hand kunskap 
om den Andre, utan mottaglighet, känslighet och öppenhet för den Andre. Öppenheten för en möj-
ligt rubbande och oförutsägbar stund av uppmärksamhet mot den Andre, signalerar framför allt ett 
ansvar för den Andre. Om båda parter har samma önskan betyder detta en ömsesidig ansvarighet. 
En grundläggande förutsättning för lek är förtroende och tillit (Winnicott, 1971/1981) i och till det 
sociala rummet. Ömsesidigheten förutsätter denna form av öppenhet (Todd, 2003). Levinas 
(1961/1999) varnar uttryckligen, i Bubers (1923/1994) efterföljd, för förtingligandet av människor 
och formaliserandet av mellanmänskliga relationer. Det går visserligen att leva i förtingligade re-
lationer, men den som lever enbart där är aldrig ett subjekt i Levinas mening, och kan därför aldrig 
möta den Andre i intersubjektiviteten.  

Den subjektifierande undervisningen 

Knutsdotter Olovsson (1998) uppmärksammar, precis som Winnicott, de samhällsfaktorer som gör 
att människan förlorar lekförmågan, tillgången till sin kreativitet och därmed tilltro till sig själv 
och sina möjligheter. Undervisning spelar en avgörande roll för hur vi förhåller oss till varandra 
och den värld vi lever i. Vi menar att det Freire (1970/1979) kallar för bankundervisning är vanligt 
än i dag. Med detta begrepp avser han undervisning där läraren ”sätter in” information i huvudet 
på eleven – en transaktion där eleven förväntas vara en passiv mottagare av förmedlad kunskap. 
Bankundervisningen förutsätter en splittring mellan människan och världen; människan är enbart 
i världen, inte med världen eller med andra; människan är åskådare inte nyskapare. Människan är 
mottagare av kunskap, inte själv kunskapande.  
 
I undervisning som är subjektifierande utvecklar människor sin förmåga att kritiskt begripa på 
vilket sätt de existerar i den värld med vilken och i vilken de finner sig själva. De lär sig se världen, 
inte som en statisk verklighet, utan som en verklighet i förändring. Utgångspunkten är alltid män-
niskan i ”här-och-nu”, vilket konstituerar den situation och det sammanhang som hon är insatt i, 
ur vilken hon höjer sig, och i vilken hon ingriper. Subjektifierande undervisning förnekar att män-
niskan är abstrakt, isolerad, oberoende och inte knuten till världen. Kunskap växer fram, erövras, 
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endast genom uppfinning och återuppfinning, genom den ständiga, otåliga, kontinuerliga, hopp-
fulla undersökning människor företar i världen och tillsammans med varandra. Undervisningen 
grundar sig på kreativitet och stimulerar reflektion över och handling med verkligheten, och svarar 
därmed mot vad Freire menar är människans medfödda engagemang att vara aktiv i undersök-
ningar och skapande förändring.  

Rum för lek genom Expressive Arts som filosofi och praxis 
Expressive Arts (EXA) växte fram i USA under 1970-talet och etablerades i de nordiska länderna 
i slutet av 1980-talet. Deltagarnas kommunikation genom arbete med EXA omfattar inte bara det 
verbala språket utan också expressiva estetiska uttrycksformer (Knill, Neinhaus & Fuchs, 1993; 
McNiff, 2003). Arbetet betonar övergångar mellan olika konstnärliga uttrycksformer som en in-
termodal ansats i en fortlöpande kommunikation. Insikten att människan i en skapande process, i 
sökandet efter uttrycksformer, involveras i sin helhet med alla sina sinnen och hela sitt känsloliv 
är central. EXA med en terapeutisk inriktning benämns Expressive Arts Therapy (se Levine & 
Levine, 1999 & McNiff, 1981). Den pedagogiska tillämpningen benämns Expressive Arts Educat-
ion samt Expressive Arts Coaching and Consultation (se Davidson & Schwarz, 2008 & Morgan, 
1993). En pedagogisk tillämpning i Sverige växte fram vid Centrum för välfärdsforskning och 
riktades till skola och socialtjänst för att därefter vidgas och omfatta andra aktörer samt undervis-
ningsinsatser vid Mälardalens högskola (se Apelmo, 1996, 2009, Apelmo, Larsson & Gudmunds-
son, 2004). 

EXA som rum för lek 

Vi använder EXA som ett redskap för att skapa rumsliga förutsättningar för en pedagogik som 
möjliggör intersubjektiva möten genom att fokusera på kroppens kommunikativa förmåga i syfte 
att integrera implicit och explicit kunnande. I och genom EXA tar leken gestalt, så som vi defini-
erar den, vilket är en förutsättning för en subjektifierande pedagogik. I sin praktiska tillämpning 
ger EXA med dess intermodalitet en möjlighet att anpassa ett arbete till deltagaren, den enskilde 
eller den grupp som arbetet gäller. Arbetet kan utgå från det ”språk”, den uttrycksform och/eller 
den sinnesmodalitet som deltagaren själv väljer att arbeta genom för att sedan kunna vidgas till att 
omfatta flera. Deltagarna handlar genom att de uttrycker sig, främst genom de olika konstnärliga 
språk som står till förfogande, men också genom samtal och samhandling. 
 
Leken i EXA uttrycks intermodalt, bland annat genom kropp/rörelse, bild/skulptur, poesi/myt och 
saga, drama/iscensättning samt samtal och samhandling. Samhandling ska förstås som ett uttryck 
för det som växer fram i ett arbete där tanke och handling förenas i ett ömsesidigt meningsbärande 
utbyte mellan involverade parter. Gränserna mellan de konstnärliga uttrycksformerna är dock inte 
så skarpa som de framstår i en schematisk framställning som denna. Gemensamt är att deltagarna, 
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inklusive processledaren (och i begreppet processledare inkluderar vi alla slags ledare av utbild-
ningsaktiviteter) uttrycker sig intermodalt. Här möter deltagaren samtidigt sig själv och andra i 
möten ansikte mot ansikte, men också i möten via de konstnärliga uttrycken. 
 
När EXA används som ett redskap för en subjektifierande pedagogik förutsätts ett antal rumsliga 
villkor. Vi menar att denna pedagogik bör (1) vara processinriktad, (2) beakta en fenomenologisk 
problematisering av kropp, tolkning och mening och (3) problematisera det verbala språkets sär-
ställning i vår kultur. Av dessa aspekter följer att denna pedagogik bör (4) bygga på intermodal 
kommunikation och intersubjektivitet. I det som följer klargör vi dessa aspekter. 

Ett processinriktat arbete 
I arbetet i och genom EXA görs skillnad mellan processer och de produkter i form av bilder, texter, 
dramer, musikstycken med mera, som vi gestaltar. Processen står i centrum för intresset. Produkten 
är dock inte oväsentlig. Den utgör en dokumentation av processen och en katalysator för fortsatt 
utforskande och kunskapande. Denna form för arbete och sammanhang kan metaforiskt beskrivas 
som att en scen är ställd i ordning för berättande i och genom alla de olika språk som står till 
förfogande samt för lyssnande och för intersubjektivitet. En scen etableras där deltagare blir syn-
liga och sedda på ett särskilt sätt och där EXA erbjuder redskap för kommunikation och delande i 
och genom lek. Syftet med arbetet är att deltagaren ska få en klarare upplevelse och förståelse av 
sig själv och sitt sammanhang och av de teman eller den uppgift som är för handen. Vidare utveck-
lar deltagarna sin kompetens att på olika sätt hantera och möta privata och samhälleliga samman-
hang i vardagen och att gå vidare i förändrande handling och reflektion utifrån det tema eller de 
utmaningar som aktualiserats.  
 
Arbetet ställer krav på öppenhet för möten mellan deltagarna och en beredskap att gå in i det som 
känns nytt, utmanande, som skapar lust och glädje men också väcker oro. Arbetet innebär proces-
ser där det som tidigare tagits för givet dekonstrueras för att därefter efterhand övergå i ett re-
konstruktivt eller reparativt arbete. Deltagarna ställs inför utmaningar av skiftande slag i relation 
till de öppenheter som uppstår. Med öppenhet följer sårbarhet. Tillvarons bräcklighet synliggörs 
tillsammans med de möjligheter, den kraft och de resurser, såväl som den förändringspotential 
som också stiger fram ur öppenhet. Frågandet och delandet av livserfarenheter hjälper deltagaren 
att närma sig bredd och djup i och av den egna erfarenheten, så som den stiger fram i mötet mellan 
deltagarna och i mötet med de konstnärliga uttrycken. 
 
Processarbetets mål och resultat söks i samhandling mellan parterna. De konstnärliga uttrycken 
har en hållande och bärande samt öppnande och synliggörande funktion och betydelse. Det finns 
ett känslomässigt kommunikativt flöde mellan den som leder och inbjuder till ett arbete och den 
som väljer att delta i detta arbete. I arbete med EXA söks och skapas fenomen, som en del i den 
kommunikation som sker, i avsikt att också aktivt gå in i möte med och pröva dessa fenomen. 



55 
 

Deltagare, som aktiva subjekt, prövar och söker klarhet och sammanhang i det som ibland framstår 
som oklart, förvirrande och som dessutom ibland stiger fram med en bakgrund i en annan kultur-
krets än den egna. De svårigheter som är förknippade med sökandet efter klarhet i relation till 
fenomen av olika slag ser ut på olika sätt; mina erfarenheter av dina erfarenheter blir våra erfaren-
heter som åter blir mina egna.  

Kropp, tolkning och mening 
Genom en strävan att på detta sätt närma sig de grundläggande erfarenheterna i livet undviker EXA 
den traditionella uppdelningen mellan tanke och kropp. Uppdelning i kropp och själ är ett centralt 
exempel på den dualism som förenklar människan. Att vara trogen kroppen som subjekt, är att 
försöka reducera objektifieringen av kroppen så långt det är möjligt. Dess motsats är ett försök att 
reducera kroppen till vissa funktioner kopplade till särskilda egenskaper. I dessa sätt att betrakta 
kunskap har teorin fått prioritet framför ett holistiskt sätt att se på medvetandet – på bekostnad av 
praktiken, handens arbete och kroppen. En fenomenologisk ansats sätter kroppen i centrum i arbe-
tet med att förstå människans existentiella villkor. Förnuftet ger ingen absolut kunskap. Utan ord 
nås förståelse genom perceptioner, genom iakttagelser och förnimmelser. En kroppsligt förankrad 
medvetenhet växer fram. Kroppen blir ett medium genom vilken personen kan förhålla sig till och 
tolka sin omgivning, en omgivning som kroppen samtidigt är en del av. Kroppen är inte endast 
sedd, hörd, förstådd – kroppen ser, hör och förstår. Kroppen blir därmed erkänd och också subjekt-
ifierad genom att vara innesluten i och genom kopplingar som emanerar ur en kommunikativ re-
lationell hållning.  
 
I EXA är ett av målen att deltagare tillsammans med varandra och i mötet med processledaren 
söker tolkningar och förståelse av fenomen som i sin tur ofta bärs fram i form av tidigare tolkningar 
och förståelse. Processledaren och deltagarna möter ett fenomen utifrån en förförståelse. Process-
ledaren utmanas att tillsammans med deltagaren söka alternativa förståelser och tolkningar av de 
fenomen som dyker upp. En bild eller en text som inledningsvis verkar oförståelig är alltid oför-
ståelig utifrån den bakgrund som vi alla på olika sätt tar med oss in i ett arbete där vi söker förstå-
else. En tolkning är ett försök att skapa klarhet och ge mening åt fenomen som ytligt sett framstår 
som oklara, kaotiska, oförståeliga, självmotsägande med mera. Det är ett sätt att söka underlig-
gande mening och sätta denna mening i ett sammanhang där det som var oklart får en större klarhet. 
En tolkningsprocess förutsätter att den som ger sig in i processen upplever att det är en meningsfull 
sysselsättning. Det gäller också att skilja på mening och uttryck. Att tolka är att söka mening med 
hjälp av nya uttryck. 
  
Arbetet innebär ett avståndstagande till en traditionell ”expertroll”, där processledaren tolkar del-
tagarens material. Tolkning sker utifrån de villkor som ges i sammanhanget. Processledarrollen är 
baserad på meningsbärande ömsesidighet och närvaro i mötet med deltagare. Här förespråkas en 
tilltro till varje deltagares möjlighet och förmåga att komma till insikter och att erövra ny kunskap, 
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såväl genom egna inneboende resurser i och genom skapandet, såväl som genom samklang med 
den skapande processen i mötet med andra. 

Det verbala språkets roll 
Det verbala språket och dess utveckling har en särställning i vår kultur. Det verbala språket bär 
fram och förmedlar berättelser i en oerhörd rikedom. Men det verbala språket kan också framstå 
som en tvångströja: det vi förstår baseras på det vi redan vet, och det vi vet kommer från det vi har 
förmågan att förstå. Den bokstavliga verkligheten är det som vi i vardagligt tal refererar till som 
verklighet. Det handlar om det dagliga eller det reella, det som vi ofta betraktar som objektivt. Vi 
tar ofta detta som något givet. Men det som är objektivt kan endast existera inom ramen för ett 
språkligt, verbalt och kognitivt sammanhang. En verklighet görs objektiv av dem som berörs och 
det sker genom samtalet mellan dem som berörs. Det objektiva kan således endast existera inom 
ramen för en språklig konstruktion. Kommunikationen – mötet mellan subjekt – både möjliggörs 
och begränsas genom språket som medium för kommunikation. Objektet begripliggörs genom 
språket, men ju mer språkligt och/eller rationellt distanserad subjektet blir till den levda erfaren-
heten, desto mer obekant blir de omedelbara förnimmelserna och de reaktioner dessa orsakar hos 
självet och hos andra. De konstnärliga uttrycksformerna och samhandlingen i och genom EXA 
upphäver i någon mening det vi tar för givet. Vi upptäcker oss själva och varandra. I den kommu-
nikativa relation som etableras skapas rum för nya lingvistiska kopplingar (Knill, Neinhaus & 
Fuchs, 1993) och en annan berättelse tar form som också inbegriper ord.  

Intermodal kommunikation och intersubjektivitet 
Möten mellan människor konstitueras kroppsligt och verbalt, såväl som genom konstnärliga språk 
i ett utbyte. Människan skapar sin historia och sitt sammanhang genom att kommunicera. Inter-
modal kommunikation kan handla om korta episoder, om fragment av en livserfarenhet, likväl som 
om de stora dragen och perspektiven i en människas liv. Arbete i och genom EXA stryker på ett 
särskilt sätt under detta faktum. Narrativ, i ordets vida mening – så som de gestaltas – växer fram 
i och genom processinriktat arbete. Människan söker ständigt former för kommunikation av sin 
livserfarenhet, i ord såväl som i handling. Dessa kan ta sitt ursprung i en idé eller en impuls för att 
sedan få klarare gestalt. Processen(?) sker mer eller mindre medvetet. Genom de konstnärliga ut-
trycksformerna ges möjligheten att pröva olika, kanske nya, former för berättande. Samtidigt ut-
forskas känslor och erfarenheter. I ett första steg handlar det kanske om att förstå att denna kom-
munikation av livserfarenheter faktiskt äger rum hela tiden, ett andra steg handlar om att leka med 
och känna lusten i skapandet och först i ett tredje steg handlar det om att mer medvetet observera 
vad det som skapas kommunicerar. Först därefter handlar det om en mer medveten kommunikation 
genom olika uttrycksformer.  
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När insikten om kraften och möjligheten i kommunikation av livserfarenheter genom konstnärliga 
uttrycksformer växer, inleds ett efterforskande av berättelser – såväl egna som andras berättelser, 
såväl stora som små berättelser. Genom de konstnärliga uttrycksformerna stiger levd erfarenhet, 
en kroppsligt förankrad medvetenhet, fram. Implicit erfarenhet – kroppsligt förankrad medveten-
het – blandas med explicit erfarenhet och explicit kunnande. I mötet med andra deltagare ges möj-
lighet att ställa den egna kommunikationen och livserfarenheten i relation till andras. Alla olika 
aspekter ger impulser för fortsatt arbete. 

Personlig och professionell utveckling – ett exempel på praxis 
Sedan drygt 10 år har den pedagogiska ansats som här föreslås tillämpats på Mälardalens högskola, 
bland annat i mötet med socionomstudenter inom ramen för kursen Personlig och professionell 
utveckling (PPU). Den del av PPU som vi varit och är delaktiga i består av tre föreläsningar som 
varvas med tre laborationer. Laborationerna omfattar vardera en heldag. Arbetet följs upp med en 
uppsummering. 
 
Den första föreläsningen fokuserar på forskning kring lek samt Freires ”frigörelsepedagogik” och 
ett professionellt arbetssätt. Den andra föreläsningen fokuserar på Bubers ”Jag och Du” 
(1923/1994) samt en fenomenologisk ansats. Den tredje och avslutande föreläsningen fokuserar 
på etiken i mötet mellan människor, utifrån Levinas. Som framgått ligger denna ansats i samklang 
med ansatsen i vår tillämpning av EXA. 
 
Laborationernas syfte är att den filosofi och de teorier som presenterats i föreläsningsform ska 
konkretiseras genom att ta gestalt under laborationerna. Materialet som ligger till grund för labo-
rationerna är studenternas livserfarenheter i den form och den utsträckning som den enskilde stu-
denten önskar dela med sig till andra. Detta är tänkt att främja ett kritiskt förhållningssätt till hur 
man som student reflekterar kring sin samlade livserfarenhet och hur denna erfarenhet formar och 
påverkar en i ens yrkesroll. Under dessa laborationer är leken central. Genom expressiva estetiska 
uttryck som dels hämtats externt i form av dikter och musik, dels träder fram internt genom stu-
denternas egen aktivitet i form av rörelse och bildskapande möjliggörs den dekonstruktiva process 
som vi benämnt som lek. Vi menar att detta intermodala arbetssätt därmed skapar en särskild pot-
ential för att studenterna ska ha möjlighet att möta den Andre. Samtal och delande av livserfaren-
heter i mötet mellan studenterna, i små konstellationer om framför allt två personer, men också i 
stor grupp där alla närvarande kommer till tals löper som en viktig grund för laborationerna. Am-
bitionen är att möjliggöra för deltagarna att koppla livserfarenheter till teori och filosofi i en inter-
subjektiv process som initieras av mötet med den Andre. Detta stärker i förlängningen ett profess-
ionellt förhållningssätt. 
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Innehållsmässigt kretsar laborationerna kring samma teman som föreläsningarna. I det processin-
riktade arbetet uppmanas studenterna att hela tiden reflektera kring fyra nivåer avseende kunskaps-
erövring: (1) en personlig, (2) grupprocessen i det som faktiskt sker, (3) teoretisk och filosofisk 
förankring samt (4) konsekvenser för studenternas formande av en kommande yrkesroll. Förståel-
sen för innebörden i mötet med den Andre, och villkoren för detta möte etableras och växer genom 
de möten mellan studenter som sker under laborationerna.  

Diskussion 

En högskolepedagogisk utmaning 

Högskolan står inför stora utmaningar i de delar där undervisning syftar till att förbereda studen-
terna för en yrkesverksamhet där yrkesrollen innebär aktiva möten med andra (vårdyrken, socialt 
och pedagogiskt arbete etc.). Det gäller praxisorienterade yrkesområden, dvs. yrkesområden där 
teoretisk och filosofisk förankring bör gå hand i hand med en medvetenhet om den kroppsligt 
förankrade kunskapens roll och betydelse. Dåvarande Högskoleverket har adresserat frågan om 
nödvändigheten att stödja studenternas utveckling avseende fallenhet. Det gäller alla de utbild-
ningssammanhang där studenten själv i en kommande yrkesroll utgör den viktigaste resursen. Hög-
skoleverket har därför ställt krav på ett poängsatt kursinslag kallat PPU (Personlig och profession-
ell utveckling) (Östlund, 2012).  
 
I vårt arbete i undervisning i mötet med socionomstudenter har vi sett att den implicita kroppsligt 
förankrade erfarenheten behöver synliggöras, då den på ett kraftfullt sätt har betydelse för den 
enskildes sätt att möta andra – i stunden och vid formandet av en kommande yrkesroll. Vår ambit-
ion har därtill varit att ”förkroppsliga” den teori och den filosofi som studenterna läser för att 
därmed göra teorin mer tillgänglig och begriplig och på så sätt upphäva motsättningen mellan 
tanke och kropp samt mellan implicit och explicit kunnande. När vi därtill samtalat om våra egna 
erfarenheter som studenter, yrkesverksamma, utbildare och handledare ser vi tydliga exempel på 
hur en omedvetenhet om det kroppsligt förankrade kunnandet, det implicita kunnandet, ibland be-
gränsar den yrkesverksamme i dennes yrkesutövning. I några fall ser vi exempel på yrkesmässigt 
handlande som inte korrelerar med det som högskolan lär ut i form av yrkesförberedande teori och 
filosofi. För att kunna arbeta med det implicita kunnandet menar vi att vi måste få till ”nuvarande 
ögonblick”, i Sterns (2004/2005) mening. I en utvecklingsprocess där vi enbart förhåller oss till 
Kronos utmanas aldrig vårt implicita kunnande. Kronos måste upphävas genom Kairos för att vår 
implicita uppfattning om omvärlden och oss själva ska kunna göras explicit och i förlängningen 
förändras till ett medvetet och professionellt förhållningssätt. Det implicita kunnandet får ofta en 
större betydelse för yrkesrollen än det explicita. Om det implicita kunnandet är oreflekterat får det 
ibland negativa konsekvenser i klassrummet, i vården och i det sociala arbetet i vidare mening. 
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I ett kommande praxisorienterat yrkesliv utgör tanke och handling en helhet. Det yrkesmässiga 
handhavandet på arbetsplatsen behöver förhålla sig både till explicit kunnande så som formalia, 
lagstiftning, regelverk m.m. och till implicit kunnande som handlar om närvaro, kärlek, medle-
varskap, fostran m.m. Vi menar att det implicita kunnandet idag uppfattas som oväsentligt och ofta 
ställs i motsättning till den explicita teori och filosofi som högskolan delger studenterna. Vi menar 
att det behövs ett medvetet högskolepedagogiskt förhållningssätt som genom den intersubjektiva 
leken problematiserar uppdelningen mellan tanke och kropp. 
 
EXA ser människan i en bred komplexitet, i dennes intersubjektiva beroende och längtan efter att 
söka sig vidare – EXA ser den lekande nyfikna sökande människan. ”Människan blir människa i 
mötet med människor” (Apelmo, 2009, s. 42) och vårt grundläggande antagande är att intermodal 
kommunikation konstituerar människan och därmed det pedagogiska rummet, snarare än enbart 
kommunikation genom det verbala språket. Detta är en förutsättning för och det som konstituerar 
vad det är att vara människa i ”meningsbärande ömsesidighet” (Apelmo, 2009, s. 51ff), något som 
vi ser som nödvändigt i möte med elever, studenter, patienter, klienter m.fl. Därför är det svårt att 
nöja sig med de färdiga lösningar och modeller som presenteras i olika sammanhang, oavsett om 
det gäller ledarskapsutveckling eller modeller att organisera dagispersonal i allt för stora barn-
grupper – modeller och manualer som förenklar och som inte tar hänsyn till hela människan och 
aktuella kontextuella villkor. Människan, i vårt fall studenten, reduceras därigenom till redskap för 
något annat, där den enda erfarenhet som tas i beaktande är den kognitivt förankrade och tradit-
ionellt verbalt förmedlade. 

En subjektifierande högskolepedagogik 

Vi konstaterar att studenterna behöver former varigenom de kan uppmärksamma sitt implicita 
kunnande – den kroppsligt förankrade medvetenheten. Att beakta och skapa medvetenhet om det 
implicita kunnandet öppnar för mer medvetna avväganden, val och ställningstaganden i yrkes-
praxis. Vi menar att en sammanvägning av båda typer av kunnande spelar en avgörande roll på 
arbetsplatser, men att denna roll sällan uppmärksammas eller hanteras. 

EXA som ett nyskapande pedagogiskt rum 

I vår artikel har vi teoretiskt och filosofiskt lagt grunden för en transformativ pedagogisk ansats 
där EXA utgör ett centralt redskap. Sammantaget svarar denna ansats på de utmaningar som 
nämnts. Arbete i och genom EXA löser deltagaren (här högskolestudenten) från en ensidig tilltro 
till ett explicit kunnande och till ett traditionellt kunskapsbegrepp. EXA efterfrågar och lyfter på 
ett särskilt sätt fram också det implicita kunnandet – den kroppsligt förankrade levda berättelsen 
och det kroppsligt förankrade kunnandet. I det skapande arbetet, i mötet mellan implicit och ex-
plicit kunskap och kunskapande uppstår rum för förändring. 
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Rum för lek på högskolan 

Vi betraktar intersubjektivitet som ett grundläggande medfött engagemang. Människan vill de-
konstruera bilden av sig själv och sin omvärld genom att dela tankar, erfarenheter och känslor. 
Denna längtan efter intersubjektivitet blandas ibland med rädslor, beroende på tidigare erfaren-
heter av relationer. Rädslor och konventioner hämmar och förlamar. Intersubjektiviteten är en 
drivkraft i alla sammanhang. I intersubjektiviteten utvecklas moralen och ansvarstagandet för den 
andre, vilket i sin tur stärker en grupp och dess sammanhållning. Intersubjektiviteten blir därige-
nom ett grundläggande motivationssystem, avgörande för människans utveckling. Här uppstår eti-
ken i relation till den Andre (Levinas, 1982/1993). 
  
Ett kvalitativt och transformativt pedagogiskt utbildningsprogram behöver skapa förutsättningar 
för möjligheter till intersubjektiva möten. När vi inreder ett pedagogiskt rum, såväl fysiskt som 
genom de ramar vi upprättar socialt och pedagogiskt, skapar vi delvis våra egna förutsättningar. 
Vi skapar begränsningar och öppnar för möjligheter. Ett nyskapande pedagogiskt rum behöver 
begränsa det som är destruktivt och förstelnande och skapa möjligheter för ögonblick av nu – ett 
nyskapande pedagogiskt rum bör med andra ord bereda förutsättningar för att dekonstruerande 
processer får utrymme att uppstå och skapa utmaningar som leder till konstruktiv förändring. Vi 
menar att vi måste omvärdera de traditionella begränsningar som lätt reproduceras i våra pedagog-
iska rum – begränsningar för hur man uttrycker sig, begränsningar för hur man kan mötas eller 
begränsningar för hur man kan uppleva sin omvärld och sina relationer etc.  
 
Arbete i och genom konstnärliga uttrycksformer utgår från praxis, som i vårt sammanhang avser 
en sammansmältning av teori och praktik, av kropp och tanke, vars innebörder är knutna till hur 
vi framträder i våra liv och livssammanhang. Denna typ av arbete bygger på en stark tilltro till 
varje människas inre drivkraft i riktning mot förmågan ”att hitta det innovativa” – att hitta “väx-
andets punkt” (Wahl, 1978). Hela människan tas i anspråk för en intersubjektivt grundad kun-
skapserövring som beaktar såväl det implicita kunnandet i den kroppsligt förankrade medveten-
heten som det explicita kunnandet i teori och filosofi. Självkännedom, förändring och profession-
alitet grundas här i levd erfarenhet såväl som i teori och filosofi. 
 
All pedagogisk verksamhet är platsrelaterad, jordbunden, territorial, lokal och i övrigt kontextuellt 
bunden (Løvlie, 2007). Etablerandet av ett rum för lek kräver en medvetenhet om platsens, det 
fysiska rummets, det formella rummets samt det sociala rummets betydelser. Som processledare 
träder vi alltid in i ett ”rum”, en fysisk plats. I detta rum vill vi som yrkesaktiva träda fram med 
vår filosofi, vår teori, våra redskap och vår metodik. Vi har en idé och en ambition om hur vår 
pedagogiska ansats ska gestaltas i mötet med de individer som har samlats. Vi bär därtill med oss 
ett formellt rum som utgör den formella grunden till att vi möts i form av villkor, avsikter, tidsra-
mar.  
Vår avsikt är att skapa rum för lek som svar på de utmaningar som högskolan ställs inför. Alla 
behöver vi tillgång till en scen – ett sammanhang eller ett rum för pedagogisk gestaltning – där vi 
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blir sedda och där vi får möjlighet och utrymme att berätta och att på ett särskilt sätt söka ge gestalt 
åt det som är vår livserfarenhet. Vi behöver rum som öppnar för lek och därmed också för föränd-
ring. Högskolan har här en naturlig och viktig funktion att fylla. Intermodal kommunikation genom 
konstnärliga uttrycksformer lyfter fram studenternas kroppsligt förankrade kunskap och erfarenhet 
– den som ännu inte formulerats i ord i samtidighet med det som redan är känt och uttryckt. För-
utsättningar skapas där deltagarna under trygga former får pröva på, utforska, experimentera och 
söka handlingsalternativ i formandet av något nytt – något innovativt – med bärighet för en kom-
mande yrkespraxis. Här skapas ett rum där intersubjektiva möten genom leken synliggör implicit 
kunnande och ställer det i en fruktbar relation till explicit kunnande, ett rum där kroppsligt förank-
rad erfarenhet möter och integreras med teori och filosofi på ett sätt som blir avgörande i utform-
ningen av yrkesroller. Här skapas ett rum som präglas av förtroende och tillit och som rymmer en 
djupinriktning med en tydlig inriktning på mötet med den Andre – och på mötets etik – för human-
isering som bereder mark för förändrande handling och reflektion i och genom intersubjektivitet 
och intermodal kommunikation. Kort sagt, belyser detta vikten av att högskolepedagogiken för 
dessa yrkesgrupper är subjektifierande.  
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Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker 

Marie Nelson & Sofie Henricson 

Abstract 
I artikeln diskuteras handledningspraktiker vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland 
ur ett jämförande perspektiv. Diskussionen bygger på de kommunikativa skillnader vi iakttagit 
mellan inspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal, bland annat vad 
gäller hur råd ges och tas emot, hur deltagarna hanterar den inneboende asymmetrin samt hur pro-
nomen används under ett handledningssamtal. De empiriska observationerna av handlednings-
praktiker i autentiska handledningssamtal relateras till två svenskspråkiga högskolepedagogiska 
vägledningar för uppsatshandledning, en från Sverige och en från Finland. De kommunikativa 
skillnader vi noterat i de sverigesvenska och de finlandssvenska handledningssamtalen återspeglas 
i de två studerade handböckerna. Vad gäller såväl handledningssamtalen som handledningsmanu-
alerna ser vi en större tendens till att tona ner asymmetrier och framhäva det kollektiva i de sverige-
svenska handledningspraktikerna, medan de finlandssvenska handledningspraktikerna uppvisar en 
tydligare orientering mot individuellt ansvar och en mer oproblematisk inställning till de institut-
ionella rollerna som handledare och student.  

Introduktion 
När studenter skriver längre akademiska texter erbjuds de i regel handledning av en representant 
för det aktuella studieämnet och ibland även av en språkhandledare vid en skrivarverkstad eller 
liknande. Den interaktion som äger rum mellan handledaren, experten, och studenten, icke-exper-
ten, utgör ett så kallat institutionellt samtal. Institutionella samtal beskrivs som resultatorienterade 
och ”starkt knutna till rutiniserade handlingsmönster och praktiker” (Adelswärd, 1995, s. 110). Vid 
ett handledningssamtal är träffen inbokad i förväg, mötets agenda är förutbestämd och det är hand-
ledaren som styr samtalet. Även om den institutionella inramningen sätter en viss prägel på sam-
talet kan aktörerna förhålla sig till de aktuella deltagarrollerna och till den inneboende asymmetrin 
på olika sätt. Vid jämförelser av handledning på svenska i Sverige och i Finland visar näranalyser 
av inspelade autentiska ämnes- och språkhandledningssamtal att råd och synpunkter formuleras 
och tas emot på lite olika sätt i de båda länderna (Nelson, Henricson, Norrby, Wide, Lindström & 
Nilsson, 2015; Henricson & Nelson, 2017).  
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Huvudsyftet med denna artikel är att diskutera de olikheter vi noterat vad gäller sverigesvenska 
och finlandssvenska handledningspraktiker. Därtill gör vi jämförelser av två svenskspråkiga hög-
skolepedagogiska handböcker som bland annat diskuterar uppsatshandledning, en från Sverige 
(Norberg Brorsson & Ekberg, 2012) och en från Finland (Lindblom-Ylänne et al., 2016). Trots att 
alla samtal vi studerat sker på ett och samma språk, svenska, i två geografiskt närliggande länder, 
framträder märkbara interaktionella skillnader. Att öka kunskapen om dessa skillnader bidrar till 
ökad insikt om komplexiteten i handledning och institutionell interaktion över lag. Den handled-
ning som äger rum vid universitet och högskolor i dag genererar ofta möten mellan människor med 
olika språklig och kulturell bakgrund. Ju mer vi lär oss om hur handledning kan se ut i olika uni-
versitetskontexter, desto lättare har vi att möta studenter med olika bakgrunder och behov. 
  
I närmast följande avsnitt ges en kort presentation av svenskan som pluricentriskt språk och några 
teoretiska perspektiv som ligger till grund för de undersökningar vi genomfört. Därefter redogör 
vi för studiens material. Efter detta presenteras några iakttagelser från finlandssvenska respektive 
sverigesvenska handledningssamtal. För att få en uppfattning om vad som lyfts fram och betonas 
i handböcker till handledare i Sverige och i Finland jämför vi sedan två handböcker, en från varje 
land. Artikeln avslutas med en sammanfattning och en avrundande diskussion. 

Bakgrund 
Som en bakgrund till vår analys av sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker ger 
vi i det här avsnittet en orientering utifrån två infallsvinklar. Dels lyfter vi fram variationspragma-
tiska perspektiv på det pluricentriska språket svenska, dels diskuterar vi handledningspraktiker. 

Svenska som pluricentriskt språk 

Många av världens stora språk är så kallade pluricentriska språk, dvs. språk som har officiell status 
i mer än ett land och därmed inkluderar minst två olika varieteter och normcentrum. Detta gäller 
till exempel engelskan i bland annat Storbritannien, USA och Australien, tyskan i Tyskland,  
Österrike och Schweiz och svenskan i Sverige och i Finland. Inom forskningsprogrammet Inter-
aktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och fin-
landssvenska (IVIP),2 studerar vi både den dominanta varieteten av svenska, sverigesvenska, och 
den icke-dominanta varieteten, finlandssvenska. Våra studier är huvudsakligen komparativa. Uti-
från ett variationspragmatiskt perspektiv (se Schneider & Barron, 2008) kombinerar vi ett intresse 
för pragmatisk variation med ett intresse för geografisk variation. 
  
Tidigare studier visar att de pragmatiska rutinerna i olika varieteter av samma språk sällan handlar 
om att det föreligger grundläggande eller genomgående skiljelinjer mellan varieteterna. Det grund-
mönster som framträder pekar snarare mot att samma språkliga resurser används, men att de an-
vänds på delvis olika sätt i olika varieteter, eller att en viss pragmatisk rutin är mer framträdande 
eller frekvent i en av varieteterna (Schneider, 2008, s. 133). 
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Forskningsprogrammet IVIP har bidragit med studier inom de institutionella domänerna service, 
lärande och friskvård och dessa studier har ytterligare utökat vår kunskap om pragmatiska skillna-
der mellan sverigesvenska och finlandssvenska. Såväl likheter som skillnader har observerats vad 
gäller hur vi bemöter varandra i interaktion (se t.ex. Norrby, Wide, Nilsson & Lindström, 2015; 
Wide, 2016; Lindström & Wide, 2017). Inom programmet har vi (Henricson & Nelson, 2016) t.ex. 
noterat att sverigesvenska lärandesamtal präglas av kortare och färre pauser än finlandssvenska 
lärandesamtal. Tystnad har även i tidigare studier visat sig vara ett fenomen som skiljer interakt-
ionen åt i Sverige och i Finland (se t.ex. Carbaugh, Berry & Nurmikari, 2006; Tryggvason, 2006). 
De skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska som lyfts fram i tidigare studier kan på 
många plan kopplas till delvis olika preferenser vad gäller samtalsstilar (se Tannen, 2005 [1984], 
s. 17–42; Norrby, 2014, kapitel 13). En studie av Saari från 1995 hör till de tidigaste jämförelserna 
mellan sverigesvensk och finlandssvensk samtalskultur. I studien lyfter Saari bland annat fram 
skillnader i hur vi hälsar, tilltalar och ger varandra komplimanger på svenska i Sverige och i Fin-
land. Den övergripande slutsatsen av Saaris studie (1995, s. 82) är att artighet på sverigesvenska i 
första hand handlar om att visa närhet och aktivt engagemang, medan artighet på finlandssvenska 
snarare handlar om att visa respekt och ge varandra utrymme.  
 
Liknande skillnader har lyfts fram av Charles och Louhiala-Salminen (2007) och Kangasharju 
(2007) som studerat kommunikation i svensk-finska företag. Charles och Louhiala-Salminen 
(2007) har noterat tydligare tecken på relationsstrategier i sverigesvensk affärskommunikation och 
på respektstrategier i finländsk affärskommunikation. Kangasharju (2007) har därtill lagt märke 
till att asymmetriutjämnande strategier är vanligare inslag i sverigesvensk affärskommunikation, 
medan hierarkier inom företag inte upplevs vara lika problematiska i finländska affärskontexter. I 
sverigesvensk affärskommunikation ses demokratiskt förankrade handlingsmönster som mycket 
viktiga, och beslut föregås ofta av att alla involverade fått framföra sin åsikt (Kangasharju, 2007, 
s. 372). 
 
Även etnologen Laine-Sveiby har noterat skillnader mellan Sverige och Finland i affärssamman-
hang. Hon konstaterar att det också mellan så närliggande länder som Sverige och Finland finns 
betydande skillnader och förklarar att dessa skillnader kan vara kännbara i affärssammanhang 
(Laine-Sveiby, 1987, s. 7). Ett exempel som tas upp är individualism kontra kollektivism, där det 
i Finland anses finnas ”en stark princip om personligt ansvar”, medan de beslut som fattas inte 
framställs ”som kollektiva på samma sätt som t.ex. i Sverige” (Laine-Sveiby, 1987, s. 25). De 
iakttagelser som lyfts fram av Laine-Sveiby (1987) stämmer väl överens med de mönster Louhiala-
Salminen och Kangasharju noterar 20 år därefter. 
 
Det finns ingen definitiv gräns mellan pragmatiska rutiner i de två svenska varieteterna, och del-
tagarna i såväl sverigesvensk som finlandssvensk interaktion visar varandra både respekt och enga-
gemang. Sammantagna pekar dock tidigare studier på att sverigesvensk interaktion präglas av en 
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större preferens för en samtalsstil som betonar närhet och engagemang, medan finlandssvensk in-
teraktion uppvisar en tydligare orientering mot respekt och hänsyn (se Norrby, 2014, s. 231–235 
för en svensk beskrivning av dessa två samtalsstilar). Skillnaderna i de kommunikativa mönstren 
avspeglar sig även i lärandesamtal, och det kan vara en tillgång för både personal och studenter 
vid universitet och högskolor att känna till de delvis olika förväntningar som aktualiseras i t.ex. 
handledningssamtal i Sverige och i Finland. 

Handledningspraktiker 

I den här artikeln studeras finlandssvenska och sverigesvenska handledningspraktiker. När vi talar 
om handledningspraktik utgår vi ifrån handledningen som en arena för lärande. Den interaktion 
som äger rum mellan handledare och student i samband med att de båda möts för ett handlednings-
samtal bygger på ett samspel mellan deltagarna, som gör saker tillsammans och ingår i en praktik-
gemenskap (jfr ”communities of practice”, Wenger, 1998). Hur handledningspraktiken utformas 
varierar från en institutionell kultur till en annan och bygger ofta på traditioner och rutiner som går 
i arv inom den egna institutionen (Vehviläinen, Heikkilä, Mikkonen & Nieminen, 2016a, s. 340, 
342). Det bör också nämnas att alla praktikgemenskaper växer fram i en specifik kulturell och 
samhällelig kontext. 
 
Wenger (1998, s. 4) menar att lärande handlar om en omfattande process av att vara aktiva delta-
gare i praktikgemenskaper och att skapa identiteter i relation till dessa gemenskaper. Att vi deltar 
i t.ex. en arbetsgrupp handlar enligt Wenger (1998, s. 4) därmed om vad vi gör men också om 
vilken grupp vi tillhör och hur vi tolkar det vi gör. Inom alla praktikgemenskaper finns ett behov 
av att framställa abstraktioner som något substantiellt existerande. Wenger talar här om ”reifi-
cation” (1998, s. 57–62), vilket kan översättas med reifikation, och förklarar termen med hjälp av 
abstraktioner som ekonomi och demokrati. Många gånger talar man om dessa begrepp som aktiva 
agenter och Wenger ger bl.a. exemplet: ”the economy reacted slowly to the government’s action” 
(1998, s. 58). I ett handledningssammanhang utgör kursplaner och handledarmanualer exempel på 
reifikationer, eller som Lennartson Hokkanen (2016, s. 32) uttrycker det: ”Reifikationer blir en 
slags spegling av praktiker – ett förtingligande”. Wenger (1998, s. 62–63) betonar att deltagande 
(”participation”) och reifikation (”reification”) inte kan fungera utan varandra utan att de snarare 
kompletterar varandra.  
 
Utöver att studera handledares och studenters interaktion i den praktikgemenskap de deltar i kom-
mer vi också att beröra reifikationer i form av högskolepedagogiska handböcker, utgivna på 
svenska i Sverige och i Finland. Handböckerna kan ses som kodad kunskap och i vårt fall blir det 
aktuellt att diskutera relationen mellan svenskspråkiga deltagare och reifikationer, i två olika geo-
grafiska hemvister. Utifrån en variationspragmatisk grund vill vi alltså studera svenskspråkig  
akademisk handledning som praktikgemenskap i Sverige och i Finland.  
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Att handleda studenter är en utmanande uppgift. Studenterna förväntas visa självständighet och 
samtidigt bemöta handledarnas råd och kommentarer. En studie av Magnusson och Zackariasson 
(manus) visar att det bland handledare, och även studenter, råder delade meningar om vad begrep-
pet självständighet står för inom högre utbildning i två studerade länder, Sverige och Ryssland. 
Även Vehviläinen (2017) diskuterar, utifrån ett finskt material, handledningens komplexitet och 
svårigheterna med att förhålla sig till och tolka studenters signaler eller uteblivna signaler om för-
ståelse och ökad insikt. Studenters uttryck för ökad insikt har också berörts inom ett samarbets-
projekt där handledningssamtal på finska, finlandssvenska och sverigesvenska undersöks (se Hen-
ricson, Mäntynen, Nelson & Savijärvi, under utgivning). Den studie vi presenterar här är, i likhet 
med Sveen och Magnusson (2013) och Lennartson-Hokkanen (2016), ett bidrag till den ännu rela-
tivt begränsade empiriska forskningen om handledningssamtal på svenska. 
 

Material 
Under 2014 och 2015 har vi spelat in totalt närmare 100 timmar autentiska lärandesituationer i 
Sverige och i Finland. I den här studien fokuserar vi på en del av dessa inspelningar, nämligen 
språk- och ämneshandledningssamtal, som totalt varar i närmare nio timmar. Det totala lärande-
materialet är relativt omfattande, och också utifrån ett mer begränsat handledningsmaterial kan 
handledningspraktiker och kommunikativa mönster diskuteras, även om vi inte kan dra definitiva 
slutsatser om särdrag i de två varieteterna. De pragmatiska likheter och skillnader vi iakttagit i vårt 
material kan relateras till tidigare forskning av kommunikativa mönster i sverigesvenska och fin-
landssvenska och därmed bidra till en utökad förståelse av de pragmatiska rutiner som känneteck-
nar svenskan i Sverige och i Finland.  
 
Handledningssamtalen på knappt nio timmar fördelas på tolv samtal, sex sverigesvenska och sex 
finlandssvenska, där studenter som kommit igång med sitt uppsatsarbete träffar handledare för att 
diskutera den egna skrivprocessen. Studenterna skriver akademiska texter på olika nivåer och inför 
handledningen har handledaren fått tillgång till text som studenten producerat. Samtalen är audio- 
och/eller videoinspelade och har transkriberats i sin helhet. I de sex sverigesvenska samtalen deltar 
tre kvinnliga handledare (två samtal per handledare) och sex olika studenter, fyra kvinnliga och 
två manliga. I två av de sverigesvenska handledningssamtalen deltar två studenter som skriver i 
par. I de sex finlandssvenska samtalen deltar tre kvinnliga handledare (två samtal per handledare) 
och sex olika studenter, fyra kvinnliga och två manliga. Till några av de inspelade samtalen har vi 
också fått tillgång till den studenttext med handledarkommentarer som diskuteras under själva 
handledningen.  

Sverigesvenska och finlandssvenska rådgivningssekvenser 
Vid de handledningssamtal vi studerat möts en handledare och en student för att diskutera en text 
som studenten skrivit. Samtalets institutionella karaktär ger relativt fasta ramar för interaktionen, 
där en betydande del av samtalet går ut på att handledaren ger råd som studenten bemöter. Tidigare 
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studier vi genomfört (Henricson & Nelson, 2017) visar att antalet råd per samtal i princip är det 
samma i det sverigesvenska och det finlandssvenska materialet. Vad som sker i själva interak-
tionen skiljer sig dock delvis åt i de två materialsamlingarna. I detta avsnitt belyser vi, genom ett 
exempel från varje varietet, några av de skillnader vi noterat och diskuterar skillnaderna i termer 
av handledningspraktiker. 
  
De två exempel vi presenterar i det här avsnittet är tagna från ämneshandledningssamtal som spe-
lats in vid institutioner inom samma disciplin i Sverige och i Finland, och diskussionen bygger på 
en genomgång av en större eller mindre del av uppsatsen. Handledaren har läst och kommenterat 
uppsatsen i förväg. Det första exemplet är från ett sverigesvenskt ämneshandledningssamtal, där 
två studenter träffar sin handledare för att diskutera en uppsats som de skriver tillsammans. I ex-
emplet poängterar handledaren att källförteckningen inte ska indelas tematiskt, utan att samtliga 
referenser förväntas finnas listade under en och samma rubrik. En transkriptionsnyckel återfinns i 
slutet av artikeln. 
 
Exempel 1. Sverigesvenskt ämneshandledningssamtal 

01 HAN:   å sen förstår jag att det här e er egna eh e-     
02    etnicitet har ni skrivit kultur å kön i i    
03    källförteckningen 
04 ST1:  mm 
05 HAN:  asså ni behöver ju inte ha dom rubrikerna i   
06    referenslistan  
07 HAN: men det tror jag ni redan vet 
08 ST2: ja  
09 ST1:  jo [(ja jo)  aa precis            ] 
10 HAN:         [eller hur  (.)  de e väl ba] att ni har delat upp   
11    [(när)]  
12 ST1: [aa    ] 
13 HAN:  har vi fått med så här många artikla[r å] så 
14 ST1:                                                             [aa ] 
15 ST2:  °a precis° 
16 HAN:  att det e som arbets[mat]erial  
17 ST1:                                  [a    ] 
18 HAN:  de:t förstod jag nästan 
19 ST1:  mm 
20 HAN:  men de- det e ju mitt jobb å peta 
21 ST2:  mm 
22 ST1:  [*mm*        ] 
23 HAN:  [((skrattar)) ] 

 

I den text som diskuteras i exempel 1 har handledaren i marginalen skrivit in kommentaren ”ni 
behöver inte ha sådana rubriker i referenslistan”. Studenterna har alltså skrivit in underrubriker i 
referenslistan och på rad 5 och 6 i exemplet ovan förtydligar handledaren att sådana rubriker inte 
behövs. Handledaren börjar dock inte direkt med själva rådet utan påbörjar på rad 1–3 en omfat-
tande förklaring till varför det blivit som det blivit i studenternas text. Den förklaring handledaren 
ger, i studenternas ställe, förtydligar att rubrikerna är studenternas egna och att de delat upp re-
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ferenslistan i underrubriker för att se hur många artiklar de fått med. På rad 16 och 18 sammanfattar 
handledaren den förklaring hon själv bidragit med genom att säga: att det e som arbetsmaterial 
det förstod jag nästan. Studenterna yttrar inga längre turer i sekvensen, och uppmanas inte heller 
att göra det, utan uttalar mest korta kvitteringar, som mm på rad 4, 19, 21 och 22, någon form av 
ja eller aa på rad 8, 12, 14 och 17 samt jo ja jo aa precis på rad 9 och a precis på rad 15. Hand-
ledarens råd är inlindat i en omfattande förklaring och en antydan om att studenterna säkerligen är 
väl medvetna om hur referenslistan ska skrivas (jämför handledarens yttrande men det tror jag ni 
redan vet på rad 7). Med dessa förklaringar tonar handledaren ner en potentiellt ansiktshotande 
handling och därtill väljer hon att avsluta sekvensen med en ursäktande metakommentar till hela 
situationen: men de- det e ju mitt jobb å peta (rad 20). Denna omfattande inlindning och nedtoning 
av de råd som framförs är betydligt vanligare i de sverigesvenska samtalen än i de finlandssvenska. 
De sverigesvenska handledarnas benägenhet att linda in och tona ner skulle kunna ses som ett sätt 
att förhandla om de institutionella rollerna och ett försök att hantera de ”aspekter som har med 
jämlikt bemötande att göra trots ojämlikhet i relationen” (Norberg Brorsson & Ekberg, 2012). 
 
Exempel 2 är från ett finlandssvenskt ämneshandledningssamtal och även detta exempel handlar 
om referenser, men i det här fallet gäller det mer specifikt sidnummer, eller snarast avsaknaden av 
dem.  
 

Exempel 2. Finlandssvenskt ämneshandledningssamtal  

01 HAN: å sen (0.3) vissa (0.4) referenser den här   
02   EFTERNAMN å EFTER[NAMN saknar  ] 
03 STU:                      [jå     så  siffror] jå jag har 
04 HAN:  sidnummer  
05    (0.3)  
06 HAN:  å det (0.7) det e lite *farligt* att .h   
07 STU:  jå [jag ha-] 
08 HAN:       [att       ] #eh# (.) glömma bort å skriva in det  
09  fö:r sen blir det jobbigt att hitta dom där 
10 STU: jå jag [måste k]olla det  
11 HAN:             [sidorna]  
12    (0.7) 
13 STU:  kollar dom där sidorna 
14    (0.5) 
15 HAN:  jå 
16   (7.2)  
17 STU:  det var fö- jag had: (0.3) jag har antecknat från  
18   den där boken å sen har jag från mina  
19   anteckningar (0.2) satt jag det in hit 
20  (0.5) 
21 HAN:  [#mh#] 
22 STU: [å       ] sen så därför har det .hh jag har inte  
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23   sidorna där i anteckningarna så därför  
24   jag må[ste] kolla  
25 HAN:              [jå  ] 
26 STU: men jag ska göra det så att inte jag sen glömmer  
27   helt bo[rt   ] 
28 HAN:              [mm] 
29  (1.7) 
30 STU: (harklar sig) 

 

Rådgivningssekvensen inleds på rad 1–2 och 4 med att handledaren lyfter fram att vissa referenser 
saknar sidnummer. Redan innan handledaren har hunnit nämna att sidnummer saknas bekräftar 
studenten i överlapp med handlaren temat för rådet när hon på rad 3 säger jå så siffror, varefter 
hon inleder något som projicerar en förklaring, jå jag har, men avbryter turen innan hon slutfört 
den. Efter en kort paus fortsätter handledaren i stället att bygga på sin observation genom att på 
rad 6, 8–9 och 11 motivera varför det är viktigt att lägga till sidnummer i ett tidigt skede. Delvis 
överlappande med denna motivering inleder studenten en liknande förklarande tur som tidigare, jå 
jag ha- på rad 7, men övergår sedan till att på rad 10 och 13 försäkra att hon kommer att precisera 
referenserna, jå jag måste kolla det och kollar dom där sidorna. Handledaren kvitterar detta med 
ett neutralt jå på rad 14 och därefter följer en längre paus på drygt 7 sekunder. Efter denna paus 
skulle nästa råd kunna följa, men i stället väljer studenten att på rad 17–19 och 22–24 förklara den 
process som lett till att sidnummer inte anges i texten. På rad 26–27 intygar studenten på nytt att 
hon kommer att justera detta, men jag ska göra det så att inte jag sen glömmer helt bort. Hand-
ledaren kvitterar studentens förklaringar med neutrala kvitteringar, mh, jå och mm på rad 21, 25 
och 28. Studentens förklaringar och handledarens kvitteringar avslutar sekvensen och efter en paus 
på 1,7 sekunder harklar sig studenten, varefter de går vidare till nästa råd. 
 
Exemplet illustrerar några av de drag som vi i vårt material noterat som typiska för finlandssvenska 
handledningssamtal i jämförelse med sverigesvenska handledningssamtal. Handledaren lyfter 
fram en brist i texten och mjukar sedan upp den potentiellt ansiktshotande handlingen med en 
motivering. Med motiveringen tonar hon inte ner betydelsen av observationen, utan förstärker 
snarast budskapet och betonar vikten av att följa det råd hon gett. Därmed blir det studentens upp-
gift att vid behov ge en förklaring till varför texten ser ut som den gör (se Nelson & Henricson, 
2016). En annan tendens i de finlandssvenska handledningssamtal vi studerat är att pauserna i regel 
är såväl fler som längre än i de sverigesvenska handledningssamtalen (Henricson & Nelson, 2016) 
och att det ofta är fullt tillräckligt att återkoppla med neutrala responsmarkörer som jå, mm och 
okej (Nelson et al., 2015). 
 
Vad gäller exempel 2 finns det skäl att nämna att studentförklaringen är speciellt utförlig och den 
långa pausen antyder att rådgivningssekvensen kunde ha avslutats redan på rad 16. Rådgivning är 
en rutinhandling i handledningssamtalen och många gånger behöver dessa råd inte följas av något 
annat än en kvittering från studenten. Att handledaren som i exempel 2 avstår från att förklara 
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processen i studentens ställe, vilket vi däremot ser exempel på att handledaren gör i exempel 1, 
öppnar ändå upp för möjligheten att studenten själv förklarar vägen fram till textens formuleringar. 
Utförliga studentresponser av den här typen kan dessutom uppmuntras av längre pauser, vilka före-
kommer rikligt i det finlandssvenska exemplet ovan.  

Pronomenet vi i handledarnas yttranden 
Ett språkligt fenomen som fångat vårt intresse i de studerade samtalen är handledarnas bruk av 
pronomenet vi. Vid en kontrastiv analys blir det tydligt att ett pronomen i första person plural, vi, 
är en betydligt vanligare resurs i de sverigesvenska samtalen än i de finlandssvenska. Detta framgår 
av tidigare studier (Nelson & Henricson, 2014; Henricson, Nelson, Wide, Norrby, Nilsson & Lind-
ström, 2015), där vi sammanställt antalet belägg på pronomenet vi i tre sverigesvenska och tre 
finlandssvenska handledningssamtal. Tabell 1 visar de studerade samtalens längd, antalet före-
komster i handledarturer och förekomster per minut, i båda länderna.  
 

Tabell 1. Handledar-vi i tre sverigesvenska och tre finlandssvenska handledningssamtal 

 Längd (min) Antal vi yttrat av handledare Belägg/minut 

Sverigesvenska  115 177 1,5 

Finlandssvenska 106 14 0,1 

 

Som framgår av tabell 1 använder handledarna vi totalt 177 gånger i de tre sverigesvenska samtalen 
som i det studerade delmaterialet varar i totalt 115 minuter. Under en genomsnittlig minut yttrar 
handledarna vi 1,5 gånger. I de tre finlandssvenska samtalen (som varar i totalt 106 minuter) an-
vänder handledarna vi totalt endast 14 gånger, vilket ger 0,1 belägg per minut. 
 
De sverigesvenska handledarna använder alltså pronomenet vi betydligt oftare än de finlands-
svenska handledarna. Utöver ett mer frekvent bruk förekommer pronomenet vi i fler funktioner i 
de sverigesvenska samtalen. I båda materialsamlingarna använder handledarna pronomenet vi t.ex. 
vid hänvisning till en större gemenskap, som i: dom e från USA å beskriver hur situationen ser ut 
där så dom har ju en lite annan företagskultur å lagstiftning å allting än vad vi har i Europa. I 
såväl de sverigesvenska som de finlandssvenska samtalen används vi även i samband med prak-
tiska överenskommelser, ska vi stänga nu (om dörren), eller i turer som handlar om den pågående 
handledningsträffen, såsom i följande korta exempel från några handledningssamtal: 

 
- så vi gör alltså som jag brukar att de där jag har vissa frågor som jag går igenom dom här på 

papper så att jag ska komma ihåg dom å sen den här texten får du själv 

- vi ser nu hur mycke vi hinner gå in på detaljer  



72 
 

- så av den orsaken så tycker jag att vi sku kunna diskutera lite å komma fram till nånting. 

Utöver dessa gemensamma kontexter och funktioner för pronomenet vi har vi noterat en specifik 
typ av vi som är kännetecknande för de sverigesvenska handledarna, nämligen sekvenser där vi 
används på ett sätt som signalerar att studenten och handledaren skriver uppsatsen tillsammans. 
Detta kan ses som ett slags samproducerande vi och på rad 11 i exempel 3 finns ett belägg på 
fenomenet i fråga. 
 

Exempel 3. Sverigesvenskt pronomenbruk  

01 HAN: liksom så kan man ha med lite bredare som in[te e helt] 
02 STU:                                                                           [mm       ] 
03 HAN: totalrelevant för de du ska skriva nu  
04  (0.5)  
05 HAN: så kan du ha med de men du talar om att de här e (0.3)  
06   liksom bak[grunden] till de å så vill jag välja ut eh   
07 STU:                   [mm      ] 
08 HAN: trivsel just å [de  ] då går jag på just de här  
09 STU:                      [mm] 
10 STU: m+m  
11 HAN: men de e de vi känner e besvärligt å välja ut kanske  
12 STU: ja:: alltså just de där att  
13   (1.1)  
14 HAN: ja  
15  (0.5) 

 

I exemplet förklarar handledaren, på rad 1 och 3, att studenten kan utöka sitt bakgrundsresonemang 
till att innehålla även sådant som ligger nära men inte är totalrelevant för den egna undersökningen. 
På rad 5 använder handledaren du-tilltal, så kan du ha med de, men börjar sedan, på rad 6 och 8, 
tala med studentens röst, som om hon citerade ur den ännu oskrivna texten: å så vill jag välja ut 
eh trivsel just. Även i andra sverigesvenska samtal hittar vi exempel på att handledaren på liknande 
sätt talar med studentens röst (Henricson & Nelson, 2017, s. 112). Det är betydligt svårare att hitta 
exempel på sådan pronomenanvändning i det finlandssvenska materialet. Från att ha talat med 
studentens röst övergår handledaren, på rad 11, till att göra sig själv delaktig i studentens urvals-
process genom att ställa en indirekt fråga, men de e de vi känner e besvärligt å välja ut kanske. 
Man kan också se det som att handledaren, genom att använda pronomenet vi, i detta sammanhang 
ger uttryck för uppsatsförfattandet som en gemensam arbetsprocess. Detta samproducerande vi 
kan tolkas som ett uttryck för relationsskapande eller en förhandling om de institutionella rollerna 
och den därigenom inneboende asymmetrin. Det kan också nämnas att exempel 3 är hämtat ur ett 
språkhandledningssamtal, där förväntningarna på att handledaren ska delta i studentens ämnes-
anknutna val torde vara låga.  
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Användningen av pronomenet vi i samproducerande funktion är en av anledningarna till att antalet 
belägg på pronomenet vi är högre bland de sverigesvenska handledarna än bland de finlands-
svenska. En kulturellt förankrad förklaring till den stora skillnaden i antalet vi skulle kunna stå att 
finna i det resonemang Laine-Sveiby (1987) och Kangasharju (2007) för om individuellt kontra 
kollektivt där personligt ansvar tas upp som en stark princip i Finland medan demokratiska pro-
cesser och kollektiva beslut anses vara utmärkande för Sverige. Precis som handledningsböcker 
och handledningspraktiker fungerar i ömsesidig växelverkan med varandra anpassas även språk 
och kommunikativa mönster till den aktuella kulturen och kontexten. 

Handböcker om handledning 
Att handleda studenter som skriver akademiska uppsatser beskrivs ofta som ett såväl stimulerande 
som krävande arbete (se t.ex. Norberg Brorsson & Ekberg, 2012, s. 8). Vid många universitet och 
högskolor finns handledarkollegier eller andra sammanhang där handledare kan träffas för att dis-
kutera aktuella utmaningar och framgångskoncept. I både Sverige och Finland erbjuds handledar-
utbildningar av olika slag, och inom ramen för dessa läser deltagarna olika handböcker och andra 
texter som vänder sig till handledare inom högre utbildning. Som nämnts tidigare kan manualer 
ses som kodad kunskap, reifieringar, och vi finner det intressant att i samband med studiet av 
autentiska handledningssamtal också undersöka de handböcker som fokuserar på och beskriver 
handledningssituationen och aktuella handledningspraktiker i de båda länderna.  
 
Vi har valt att utgå ifrån en text om uppsatshandledning på svenska från varje land och det handlar 
om boken Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning. Om det självständiga ar-
betet och skrivande i alla ämnen av Norberg Brorsson & Ekberg (2012) i Sverige samt tre kapitel 
samlade under rubriken Handledning mot akademisk expertis i boken Handbok i universitetspe-
dagogik (Lindblom-Ylänne et al., 2016) i Finland. Den finländska handboken är en svensk och 
delvis omskriven version av en tidigare finsk utgåva från år 2009 (Yliopisto-opettajan käsikirja). 
I båda handböckerna hänvisas till annan handledningslitteratur i det egna landet och på så sätt ingår 
handböckerna i en större diskussion om handledningspraktiker i respektive land. Redan rubrikerna 
skickar signaler om lite olika utgångspunkter, där handboken från Finland betonar den akademiska 
expertisen medan handboken från Sverige betonar att det handlar om ett självständigt arbete. 
 
Ett tema som lyfts fram och presenteras i ett eget avsnitt i handboken från Sverige är att vara 
personlig utan att gå över till det privata. Relationsarbetet lyfts över lag fram som en speciellt 
viktig aspekt och ägnas relativt stort utrymme i den svenska handboken, bland annat i ett eget 
avsnitt om relationen till studenten. I handboken från Finland behandlas relationsarbetet utifrån 
andra infallsvinklar och i mycket kortare ordalag. Följande citat, ett ur varje handbok, belyser de 
olika sätten att tala om relationen mellan handledare och student: 
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Det är viktigt att du som handledare ställer dig frågor om hur makt och jämlikhet ska förenas, eftersom hand-
ledaren är den som har möjlighet att öppna dialogen om relationen utifrån sin position. (Norberg Brorsson & 
Ekberg, 2012, s. 22.)  

Parterna har således olika ansvarsområden och mellan dem råder en gemensamt accepterad kunskapsmässig 
asymmetri [---]. (Vehviläinen, 2016b, s. 345 och hänvisningar i den.) 

 
I handboken från Sverige omnämns dialogen om relationen i bestämd form, vilket kan tolkas som 
att en förhandling om makt, jämlikhet och relationer är förväntad under ett handledningssamtal. 
Citatet ur den finländska handboken visar däremot på att det asymmetriska förhållandet mellan 
student och handledare är en oproblematisk utgångspunkt för interaktionen. De olika förhållnings-
sätt som avspeglas i de två citaten motsvarar de mönster vi sett i tidigare empiriska studier av 
akademiska handledningssamtal i Sverige och i Finland. Vi har t.ex. noterat att sverigesvenska 
handledare kan ursäkta korrigeringar i texten genom att påpeka att det är ju mitt jobb å peta (se 
exempel 1) eller antyda att det som handledaren förmedlar är något studenten redan vet (Henricson 
& Nelson, 2017, s. 112). I de finlandssvenska handledningssamtal vi studerat är förhandlingar om 
rollerna inte alls lika påfallande, utan råd presenteras många gånger på ett mer direkt sätt och utan 
metakommentarer om handledaruppdraget (Nelson & Henricson, 2016).  
 
Ett fenomen som behandlas utförligare i den finländska handboken är studentens frågor och ini-
tiativ, som getts ett eget avsnitt i kapitlet Handledning om vetenskapliga arbetsprocesser (s. 360–
362). Författarna nämner att detta tema endast sällan diskuterats i handledningslitteratur och konst-
terar att studentinitiativ utgör en stor och betydelsefull del av handledningssamtalet (Vehviläinen 
et al., 2016b, s. 360). I de samtal vi studerat har vi noterat att de finlandssvenska studenterna tar 
fler initiativ än de sverigesvenska studenterna, som ägnar mer talutrymme åt att uppbacka och 
evaluera handledarens råd (Nelson & Henricson, 2016; Henricson & Nelson, 2017).  
 
Även då det gäller studentinitiativ utgår framställningen i den finländska handboken från klart 
fördelade roller och betonar vikten av att studentens egen röst kommer fram inom den institu-
tionella deltagarramen. 

Om man utgår från att handledningen ska stödja den handleddas eget agerande, är direkta anvisningar varken 
det enda, eller det bästa, verktyget. För att få fram studentens egna erfarenheter och aktuella situation är det 
viktigt att handledaren stöder studenten i hans eller hennes reflektioner utan att vara den som ger svaren. Detta 
stämmer till en del även in på avhandlingsprocessen. I denna process ingår även undervisning där handledaren 
bidrar med sin expertis och erfarenhet. En annan roll som handledaren har är att agera som mentor i sin egen-
skap av företrädare för en vetenskaplig institution och dess regler. Det är då viktigt att studenterna har möjlighet 
att ställa frågor och därigenom försäkra sig om att de är på rätt väg. (Vehviläinen et al., 2016b, s. 360.) 

 

I citatet betonas vikten av att studenten får göra sin röst hörd under handledningssamtalet och att 
lärandet till stora delar bygger på att studenten lyfter fram sitt eget perspektiv på processen. Sam-
tidigt framhävs att handledarens roll innebär att vara expert och en representant för institutionen i 
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fråga och dess regler. Beskrivningar av det här slaget förstärker intrycket av att en tydlig rollför-
delning och en asymmetrisk deltagarram i den finländska kontexten upplevs som en naturlig ut-
gångspunkt och en strukturerande princip för interaktionen mellan handledare och student. 
 
I den svenska handboken förs inte någon längre diskussion om studentinitiativ, men däremot tas 
studentpassivitet upp till diskussion. Detta relateras till ett potentiellt hot om att asymmetrin i re-
lationen mellan student och handledare framhävs, vilket bl.a. framgår i följande citat: 
 

Det finns även situationer då handledaren tvingas in en (sic) auktoritativ roll mot sin önskan. Detta kan inträffa 
då studenten inte aktivt deltar i handledningssituationen utan av någon anledning är tyst och passiv [---]. (Nor-
berg Brorsson & Ekberg, 2012, s. 31.)  

 
Som speglas i citatet ovan omskrivs den inneboende asymmetrin och handledarens auktoritet i den 
svenska handboken som något som bör reduceras, medan rollen som expert och auktoritet fram-
ställs som en naturlig del av handledaruppdraget i den finländska handboken.  
 
I den svenska och den finländska handledningsmanualen får läsaren ta del av två olika perspektiv 
på asymmetri och hierarki i handledningssamtal. Där den svenska boken lyfter fram asymmetrier 
som ett potentiellt hot som handledaren har i uppdrag att förhålla sig till och att minska, framställs 
den inneboende asymmetrin i den finländska boken ofta som en naturlig del av den institutionella 
kontexten och ställvis som en tillgång som tydliggör och strukturerar interaktionen i ett handled-
ningssamtal. Detta är i linje med de kommunikativa mönster vi noterat i handledningssamtal in-
spelade i sverigesvensk och finlandssvensk universitetskontext, där vi konstaterat att de sverige-
svenska handledarna på olika sätt arbetar för att tona ner sin expertroll och hierarkin mellan hand-
ledare och student, medan deltagarna i de finlandssvenska samtalen i regel inte i lika hög grad 
orienterar sig mot asymmetrin mellan handledare och student som ett problem. Även då det gäller 
affärskommunikation har Kangasharju (2007) lagt märke till att asymmetriutjämnande strategier 
är vanligare inslag i sverigesvensk affärskommunikation, medan hierarkier inom företag inte upp-
levs vara lika problematiska i finländska affärskontexter. 

Sammanfattning och avrundande diskussion 
I den här artikeln har vi diskuterat skillnader i handledningspraktiker i svensk och finländsk kon-
text. Analysen utgår ifrån dokumenterade lärandesituationer, dvs. inspelningar av autentiska hand-
ledningssamtal, och reifikationer av dessa lärandesituationer, i form av handböcker. Det är svårt 
att avgöra om handböckerna avspeglar praktiken eller om praktiken anpassas till den kodade kun-
skap som förmedlas i handböckerna. Detta kan kopplas till Wengers (1998) tanke om att delta-
gande och reifikation inte bär betydelse i sig utan verkar och realiseras i samspel med varandra. I 
vår studie visar såväl praktiken som reifikationen på liknande tendenser och vi kan inte spåra upp-
enbara konflikter mellan de handledningssamtal vi analyserat och de handböcker vi läst.  
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Våra analyser av autentiska handledningssamtal visar att de sverigesvenska och de finlandssvenska 
handledarna förhåller sig till den aktuella rollfördelningen, mellan handledare och student, och den 
asymmetriska deltagarramen på delvis olika sätt. De sverigesvenska handledarna tonar ner hierar-
kier t.ex. genom att använda det samproducerande pronomenet vi, medan de finlandssvenska hand-
ledarna inte på samma sätt orienterar sig mot att rollen som expert är problematisk. Att det pågår 
en förhandling om de institutionella rollerna i de sverigesvenska samtalen framgår också i de fall 
där handledarrollen blir ett ämne som tas upp under handledningen. I de finlandssvenska samtalen 
är metakommentarer om handledningen eller rådgivningen i sig mycket ovanliga. De iakttagelser 
vi gör i den faktiska interaktionen återspeglas på flera sätt i de studerade handböckerna. Det hand-
lar inte minst om hur man förhåller sig till asymmetrier och institutionella relationer. Den inne-
boende asymmetrin som i den sverigesvenska handboken snarast framställs som ett hot om att 
tvingas in i en auktoritativ roll, förefaller i den finländska handboken vara en naturlig utgångspunkt 
för den aktuella praktiken. Såväl de analyserade samtalen som de studerade handböckerna förstär-
ker på olika sätt det intryck som lyfts fram av bl.a. Laine-Sveiby (1987), Charles-Louhiala och 
Salminen (2007) och Kangasharju (2007), där finländsk kommunikation anses betona individual-
ism, medan sverigesvensk kommunikation präglas av kollektivism. På samma sätt som Wenger 
(1998) betonar samspelet mellan deltagande och reifikationer, visar vår undersökning ett tydligt 
samspel mellan handböcker och handledningssamtal i de svenska och finländska praktikgemen-
skaper vi studerat. 
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Transkriptionsnyckel 

(0.2)     Paus mätt i tiondels sekunder  
(.)      Mikropaus, kortare än 0.2 sekunder 
[mm]       Överlappande tal 
#mm#    Sägs med knarr i rösten 
*mm*    Sägs med skratt i rösten 
°mm°    Sägs med lägre volym än det omgivande talet 
ja:        Förlängt ljud 
.ja        Sägs under inandning 
.h      Hörbar inandning 
javi-     Hörbart avbrott 
 ((skrattar))     Kommentar 
 (jaha)    Osäker transkription 
NAMN    Ord som anonymiserats av forskningsetiska skäl 
 
 
---------------------------------------------------- 

2 Forskningsprogrammet pågår under totalt åtta år, 2013–2020, och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (projektnummer M12-0137:1). 
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4. Jämlikhet och digitalisering i utbildningsdesign 
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Studenters genusteoretiska förståelse i förskollärarutbildningen 
– en grund för utveckling av innehåll och progression 

 

Mia Heikkilä 
 

 

Abstract 
Syftet med kapitlet är att synliggöra en del av förskollärarutbildningen ur ett genusperspektiv, samt 
att bidra till en högskolepedagogisk reflektion kring hur utbildningen struktureras och vilket inne-
håll utbildningen har. Syftet med kapitlet är att bidra med kunskap om hur genuskunskap görs till 
en del av förskolläraryrket genom att vara en del av förskollärarutbildningen, och hur kunskapen 
omsätts i formuleringar, analyser och reflektioner hos studenterna. Studien använder Francis 
(2010, 2102) begrepp gender heteroglossia och gender monoglossia som teoretisk idé i analysen. 
Materialet är sammanlagt cirka 175 studenttexter från två olika terminer (2015 och 2017) som 
utgör en tentamensuppgift från en av de tidigare kurserna på förskollärarutbildningen. Därtill ana-
lyseras även styrdokument och kursdokument med avseende på genus. Analysen resulterade i två 
teman att diskuteras och presenteras mer ingående – Studenter ger uttryck för tydligt flick-pojk-
tänkande samt temat Studenter ger uttryck för att många slags sätt att uttrycka genus finns.  

Inledning 
Under hösten 2015 sammanställdes hur genuskunskap på olika sätt lyfts fram i förskollärarutbild-
ningen vid Mälardalens högskola. En analys av sammanställningen visade att i elva kurser av nit-
ton (VFU-kurserna ej medräknade) lyftes genusrelaterad kunskap fram. Det är en relativt stor an-
del, vilket också torde ge en stor förtrogenhet med genusfrågor hos de blivande förskollärarna. Det 
som sammanställningen inte fokuserade på var om innehållet i kurserna faktiskt gav studenterna 
relevanta kunskaper om genus, som korresponderar med de formuleringar rörande genus som finns 
i utbildningens nationella examensmål. Det här kapitlet tar avstamp i nämnda sammanställning, 
presenterar analysen och analyserar vidare hur genuskunskap i praktiken görs till en del i förskol-
lärarutbildningen och i förlängningen blir till en del av förskolläraryrket. Praktiken exemplifieras 
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här av en tentamensuppgift som studenterna genomför i början av sin utbildning. Studien kan be-
nämnas som en slags fallstudie. 
 
Syftet med kapitlet är tvåfaldigt – med ett fokus på att synliggöra en del av förskollärarutbildningen 
ur ett genusperspektiv, samt ett andra fokus på att bidra till en högskolepedagogisk reflektion kring 
hur utbildningen struktureras och vilket innehåll utbildningen har. Målsättningen med kapitlet är 
att bidra med kunskap om hur genuskunskap görs till en del av förskolläraryrket genom att vara 
en del av förskollärarutbildningen, och hur kunskapen omsätts i formuleringar, analyser och reflek-
tioner hos studenterna. Syftet är också att reflektera över vilket slags innehåll studenterna kan 
uppleva är svårt, vilka begrepp som behöver förtydligas och vilka samtal som behöver bli fler inom 
ramen för utbildningen. Häri ligger också en praktiknära högskolepedagogisk utvecklingspoten-
tial. Syftet uppnås genom att analysera hur genuskunskap materialiseras hos förskollärarstudenter, 
hur de beskriver och analyserar genusaspekter av barns liv i en tentamensuppgift under den andra 
terminen på förskollärarutbildningen. Analysen görs här i form av en diskursanalys av studenters 
tentamensuppgifter där uppgiften innebar att studera en valfri del av barns genussammanhang i 
förskolan. Analysen utgörs av studenternas svar, och inte av att analysera uppgiften i sig. En dis-
kursanalytisk inspiration antas ge en ingång till att diskutera helheten i uppgiften, inte bara de 
språkliga uttalanden som uttrycks i texten, utan också hurdan förståelse dessa språkliga uttalanden 
kan tänkas stå för med avseende på genus.  
 
Studien kan betraktas som närliggande till flera av didaktikens frågeställningar (Selander, 2017), 
med fokus på hur ett visst innehåll ges liv och rörelse i ett visst sammanhang och hur det tillskrivs 
betydelse. Didaktiska teorier och poststrukturalistiska feministiska teorier (Ahmed, 2017; Francis, 
2000; Selander, 2017) kommer att kombineras i analysen, samt diskuteras genom idéer om pro-
fessionsutveckling och går i linje med en inspiration från diskursanalysen. Det här kapitlet reflek-
terar därmed kring följande forskningsfrågor:  

- Vilken genusteoretisk förståelse är synlig i förskollärarstudenternas texter som stu-

dien behandlar?  

- Hur kan den kunskapen om studenternas genusteoretiska förståelse bidra till att ut-

veckla kursens innehåll och en genusteoretisk progression i utbildningen som hel-

het? 
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Genusteoretisk ansats 
Utifrån dessa inledande aspekter är det av intresse att försöka hitta ett genusteoretiskt ramverk som 
kan ge intressanta analyser av materialet, det vill säga kartlägga och analysera utbildningens inne-
håll med avseende på genus samt studenternas tentamensuppgift. Vilken genusteoretisk inriktning 
kan ge förståelse för utbildningens innehåll och hur studenterna förstår genus? En teori som kan 
ge djupare förståelse för dessa typer av material behöver kunna fånga vad genus är och hur det 
förstås är både föränderligt och stabilt samtidigt. Det stabila utgörs av det långsamt föränderliga, 
där det finns ett slags kollektivt minne kring hur genus förstås i ett samhälle, vad det är och vilka 
de mest giltiga sätten att uttrycka genus är. Föränderliga delar är sådant som snabbare går att för-
ändra och som samhället så att säga är kapabelt att förändra. En teori som fångar dessa aspekter 
av genus kan visa det fluktuerande i ett begrepp som genus, som så att säga följer samhällsutveckl-
ing och hur människors intresse och uppmärksamhet förändras, och i detta inkluderas studenterna. 
De styrdokument som finns i utbildningen, så som kursplaner och studiehandledningar, tenderar 
att vara av mer stabil karaktär och inte uppvisa samma typ av snabba förändringsgrad. Utifrån 
dessa resonemang har jag valt att använda Francis (2010, 2012) begrepp gender heteroglossia och 
gender monoglossia som teoretisk idé och analysverktyg.  
 
Gender heteroglossia och gender monoglossia har sitt ursprung i Bakthins begrepp heteroglossia 
och monoglossia. Francis (2010, 2102) gör en slags genusmodifikation av begreppen och ser dessa 
som möjliga sätt att spegla vilka slags diskurser som är rådande gällande genus inom utbildnings-
området. Hon menar att heteroglossia och monoglossia pågår samtidigt, i linje med Bakthins idé, 
även om han inte alls hade fokus på genus. Idén är att gender monoglossia speglar två tydliga 
genusroller, ”kvinnligt” och ”manligt”, och att det finns vissa egenskaper och epitet relaterade till 
dessa två polariteter, som också kan sägas förhålla sig till idéer om biologiska skillnader mellan 
kvinnor och män. Dessa idéer och tankar finns närvarande och Francis (2010, 2102) menar att vi 
förhåller oss till dessa i våra sociala liv. Samtidigt pågår gender heteroglossia, som kan liknas vid 
att genusroller i stor utsträckning omförhandlas, omprövas och vidgas.  

Genusteoretisk analys av styrdokumentens innehåll 
Eftersom styrdokumenten, både förskolans läroplan och examensmålen för förskollärarprogram-
met, sannolikt förordar en viss slags genuskunskap behöver den analyseras. Så som styrningen av 
förskolan ser ut i dag antas det finnas en linje mellan innehåll i skollagen, läroplanen för förskolan, 
examensmålen för förskollärarprogrammet och sedan den pedagogiska praktiken i förskolan. Stu-
denternas genusteoretiska kunskap behöver därför gå i linje med den genuskunskap som anges i 
styrdokumenten, om man ska följa målstyrning som styrningsprincip, vilket är den rådande idag.  
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Examensmålen 

Bland examensmålen för förskollärarprogrammet finns ett direkt mål berör genus. Till det kommer 
flera andra mål där demokrati, jämlikhet, värdegrund eller liknande ord används och där genus är 
en del i förståelsen av ett specifikt begrepp. Det som också tillkommer när det gäller genus är alla 
mål som inbegriper formuleringar som ”alla barn”, ”barn” eller ”barndom”. Dessa mål är relevanta 
därför att forskning under lång tid visat att kön och genus är en avgörande och alltigenomspänn-
ande social kategori som gör att man inte ”neutralt” kan betrakta ”barn” utan att betrakta dem som 
flickor eller pojkar. När man gör det lägger man in olika förväntningar och förhoppningar på dem 
– något som sedan speglar sig i hur man bemöter, inkluderar och ger barnen utrymme i förskolan. 
Dock, om man gör en explicit sökning på begreppet ”jämställdhet” kommer en träff gällande exa-
mensmålen – de andra indirekta målen som kräver kunskap om hur sociala kategorier arbetar i 
förskolan – nämns inte här. (”Genus” finns inte alls med, vare sig i examensbeskrivningen eller i 
läroplanen för förskolan.) I den delen av examensbeskrivningen som gäller färdighet och förmåga 
finns följande mål: 

visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedago-
giska verksamheten (SFS 2010:541, bilaga 2) 

 
Det är öppet för tolkning hur detta sedan implementeras i kursform och i praktiken, något som den 
här kartläggningen kan vara en utgångspunkt för. Men eftersom jämställdhetsperspektivet ses som 
en färdighet och en förmåga, är det förmodligen okontroversiellt att hävda att genusaspekter bör 
vara sådant som studenterna ska kunna använda sig av och omsätta i praktiskt handlande tillsam-
mans med barnen. Det betyder att man behöver ha kunskap att analysera barns beteenden, mönster 
och lekar med en viss genusteoretisk förståelse. I formuleringen ovan går det att tolka in att det är 
socialkonstruktivistisk förståelse för jämställdhet och jämlikhet som eftersträvas. Det betyder att 
studenterna behöver ha förståelse för att genus konstrueras i sociala sammanhang så som försko-
lan, och att det görs av deltagarna i den praktiken, men att det inte nödvändigtvis finns ”rätt” och 
”fel” i hur det görs, samtidigt som ett ensidigt uppmuntrande av vissa genusuttryck för flickor och 
andra för pojkar kan anses strida mot styrdokumentens intentioner. 

Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan innehåller ett flertal formuleringar som skulle kunna sägas beröra genus. Dock 
används inte själva termen genus, men jämställdhet, könsroller, könsmönster och liknande termer 
ringar in förskolans genusrelaterade uppdrag. I en tidigare publikation (Heikkilä, 2015) formulerar 
jag förskolans jämställdhetsuppdrag som femdelat. Dessa fem delar är: 

- Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 
och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten 

- Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställd på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt 
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- Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
- Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Dessa finns samtliga i förskolans läroplan. I stort visar dessa uppdragsbeskrivningar på att ingen 
individ ska begränsas, utifrån kön och genus, även om begreppet genus inte nämns. Det som där-
emot kan uppfattas som problematiskt är att flickor och pojkar skrivs fram som två tydliga enheter, 
men än mer problematiskt är det att ”kvinnligt” och ”manligt” nämns, som om det vore självklart 
att det finns sådant som är att betrakta som ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Detta tyder på en 
binär förståelse av genus och kön, något som här ses i linje med Francis (2010, 2102) begrepp 
monoglossia. Det kan sägas att läroplanen bär på en socialkonstruktivistisk grundförståelse av ge-
nus och kön, men med vissa inslag av en förståelse av kön och genus som ett motsatsförhållande 
mellan flickor och pojkar. 

Vilken genusteori syns i dessa styrdokument? 

Sammanfattningsvis kan man säga att den genusteoretiska ansats som dessa två styrdokument bär 
inte är helt enhetlig. Det är ett dilemma att bland annat förskollärares tolkningar som görs av läro-
planen, och som ska göras, inte går i linje med en gemensam teoretisk förståelse. Det kan innebära 
att förskolornas arbete upplevs som svårt och förvirrande, eftersom man inte riktigt vet hur man 
ska tänka och göra för att leva upp till kraven som styrdokumenten ställer. Det finns, som jag tolkar 
det, en övervikt för att förstå genus som föränderligt och förhandlingsbart. För att använda Francis 
begrepp – heteroglossiskt. Men, skulle man som lärare vilja se läroplanens formuleringar som stöd 
för ett monoglossiskt sätt att se på kön och genus, skulle det nog också vara möjligt. Examensmålet 
som finns inkluderat i kapitlet kan också ses på samma sätt, även om de allra flesta väljer att se 
både examensmålen och läroplanens skrivningar som stöd för en socialkonstruktivistisk förståelse 
av genus, det vill säga att genus är en social konstruktion, inte en biologisk. Francis (2010, 2102) 
post-strukturalistiska grund för begreppen monoglossia och heteroglossia, är också en del i den 
utvidgade tolkning av styrdokumenten som oundvikligen sker, när teoretisk kunskap utvecklas 
snabbare än dessa styrdokument revideras.  
 
Utifrån den här kartläggningen blir det synligt att kunskaper om genus ses som viktiga i förskoll-
ärarutbildningen och att inslag som handlar om genus inkluderas i utbildningen. Begreppet ”jäm-
ställdhet” finns inte med någonstans i det material som jag tagit del av för den här kartläggningen. 
Ingen av kursansvariga talar om jämställdhet (eller jämlikhet) och inte finns det skrivet i de studie-
handledningar som jag läst. Detta är något som saknas, eftersom jämställdhet (och jämlikhet) som 
begrepp finns i både examensmålen och i läroplanen. I de dokumenten används inte begreppet 
genus alls. Sett över hela programmet är termin tre den termin som har klart minst genusperspektiv. 
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Detta är ett dilemma eftersom det kan få studenterna att tro att genusperspektiv inte behövs när 
man “undervisar” eller arbetar med specifika ämnesdidaktiska innehåll, vilket inte är fallet. 

Metod och material 
Den här studien inspireras av en diskursanalytisk metodram, där diskursanalysen fungerat som ett 
verktyg för att förstå inbäddade synsätt och åsikter i olika slags texter (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2002). Här är syftet att få fram studenternas genusteoretiska förståelse. En sådan här kva-
litativ ansats lämpar sig för att beskriva mönster, samband och likheter i texter ur olika perspektiv. 
Materialet beskrivs nedan, och utgörs av studenttexterna.  

Studenttexter, det huvudsakliga materialet 

De arbeten som utgör den här analysens datamaterial har lästs med syfte att förstå vilka synsätt på 
barn och genus som finns inbäddade i texterna. Begreppen som använts som analysverktyg är 
genus som strikt uppdelat på kvinnligt och manligt, i enlighet med Francis (2010, 2102) begrepp 
monoglossia. Det andra begreppet har då varit att se genus som något föränderligt och förhand-
lingsbart, i linje med Francis (2010, 2102) begrepp heteroglossia. Analysfrågan har varit hur dessa 
förståelser av genus syns i studenternas texter. Den frågan kan sedan ge svaret på dels hur förstå-
elsen av genus ser ut i relation till styrdokumentens genusteoretiska ram, dels vilken förståelse 
som kan sägas saknas och som utbildningen i större utsträckning behöver innehålla och spegla. 
 
Materialet är sammanlagt cirka 175 studenttexter från två olika terminer (2015 och 2017) som 
utgör en tentamensuppgift från en av de tidigare kurserna på förskollärarutbildningen. Av etiska 
skäl skrivs inte den exakta kursen fram, eftersom det inte är en del av syftet är att kritiskt granska 
vad kurslärarna eller studenterna har gjort eller inte gjort. Det skulle vara svårt att undgå detta om 
kurskod och namn på kursen skulle skrivas ut. Poängen med analysen och det här kapitlet är att 
sätta fokus på de olika förståelser som förekommer, inte att hitta fel och brister av praktisk karak-
tär.  
 
Uppgiften som studenterna hade var att beskriva hur genus, klass och etnicitet görs synligt under 
barndomen och platsen de skulle undersöka detta på var förskolan. Hur blir alltså genus, klass och 
etnicitet synligt hos barnen, var uppgiften. Studenterna har gjort observationer på sin VFU-för-
skola och rapporterar dessa. De har enskilt gjort observationer och sedan i sin studiegrupp gemen-
samt analyserat vilka mönster som framkom i de olika observationerna. Från dessa texter har jag 
läst alla delar, men analysen här är fokuserad på studenternas genusteoretiska förståelse. De stu-
denttexter som jag analyserar är skrivna av studenter som jag inte har någon personlig relation till, 
annat än att de lyssnat på några av mina föreläsningar. Jag känner dem inte vid namn. 
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Analysmetod 

Samtliga studenttexter är lästa minst två gånger, vissa texter fler gånger än så, inledningsvis med 
fokus på att få en generell bild av materialet och sedan med forskningsfrågorna och analysbegrep-
pen gender monoglossia och gender heteroglossia i fokus. Läsningen har haft som syfte att se hur 
en viss genusteoretisk diskurs synliggörs i studenternas texter. Läsningen har hela tiden utgått från 
kapitlets syfte och forskningsfrågor.  

Styrdokument och kursdokument, sekundärt bakgrundsmaterial 

Styrdokument och kursdokument har inte samma fokus i det här kapitlet, även om de ges rätt så 
stort textutrymme. De har mer karaktären av ett bakgrundsmaterial som ger ett sammanhang att 
förstå studenttexterna utifrån. Inte desto mindre har styrdokumenten och kursdokumenten analys-
erats med en förståelse av genus som ett föränderligt begrepp, där flera innebörder kan finnas 
samtidigt. Gällande styrdokumenten är dessa analyserade utifrån en mer öppen läsning där frågan 
varit att försöka fånga vilken slags genusteoretisk förståelse som läroplanen står för. Det samma 
gäller examensmålen. Dessa har sedan speglats i kursdokumenten för utbildningen, för att se om 
dessa står i samklang eller om det finns en diskrepans mellan hur genus så att säga borde läras ut 
till hur de verkar läras ut till blivande förskollärare. Francis begrepp heteroglossia och monoglossia 
har funnits med i analysen, men inte så tydligt som i analysen av studenttexterna.  

Förförståelse 

Det som varit min förförståelse i denna analysprocess har varit att jag under flera år fungerat som 
föreläsare och seminariehållare i många genusrelaterade områden i förskollärarutbildningen, och 
därigenom fått en viss insikt om studenternas genusteoretiska kunskap genom vilka frågor som 
ställts och vilka reflektioner som gjorts. Min reflektion har då varit att kunskapen varit förhållande-
vis grundläggande. Det kan naturligtvis ha ett samband medatt min uppfattning om studenternas 
kunskap grundat sig på mycket sporadisk kontakt som inte sträckt sig över en längre tid och inte 
heller har byggt på systematiska iakttagelser eller samtal med studenterna. Det är också en av 
orsakerna till att intresset väcktes till att göra den här analysen. Det kan också tyckas som att 
analyserna blir mer omfattande än vad det teoretiska avsnittet i kapitlet visar. Det beror i så fall på 
att jag i många andra texter skriver om andra genusteoretiska vinklar, och inkuderar dessa indirekt 
här. 

Resultat 

Genus är föränderligt – men ändå inte helt och hållet 

Studenttexterna och analyserna av texterna utgör den huvudsakliga delen av resultatet. Uppgiften 
som studenterna hade var att beskriva hur genus, klass och etnicitet görs synligt under barndom-
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en och platsen de skulle undersöka detta på var förskolan. Hur blir alltså genus, klass och etnici-
tet synligt hos barnen, var uppgiften. Här presenteras inledningsvis ett sammanfattande resultat, 
och därefter diskuteras resultatet utifrån två huvudsakliga teman – studenter ger uttryck för tyd-
ligt flick-pojk-tänkande samt temat studenter ger uttryck för att många slags sätt att uttrycka ge-
nus finns. Dessa teman är resultatet av analysen av studenttexterna från tentamen i termin två. I 
analysen görs också teorianknutna tolkningar löpande.  
 
Resultaten av analysen visar på varierade, ibland mycket varierade, genuskunskaper. Det finns de 
studenter som gör relevanta analyser av förskolors sätt att hantera barns uttryck av genusroller och 
– mönster, men det finns också studenter som inte gör analyser alls utan beskriver hur skillnad 
görs och stannar vid detta. ”Relevant” relateras här till den genusteoretiska förståelse som finns i 
styrdokumenten, det vill säga om kunskapen som studenterna visar upp och skriver fram kan anses 
relevant för det uppdrag som möter dem som förskollärare. Den stora variationen i kunskap kan 
ha att göra med att studenterna är i början av sin utbildning, och kanske inte känner till att analyser 
behöver formuleras och inte bara antas finnas genom en viss slags beskrivande text.  
 
Det som genomgående verkar vara svårare för studenterna att formulera sig kring är när det inte 
görs genusskillnader (för begreppet genusskillnader, se Heikkilä, 2015). Genusskillnader kan ses 
som ett dilemma gällande brister på jämställdhet i förskolan, och att se hur skillnader gör eller inte 
görs innebär att se var brist på jämställdhet finns. Här gör jag en koppling till att en del av jäm-
ställdhetsarbetet ofta inledningsvis handlar om att se skillnaderna, för att sedan kunna arbeta bort 
skillnadsgörandet. Studenternas lärandeprocess kan antas vara i samma fas – att först lära sig se 
skillnadsgörandet, för att sedan själva kunna arbeta med frågan i sin egen praktik. Det här ligger i 
linje med att det också verkar vara svårt att ”se” genus, och att en del därför utelämnar genus, och 
skriver en mer konstaterande text att ingen skillnad görs. Det kan också vara en del i en lärande-
process, att faktiskt lära sig ”se” genus genom att iaktta när skillnad görs eller riskerar att göras. 
Det som många, inte alla, studenter verkar skriva fram är hur genusteori formuleras i text genom 
hur begrepp används i språket.  
 
Några specifika iakttagelser är värda att nämna. När det gäller mindre barn, yngre än tre år, finns 
genomgående färre iakttagelser av hur genus görs. Detta går också i linje med forskning om genus 
i förskolan, där genusmönster tenderar att bli tydliga först när barnen är i tre- till fyraårsåldern. 
Analyserna är ofta relaterade till enskilda barns genusrelaterade mönster, och sällan till hur grupp-
en agerar eller hur förskollärarnas agerande skapar strukturer och ramar för verksamheten. Detta 
är genomgående, och också på ett plan rimligt, också eftersom studenterna befinner sig i början av 
utbildningen. De förekommer många analyser där studenterna menar att genuskunskap saknas på 
förskolorna, eller att personalen saknar redskap för att göra genusreflektioner. Det finns också 
förskolor som arbetar medvetet, men också många som inte alls gör det, och båda uppmärksammas 
av studenterna. I en del fall verkar genus vara något som personalen i det närmaste föraktar, något 
som studenter reagerar på och skriver om i sin text. De flesta analyser berör detta, det vill säga hur 
personalen på förskolan hanterar genusrelationer i barngruppen, och analysen nedan kommer 
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också att fokusera på hur heteroglossia och monoglossia realiseras bland barnen i förskolan. Att 
studenterna ser att detta sker, att barnen gör både uppdelat kön, och normaliserar kön, och att 
förskolepersonalen hanterar detta är, som det tolkas här, att visa på att de har kunskap om att genus 
kan göras på en rad olika sätt, istället för bara uppdelat på flicka/pojke. De studenter som bara 
beskriver hur skillnadsgörande görs och inte förmår utveckla analysen, tolkas här ha ett ”mono-
glossiskt” kunnande om genus, som inte går i linje med styrdokumenten. Här följer nu presentation 
av analysteman. 

Tema 1 – Studenter ger uttryck för tydligt flick-pojk-tänkande 

I det första temat kommer exempel från studenternas texter att presenteras för att visa hur personal 
och studenter ger uttryck för flick- och pojkkategorisering. Det tolkas här som en binär diskurs, 
det vill säga att förståelsen om genus är inriktad på två (motsatta) kön, och att barnens uttryck 
också förväntas gå i linje med dessa. Hellman (2010) beskriver detta som att genusuttryck som går 
utanför normen på förskolan blir svåra att förhålla sig till. Det är vad som blir synligt i dessa 
exempel.  
 
Urvalet av exempel både i detta tema och det följande temat har varit såväl svårt som lätt. Exemp-
len har syftet att vara sådana som är relativt vanliga i studenttexterna, det vill säga representera en 
vanlig förståelse eller ett vanligt sätt att uttrycka sig. Det är inte de exempel som sticker ut mest 
eller minst som presenteras, utan de som är relativt ”vanligt” förekommande, för att använda en 
sådan term. 
 
Inledningsvis följer ett exempel från en studenttext som skriver om ”röjarnissar”. Det är oklart om 
studenten avser att personalen använde sig av det begreppet, eller om det var hen som gjorde det. 
Det här går i linje med tidigare studier (Heikkilä, 2013) som visar hur personal ibland omedvetet 
gör skillnad, genom att tillskriva pojkar ett större behov av rörelse. 

De hade fyra ”röjarnissar” som de var tvungna att anpassa sig efter och därför var de ute mycket för att gruppen 
blev lättare att hantera. 

 
Här görs flickor och pojkar till två grupper med olika behov, vilket tyder på att man antar att två 
roller finns för flickor och pojkar att visa upp. Följande exempel är en mycket vanlig förekom-
mande analys i studenttexterna. Den handlar om könsuppdelad lek och hur den visar sig. Så här 
skriver en student: 

Det som slår mig när jag kliver in på avdelningen är hur barnen har delat upp sig. Förutom något enstaka 
undantag så är det tjejer för sig och killar för sig, man kan även se en uppdelning utifrån etnicitet. Denna 
uppdelning håller i sig under hela mitt besök, även vid samlingen satte de sig bredvid varandra på mattan. 

 
Det som sedan inte alltid följer är en analys av detta och vad som är dilemmat med att barnen leker 
könsuppdelat. Det förekommer i någon mån i det följande temat. Det som en sådan beskrivning 
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som den ovan visar exempel på är hur binär uppdelning görs på förskolan och hur praktiken riske-
rar att bli inriktad på en förståelse av genus som monoglossisk, det vill säga uppdelad på två kön 
och inget där emellan. 
 
Lekmaterial och lekutrymme uppmärksammades också ofta i studenttexterna. Ett exempel på det 
följer: 

Även en köksavdelning för lek fanns. Utklädningshörna fanns där ett flertal karaktärer fanns att leka. Brand-
män, poliser, prinsessor, cowboys och indianer. Pedagogerna har valt att ha dockvagnar och bilar kvar på för-
skolan då alla barnen använder dem. Barnen leker mamma, pappa, barn med dockvagnen och ibland används 
vagnen som rallybil, även av tjejerna. Det är barnens lek och barnens fantasier, varför ska vi som pedagoger 
gå in och förstöra den genom att ta bort visa leksaker bara för dem anses vara könsstereotypa. 

 
Här är det svårt att avgöra huruvida studenten förstår genusteoretisk kunskap eller ej. Hen försvarar 
förekomsten av genuskodade leksaker och miljöer, vilket framstår som problematiskt i relation till 
förskolans jämställdhetsuppdrag. En tolkning utifrån vilken utbildning som studenterna kan be-
höva i relation till detta är att tydliggöra relationen mellan fri lek och genusdilemman som kan 
uppstå och hur viktigt det kan vara att också utmana barns intressen, som många gånger kan riskera 
att befästa genusskillnader.  
 
Ett annat exempel, i linje med det föregående finns nedan. Här finns i studenttexten samma typ av 
formulering som ovan, men utifrån en kritik mot att förskolan verkar ha en genusmedvetenhet. 

Könsstereotypiska leksaker så som dockor och bilar finns det i princip inte. Hela tanken enligt min handledare 
med det här upplägget är just att det ska vara så könsneutralt som möjligt. Jag funderar lite över hur detta 
egentligen fungerar i praktiken i och med att barnen inte erbjuds en möjlighet att få välja vad de vill leka med. 

 

Ytterligare ett liknande exempel kan exemplifiera detta. Här finns en förskola som arbetar med-
vetet medan studenttexten visar upp en förståelse av genus som något uppdelat, eller i alla fall ser 
hen inte kopplingen mellan materialet på förskolan och de genusmönster som uppstår, eller riskerar 
att uppstå, i barngruppen. 

Inomhus har de valt att plocka bort olika typer av dockor men också hemvrån för att få bort normen att flickorna 
ska ta hand om barn och stå i köket och laga mat. Det är till min förvåning inget barn som nämner att de vill 
leka med en docka eller laga mat. Förskolan har i stället för hemvrån skapat en kiosk och där övar barnen på 
att sälja och de använder sig av låtsaspengar för att köpa… Hade förskolan behövt tagit bort alla dockor och 
hemvrån för att de ska bli jämställt? Svar nej, för det är i den situationen som förskolan tar bort flickornas lek 
och det förmedlar mer att det är pojkarnas lek med bilar/lego som är den rätta leken. 

 

Barnen har ju i exemplet inte något problem med att hemvrån inte finns, men däremot verkar 
studenten uppleva det. Här visar också studenttexten en tanke om att ”ta-bort-praktiken” inte är 
bra, utan något negativt. Studenten visar ändå på en viss genusförståelse genom att kommentera 
att om bilar står framme så finns en omedvetenhet kring att pojkars lek ses som bättre än flickors.  
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Tema 2 – Studenter ger uttryck för att många slags sätt att uttrycka genus finns 

I det andra temat kommer exempel från studenternas texter att presenteras för att visa hur personal 
på förskolor och studenter ger uttryck för ett utvidgat flick- och pojktänkande. I dessa textexempel 
framkommer det att ”vara flicka” och att ”vara pojke” kan innebära många olika slags sociala 
uttryck. Som helhet i materialet är dessa mycket färre antalsmässigt. Studenterna verkar ha lättare 
för, eller befinner sig i en lärandeprocess för, att se skillnadsgörandet och inte riktigt ha kunskapen 
att analysera den vidare. Här kommer exempel att presenteras när studenterna ser det som ett di-
lemma att skillnadsgörande finns och görs, och här tolkas det som en genusteoretisk förståelse, om 
än i vissa fall begynnande, för att genusmedvetenhet behöver praktiseras på andra sätt än genom 
skillnadsgörande. Inledningsvis följer ett exempel på när studenten ger uttryck för en bredare för-
ståelse av genus. Så här skriver studenten: 

Jag diskuterade genus samt kön med två av pedagogerna på avdelningen och båda grimaserar och uttalar de sig 
ganska klart och tydligt att de tycker genus är töntigt. De verkar även nästan anse att orden känns främmande 
och jag får förklara dem innan de kan svara. Jag frågar även två pedagoger på den andra småbarnsavdelningen 
och får samma svar där. Jag frågar hur de arbetar med genus/kön och får jag inget riktigt svar mer än att de inte 
riktigt kommit igång med det än. Många pedagoger på förskolor ser ett genusarbete som ett stort projekt när 
det är ett förhållningssätt samt att det är något som ska arbetas med varje dag enligt min empiri. Jag som 
utomstående och även mycket insatt anser att alla borde arbeta mer med just genus blir lite upprörd av detta 
beteende. 

Studenten skriver att hen är mycket insatt i genus och blir upprörd. I det här exemplet framkommer 
en upplevd kunskapsdiskrepans mellan kollegor på förskolor gällande exempelvis genusteori. 
Detta är ett dilemma att hantera, när olika kunskaper möts och krockar i förskolan gällande hur 
den pedagogiska praktiken ska realiseras. Det monoglossiska möter det heteroglossiska kan det 
också uttryckas som. 
 
En annan praktik som visar sig bli monoglossisk till sin karaktär, men där studenten i sin text visar 
på en heteroglossisk förståelse, är städning. Så här beskriver studenten hur personalen gör, och hur 
flickor och pojkar görs till olika grupper, men hen visar även i texten i övrigt att det är ett dilemma 
att det blir så. Studenttexten visar tendenser till en heteroglossisk förståelse av genus genom att 
ställa öppna, analytiskt hållna frågor. 

På samma förskola blev flickorna ombedda att städa, men inte pojkarna och vid en bestämd aktivitet där barnen 
skulle måla hösttavlor fick en pojke hjälp ca tre gånger utan att ha bett om det, medan flickorna hade förtroende 
att klara sig själva. Har pedagogerna högre förväntningar på flickor? 

 

Utifrån tidigare forskning vet man att samling, lunch och hallsituationer ofta är sådana platser och 
sociala sammanhang där genusmönster kan framkomma, på grund av att dessa är en slags rutin-
handlingar och situationer på förskolan. Så här beskriver en student i sin text: 

Vid en samling höll personalen flickorna i händerna medan några pojkar stod i mitten fria och när det blev 
stökigt höjde personal rösten mot killar utan att släppa flickornas hand eller sin plats i bakgrunden. En sa ” 
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sluta nu grabbar”, men i den röriga gruppen fanns även en flicka. Flickan fortsatte busa med en pojke bredvid 
en stund till. Här gör man ordet ”grabbar” till ett skällsord. 

 

Här finns en skillnadspraktik som skapas med kroppsliggörande av flickor och pojkar och genom 
att separera dessa från varandra fysiskt. Här blir dilemmat bland annat begreppet ”grabbar” som 
studenten uppmärksammar görs till ett skällsord. Grabbar kan ses som ett kollektiviserande av 
pojkar, som riskerar att göra alla pojkar till en grupp och en enhet. Här uppmärksammas hur per-
sonalen på förskolan gör skillnad och gör gruppen pojkar till ”likadana”. Studenten uppmärksam-
mar detta i sin text, och det kan tolkas som en heteroglossisk förståelse av genus. I linje med det 
här exemplet finns även ett ytterligare exempel på hur barnen skiljs åt fysiskt, där flickorna stannar 
inne och pojkarna går ut.  

Nu ska barnen delas upp i två grupper, en ute och en inne. En pedagog tycker att pojkarna får gå ut först för de 
behöver springa av sig. Flickorna ska måla löv som de plockat i skogen dagen innan. När pojkarna gått ut och 
flickorna sitter och ska börja mål säger pedagogen att nu blev det lite ”tjejmys”. 

 

Här språkliggörs till och med denna åtskillnad genom termen ”tjejmys”. Här återkommer idén om 
att pojkar har ett större behov av fysisk rörelse, något som direkt kan kopplas till tankar om biolo-
gisk skillnad mellan flickor och pojkar. Studenten uppmärksammar personalens skillnadsgörande 
och visar på hur monoglossisk förståelse av genus finns på denna förskola.  

Genus och etnicitet - som ett dilemmaområde 
I materialet finns flera texter där genus och etnicitet skrivs fram som ett dilemmaområde som är 
svårt att hantera i praktiken på förskolorna. Här finns all möjlighet för utbildningen att omforma 
innehållet, inte minst för att en del texter skriver fram ett ”vi-dom” tänkande som inte är i linje 
med styrdokumentens intention om att förskolan ska vara jämlik och visa upp idéer om alla män-
niskors lika värde. Så här skriver en student: 

Det var svårt att urskilja kön, speciellt på de svenskfödda barnen som var klädda i neutrala färger och mönster. 
Barn med rötter i andra länder hade tydligare könskodade färger på kläder, flickor bar rosa, rött och cerise, 
pojkar bar kläder i mörkare färger, mestadels blått. På dessa barn kunde jag enkelt avgöra om det var en pojke 
eller flicka. 

 

Här finns en tendens till tänkande om att de svenska familjerna är bättre på jämställdhet och att 
det att vara jämställd enbart skulle synas på barnens färg på kläder. Det här behöver lyftas fram 
och diskuteras under utbildningen, vilka begräsningar ett sådant här förhållningssätt kan innebära. 
En något mer nyanserad analys visar en student upp när hen skriver om hur rasism förekommer i 
verksamheten.  
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Det förekommer rasistiska ordval mellan barnen, det kan t.ex. vara att de svenska barnen vill inte leka med de 
mörka barnen. De kan säga att du är mörk du får inte leka med, bara de ljusa som får leka med oss. Det finns 
inga barn som är utanför på grund av kön. 

 

Det här går uppenbarligen heller inte i linje med styrdokumenten och är dilemman som studenterna 
behöver rustas för att hantera. Dessa aspekter av förskolans verksamhet tenderar att bli sådana som 
vi inte vill kännas vid, eftersom det väcker stora frågor som en del av oss inte har hanterat ens för 
oss själva. 

Kan kapitlets analyser bidra till (ny) praktik? 
Analysen har gett många reflektioner och tankar och samtidigt också stakat ut en riktning att ta i 
kommande undervisning. Slutsatserna är formulerade som en strategi framåt både för mig, och 
kanske även för fler som undervisar kring genus i olika lärarutbildningar. 
 
De olika kunskapsnivåer som studenterna visar upp ger viktig kunskap för mig som lärare. Det 
som analysen gett är att det konkretiseras hur kunskapsnivåerna(?) kommer till uttryck, och här 
har Francis (2010, 2102) begrepp monoglossia och heteroglossia varit viktiga redskap. Dessa be-
grepp har gjort det möjligt att se att studenternas fokus på att se skillnad är rimlig, eftersom de är 
i början av sin utbildning, men den behöver också utmanas och ges möjlighet att utvecklas tidigt. 
Målet ska hela tiden vara att studenterna ska förstå att genusmönster och genusroller inte är binära, 
utan mångformade och kan visas upp och göras på en rad olika sätt. Det som är svårt här, är att 
läroplanen innehåller vissa formuleringar som kan ses som en förståelse av genus som binära kön. 
Här kan undervisningen ännu mer erbjuda kritisk granskning av läroplanens formuleringar. Häri 
ligger också att förstå att jämställdhet inte innebär att alla ska göra samma saker, utan att begrän-
sande praktiker ska arbetas bort. Att flickor och pojkar inte är två enhetliga grupper är också en 
del i den förståelsen.  
 
Undervisningen i genusteori kan också tydligare ta fasta på begreppsinnebörder, och hur begrepp 
relateras till varandra. Det kan göra att begreppsanvändningen blir språkligt mer riktig, och att 
förståelsen är mer tydlig. Utifrån det här kapitlets analys kan undervisningen förändras till att än 
mer utgå från konkreta exempel för att belysa genusteoretiska resonemang. Genusteori anklagas 
ofta för att vara för analytisk och abstrakt, något som inte finns någon anledning att spä på. Genus-
teori och genuskunskap är studenternas viktigaste redskap för att göra förskolan än mer jämställd, 
och då behöver den vara tillgänglig och relevant. Det för att förskolan ska bli en verksamhet där 
alla barn får plats. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning av hur genuskunskap lyfts fram i förskollärarutbildningen vid MDH 
Inledningsvis kan det vara av intresse att få en överblick kring hur genus berörs vid förskollärar-
utbildningen vid Mälardalens högskola. I 11 kurser av sammanlagt 19 kurser på förskollärarpro-
grammet (ej VFU kurserna inräknade) som innehöll aspekter av genus på olika sätt, varav sex 
kurser med tydliga inslag i kurserna. I de kurser där genusaspekter särskilt fanns med har även 
studiehandledningen studerats och använts som ett sätt att säkerställa att innehållet i den här kart-
läggningen blir riktigt.  
 
Det finns ett antal kurser där genusaspekter är tydligare inkluderade, och det är sådana kurser där 
lärandemålen innehåller aspekter av genus. Det finns dock en kurs där genus finns med som läran-
demål men där jag gjort reflektionen att det kanske inte inkluderas i kursen i så stor omfattning 
som det skulle kunna göras.  
 
I termin ett läser studenterna ”Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv” och där finns 
genus med som lärandemål och kursinnehåll. En föreläsning utgör undervisningstillfället för detta 
område och då behandlas genus, klass och etnicitet samtidigt. Litteratur saknas på kurslitteratur-
listan och det som använts har varit artiklar från olika populärvetenskapliga skrifter (texter av 
bland andra Klara Dolk och Ulrika Holgersson samt från genus.se). En av fältuppgifterna har fokus 
på genus, klass och etnicitet kombinerat och genus är den del som studenterna upplever att de kan 
göra mest, enligt kurslärare och kursansvarig.  
 
I termin två läser studenterna 15-poängskursen ”Barns utveckling och lärande”. (Denna kan 
komma att ändras till en kurs på 7,5 hp, men inget är klart än.) Här finns ett explicit lärandemål 
om genus, som återigen kombineras med etnicitet och klass, och denna gång även med ålder. Det 
finns ingen kurslitteratur som berör området och genus examineras inte på något explicit sätt. Kur-
sansvarig menar att man i föreläsningar försöker prata om det. I den sista tentan på kursen ska 
studenterna beskriva en fiktiv förskola så att den behålls i kommunen och där kan genus och jäm-
ställdhet komma upp som del i någon tenta, men behöver inte göra det.  
 
I termin fyra läser studenterna kursen ”Barns utveckling och lärande II” och enligt kursansvarig är 
det många som uppskattar delarna om genus. I kursen är det ett kurstillfälle, en föreläsning. En 
genusinriktad avhandling är också obligatorisk litteratur i kursens avslutande tentamen. Kursen 
upplevs dock som kort eftersom den vartannat år ligger över julhelgen. Den ligger i utbildnings-
planen direkt efter VFU2 vilket gör att de ofta har mycket att relatera till från VFU:n i diskussioner 
om till exempel genus. Genus examineras inte särskilt i denna kurs, men det händer att studenterna 
gör egna kopplingar i en fältstudie som görs. 
 
I termin fem läser studenterna ”Utvecklande språk- och kulturmiljöer” (7,5 hp). I denna kurs tas 
genus inte upp som perspektiv i lärandemålen, men kursen fokuserar mycket på barnkultur och då 
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finns barnkulturella uttryck som i förskolan kan finnas och kan förstärka aspekter av genus, klass, 
etnicitet med som kursinnehåll. Ingången till teorier om genus som tas upp i kursen är teoribildning 
kring cultural studies vilket gör att studenterna får träna på en kritisk blick och introduceras bland 
annat till begrepp som ”den andra”. I kursen går man aktivt igenom genusteori med denna ”blick” 
på innehållet. I kursen läser man framför allt en artikel som berör genus, och som finns i ett text-
kompendium som kurslärarna har satt samman. Examinationen PRO1 är tvådelad och berör genus. 
Den andra delen består av att studenterna i grupp reflekterar över något barnkulturellt fenomen 
och tar reda på hur detta barnkulturella fenomen tar sig uttryck och analyserar det utifrån genus-, 
klass- och etnicitetsperspektiv. Därefter förbereder de en presentation av detta och genomför den 
för de andra. Kursansvarig uppskattar att genus berörs i ca fem kurstillfällen. 
 
I termin sex läser studenterna kursen ”Sociala relationer, konflikt och ledarskap” 7,5 hp. Denna 
kurs har inget explicit fokus på genus men kursen fokuserar på normkritik och likabehandling och 
diskriminering, där kön är en av diskrimineringsgrunderna och normkritik är en vanlig metod eller 
strategi som förskolor antar för att närma sig att åtgärda brister på till exempel jämställdhet. Kursen 
innehåller en föreläsning, ett seminarium och en fältuppgift som berör normkritik och i det ingår 
att explicit synliggöra genus och jämställdhet. I kurslitteraturen syns genusperspektiv tydligt i form 
av avhandling med genusperspektiv och dessa böcker ger forskningsanknytning och handfasta ar-
betssätt som grundar sig på forskning. Fältstudien består av att göra en övning med barnen som 
berör genus och normkritik och redovisa hur det gick inklusive reflektioner, muntligt. Även i hem-
tentamen kommer genus och normkritik upp eftersom det varit en del av kursen, men detta är 
studenternas eget val.  
 
Kursen ”Förskolan i samverkan” (7,5 hp) läser studenterna på termin sex och även om den inte har 
ett explicit lärandemål eller innehåll som berör genus så har genusaspekter och normkritiska per-
spektiv på föräldraskap tolkats in som viktiga redskap för studenterna för att uppnå de lärandemål 
som finns för kursen. I det normkritiska perspektivet lyfts också frågor om klass och etnicitet, ålder 
och funktionalitet. I litteraturen finns genus med indirekt. I kursen går man igenom hur normer 
kring föräldraskap, kring mammor och pappor, kring hur en ”riktig” familj ser ut och hur dessa 
normer skapar olika förväntningar och krav på föräldrarna och vilken typ av samverkan med för-
skolan de kan ha. I relation till detta diskuteras vad ”professionalitet i relation till normer” innebär. 
Man gör även en normkritisk övning. I en av examinationerna kan studenterna använda dessa per-
spektiv för att göra sin analys av de två föräldraintervjuer som de har att göra. Även på hemtenta-
men kan studenterna indirekt beröra normer. 
 
Övriga kurser med visst genusperspektiv 
Den inledande kursen på termin 1 ”Förskolans organisation, uppdrag och innehåll” (15 hp) inne-
håller inget uttalat genusperspektiv i lärandemål. Det finns några inslag där genus kan komma upp 
– i undervisningsmoment och examinerande fältuppgift om hållbar utveckling (gällande social 
hållbar utveckling) samt i delar av kursen som berör organisationens utveckling, från hemliknande 
miljö till lärandemiljö, inklusive professionens utveckling som hör ihop med det förra att från att 
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kvinnorna skulle arbeta hemlikt till att nu verka som professionella förskollärare med fokus på 
barns omsorg, lärande och utveckling i ett holistiskt perspektiv.  
 
I kursen ”Estetik och estetiska lärprocesser” på 7,5 hp på termin tre finns genus inte med generellt 
i lärandemålen eller i kurslitteraturen, men de arbetar enligt kursansvariga ”med genus hela tiden 
ändå”. Kursen har ett stort fokus på identitetsfrågor och utgångspunkten i kursen är särskilt att alla 
barn ska ha samma förutsättningar till att uttrycka sig i förskolan.  
 
I kursen ”Att möta barns språk i förskolan” på 7,5 hp på termin tre finns inte genus specifikt med 
som lärandemål, utan indirekt berörs genusaspekter vid undervisningsmoment om barns språkut-
veckling och gällande inslag om berättande där det ingår att analysera barnböcker. I de bokanalyser 
som studenterna gör kan genus komma in, men behöver inte göra det.  
 
I termin fyra läser studenterna 15-poängskursen ”Förskolans pedagogik och didaktik” och denna 
kurs har under det senaste året varit föremål för diskussion och kommer sannolikt att revideras 
kraftigt. Idag har den inget direkt genusperspektiv, men att det möjligen kommer in under de delar 
då kursen fokuserar på förskolepedagogiska traditioner.  
 
I termin fem läser studenterna kursen ”Kvalitativa förskolemiljöer” på 7,5 hp. Den fokuserar ge-
nerellt på kvalitet och i kursen delas kvalitet upp i tre delar; styrdokumentens innehåll, titta på 
redskap för att studera kvalitet och hur kvalitet är intra-aktivitet och materialitet  
 
I termin fem kommer också kursen ”Utvecklingsarbete och utvärdering” på 7,5 hp och här är fokus 
på hur man kan arbeta med att utveckla verksamheten. Det finns ingen kurslitteratur kopplad till 
genus men studenterna skulle kunna göra arbeten i kursen med inriktning mot genus. De använder 
en del kursmaterial som har fokus på genus (bland annat en ”trappa” för hur man kan granska sin 
verksamhet ur ett genus och HBTQ-perspektiv).  
 

Kurser utan genusperspektiv 
I kursen ”Uppföljning och analys av lärande och utveckling” (7,5 hp) på termin två kan frågor om 
genus och kön komma upp i samtal med studenterna, men kursen har inget genusperspektiv. Öv-
riga kurser som saknar genusperspektiv är ”Utveckling och lärande” (7,5 hp), ”Att uppfatta om-
världen med naturvetenskapliga perspektiv” (7,5 hp), ”Matematik i förskolan” (7,5 hp), ”Matema-
tikutvecklande miljöer” (7,5 hp), ”Specialpedagogik i förskolan” (7,5 hp), ”Forskningsmetod” (7,5 
hp).  
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Professional Development in Higher Education; Response to 
need for ICT skills in teaching and learning 

Laila Niklasson & Lotta Fröjdfeldt 

Abstract 
When designing and working in an educational learning situation in higher education, the use of 
Information and Communications Technology (ICT) is often a basic requirement. The aim of this 
study is to increase our knowledge about responses to expectations of using ICT in higher educa-
tion settings. Data collection was carried out to investigate responses on different levels at one 
university in Sweden. The result showed responses from different levels, from the central level to 
the internal workshop level. Based on the results, even though limited, the conclusion is that there 
is an active response, but workshops and courses offered were, until recently, more technology 
focused than learner focused. A shift in didactical approach has led to an increased teacher-driven 
and learner-centred approach.  

Introduction 
Most universities today offer campus courses, distance courses and blended learning courses. 
Blended learning is defined by Garrison & Vaughan (2008) as a mix of face-to-face and online 
learning experiences, but a mix also designed with a lot of pedagogical thought for a meaningful 
learning experience. That universities use blended learning can be perceived as a response to na-
tional and local directives as well as to development of the learning situation. From the Swedish 
viewpoint, directives for universities comprise skills for both students and teachers in digital skills 
(SFS 1993:100; SFS 1992:1434; The Association of Swedish Higher Education, 2016). Digital 
skill is also a key skill, defined by the EU Commission (European Parliament and European Coun-
cil, 2006) to include knowledge about the use of Information and Communications Technology 
(ICT), its role, risks and opportunities connected to digital literacy and tools, and the ability to 
collect and use information in a critical and analytical way.  
Due to societal developments, directives, expectations and the need for didactical development, 
there are reasons to develop digital skills for teachers in higher education. There is no doubt that 
both students and teachers in higher education quickly get used to working with for example learn-
ing platforms such as net-based education (both on-campus and distance education) (Hrastinski, 
2013). Some students focus on ICT and expect that the learning environment and activities will be 
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ICT “friendly” (Bucklow & Clarke, 2000). Even though access to ICT is available, Laurillard 
(2009) as well as Kirkwood and Price (2013) argue that a step from technology knowledge and 
skills to learner focus is needed. In summary, when workshops or courses concerning ICT use are 
designed, there are many factors to consider. One way of understanding the challenges for the 
designers is to study the response to expectations of digital knowledge and skills in actual work-
shops and courses at a university aiming to support the design of online and blended learning 
courses. Based on the interest in ICT within higher education, the aim of this study is to increase 
our knowledge of responses to expectations of using ICT in higher education settings. 

Earlier studies 
When earlier studies are presented, it includes research about policy documents, course design, 
teachers’ didactical approaches and expectations of content and how courses are carried out. The 
common approach which all earlier studies refer to is the development of course design, most often 
blended learning. There is a general expectation that ICT could be supportive in changing learning 
situations in higher education. Rienties, Brouwer & Lygo-Baker (2013) argue that education can 
be teacher-focused, content-oriented or student- and learner-centred, and suggests that a more stu-
dent-focused approach is likely to stimulate deeper learning. Student-focused online teaching can 
also come across difficulties such as non-present (non-active) students. Kurtz, Beaudoin and Sagee 
(2004) found that teachers mentioned “invisible” students, who do not contribute, as one of the 
challenges. How invisible students are, or can be, is partly a question of what kind of facilities are 
used, such as interactive or less interactive. Teachers also mentioned that students could perceive 
that the online format was forced upon them. However, teachers still perceived the change from 
campus courses to online courses in a positive way.  
 
For institutions that have implemented a change such as an increase in the number of online 
courses, there could still be a question of whether this change is driven by technological or peda-
gogical reasons. Kirkwood and Price (2013) argue that teachers who have a teacher-focused app-
roach are more inclined to use ICT as a use of transmission and look for presentational forms, such 
as podcasts of lectures, to develop their own skills. In contrast, teachers who have a learner-centred 
approach are more interested in using ICT for interactivity and looking for information, such as 
blogs and portfolios, where the focus is on the learner´s skills. It is not necessarily the “fault” of 
the teachers that the change is more technology driven than pedagogically driven. It could be a 
sign that this change is not preceded by research or supported by pedagogical discussions. The 
conclusion is that pedagogical questions should forego any technological questions; ‘why’ is as 
important as ‘how’. This will also support the fact that change becomes teacher driven, and not 
technology driven. 
 
Murthy, Iyer and Warriem (2015) note that ICT has the possibility for more student-focused learn-
ing situations, but they argue that not much has happened yet. The choice of using ICT is often left 
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up to the teacher. They studied a programme where the programme itself was very student focused. 
A set of collaborative learning instructional strategies was used, but also individual tasks. They 
emphasise the importance of experiencing good pedagogical ICT examples first hand, and then 
trying them in their own teaching. When an ICT tool is chosen, it is important to discuss the ped-
agogical affordances as well. Asensio-Perez et al. (2017) emphasise the aspect of working with 
learning design and teacher education in learning design as the way to move further with ICT. 
  
Rienties, Brouwer and Lygo-Baker (2013) analyse earlier research of ICT training for teachers in 
higher education, and conclude that little focus has been placed on whether the teachers really 
change their practice towards a more student-focused approach. They studied an online profes-
sional programme, with innovative design, that led to a change in teachers´ beliefs. The programme 
was group based and designed to be carried out at a medium tempo, to give an opportunity to build 
upon reflections in, and on, participants’ own teaching practice along the way. The focus was set 
on improving and changing teacher practice, more than on learning separate digital tools. Wu et 
al. (2016) found that an online ICT training programme for new higher education teachers was 
successful for their participants. The course was collaborative and the focus in the course was on 
learning design. Learning about the ICT tools and their aspects was added after design, based on 
pedagogical ideas. 
 
However, changes in learning situations also have some prerequisites. Garrison and Kanuka (2004) 
argue that a combination of text-based online learning (asynchronous) and face-to-face meetings 
(synchronous), such as blended learning, has an impact on how learning situations are created. Our 
thoughts about classrooms are challenged. To design a blended learning situation is not the same 
as more or less moving classroom teaching or lecture hall lectures online, or designing a fully 
online learning situation. After creating a learning community, during face-to-face meetings, the 
development of a community of inquiry with construction of meaning and confirming understand-
ing can be carried out. In blended learning, written communication and verbal communication can 
be integrated at a fast speed, creating a dynamic learning situation, given that there is cognitive 
and social presence, and not least, teaching presence.  
  
A development in a blended learning direction raises certain issues, which have to be handled 
according to Garrison and Kanuka (2004). To begin with, the University needs a policy to support 
blended learning. When this is at hand, strategic planning with identification of needs can be car-
ried out followed by operational planning, including advertising strategies, relationships for shared 
resources such as registration, technology issues and assessment processes. Related to advertising 
strategies is the design of how courses are offered. How similar should blended learning courses 
be to campus courses; for example, should they meet twice a week for two hours? In blended 
learning, the options can be more varied. If varied learning opportunities are offered then technical 
support to students and teachers has to match when the blended learning is relevant. A course 
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development team for blended learning (content expert, course design expert and a media special-
ist) would strengthen the efforts.  
 
As Osguthorpe and Graham (2003) argue, the design with blended learning mainly has to find a 
balance between online access and face-to-face meetings. In addition, the design of two courses 
will not be the same, even if the aim – improving student learning – is the same. There is also a 
choice to be made of what is blended: learning activities, students using the blended opportunities 
or teachers using the blended opportunities. It is not self-evident that all teachers should appear 
face-to-face and/or online, whereas the students are expected to use both campus and online learn-
ing possibilities. 
 
The development of blended learning is dependent upon different stakeholders’ perceptions and 
approaches, where teachers in higher education are one important group. As already noted (Os-
guthorpe & Graham, 2003), what blended learning comprises can vary. This was also what Ocak 
(2011) found in a study interviewing faculty members interested in blended learning courses. In 
general they responded concerning campus and classroom courses and answered that social media 
were combined with campus meeting(s). The experience of working with blended learning varied. 
There were positive comments such as that the blended learning courses promoted interaction, 
immediate feedback and gave students chances for self-paced learning. The difficulties mentioned 
were for example when courses used several different social media and teaching methods. It be-
came harder to establish when a module was finished and when a new one started, compared with 
campus courses. Another issue was the difficulties in clarifying to what degree assessment was 
based on online activities. Lastly, sometimes the teacher had to teach students how to use technol-
ogy. In summary, the difficulties could affect interest in participating in creating and offering 
blended learning courses. 
  
When González (2012) interviewed teachers, the aim was to study their approaches to teaching 
and perceptions of the teaching situation when e-learning is involved. His result showed that the 
teachers could be grouped in whether they were teacher-oriented or student-oriented. Further, the 
teachers could be grouped concerning approaches to e-teaching. One category of teachers used an 
information-focused intention aiming at creating easy access to course materials, while another 
category, still information-focused, intended to provide up-to-date material. Another category had 
a communication-focused strategy, intending to provide space for asking questions and making 
announcements, while another category also included discussions. Lastly, one category used a 
collaboration-focused strategy, where the intention was to create an online space for building 
knowledge. 
 
It was also possible to find themes concerning how the teachers perceived the teaching situation 
in relation to e-teaching. They brought up themes such as the need for flexibility and not too many 
constraints concerning the need for control of the content in the course, a need for institutional 
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strategy, technical support, pedagogical support and enough time. Both teachers and students have 
to have the ability and willingness to use e-learning. If issues regarding the themes are addressed 
it is more likely that the teachers in higher education can use e-learning in a meaningful way. As 
González (2012) argues, perceptions and approaches to e-teaching have to be combined with per-
ceptions and approaches to teaching. The results have consequences for designing further educa-
tion for teachers in higher education where both student orientation and online teaching can be 
combined. Nevertheless, this further education has to have the issues the teachers brought up as 
crucial for success in focus: control, institutional strategy, technical and pedagogical support and 
enough time. 
 
Earlier research underlines several aspects, which are important for creating learning situations 
using ICT. We have chosen some of them to create questions to have in mind when we study result 
from the data collections. The first question is how different levels respond to the issue of using 
ICT in learning situations. The second question is the balance between a technology driven change 
and a change driven by pedagogical concerns, to make the learning situation more student oriented. 
The third question is how the teachers are supported by courses and workshops to develop their 
skills in using ICT in learning situations. 

Data collection 
To more fully understand the response to expectations of the use of ICT, data collections were 
carried out during 2015, 2016 and 2017, analysing documents as an in-depth gathering for the 
study. Based on the fact that the time was limited, and the authors work at a specific university, 
this university was chosen for the study (Marshall  & Rossman, 2016). At the university, the Centre 
for Development of Higher Education Teaching and Learning is responsible for the further devel-
opment of the pedagogical use of ICT, and therefore presented activities combining ICT and teach-
ing at the Centre were chosen. As it was the presented activities in the Centre which were studied, 
we also chose to follow up the evaluations from the courses. Thereby no observations of actual 
activities were carried out in this study.  
 
The first data collection comprised policy documents on different levels at the University. The 
second data collection started with searching for courses and workshops via the website for the 
Centre for Development of Higher Education Teaching and Learning for the chosen university. 
The search resulted in finding varieties of continuing professional development, CPD, activities 
with focus on ICT. By studying the policy documents and the further education offered, we traced 
how the response to use ICT was presented from the policy level and the activity level, answering 
our first research question. 
 
After the first study on the websites, an additional search was carried out to find documents pre-
senting the content of the courses and workshops. There are documents with information about 



102 
 

one course, Digital Competence in Learning and Teaching (2015, 2016 and spring 2017) the name 
of which was changed in autumn 2017 to Digital Pedagogical Competence in Higher Education, 
and several workshops: Collaborative Learning, Tablets and Smartphones in Education/Smart 
Devices, Interactive Whiteboard, Open Educational Resources & Social Media, Digital Meetings 
(Adobe Connect and Skype for Business), Introduction to Adobe Connect, Step Two for Adobe 
Connect, Introduction to Blackboard, Handling Groups in Blackboard, On-line Testing, Course 
Design in Blackboard and finally, Distance Education and Blackboard. By studying the courses 
and workshops offered, we could find traces of whether teaching or technique was the driving 
force in content, answering our second research question.  
 
Finally, a third search was carried out to find documents showing evaluations of the course and 
workshops. These documents include evaluation from participants in workshops in 2015 and 2016, 
and a summary. A questionnaire was sent to about 100 persons, of which about 30 responded. It 
also includes a few answers from participants in the course Digital Competence from 2016 and 
2017. In the answers, the teachers assess the content of the course and the way it was carried out. 
They were given questions and assessed using a scale from 1-5. In addition, there was one open 
question for comments. The responses from the participants were presented on a group level, with 
no individual quotations, thereby not revealing any names according to ethical rules (Veten-
skapsrådet, 2011). By studying the answers, we looked for how the participants perceived that they 
were supported in using ICT, answering our third research question. 
 
All data collection consists of written text. The texts are from original sources and not collected in 
earlier research. Nevertheless, the answers from the evaluations especially could be perceived as 
secondary data for new questions, that is to say collected data not intended as data for this research 
(Carlström & Carlström Hagman, 2006; Sherif, 2018). The policy documents and presentations of 
courses and workshops are official documents and the responses from the participants are collected 
and saved for development purposes. All texts used are social communication aiming at reaching 
different readers and from different levels, organisational as well as individual. Despite these dif-
ferences in the text, we have read the text documents in a similar way, based on the previously 
presented research questions. The reading is inspired by a conventional content analysis (Berg & 
Lune, 2012), but instead of selecting special parts we used the whole text unit, the item for reading. 
We have not looked for any underlying meaning, but used the manifest content, the words in the 
text (Berg & Lune, 2012; Flick, 2011). The text was then summarised according to what we per-
ceived were the central aspects in the texts, meaning condensation, based on our research questions 
(Kvale & Brinkmann, 2014). In other words, what was actually carried out in the courses and 
workshops has not been observed. Instead, we have concentrated on written social communication 
data.  
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Expectations of use of ICT from different levels 
As shown in the previous literature a response to the demand for, and expectation of, ICT in higher 
education can be given in a variety of ways. From the university level, there are policy documents 
and a decision to set up a Centre for Development of Higher Education Teaching and Learning. 
The Centre offers different forms of support to teachers concerning the use of ICT. Participants in 
workshops and courses have also responded and given comments to the support offered. 

Strategic Policy Level on University Level 

Currently there is a Research and Education Strategy for 2017-2022 (Mälardalens högskola, 
2016b) at the chosen university. In the document, it is stated that digitalisation is a driving force 
in industry and service sectors. Therefore, the University shall consider digitalisation in all educa-
tion and research and at the University at large. It also states that development in ICT and digital-
isation enables innovative pedagogical changes. There should be an effort to offer education with 
flexible study opportunities, for example online education. 
 
The intentions in the Research and Education Strategy were followed up in 2017 by developing a 
new Action Plan for Digitalisation (Mälardalens högskola, 2017). This action plan is on referral 
during late 2017. The aim of the plan is to take an overarching approach concerning the develop-
ment work, which needs to be carried out concerning digitalisation. The background to the change 
is a more comprehensive change in society due to digitalisation. With reference to national direc-
tives, it is stated that higher education is particularly engaged in digitalisation. Education should 
not only prepare the students for a digitalised society, but also match a digitalised society. One 
suggestion in the plan is that the University should develop the content, form and accessibility to 
education aiming at lifelong learning. The possibilities due to digitalisation should be used to de-
sign new ways of creating a learning environment and develop the already existing learning envi-
ronment. Through digitalisation, there is also a possibility to increase interaction between students 
and teachers, aiming at deeper learning.  
 
Organisational level – Centre for Development of Higher Education Teaching and Learning 
At the chosen university, there is a Centre for Development of Higher Education Teaching and 
Learning. The mission of the Centre is to give support to teachers to be active in higher education 
development (and to students by study counselling and academic writing).  

Activity Plan 

The goal for the Centre has remained quite similar over the years, but a comparison between the 
Activity Plan for the Centre during 2015/2016 and 2017 (Mälardalens högskola 2015, 2016a) 
shows a slight difference in the formulation of the goal. In the 2015/2016 Activity Plan it says that 
all teachers should have high teaching skills marked by a reflective approach to learning within 
higher education, be well anchored in pedagogical and didactic theory and research, and also have 
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good skills in using modern pedagogical techniques (Mälardalens högskola, 2015). In the 2017 
Activity Plan, it still says that all teachers should have high teaching skills marked by a reflective 
approach to learning within higher education and be well anchored in pedagogical and didactic 
theory and research. The sentence about skills in using modern pedagogical techniques is changed 
to skills in using appropriate pedagogical techniques together with digital skills for the benefit of 
the students (Mälardalens högskola, 2016a).  
 
In the Activity Plan for 2015/2016, there is a separate section for the development of ICT. “Black-
board” is presented as the cooperation and communication platform for the University and Adobe 
Connect is presented as the system for real-time communication between teachers and students. 
Camtasia is used for recording PowerPoint presentations and SUNETPlay/Kaltura will be intro-
duced for recording and sharing films. There will be further development of how Blackboard 
should be used, such as test of plagiarism in Blackboard. A new recording studio will be introduced 
in one of the campus sites. During 2015/2016, new workshops will be designed concerning ICT 
teaching and the course in Digital Skills will be offered on both campus sites. There should be an 
integration of ICT in all courses. 
 
In the Activity Plan for 2017 it is noted that staff has asked for distance education and blended 
learning to gain increased access to further education. Therefore the staff at the Centre will record 
films and change some assignments to be carried out remotely/online. One of the staff is working 
with introducing activity-based classrooms (easy to change where the furniture is placed in the 
room, for example) and recording lectures. There is also a separate section for ICT in the plan. The 
presentation makes it clear that the Centre is cooperating with the University Centre for ICT sup-
port but their respective roles have to be clarified, and there is a need for a common perspective of 
support. In accordance with the Research and Education Strategy, FUS 2017-2022 (Mälardalens 
högskola, 2016b), the Centre will design and offer additional further education concerning ICT. 
There is development work going on concerning learning platforms, which will need further edu-
cation for the staff. In general, the Centre will be increasingly involved concerning support and 
education for increased digital skills.  

Staff 

The Centre has staff with different roles. Here we are mainly focusing on staff supporting ICT use. 
At the Centre, there is a team for support of teaching and using ICT. Currently, there is a manager 
for the Centre, an operations representative and an administrator, all working part-time here. There 
is one lecturer in higher education teaching, an ICT strategist, two ICT learning technologists and 
two persons for ICT support, all full time. From 2015 to 2017, the ICT support has expanded from 
one to two persons, and the number of ICT lecturers has changed from one to two in 2017.  
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Course and Workshops 

The course design at the Centre, in general, can be a response if some teachers need a quick update, 
while others need a formal course. The need for a formal course is partly a consequence of the fact 
that a teacher cannot get a permanent position at this university without passing 15 ECTS in Higher 
Education Teaching. There is a compulsory basic course in Higher Education Teaching compris-
ing 7.5 ECTS, which can be combined with other shorter formal courses. Currently one formal 
course, which comprises 2.5 ECTS credits, has a focus on ICT. The previous name, Digital Skills 
in Learning and Teaching changed as of autumn 2017 to Digital Teaching Skills in Higher Edu-
cation, and it is now underlined that there should be teaching skills, not only digital skills, in the 
title. Even so, the content has always focused on teaching. It shows below that the course com-
prised five workshops and literature during 2015 and 2016. During 2017, the design changed to 
online learning and the first course participants will complete their studies in early 2018.  
 
Several workshops have been offered in recent years, though not the same list for every year:  

- Digital Meetings/ Teaching in Video Meetings 
- How to Work with Blackboard 
- How to Work with Adobe Connect 
- Online Testing Using Blackboard 
- Open Digital Learning Tools and Social Media  
- Tablets and Smartphones/Smart Devices in Teaching 
- Interactive Whiteboards in Teaching and Learning  
- Learning Platforms 
- Collaborative Learning Using Blackboard 
- Course Design, Specifics for Distance Learning 
- Film and Education  

 
Each workshop usually encompasses half a day and does not earn credits. The content of the course 
and workshops comprises a variety of expectations of knowledge and skills for teachers to use 
ICT, and also for developing the learning environment. These expectations are formulated both in 
central policy documents and expressed by individual teachers. The participants have an advantage 
if they have participated in different workshops, but that is not a prerequisite for the workshops or 
the course. Due to the fact that there are no prerequisites for the courses and workshops, we find 
that in general, there is no obvious progression in the design of what the staff is offered. As the 
workshops are also combined with the course Digital Skills in Learning and Teaching the question 
of progression is somewhat complicated.  
 
To be able to apply for the course Digital Skills in Learning and Teaching the participants must 
have passed the compulsory course Higher Education Teaching. During the autumn of 2015, 2016 
and spring 2017, the course consisted of one introductory meeting at which theories of learning 
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were presented. After that, the participants had to participate in four out of five workshops. The 
workshops in Digital Meetings and Blackboard were mandatory. The participants read the required 
and optional literature, reflected and carried out shorter assignments during the workshops. At the 
end, the participants participated in a seminar and summed up in a final paper where they showed 
that they were oriented about the role of different social media, knew how to integrate and use 
digital tools in their own activities and could reflect critically concerning the consequences of 
using digital tools and social media for pedagogical practice. During autumn 2016, there was a 
change in the literature, clarifying what is mandatory literature and five new optional texts were 
introduced.  
 
Over the years, there have been some changes in the workshops. The course in Open Digital Learn-
ing Tools and Social Media is presented as a possibility to define, discuss and problematise open 
digital learning resources and the social media and their role in interactive human communication. 
From autumn 2016, there has been a change from “in interactive human communication” to 
“higher education teaching activities.” The workshop in Digital Meetings includes Skype for Busi-
ness starting in autumn 2016. From spring 2017 the workshop in Tablets and Smartphones in 
Education/Smart Devices is no longer offered. Instead, there is a workshop called Film and Edu-
cation.  
 
The course in 2015 included both reflection and hands-on activities, trying the techniques. It was 
also related to learning theories connected to ICT. The course was mostly face-to-face. In 2017, 
the course still includes the reflective aspects, the hands-on trying and the learning theories con-
nected to ICT, but now it also includes the more general learning theories. It has also changed to 
be a distance course, using different ICT tools to create the learning environment. 
 
The results from the study based on presentations of the workshops in 2015 showed that the work-
shops offered were technology focused to a high degree. The offer corresponds with a technology-
driven and teacher-centred approach. As the course in Digital Skills in Learning and Teaching was 
based on workshops from that year, we also find that the course, at that time, was technology-
driven and teacher-centred. This interpretation is according to the presentation in text of the course 
and workshops; what was actually carried out has not been observed. In comparison with the work-
shops, the course also included literature studies with theories of learning, and a pedagogical ap-
proach was acknowledged.  
 
The results from the study, based on presentations of the workshops in 2016 and material used 
during workshops, showed another picture. Compared with the first results, most of the presenta-
tions from 2016 were clearly presented as technology aiming at improving student learning and 
the instruction material referred to learning theories to a higher degree. We find that the workshops 
are still technology driven, but during 2016 they include teacher and student perspectives. The 
course in Digital Skills in Learning and Teaching was not changed during 2016. In the framework, 
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it already has a focused pedagogical approach. Thereby it is mainly the workshops, which have 
been developed in a more teacher and student-centred approach.  
 
A survey to participants in the workshops showed that those who responded had participated in 
autumn 2015 (10) or spring 2016 (16). The questionnaire included positive statements concerning 
the workshops where the respondents could agree or not on a scale from 1-5, with 5 as the most 
positive. The average response was over 4 concerning all the positive statements. The information 
concerning the workshops was clear. The workshops were “good” in general and comprised a 
relevant amount of information. The teaching method suited the subject and the participants, and 
the interaction during the workshops worked well. The teacher was knowledgeable and the partic-
ipants got answers to their questions. In general, the participants found that the workshops were 
useful. There was also an opportunity to give comments, where the participants asked for further 
education about digital tools such as developing tools in teaching. One comment from a participant 
was that the participant got a lot of information of what is possible to do as well as how to do it, 
but not about what is preferable to do (looking for best choice).  
 
The evaluation questions to participants in the formal course resulted in a few answers. One par-
ticipant from autumn 2016 and three from spring 2017 answered; the total number of possible 
respondents is not available. The answers show that the respondents are positive to getting a theo-
retical background and development in using ICT devices in courses. The pedagogical approach 
seems to be clear, even though one comment was that some of the course could have been carried 
out using ICT. It is underlined in one comment that teaching is the issue, and ICT devices are (just) 
tools.  

Discussion 
The aim of the study was to increase our knowledge about responses to expectations of using ICT 
in higher education settings. Our first question concerned how different levels respond to the issue 
of using ICT in learning situations. Based on the results from the study of documents, we argue 
that there are responses from different levels, which are interlinked. From the top on the national 
level via the organisational level at a university to the workshops offered at a Centre for Develop-
ment of Higher Education Teaching and Learning there is a clear approach: digital knowledge and 
skills should be increased to develop the educational settings. Garrison and Hanuka (2004) argue 
for prerequisites for blended learning, but the components can also be useful for digitalisation in 
general. A much-needed policy is forthcoming as the chosen university is now designing a policy 
for digitalisation, including educational settings. There is a Centre for Development of Higher 
Education Teaching and Learning and learning opportunities for staff. There is also a support team 
for the use of ICT at the Centre. What can be developed is a more elaborated, transparent presen-
tation of identification of needs and how the different courses and workshops are related to these 
needs. This can, for example, be presented in an activity plan.  



108 
 

Our second question concerned the balance between a technology driven change and a change 
driven by pedagogical concerns, to make the learning situation more student oriented. The study 
of the information about the courses and workshops showed a change in perspective to a more 
didactic approach. We interpret it as partly due to a critical discussion among the staff at the Centre 
and the Teaching Advisory Group for the Centre, partly due to recruitment of staff with both tech-
nological and teaching knowledge and skill. The approach is now progressing towards a teacher-
driven and learner-centred approach (Kirkwood & Price, 2013).  
 
This change in perspective, at least in the documents, is still raising questions, and there is a need 
for follow-up to study whether knowledge of how to use the ICT tools leads to work with peda-
gogical perspective in focus in the classrooms, blended learning and online learning. Laurillard 
(2009) and Kirkwood and Price (2013) underline the risk of the development being technologically 
instead of pedagogically driven. One challenge is to design education in ICT that aims for true 
pedagogical development. Murthy, Iyer and Warriem (2015), Rienties, Brouwer and Lygo-Baker 
(2013) and González (2012) all suggest a focus on student learning. This focus on student learning 
has to go through the participants learning during the courses and workshops, as the participating 
teachers are the “students” during the further education.  
 
Our third question concerned how the teachers are supported by courses and workshops to develop 
their skills in using ICT in learning situations. We found that there was a continuous offering of 
courses and workshops. Despite the limited amount of answers, the workshops and the courses 
were found useful by the participants (teachers). However, as one of the participants pointed out 
in an evaluation, the participants learn what they can do and how to do it, but there is a need for 
additional discussion of what is “best practice”. We suggest that “best practice” could be under-
stood as a method already developed and found by teachers (or students) as a useful way of work-
ing. The need for experiencing best practices is underlined by Murthy, Iyer and Warriem (2015), 
combined with working with course design (Asensio-Perez et al., 2017), preferably in teams (Gar-
rison & Kanuka, 2004). However, if the teacher is to be able to make a competent choice in their 
course design for an increased student focus, they have to have knowledge and skills concerning 
a variety of ICT tools.  
 
At the chosen university, a new design for the course in Digital Teaching Skills in Higher Educa-
tion from 2017 has resulted in an online course in which the course instructors and participants 
(staff) are immediately introduced to ICT tools. As acknowledged earlier, there is a strategy and 
support at the chosen workplace, but as González (2012) underlined, the question is whether teach-
ers are given enough time. This time allocation in further education for staff cannot be limited to 
one course. The reality is that ICT tools are developed continuously and thereby teaching staff 
more or less have to be offered updates every year in a short course.  
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Limitations of the study and further research 
The study is limited in a variety of ways. There is one chosen university and a limited amount of 
documents. Therefore we do not argue that the results will be similar for other universities, even 
in Sweden. However, as European and national policy documents are formulated in a clear direc-
tion, pointing at an increased interest in digitalisation, we argue that the digitalisation issue in itself 
deserves attention. The local documents from activities in the Centre for Development of Higher 
Education Teaching and Learning are texts, without additional observation or interviews to follow 
up how plans for activities or activities were actually carried out. It became clear when the results 
from evaluations were presented that few responded. The consequence is a very limited data col-
lection concerning the participants’ perception of workshops and courses. This may point in the 
direction of a need for further development concerning how courses and workshops are docu-
mented, evaluated, disseminated and discussed at the Centre. Such a change will show areas for 
development. In addition, the use of secondary data has to be completed with first-hand data.  

Conclusion 
The study has shown that responses to expectations of digitalisation can be found on different 
levels such as international, national, local and internal in higher education. After studying the 
content in workshops and a course with focus on ICT in higher pedagogical education, the results 
showed possibilities for the teachers to participate in professional development concerning the use 
of ICT. Even though the design has successively changed to be more learner oriented (the partici-
pating teachers), the results point towards a focus on knowledge and skills in technology. Learning 
theories concerning using ICT in higher education is not the starting point for the design of the 
further education. It is rather a combination of learning theories and the use of ICT. The actual use 
and development in teaching and student learning using ICT is yet to be followed up. The results 
confirm earlier results showing a challenge in designing courses with implications for didactical 
purposes in higher education. 
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5. Perspektiv på studentens lärande 
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”Ska alla vara språkpedagoger?” Om hur vi kan arbeta med att 
utveckla våra studenter på deras väg mot akademisk litteracitet 

Malin Larsson 

Abstract 
Akademiskt skrivande är ett begrepp som används vid de flesta lärosäten och som betecknar det 
skrivande som studenter ägnar sig åt under sin utbildning. Begreppet används som om dess bety-
delse var känd och definierad utifrån en gemensam referensram där alla aktörer är överens om vad 
det betecknar. Betydelsen av begreppet är i själva verket allt annat än definierad utifrån en gemen-
sam referensram utan den är istället högst kontextberoende. Syftet med artikeln är att visa hur våra 
spretande tolkningar av begreppet tillsammans utgör en helhet som fångar det gemensamma och 
det särpräglade. Ökad förståelse och insikt för begreppets inneboende komplexitet och tolknings-
barhet skulle sannolikt leda till en bredare och djupare förståelse för hur det akademiska skrivandet 
kan integreras i den ordinarie undervisningen. Med anledning av den promemoria där Hellemark 
Knutsson (Utbildningsdepartementet, 2017) ger förslag på förändring av högskolelagen och som 
skulle innebära ”att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen 
till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen” ter sig inte detta bara önskvärt 
utan även nödvändigt. 

Introduktion 
”Lärarstudenter saknar läs- och skrivfärdigheter” (Puskás, 2017) och ”Många studenter har stora 
problem att skriva korrekt” (Josefsson & Santesson, 2017a) är bara två av de rubriker som på 
senare tid pekat på ett prekärt tillstånd på svenska universitet och högskolor. Samtidigt kommer 
förslag från regeringen som syftar till att intensifiera arbetet med breddat deltagande. Skrivandet i 
den högre utbildningen har sällan varit så i fokus. Den högre utbildningen står just nu inför ett 
vägskäl där man kan komma att tvingas söka nya vägar för att stödja studenternas språkutveckling 
om man vill trygga genomströmningen och arbetet med breddat deltagande. Syftet med denna text 
är att identifiera och sammanfatta olika perspektiv som beskriver möjliga sätt att på individuell 
respektive organisatorisk nivå bedriva undervisning som främjar studenters skrivande i linje med 
de krav som ett breddat deltagande ställer. 
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Skrivkris och breddat deltagande 
Är det rimligt att lärare ska behöva utveckla språkpedagogisk kompetens, frågar sig en lärare upp-
givet (Norberg Brorsson, Larsson, Sheikhi & Åshuvud, 2017). Akademiskt skrivande måste ses 
utifrån sitt kontextuella sammanhang som en del av det som idag kallas breddat deltagande. Med 
jämna mellanrum rapporteras det i medierna om studenters bristande färdigheter i skrivandets 
praktik. Senast skedde detta när Josefsson och Santesson (2017a) i en debattartikel pekade på 
förstaårsstudenternas brister i sitt skrivande. Deras inlägg var ett resultat av en studie (Josefsson 
och Santesson, 2017b) där 100 studenter fick i uppgift att skriva en text. Resultatet visar att när 
dessa texter jämfördes med målen för svenska/svenska som andraspråk 3 hade så många som en 
tredjedel av studenterna så allvarliga brister att de inte ansågs nå kraven för betyg E. 
 
Det breddade deltagandet är således ett aktuellt begrepp som är tätt sammankopplat med bland 
annat studenters förmåga att uttrycka sig skriftligt. Universitets- och högskolerådet (UHR)(2016) 
beskriver breddat deltagande som en utveckling av begreppet breddad rekrytering och med detta 
avses en utveckling där den högre utbildningen har ett tydligare ansvar för att stödja de som har 
antagits till en utbildning i syfte att motverka en snedfördelning gällande exempelvis studenters 
socioekonomiska bakgrund eller könstillhörighet. UHR (2016) pekar ut riktlinjerna för hur arbetet 
med breddat deltagande måste ske framgent i syfte att stödja de grupper som har svårare att till-
godogöra sig utbildning på högre nivå. Det som lyfts fram är högskolornas och universitetens eget 
arbete med breddat deltagande, och olika insatser som har till syfte att vara stödjande måste foku-
seras, följas upp och intensifieras. UHRs rapport visar också att lärosäten runt om i Sverige vittnar 
om resursbrist gällande stödverksamhet för breddat deltagande, och där framhålls särskilt arbetet 
med akademiskt skrivande som man från lärosätenas håll anser vara för svagt till följd av bristande 
resurser. Mot bakgrund av denna rapport kom en promemoria (Utbildningsdepartementet, 2017) 
från regeringen där en lagändring, att skriva om tidigare lydelser om breddad rekrytering till bred-
dat deltagande, föreslås. Promemorian kritiserades ganska omgående av Maurits och Hägerland 
(2017) som i en debattartikel ställer sig frågan hur ekvationen ska gå ihop ekonomiskt när riks-
dagen samtidigt har minskat anslagen och inte är beredd att skjuta till pengar för denna verksamhet. 
Fler aktörer inom den högre utbildningen instämmer och visar sitt stöd till Maurits och Höglun i 
både debattinlägg och bloggditon. Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forsk-
ning) svarar några dagar senare:  

Brett deltagande handlar inte om att sänka krav, utan om att låta lärandet stå i centrum. Det handlar om att 
studenterna ska få möta en pedagogik som inte utgår från traditioner, utan som utgår från vetenskap om lärande. 
(Hellmark Knutsson, 2017) 

 
Med detta sagt menar hon att det som behövs inte är mer pengar utan en förändrad pedagogik. 
Trots detta är farhågorna för att uteblivna medel inte kan leda till andra resultat än att kraven sänks 
alltjämt en del av kritiken. Scnhürer och Andershed (2017) skriver att forskning entydigt visar att 
undervisning för heterogena grupper kräver mer resurser och därtill kompetensutveckling vilket 
båda kostar pengar. Dessutom uttrycker de oro över att effekten istället blir att utbildningarna 
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tvingas sänka kraven för att trygga genomströmningen och därmed viktiga utbildningsanslag, en 
oro de även delar med andra (Maurits & Hägerland, 2017; Kim & Svensson, 2017; Lernfeldt, 
2017). Efter att förslaget varit ute på remiss backar nu regeringen och förslaget till lagändring har 
tillfälligt dragits tillbaka och ska enligt Hellmark Knutsson ses över (Helmersson, 2017). Att rege-
ringen tillfälligtvis dragit tillbaka förslaget bör nog inte ses som att frågan är utagerad utan snarare 
som att ett mer genomarbetat förslag är att vänta. Detta gör att det, inför kommande krav, är en 
nödvändighet att som lärosäte ställa sig frågan kring hur man bäst organiserar det alltmer tydliga 
behovet av undervisning i akademiskt skrivande.  

Integrativt perspektiv 
Så ska då alla lärare i den högre utbildningen tvingas bli språkpedagoger? Det är en fråga som inte 
nödvändigtvis har ett entydigt svar. Percy (2004) visar hur det akademiska skrivandet har kommit 
att separeras från den högskolepedagogiska verksamheten och istället blivit en isolerad färdighets-
träning vid sidan om den ordinarie undervisningen. Percy menar att det egentligen inte finns något 
naturligt i att separera dessa två delar utan att skrivandet som akademisk praktik bör vara en inte-
grerad del i högskolestudierna. Ett argument för detta är att lärandet är en språklig praktik i vilken 
mening skapas i den kontext där studenten ska skriva. Trots detta organiseras ofta den skrivutveck-
lande delen av utbildningen som en skrivsupport där den som behöver hjälp får det utanför den 
egna akademiska kontexten. Lennartsson Hokkanen (2016) menar även hon att fokus bör förflyttas 
från perifera skrivarstugor till undervisningen som sådan, och detta bör ske genom att utveckla 
lärarnas repertoar avseende stödet för det akademiska skrivandet. Kanske, menar hon, är platser 
för skrivstöd lika viktiga för lärarnas som för studenternas utveckling. 
 
Percy (2014) föreslår i enlighet med detta att fokus måste flyttas från den enskilde studenten som 
bärare av ett problem och istället behöver både tid och resurser läggas på att förändra den högskole-
pedagogiska kulturen och göra lärarna medvetna om sin egen roll i sammanhanget. Målet är att de 
ska kunna tillgodose behovet av att arbeta med den skrivutvecklande verksamheten som en del i 
den ordinarie undervisningen. De som tidigare arbetat med skrivsupport ska istället arbeta sida vid 
sida med ämneskunniga lärare och ses som ett stöd, inte bara för studenterna, utan även för lärarna. 
Samma utveckling som Percy (2014) förordar kan även ses ur en specifikt svensk kontext där det 
finns många exempel på hur skrivsupporten tagit plats i den ordinarie undervisningen i olika pro-
jekt varav DiaNa-projektet vid Uppsala universitet där naturvetare och tekniker systematiskt arbe-
tar med kommunikationsfärdigheter under hela utbildningen (Uppsala universitet u.å) måste be-
traktas som ett av de större. Vid sidan om detta pågår hela tiden andra projekt som alla har det 
gemensamt att företrädare från ämnen arbetar tillsammans med personal från skrivsupportfunk-
tioner (Løkensgard Hoel, 2012; Nilsson, 2014; Eklund Heinonen & Sköldvall, 2015; Sköldvall, 
Rising & Danielsson, 2017). Den skrivelse avseende breddat deltagande som under hösten resul-
terat i ett utökat stöd för akademiskt skrivande på Mälardalens högskola fokuserar också på det 
integrativa perspektivet (Norberg Brorsson m.fl., 2017). 
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Skrivsupport som gränsöverskridare 
Samtidigt finns en vilja, framförallt från lärarhåll, att behålla den skrivsupport som drivs separat. 
Lärare vid Mälardalens högskola är till exempel inte främmande för att arbeta med studenters 
skrivutveckling men de uppger att bara en del av ansvaret vilar på dem. De vill ha en plats dit 
studenterna kan gå med sina problem och de får medhåll både från studentcentrum och studieväg-
ledare (Norberg Brorsson m.fl., 2017). Både undervisande personal och personal vars arbetsupp-
gifter på olika sätt stödjer och hjälper studenter i deras vardag önskar alltså en central funktion 
som tar hand om studenter med skrivproblematik.  
 
Det finns dessutom en diskrepans mellan vad lärarna vill ha ut av en skrivsupport och vad de som 
arbetar på densamma har för syn på hur den ska bedrivas. Lärare tenderar att i högre grad se skriv-
support som en instans vars uppgift är att ”rätta fel” och ge rätt redskap för att komma tillrätta med 
fel (Løkensgard Hoel, 2013). De som arbetar som handledare i en skrivsupport är däremot mer 
benägna att se sin verksamhet som kontextuellt beroende och betraktar därför i högre grad sam-
arbeten med ämnesdiscipliner och ämneslärare som önskvärt (Chanock, 2017). Spänningen mellan 
dessa olika sätt att se på skrivsupport tenderar till att leda till att skrivsupporten i den högre utbild-
ningen betraktas som en kontrollerande och eliminerande instans, dvs. att dess funktion är att ta 
bort problemet. Detta rimmar emellertid illa med skrivhandledarens syn på verksamheten som en 
förståelsens och förhandlingens praktik (Lennartsson Hokkanen, 2016). Dessutom, påpekar Ask 
(2007), måste alla lärare oavsett ämne eller stadium gemensamt ta ansvar för såväl elevers som 
studenters skriftspråksutveckling, och precis som svenskläraren på gymnasiet inte ensam kan ta 
ansvar för elevens utveckling kan inte en skrivsupport ta ensamt ansvar för studenternas. 
 
Trots att ämnesintegrationen anses vara nödvändig för språkutvecklingen (Breeze, 2012; Eklund 
Heinonen & Sköldvall, 2015; Lennartsson Hokkanen, 2016; Lea & Street, 2006, 1998; Percy, 
2014) är det alltjämt vanligast att studenter erbjuds olika typer av stöd som är frikopplat från deras 
ämnesundervisning. Lennartsson Hokkanen pekar på att det finns stora utvecklingsmöjligheter där 
skrivsupporten istället för en perifer plats kan betraktas som gränsöverskridare men för att detta 
ska möjliggöras krävs att synen på skrivsupport förändras. Detta, föreslår hon, kan ske genom att 
kompetensen hos de som arbetar i en skrivsupport tillvaratas i högre utsträckning, att möjligheten 
för att deras kompetensutveckling ökar samt att området beforskas ytterligare. Lennartsson Hok-
kanen (2016) menar att detta kan möjliggöras genom organisatoriska förändringar men för att 
dessa ska komma till stånd krävs att vi omvärderar akademins syn på skrivsupport och dess funkt-
ion och betraktar den utifrån ett ideologiskt istället för ett autonomt synsätt. 
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Situerad undervisning 
Breeze (2012) utgår, i enlighet med annan forskning, från att det akademiska skrivandet bäst lärs 
in i den aktuella genrespecifika och universitetsspecifika kontexten. Med stöd av tidigare forskning 
visar hon att konsensus, både inom och mellan vetenskapliga discipliner, saknas och hon argumen-
terar för att det akademiska skrivandet därför bör integreras i den specifika akademiska kulturen. 
Lea och Street (1998) belyser hur studenter har svårt att överföra mer generella skrivregler för 
akademiskt skrivande till en specifik akademisk text och hur de ofta möts av olika bud gällande 
skrivandet inte bara mellan olika discipliner utan även inom såväl discipliner som kurser. Många 
gånger presenteras också dessa ”regler” för skrivande som allmänna sanningar vilket ytterligare 
ledder till att späda på studenternas förvirring. Lillis och Turner (2001) beskriver detta som att det 
akademiska skrivandet har kommit att falla inom en transparensens diskurs där det outsagda före-
faller explicit och synligt för alla. Problemet är att de som befinner sig innanför diskursen förstår 
dess premisser, medan den som befinner sig utanför inte nödvändigtvis gör det. Inte alltid ens 
lärarna själva verkar gå fria från denna den transparenta diskursens förbannelse, och Lillis och 
Turner (2001) visar hur en lärare med uppmaningen ”be explicit” som kommentar till en student i 
en och samma text avsåg inte mindre än sju olika åtgärder. Strand (2013) kallar denna diskursiva 
förförståelse, med ett begrepp lånat från Beaufort, för diskursgemenskap där diskursgemenskap 
avser den övergripande förståelsen och kunskapen inom ett ämne medan den i sin tur kan delas 
upp mindre och mer avgränsade kunskapsdomäner. Strand (2013) beskriver att det likväl som det 
är svårt för en utomstående att få syn på gemenskapens tysta kunskap är det även svårt för den som 
tillhör den att formulera den eftersom den är lika tyst för den som redan känner till den som för 
den som inte gör det. Han menar därför att man för att kunna undervisa om akademiskt skrivande 
måste få fatt på och explicit kunna uttrycka denna kunskap. 
 
Det är således inte oproblematiskt att låta färdighetsträningen i akademiskt skrivande isoleras till 
en annan verksamhet än den ordinarie undervisningen. Samtidigt måste man ställa sig frågan vilket 
ansvar den enskilde läraren har och bör ha i detta. Strand (2013) framhåller lärarens roll som den 
med expertkunskap vars diskursgemenskap studenten ska fasas in i. Det handlar inte bara om att 
lära sig det akademiska hantverket utan kanske framförallt för att lära sig att verka inom diskurs-
gemenskapen. Det krävs sålunda ett metaperspektiv som snarare syftar till att studenterna ska få 
tillgång till de verktyg som krävs för att förstå och skriva utifrån den diskursgemenskap som finns 
på en framtida arbetsplats än till att de ska bli akademiker. 

Tysta lärare och förvirrade studenter 
Lea och Street (1998) visar i två konkreta exempel hur skrivandet sker i förhandling med den 
aktuella diskursen men också utifrån studentens förkunskaper. Det är alltså inte så enkelt att det 
handlar om att anpassa och forma studenten utifrån en redan färdigförhandlad diskurs utan det är 
snarare så att studenter och lärare tillsammans förhandlar om förutsättningarna. Blåsjö och Wittek 
(2017) menar att man inom den högre utbildningen generellt är dålig på att tillvarata studenternas 
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tidigare erfarenheter och att man istället fokuserar på att anpassa studenten efter undervisningen 
och inte vice versa. Att studenten inte nödvändigtvis uppfyller de formella kraven för det akade-
miska skrivandets särart innebär inte nödvändigtvis att de inte kan bidra till och berika forskningen 
som sådan menar de. Strand (2013) betonar vikten av att studenterna tillägnar sig ett metaperspek-
tiv på det egna skrivandet, inte bara för att underlätta skrivandet i akademiska sammanhang utan 
för att ge studenterna redskap att möta och förstå det skrivande som förekommer på en framtida 
arbetsplats. Skrivandet behöver således ha en plats där förhandling kan ske. Synen på studenter 
som medskapare härrör från en inriktning inom den akademiska skrivforskningen kallad Academic 
Literacies vilken Lea och Street (2006) menar i mångt och mycket är en sammansmältning av 
tidigare inriktningar som fokuserat skrivandet som färdighet eller skrivandet som social praktik. 
Dessa tidigare inriktningar har fokuserat studenten som problembärare istället för som potentiell 
medskapare vilket Lea och Street (2006) ser både som problematiskt och beklagligt. Synen på 
studenten som problembärare präglar även i mångt och mycket både den samtida svenska debatten 
och organiseringen av undervisningen i akademiskt skrivande. 
 
Den tysta kunskapen gestaltas på många olika sätt. Den kan förmodligen synliggöras genom aktiv 
studentmedverkan. Ett ganska tydligt exempel på hur den tysta kunskapen manifesteras och hur 
den skulle kunna synliggöras genom att låta studenten aktivt bidra är referenshantering och an-
vändning av referenssystem, något som ofta upplevs som svårt av studenterna själva, trots att re-
ferenshanteringen inte framträder som något större problem i de studenttexter som studerades i 
Josefsson och Santessons (2017b) studie. Studenterna förstår ofta i ett tidigt skede att de måste 
referera men har inte riktigt klart för sig hur detta ska gå till. Ofta har de någon form av manual 
för detta och lärarna lägger tid på att explicit förklara hur man ska följa manualen. Studenternas 
oro över att referera korrekt vittnar även bibliotekspersonal, som får många frågor kring det, om 
(Norberg Brorsson m.fl., 2017). Detta är dock bara en del av problemet. Studenter upplever att de, 
av lärare, får höra olika saker om hur man ska referera och de upplever att de blir förvirrade av det 
(Norberg Brorsson m.fl., 2017). Trots att det alltså finns etablerade system för hur man ska referera 
och trots att både lärare och studenter kan ta del av samma regelverk saknas alltså konsensus. 
Studenter upplever ofta dessa regelverk som totalitära och så kan det också upplevas från lärarhåll.  
 
Vad man, både som student och lärare, ofta missar är dock att det inom regelverken finns en hel 
del tolkningsutrymme där såväl studenter som lärare gör olika tolkningar. Lillis och Turner menar 
till och med att lärare ser vissa regler kring skrivande som så självklara att de aldrig vare sig dis-
kuteras eller problematiseras. Eftersom reglerna uppfattas som självklara missar man det förhand-
lingsutrymme som sannolikt skulle bli synligt om man bara – tillsammans med studenterna – sam-
talade om och problematiserade de, till synes, totalitära reglerna. Det skulle sannolikt också vara 
utvecklande för diskursgemenskapen som sådan. Problemet är att man inte tar tillvara studenternas 
erfarenheter utan hänvisar till oproblematiserade regler. Från lärarhåll är man sannolikt även 
omedveten om den tysta kunskap som omger referenssystemen. 
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För en lärare, som är van att arbeta med ett visst system, ter det sig självklart hur det ska vara 
medan studenterna kan uppleva att det är svårt eftersom de saknar förståelse för grundprinciperna. 
Samtidigt borde denna tysta kunskap vara föremål för samtal lärare emellan eftersom det ingalunda 
är så att det finns en samförhandling mellan lärare om vad systemet innebär på alla nivåer. En 
student uttryckte sin förtvivlan inför en hemtentamen eftersom hennes lärare i de två parallella 
kurser inom samma program hon läste gett motstridiga uppgifter om en parentes placering enligt 
APA. Senaste versionen av APA gav heller inget entydigt svar. Enligt hennes upplevelse hade de 
båda lärarna varit lika säkra båda två på sitt svar. Det fanns därför inte heller, i studentens ögon, 
ett förhandlingsutrymme utan bara två utsagor av regelkaraktär. Studenter är enligt Lillis och Tur-
ner (2001) alltför styrda av vad deras lärare vill åt i kunskapsväg och är ständigt sysselsatta med 
att prestera de svar som de tror att läraren ”vill ha” och en utvecklad metaförståelse skulle ge dem 
möjliga vägar ut ur jakten på det ”rätta svaret”. Denna jakt hämmar inte bara studentens förmåga 
att referera utan påverkar troligen också dennes förmåga att uttrycka sig skriftligt över huvud taget.  
Referenser utgör en försvinnande liten del av den akademiskt skriftliga kontexten (även om den 
för studenterna ibland förefaller utgöra själva fundamentet). Den akademiska genren innehåller i 
själva verket många olika pusselbitar som studenten måste kunna pussla samman i syfte att nå de 
krav som ställs. Att det ändå får tjäna som exempel här beror helt enkelt på att det tydliggör det 
handlingsutrymme som ändå finns i vad som kan tyckas vara ett solitt regelverk, och kanske hade 
det gagnat studenternas metamedvetenhet om förhandlingspotentialen som systemen inrymmer 
istället användes i syfte att utveckla den gemensamma förståelsen av dem. Icke förty fäster man 
inom många utbildningar stor vikt vid att studenterna behärskar dessa system från grunden och 
detta utan att medvetandegöra själva fundamenten för systemen vare sig i förhandling med studen-
ter eller med kollegor.  
 
Løkensgard Hoel (2013) skriver att den lärares som önskar utveckla skrivkompetensen hos sina 
studenter måste kunna medvetandegöra och synliggöra den tysta kunskapen och vara transparent 
inför studenterna. Dessutom, menar hon, krävs det kunskap om text och språk, en adekvat termi-
nologi för att kunna verbalisera den kunskapen och man måste dessutom läsa texten med avseende 
på utförande snarare än innehåll. För detta krävs två saker: dels att man är medveten om att man 
bär på tyst kunskap och dels att man kan behöva de rent språkliga verktygen för att finna dem. 
Josefsson och Santesson (2017b) ställer sig frågan om universitets- och högskoleläraren verkligen 
alltid är medveten om att deras ämne kräver en särskild skriftspråkskompetens som inte nödvänd-
igtvis kan läras ut under gymnasiets svenskkurser. Løkensgard Hoel (2013) menar att både stu-
denter och handledare är osäkra på vilka krav som ställs vid en uppsatsbedömning vilket istället 
leder till att studenterna försöker fånga upp lärarens signaler med varierande resultat. Lea och 
Street (1998) pekar på att tolkningsvariationen är stor och att förståelse av hur den akademiska 
texten ska bedömas är minst sagt skiftande och kan ses såväl inom som mellan kurser, utbildningar, 
studenter, handledare etc.  
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Lillis och Turner (2001) menar att det faktum att lärare betraktar den akademiska genren som 
transparent innebär att man förväntar sig att studenterna ser dess premisser på samma sätt som 
läraren själv utan att de förklaras. Som lärare missar man således att studenterna i själva verket 
varken får syn på eller förstår kärnpunkter i den aktuella kontextens skrivande, kärnpunkter, som 
enligt Lea och Street (1998), har en grindvaktarfunktion. Genom att inte prata med studenter om 
det akademiska skrivandet på ett annat sätt än genom respons genomsyrad av tyst kunskap 
(Chanock, 2017; Lea & Street, 1998; Løkensgard Hoel, 2013) missar man möjligheten att få syn 
på den tysta kunskap som går studenten förbi och som immanent genomsyrar lärarens förståelse. 
Lea och Street (1998) talar om handledningens roll som dynamisk eftersom den konstruerar akade-
misk kunskap samtidigt som den verkar för att upprätthålla en maktrelation mellan lärare och stu-
dent. I samtalet med studenten, och detta gäller inte bara i handledningssituationer vilket Lea och 
Street (1998) använder som exempel, finns potentialen i att man som lärare kan få syn på sin egen 
explicita såväl som implicita kunskap. Att prata om akademiskt skrivande med sina studenter är 
således inte ett sätt att ”lära studenter att skriva” utan ett sätt att få fatt i den egna kunskapen och 
omförhandla den tillsammans med studenterna. Att inte undervisa om skrivande är att förlora möj-
ligheten till viktiga samtal som frilägger skrivandets implicita väsen. Därmed går möjligheten till 
utveckling förlorad för både lärare och student. För att detta ska möjliggöras krävs att lärarna är 
medvetna och att de har tillgång till det rätta språket och de rätta verktygen. Det ansvaret ska inte 
vila på enskilda lärare som råkar ha ett intresse för dessa frågor utan lärare behöver sannolikt 
utbildas för att kunna möta framtidens studenter (Josefsson & Santesson, 2017b; Lea & Street 
1998, 2006; UHR, 2016). Chanock (2017) visar hur de aktörer som bestämmer över skrivsupport-
liknande verksamheter har svårt att, trots att information delges dem, förstå hur stödet i akademiskt 
skrivande kan vara något annat än ett stöd för att utveckla en allmän färdighet som krävs för högre 
studier. Det innebär att den som försöker förändra inriktningen på skrivsupportverksamheter också 
riskerar att göra sig själv osynliggjord och överflödig. För att en förändring ska ske måste alltså 
synen på skrivsupport och dess betydelse förändras från att ses som en supportverksamhet dit stu-
denter med problem kan hänvisas till att ses för vad den är nämligen en högskolepedagogisk an-
gelägenhet med ämnesdidaktiska förtecken som behöver beforskas för att synliggöras. Först då 
kan den högre utbildningen förmås att tillgodose lärarnas behov av utbildning som syftar till att 
stärka dem i deras dagliga didaktiska ställningstagande och som ger dem kunskap i att arbeta med 
skrivutveckling.  

På vilka vilar ansvaret? 
Forskningen kring akademiskt skrivande i stort ställer sig bakom det faktum att akademiskt skri-
vande bäst lärs in i den aktuella kontexten och inte avskilt ifrån den. Detta skapar ett lärande både 
för studenter och lärare som på sikt leder till en mer utvecklad förståelse för det akademiska skri-
vandet, inte bara för studenter, utan även för akademin som sådan. Lennartsson Hokkanen (2016) 
pekar också på att den utvecklingen är nödvändig av flera skäl. Samtidigt är det i denna tolkning 
något som skaver. Något som är svårt att se hur det skulle gå att reparera med en aldrig så förändrad 
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pedagogisk agenda. Hur gör vi med den tredjedel av studenterna som Josephsson och Santesson 
(2017a) menar saknar nödvändiga kunskaper för att bli godkänd enligt målen för gymnasiets sista 
svenskkurs? Studenterna visade sig, i Josefssons och Santessons (2017b) studie, främst ha problem 
med meningsbyggnad och bristerna var av sådan art att de inte kunde sägas följa skriftspråkets 
normer. Även textbindning och stilnivå nämns som exempel på problem som var vanligt förekom-
mande. Däremot anges endast 3 % av studenterna ha misslyckats med att presentera ett lämpligt 
faktaurval och 95 % har lyckats med att i någon mån ge referenser via referatmarkörer till ur-
sprungskällan. Josefsson och Santesson (2017b) ser fler tänkbara utvecklingsområden för att 
komma åt problemet och svaret på hur man bäst gör detta låter sig inte så lätt fångas. Även om det 
kan tyckas enkelt (ur ett högre utbildningsperspektiv) att ställa högre krav på gymnasieelever eller 
höja antagningskraven visar de hur detta direkt går stick i stäv med det uttalade kravet på breddat 
deltagande. Sådana åtgärder skulle leda till att fler diskvalificeras från högre utbildning menar de. 
Josefsson och Santessons (2017a) inlägg i debatten kan ses som ett led i något som Malmström 
(2017) benämner som skrivkrisdebatten vilken han i sin avhandling visar blossar upp med jämna 
mellanrum. Under 70-talet var det företrädelsevis gymnasisters skrivande som fokuserades och 
ansågs vara i kris. Detta kopplar Malmström (2017) ihop med den då breddade rekryteringen till 
gymnasiet där yrkesutbildningar blev en del av gymnasiet vilket förde med sig en annan typ av 
gymnasister. Ett liknande scenario tecknas för högre utbildnings utveckling från elit- till mass-
utbildning vilket på samma sätt fört med sig en bredare diversitet gällande skrivförmåga. Malm-
ström (2017) påpekar att denna utveckling per se måste leda till att alla inte kan uppfylla samma 
krav på skrivkunskap och att den följdriktiga frågan därför blir hur vi ger dessa studenter åtkomst 
till de faktorer som är av betydelse för framgångsrika studier.  
 
Josefsson och Santesson (2017b) är visserligen överens med Malmström (2017) om att studenterna 
inte bör skuldbeläggas, men eventuella åtgärder behöver grundas på en nyanserad bild av studen-
ters skrivande. Först behöver man precisera vilka dessa studenter är och konstatera att deras brister 
i skrivande är på den nivån att det inte räcker med att varsamt socialisera in dem i den diskursge-
menskap som Strand (2013) talar om och som Malmström (2017) benämner som faktorer för fram-
gångsrika studier. Först efter detta kan man börja precisera vilka faktorer som är av betydelse och 
vilka insatser dessa kräver. Att inte förstå att det krävs mer för att hjälpa dessa studenter vore enligt 
Josefsson och Santesson (2017b) att lämna dem i sticket. Det är inte rimligt att tro att de skulle bli 
hjälpta enbart av den ordinarie undervisningen även om den skulle integrera det akademiska per-
spektivet utan det skulle förmodligen krävas specifika insatser för att främja dessa studenters 
skriftspråksutveckling. Løkensgard Hoel (2013) beskriver skrivkompetens som en rad olika kom-
petenser som samverkar. Normerna för ett språk måste behärskas, liksom förmågan att användas 
sig av dessa normer. Dessutom behöver skribenten besitta kunskapskompetens kring ämnet samt 
kunna använda skrivandet som ett tankeredskap. Løkensgard Hoel (2013) anser dessutom att ytter-
ligare två kompetenser bör tillfogas listan. Dessa är den demokratiska och den personliga kompe-
tensen där den förstnämnda utgår från att all demokratisk verksamhet vilar på tillgången till skrift-
kulturen och den senare hänger samman med att förmågan att uttrycka sig skriftligt hänger samman 
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med individens självförtroende. För att anses vara skriftspråkskompetent inom ett fack eller en 
genre måste dessa krav alltså vara uppfyllda. Inte bara olika kompetenser om det som ska skrivas 
måste sammanfogas utan skribenten måste under skrivandets gång kunna operera på textens glo-
bala och lokala nivåer samtidigt. Detta gestaltas av den så kallade texttriangeln (se Dysthe, Hertz-
berg, Løkensgard Hoel, 2009, s. 38; Løkensgard Hoel, 2013. s. 57).  

Dessa samtidiga processer interagerar med varandra och det krävs att en skribent kan skifta perspektiv från 
textens lokala nivå till den globala för att få ihop texten på ett vis som kännetecknar en skicklig skribent. Svaga 
skribenter behärskar däremot inte detta utan kan bara operera på ett plan i taget och de fastnar ofta på textens 
mer lokala nivåer. För den erfarne skribenten automatiseras också kunskap efterhand men för den oerfarne 
måste alla delar av skrivandet fokuseras som en medveten handling vilket givetvis tar på både tid och kraft. 
(Løkensgard Hoel, 2013, s. 57) 

 
I en workshop med lärare från samtliga akademier på Mälardalens högskola var budskapet från 
lärarhåll tydligt: ”Vi vill ansvara för den akademiska skrivutvecklingen, inte den för-akademiska” 
(Norberg Brorsson m.fl., 2017). Vad som kan betraktas som ”för- akademiskt” utifrån ett perspek-
tiv där alla delar samverkar är därmed inte helt lätt att kategorisera. Josefssons och Santessons 
(2017) studie av förstaterminsstudenters texter visar att 38,8% av studenterna gör sådana misstag 
i sina texter inom ett (eller flera) områden att de bedömas som att det inte alls fungerar. Det största 
enskilda området man såg var meningsbyggnaden där 69% uppvisar brister och 13,4% av sådan 
omfattning att texten inte fungerar. Variationerna inom kategorin meningsbyggnad är stor och fel-
typerna är av skiftande slag. Om det är den sortens textproblem man anser ”för-akademiska” inne-
bär de alltså att de inte kan ta ansvar för mer än 2/3 av sina studenter. Ask (2007) pekar på att 
studenternas väg till att nå akademisk genrekompetens kantas av interrimsspråkliga drag där brott 
mot stilnormen förekommer som ett led i utvecklingen. Josefsson och Santesson (2017b) pekar på 
att meningsbyggnadsfelen exempelvis kan bestå i att studenten har alltför långa meningar i vilka 
de tappar bort både sig själva och sin läsare eller meningsfragment dvs. det motsatta, alltså för 
korta meningar. Det går dock inte att enhetligt peka på dessa fel (eller andra) som något man borde 
ha lärt sig tidigare eftersom skrivandet i en ny genre, som Ask (2007) visar, kan betyda att student-
erna i sin strävan att förstå målspråket prövar sig fram med varierat resultat. Dessutom kan det 
vara så att studenten prövar olika strategier, och eftersom studenter ofta uppfattar akademiskt språk 
som tillkrånglat och svårt kan studenten producera text som hen upplever likvärdig på bekostnad 
av det språkliga uttrycket. Det är alltså inte helt enkelt att göra en distinktion mellan akademiskt 
och för-akademiskt. Vid sidan om detta ger lärarnas ändå uttryck för att de faktiskt vill ta ansvar 
för sina studenters skrivande - även om de inte är beredda att göra det på alla områden - vilket är 
en nog så viktig poäng. 

Förändrat uppdrag kräver förändrade villkor 
En lärarkår som faktiskt är beredd att ta ansvar för sina studenters skrivutveckling behöver få stöd. 
UHR (2016) påtalar att den högre utbildningen står inför en utmaning som den måste ta sig an, 
och att det finns problem vittnar inte minst den debatt om breddat deltagande i allmänhet och 
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studenters skrivförmåga i synnerhet som med jämna mellanrum blossar upp. Ett förändrat uppdrag 
kan dock inte genomföras utan att villkoren förändras vilket de flesta tycks vara överens om. Där-
för måste högskolepedagogiken på allvar befatta sig med skrivandet som en viktig del i den hög-
skolepedagogiska verksamheten istället för, som idag, en stödfunktion för studenter med problem. 
Om skrivandets funktioner för lärandet, för kvalitén på utbildningen och för yrkeslivet ska tas på 
allvar och ses som en viktig del i studentens utbildning krävs att synen på skrivandet inom den 
högre utbildningen förändras. Lennartsson Hokkanen (2016) benämner det som en förändring från 
autonomi till ideologi. Skrivandet och dess praktik borde vara en självklar del inom det högskole-
pedagogiska fältet istället för att som idag ses som en färdighetsträning som varken behöver be-
forskas eller ses som en didaktisk premiss vid utbildningar. Likaledes, påpekar Lennartsson Hok-
kanen (2016) att den som arbetar i en skrivsupport besitter kunskap som borde få komma fler till 
gagn på olika vis, dels förstås genom forskning, dels genom att personen som arbetar med skriv-
support är ett lika stort stöd för lärare som för studenter. Lärarna har idag mycket lite tid, få verktyg 
och obefintligt stöd i att stötta och utveckla studenter i deras skrivande. Det är således inte ovilja 
som gör att lärarna ser att en skrivsupport bör ta hand om problemen utan de uppger att det snarare 
beror på dessa faktorer. De efterlyser också både tid och utbildning för att ytterligare kunna arbeta 
med detta (Norberg Brorsson, m.fl., 2017). Trots detta har regeringen inte visat sig villig att avsätta 
pengar i syfte att stödja ett ökat arbete med breddat deltagande (Hellmark Knutsson, 2017).  
 
Josefsson och Santesson (2017b) menar att lärarna trots gedigna erfarenheter av skrivande inom 
den egna kontexten kan känna osäkerhet inför att undervisa om det och att utbildning därför är 
nödvändig, och Lea och Street (2006) påpekar också hur viktigt det är att lärarna får hjälp med att 
se den tysta kunskapen som omger deras ämne. Att tydligare inlemma perspektiv på skrivandet i 
den högskolepedagogiska verksamheten skulle sannolikt öka lärarnas möjligheter att se och förstå 
de didaktiska implikationer som skrivandet har just i deras ämne. Att lärare får stöd i att arbeta 
med och utveckla didaktiska verktyg för att stärka studenters skrivande inom det egna ämnet är till 
gagn för studenter, för de som undervisar och för den högre utbildningen i stort. Det inte minst för 
att det finns en stor potential i att kunna samtala om den egna skrivpraktiken i syfte att synliggöra 
den tysta kunskapen vilket kommer såväl utbildning som forskning till nytta. Dessutom måste 
synen på studenterna förändras. Om en tredjedel av studenterna, som i Josefsson och Santessons 
(2017b) undersökning, inte anses nå målen för betyget E måste den högre utbildningen sluta att 
betrakta studenter som är i behov av stöd för sitt skrivande som problem vilka ska rättas till utanför 
den egna undervisningskontexten och istället se dem som en del av den ordinarie undervisningen.  
 
När studenternas som anses ha problem inte längre kan anses vara undantagsfall utan utgör en 
tredjedel av det totala antalet studenter kan man inte längre blunda för det ansvar som vilar på 
varje utbildning. Att en perifer skrivsupport skulle ta ansvar för det antal studenter det rör sig om 
ter sig nästan absurt. För att möjliggöra detta krävs förutom utbildning av lärare, även tid för lära-
ren att lägga på utökad undervisning och ökat stöd till studenterna samt resurser som tillgodoser 
lärares möjlighet till utbildning och stöd i dessa frågor. Idag underkänns till exempel få studenter 
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på grund av bristande språkkunskaper. Lärare upplever att de saknar stöd i målen och då de är 
medvetna om att de inte får bedöma sådant som inte står uttryckt i målen känner de sig istället 
tvingade att godkänna, genom att ”läsa mellan raderna”. Detta innebär att studenterna ibland tar 
sig igenom stora delar av utbildningen utan att kunna skriva vilket förstås blir ett problem när det 
kommer till examensarbetet. Lärare behöver således också få de incitament som krävs för att kunna 
känna trygghet i att underkänna den som inte, genom sitt skrivande, når målen. 
 
Inom den högre utbildningen, och från regeringshåll, måste man dessutom ställa sig frågan om vi 
idag har utformat den högre utbildningen på ett sådant sätt att den målat in sig självt i ett hörn när 
det gäller det akademiska skrivandets emblematiska närvaro. Idag skriver studenter i en mängd 
olika genrer under sin utbildning och från lärarhåll menar man att de minskar möjligheterna för 
studenterna att skriva på en akademisk nivå. Samtidigt är kravet på att kunna skriva akademiskt 
vid till exempel vissa professionsutbildningar inte i paritet med vad de sedan skriver under sitt 
yrkesliv. Är det då ändå meningen att alla studenter ska pressas igenom nålsögat som författandet 
av ett examensarbete innebär när så få kommer att fortsätta sin akademiska karriär? Svaret på den 
frågan är förstås ja så länge som examensarbetet utgör del i kvalitetsgranskningen av utbildning-
arna. Då kanske man istället ska ställa sig frågan om bedömningsinstrumentens utformning verk-
ligen är av överordnad betydelse gentemot professionsutbildningens krav att forma studenter till 
yrkesarbetare. 
 
Så ska då alla bli språkpedagoger? Nja, kanske inte nödvändigtvis, men däremot behöver alla lä-
rare oavsett ämnestillhörighet bli bättre på att ta ansvar för sina studenters skrivande. Att skriv-
andet utgör en del av den särpräglade ämnesdidaktiken bör fokuseras tydligare samtidigt som lä-
rarnas möjligheter att alls kunna utföra en insats behöver belysas utifrån de ramfaktorer som stipu-
lerar undervisning inom högre utbildning. 
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Förskollärarstudenters kunskapsskapande; Ett 
högskolepedagogiskt forskningsprojekt 

Eva Ärlemalm-Hagsér & Anne Lillvist 

Abstract 
Denna artikel baseras på en studie om förskollärarstudenters förståelse och tillämpning av teori 
med området kvalitet i förskolan som exempel. Teorier utgör grund för undervisning som vilar på 
vetenskaplig grund, och det kan därför ses som betydelsefullt att bedriva forskning om. Tidigare 
forskning inom området är relativt begränsad. I en studie av Sjølie (2014) beskrivs lärarstudenters 
syn på teori och praktik som dikotomiserad och åtskild och att lärarstudenter ibland har svårt att 
se nyttan med den teoretiska kunskapen.  
 
Avsikten med artikeln är att beskriva och föra kritiska resonemang kring förskollärarstudenters 
förståelse och tillämpning av teori inom området kvalitet i förskolan som exempel. Datamaterialet 
består av individuella hemtentamen från flera kursgrupper inom kursen ”kvalitativa förskolemiljö-
er” i förskollärarprogrammets termin 5 vid Mälardalens högskola. En metaanalys av dessa till an-
talet 82 texter har skett med syfte dels att identifiera grader av teoretisering för att få en förståelse 
för hur och vad av teori som tillämpas, dels för att få en förståelse av hur kvalitet i förskolan 
framträder i studenterna texter i relation till det teoretiska perspektiv som studenterna ska diskutera 
och problematisera. Den teoretiska utgångspunkten för dessa analyser består av Blooms reviderade 
taxonomi (Krathwohl, 2002). Resultaten av projektet kommer att kunna användas i utbildnings-
syfte både inom förskollärarprogrammet, men också för verksamma lärarutbildare. Studiens didak-
tiska implikationer kommer att diskuteras i relation till dels, studenternas förståelser och tillämp-
ning av teori generellt och specifikt, dels betydelsen för högskolelärare att beforska och kritiskt 
granska sin undervisningspraktik med syfte att utforska villkor för studenters lärande.  

Inledning 
Idag råder det stor brist på utbildade förskollärare och regeringen har därför givit anslag om fler 
utbildningsplatser till högskolor och universitet som bedriver förskollärarutbildning. I samband 
med detta har också lärosäten ett uppdrag enligt högskolelagen (1kap.5§; högskolelagen 
2001:1263) att arbeta för breddad rekrytering, alltså att vara inkluderande, tillgängliga lärosäten 
och locka studenter från alla samhällsklasser. Målet är att studentgrupperna ska spegla samhället i 
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stort. Detta kan ses som en del av ett demokratiuppdrag, då utbildning ses som en framgångsfaktor 
för t.ex. integration. Det finns ett stort behov av att beforska internationell och nationell lärar-
utbildning. Detta generellt om hur professionens veta hur (praktiken) och vetenskapens veta varför 
(vetenskaplig grund och teori) möts i lärarutbildning samt hur lärarstudenters tolkar denna relation 
(Beach, 2011; Czerniawski, Guberman & MacPhail, 2017; Nilsson Lindström & Beach, 2015). 
Gällande relationen mellan teori och praktik som är fokus för denna studie är det en fråga som 
diskuterats under lång tid inom lärarutbildningsforskningen (Livingston & Assunção Flores, 
2016). Enligt Tellgren (2008) finns ett behov av studier om hur teori och praktik framträder i för-
skollärarutbildningen. Denna problematisering av teoretisk grund behöver ställas i relation till den 
utbildningshistoriska framväxten av förskollärarutbildningen som en akademisk utbildning. I för-
skollärarprogrammet har det gradvis skett en akademisering av utbildningen vilket inneburit att 
teorier och forskning fått större utrymme, medan praktiska inslag försvunnit. Kritiken har växlat 
mellan att å ena sidan måla fram utbildningen som för teorilös och praktisk. Å andra sidan för 
akademiserad och teoretisk med svag förankring i den praktiska verksamheten i förskolorna (Tell-
gren, 2008). Trots att fokus på teori och vetenskap i förskollärarutbildningen har svängt genom 
åren ska utbildningen idag bedrivas på en vetenskaplig grund (SOU 2008:109; Tellgren, 2008), 
med avsikt att studenter utvecklar ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och i sin tur kan bedriva 
undervisning på vetenskaplig grund i sin yrkesroll som förskollärare, då studier av förskollärarstu-
denters förståelse av teori samt relationen mellan teori och praktik saknas. En annan fråga som har 
problematiserats inom bland annat lärarutbildningsforskning är den breddade rekryteringen av stu-
denter och att det med andra grupper av studenter i högre utbildning krävs nya metoder, arbetssätt 
och ny kunskap. Darling-Hammond (2006) menar att lärarutbildningen måste utforma program 
som stödjer studenterna att förstå vad som är viktigt för lärande, sociala och kulturella samman-
hang och undervisning, samt kunna tillämpa dessa förståelser i komplexa undervisningspraktiker 
som innefattar olika studenter och studentgrupper. För att göra detta behövs studier som proble-
matiserar dels studenters kunskapsbildning, dels hur undervisningen organiseras för att möta stu-
denternas olika erfarenheter. 
 
Denna studie kommer att svara mot detta behov av forskning och problematisera specifikt förskol-
lärarstudenters förståelser och tillämpning av teori med området kvalitet i förskolan som exempel. 
Intresset för förskollärarstudenters förståelser för teori är något som vi som högskolelärare har 
utvecklat över tid. Specifikt har ett flertal frågor uppkommit genom att vi tillsammans har under-
visat i en kurs på förskollärarprogrammet där olika teoretiska förståelser med skilda ontologiska 
och epistemologiska utgångspunkter är utgångspunkt för studenternas lärande om kvalitet i för-
skolans verksamhet. Syftet med studien är att studera förskollärarstudenters förståelser och till-
lämpning av teori inom området kvalitet i förskolan som exempel. De forskningsfrågor som har 
väglett arbetet är följande: 

- På vilka olika sätt framträder förskollärarstudenters förståelser av teori och dess tillämpning i text? 

- Vad för slags förståelse av teori ger studenterna uttryck för i sina texter? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Då fokus för denna studie är studenters förståelse och tillämpning av teorier, är den teoretiska 
utgångspunkten således teorier om teorier, ett metateoretiskt perspektiv. Detta kommer att belysas 
i senare avsnitt. Först behöver vi redogöra för hur vi ser på utbildning generellt. Enligt Biesta 
(2006) är utbildningens funktion tredelad: kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Aspelin 
(2015) föreslår ett tillägg till dessa tre; existensialisering. Detta senaste riktar fokus på utbildning-
ens relationella karaktär – att svara på andras tilltal. För oss innebär dessa fyra funktioner: För det 
första, kravet på studenternas kunskapsutveckling om det specifika område de ska utveckla kun-
skap i. Det vill säga fakta, förståelse, tillämpning, analys och värdering (examensmålen för för-
skollärarprogrammet). I detta fall förståelse av olika teoretiska perspektiv av kvalitet i förskolan 
och tillämpning av teori (kvalifikation). För det andra, att studenter befinner sig i en utbildnings- 
och undervisningspraktik vilken de behöver anpassa sig till (socialisation). I detta fall att tolka en 
hemuppgift och hur uppgiften ska lösas för att studenten ska klara uppgiften. För det tredje, stu-
dentens egna erfarenheter och förståelser är avgörande för deras kunskapskonstruktion (subjekti-
fiering). Vilket innebär att det är av betydelse att i undervisningen möta studenternas olika erfaren-
heter. För det fjärde, att relationen och kommunikationen mellan studenterna och oss som hög-
skolelärare är avgörande för hur lärandemiljön (relationell och fysisk) stödjer studenternas lär-
utveckling (existensialisering). Vår förståelse av lärande utgår från Illeris (2001, 2009) tankar om 
lärandets flerdimensionella beskaffenhet. Lärande innehåller för det första en inre psykologisk 
process och för det andra en interaktionsprocess, vilka är nära sammanlänkade. För det tredje, sker 
människors identitets- och meningsskapande i relation till den sociala och kulturella realitet de 
befinner sig i, med dess historiska, sociala och kulturella strukturer. Det innebär att det är av-
görande att ta reda på studenternas konstruktioner av förståelser för att möta deras erfarenheter 
och stödja de enskilda studenternas lärande. 

Tidigare forskning 
Enligt Eriksson (2009) befinner sig lärarutbildningen inom ett tredimensionellt spänningsfält be-
stående av tre delar: politiken, arbetslivet och högskolans/universitets krav. Svensk lärarutbildning 
har genomgått ett flertal reformer under de senaste 20 åren (Beach, 2011; Nilsson Lindström & 
Beach, 2015; SOU,1999:63; SOU, 2008:109; Wermke & Höstfält, 2014). Till exempel påtalades 
under 1990-talet behovet av att utveckla lärarutbildningens forskningsanknytning och vetenskap-
liga bas. Dessa reformer kan kopplas till samhälleliga förändringar som decentralisering och mål-
styrning av pedagogisk yrkesverksamhet, samt ökade krav på lärares professionalism och verk-
samheternas måluppfyllelse. När det gäller förskollärarutbildningen har den sedan 1977, som an-
nan lärarutbildning, inlemmats inom högre utbildning efter att tidigare ha varit en seminarieutbild-
ning (Tellgren, 2008). Det vill säga att förskollärarutbildningen liksom övriga lärarutbildningar 
har en kortvarig akademisk tradition. Trots att fokus på teori och vetenskap i förskollärarutbild-
ningen har svängt genom åren ska utbildningen idag bedrivas på en vetenskaplig grund (SOU 
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2008:109; Tellgren, 2008), med avsikt att studenter utvecklar ett kritiskt vetenskapligt förhåll-
ningssätt och i sin tur kan bedriva undervisning på vetenskaplig grund i sin yrkesroll som förskol-
lärare. 
 
Generellt finns det få studier om svensk förskollärarutbildning. Tidigare forskning har behandlat 
förskollärarutbildningens historia, metodik och värden och föreställningar om att utbilda  
förskollärarprofessionen (Johansson, 1992; Schill, 1973; Tellgren, 2008). Det finns även studier 
om svenska förskollärarstudenters förståelse om förskollärarprofessionens innebörder (Hensvold, 
2003; Kusima & Sandberg, 2010). Studier specifikt om förskollärarstudenters lärande är som tidig-
are beskrivits få samtidigt som förståelsen av studenters kunskapsutveckling och deras lärstrategier 
har studerat under lång tid. När det gäller studenters kunskapsutveckling har detta studerats av till 
exempel Bloom m.fl. (1956), Biggs och Collins (1982) samt Marton och Säljö (1976). Blooms 
reviderade taxonomi (Krathwohl, 2002) kommer att diskuteras vidare senare i artikeln. Som 
lärstrategier kan nämnas djup-och ytinriktade lärstrategier samt strategiskt inriktad lärstategi (Mar-
ton & Säljö, 1976; Öhrstedt, 2017). I denna studie har intresset varit att utforska vad för slags 
förståelse av teori studenterna ger uttryck för i en examinationstext vilket innebär att vi inte har 
fokus på hur studenten har utvecklat sin kunskap utan främst den kunskap som kommer till uttryck 
i deras texter.  
 
Tellgren (2008) undersöker i sin avhandling, “Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare – kon-
tinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning”, bärande värden och föreställningar i en 
lokal förskollärarutbildning över en lång tidsperiod och med genusperspektiv. Hon redogör för sju 
historiska perioder som hon identifierar, från samhällsmodern - formering av en kvinnlig verksam-
het till temat forskarbehörig lärare för yngre åldrar. Hon diskuterar i sin avhandling om utbild-
ningen till lärare i förskolan förlorat på att ingå i en allmän lärarutbildning med en akademisk 
struktur. Hennes slutsats är att det under dessa historiska perioder hela tiden funnits en motsättning 
mellan ett kunskapsuppdrag och ett bildningsuppdrag. En motsättning som skärps i och med att 
förskollärarutbildningen införlivas i akademin. Yrkesutbildningen utmanas av en akademisk di-
sciplinering där bland annat de personlighetsdanande, estetiska inslagen fått ett minskat utrymme 
i förhållande till ämneskunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon menar vidare att detta 
inte är ett problem i sig utan det som är problematiskt är om förskolläraryrkets särart osynliggörs 
och om tudelning mellan teori och praktik ytterligare vidgas istället för att integreras. 

Teori – innebörder och förståelse 
Teoriers användningsområden beskriv av Kvernbekk (2012) som att beskriva, förstå, predicera, 
grunda eller att förändra det som teorin har fokus på. Kverbekk (2012) ställer sig kritisk till de 
argument som först fram av bland annat Johnson (2005), om att teorins främsta funktion är dess 
nytta för praktiken, och påstår istället att teorier är av olika slag, och där de vetenskapliga teorierna 
har ett egenvärde i sig, utan att inordnas i praktiken. Däremot ses en teoribaserad praktik inrymma 
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andra, enligt Kvernbekks utsagor, svagare teorier. Kvernbekk (2012) argumenterar för att teorier 
kan placeras på ett kontinuum från stark till svag, där tydliga och väl sammansatta teorier ses som 
starka medan teorier baserade på erfarenheter från, eller åsikter kring, pedagogiska verksamheter, 
ses som vaga och löst sammansatta. En vanlig företeelse är att teori och praktik beskrivs som 
dikotomiserad som ett antingen- eller förhållande, men flera forskare (Grimen, 2008; Kvernbekk, 
2005) menar istället att ett mer fruktbart angreppsätt är att se det utifrån ett kontinuum av praktik-
teori, där all praktik är tillämpning av teori och där teori, för att ha någon funktion, behöver ha en 
praktisk nytta. Även Blikstad-Balas (2014) diskuterar svårigheten mellan teori och praktik och 
specifikt utifrån en utbildningsvetenskaplig teoribildning, där många utbildningsvetenskapliga be-
grepp och teorier är vaga och i behov av fördjupning och utveckling. 

Metod 
Det empiriska underlaget för studien omfattas av en inlämningsuppgift i kursen kvalitativa försko-
lemiljöer i termin 5 på förskollärarprogrammet. Underlaget baseras på totalt 82 inlämningsuppgift-
er á en sida per uppgift, dvs 82 sidor text. Anvisningarna som studenterna fått inför uppgiften var 
att utifrån boken ”Från kvalitet till meningsskapande” (Dahlberg, Moss & Pence, 2014) skriva om 
diskursen om kvalitet och diskursen om meningsskapande”. Just vilka aspekter som studenterna 
skulle skriva om gällande teorin lämnades öppet.  

Etiska överväganden 

De utvalda studentgrupperna informerades om studien och dess syfte muntligt och skriftligt vid 
deras avslutande kurstillfälle i kursen. Studenterna meddelades även att eventuellt deltagande i 
studien inte kom att påverka bedömningen av deras inlämningsuppgift. Ett skriftligt medgivande 
samlades in av de studenter som gav sitt tillstånd till att användningen av inlämningsuppgift som 
empiriskt underlag för denna studie om studenters teoriförståelse (Vetenskapsrådet, 2017).  

Analys 

Analysen har genomförts med utgångspunkt i Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl, 2002). 
Det första steget innebar en genomläsning av samtliga texter. Därefter sorterades texterna utifrån 
variationer av uppvisad teoretisk förståelse baserad på Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl, 
2002). Taxonomin tillämpades genom en matris innehållandes två dimensioner, en kunskaps-  
dimension och en kognitiv dimension (se tabell 1). Kunskapsdimensionen innehåller fyra katego-
rier av kunskap; faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap. På 
motsvarande sätt representeras den kognitiva dimensionen av sex kategorier; att minnas, förstå, 
tillämpa, analysera, värdera och skapa. Kategorierna antas ha en viss hierarkisk ordning där kate-
gorierna ökar i komplexitetsgrad. Exempelvis ses tillämpning som överordnat att minnas och att 
förstå. I vår användning av matrisen ses dock kategorierna inom respektive dimension inte som 
ömsesidigt uteslutande utan varje text kan innehålla resonemang där olika kategorier framträder. I 
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analysen tillämpades matrisen genom att varje text efter genomläsning skattades på de två dimen-
sionerna. När samtliga skattningar var klara genomfördes en sammanställning av skattningarna. 
Sammanställningen strukturerades sedan dimensionsvis och exempel av detta presenteras i resul-
tatavsnittet. Analysen presenteras på gruppnivå med fokus på dimensionerna. Avsikten har således 
inte varit att belysa enskilda studenters tillämpning av teorin, utan snarare att identifiera och dis-
kutera den variation av förståelse och tillämpning av teorin så som framträder i det sammantagna 
materialet av samtliga texter. Taxonomin fungerar då som ett teoretiskt ramverk för att identifiera 
och diskutera detta, men det är viktigt att påpeka att vi inte vet vilket lärande skrivuppgiften leder 
till hos enskilda studenter. Allt vi kan bedöma och utgå ifrån är den skrivna texten och hur studen-
terna i den ger uttryck för sin förståelse inom ramarna för den skriftliga uppgiften. Även om an-
visningarna till uppgiften givit många frihetsgrader för studenterna att välja vilket innehåll de velat 
skriva om, är det troligt att studenterna utgått ifrån sina erfarenheter av att skriva inlämningsupp-
gifter, och med fokus på vad som leder till ett godkänt betyg. Vi kan heller inte utesluta att de 
studenter vars texter saknar komplexa resonemang kanske verbalt hade kunnat föra resonemang 
av mer analytisk karaktär. Detta motiverar vår analys på gruppnivå och endast med fokus på det 
som kan tolkas utifrån studenternas texter.  
 
Tabell 1: Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl, 2002). 

 Kognitiva dimensionen  

Kunskapsdimension Minnas Förstå  Tillämpa Analysera Värdera Skapa  

Faktakunskap 

 

      

Begreppskunskap  

 

      

Procedurkunskap  

 

      

Metakognitiv kunskap        

 

Resultat 
Resultaten presenteras utifrån de två dimensionerna, kunskapsdimensionen och den kognitiva di-
mensionen. Den totala skattningen i matrisen skattar dessa dimensioner tillsammans, med totalt 24 
möjliga kombinationer av kategorierna på de två dimensionerna. Samtliga 24 kombinationer är 
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inte möjligt att redovisa i denna artikel, så istället utgår vi från respektive dimension och exemp-
lifierar med utsagor som representerar respektive kategorier i de två dimensionerna.  

Resultat från kunskapsdimensionen 

Resultaten visar att de vanligaste kunskapskategorierna som uppvisas i texterna är faktakunskaper 
och begreppskunskaper. Till faktakunskaper hör enligt taxonomin användning av specifik termi-
nologi, och beskrivning av specifika detaljer och delar. Analysen visar att begrepp som ”diskurs” 
används av studenterna i beskrivningen av teorin, och kan ses som ett centralt begrepp inom teorin. 
Även kvalitetsbegreppet beskrivs av flertalet och i många fall görs detta ur ett historiskt perspektiv, 
med fokus på kvalitetsbegreppets utbredning i samhället.  

Kvalité kommer från industrialismens tid där den globala handel och kommunikation mellan olika parter växte 
fram. Idag har diskussionen om kvalité i välfärden tagit plats sedan 1980 – talet. 

Innebörden av begreppet kvalitet är något som ligger i fokus i samhället av idag där allt handlar om mätbara 
resultat istället för värderingar av såväl industriella produkter som förskolor och skolors kvalitet där vi litar till 
expertsystem, siffror och statistik istället för vårt eget omdöme. 

 

Begreppskunskaper är kunskaper relaterade till klassificeringar och kategorier, samt principer och 
generaliseringar. Även användning av modeller och strukturer är exempel på begreppskunskaper. 
Analysen visar att studenterna använder sig av kontrasterande terminologi som ”modernitet” och 
”postmodernitet” i sina beskrivningar av teorin såsom exemplifieras av nedanstående utdrag:  

Medan diskursen om kvalité handlar om vetenskapligt, kvantifierbara kriterier så handlar diskursen om me-
ningsskapande om den individuella, fördjupade förståelsen av det pedagogiska som sker och att kunna sätta ett 
värde på det, antingen individuellt eller i enighet med andra. 

 

Begreppen verkar användas främst i syfte att särskilja karaktären av de två rådande diskurserna 
som är teorins utgångspunkt, diskursen om kvalitet och diskursen om meningsskapande gällande 
hur aspekter av kvalitet i förskolan kan förstås på olika sätt enligt diskurserna. I dessa fall verkar 
det som att faktakunskaperna ligger till grund för en förståelse för teorins fokus, men genom upp-
visande av begreppskunskaper tillförs en grad av komplexitet i förståelsen av teorin.  
Kunskapsdimensionens kvarvarande kategorier är procedurkunskap och metakognitiv kunskap. 
Procedurkunskap handlar om ämnesspecifik kunskap och att kunna använda ämnesspecifika tek-
niker och metoder, samt avgöra när dessa ska användas. Den metakognitiva kunskapen handlar i 
sin tur om kunskap om sitt eget lärande och kunskap om sig själv. Dessa två kunskapskategorier 
är inte särskilt framträdande i studenternas texter. Anledningen till att procedurkunskapen inte 
finns representerad är möjligen att den främst förknippas med ett görande, ett genomförande av 
någon specifik metod eller teknik, och just genomförande i den bemärkelsen är inte aktuell i den 
inlämningsuppgift som här analyserats. Inte heller är den metakognitiva kunskapen särskilt ofta 
förekommande i texterna. Några enstaka texter bär dock spår av detta då studenterna reflekterat 
över sin egna förändrade syn på kvalitet i förskolan, och visar på så sätt en kunskap med fokus på 
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den egna kunskapsprocessen. I några fall visar även studenterna ett slags reflekterande över teori-
ers funktion:  

Utgångspunkten är i grunden genomgående en förståelse för att olika teorier, tolkningar och begrepp alltid har 
en subjektiv och situationsbunden legitimitet, kontexten är alltså viktig.  

 

Ovanstående citat visar en tydlig abstraktion av teorin funktion. Skribenten visar en förståelse för 
att teorier kan ses som förståelsehorisonter som alltid är grundande i vissa val och sammanhang. 
Även om teorier kan generaliseras representerar de alltid en subjektiv bedömning, en värdering av 
det studerade fenomenet.  

Resultat från den kognitiva dimensionen 

Den kognitiva dimensionen innefattar kategorierna att minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera 
och skapa. Den nämnda ordningen speglar också den hierarkiska stegringen av kategorierna, ex-
empelvis att tillämpa ses då som överordnat både att förstå och minnas. Analysen av studenternas 
texter visar att samtliga kategorier förutom att skapa är representerade i texterna. Majoriteten håller 
sig dock till de tre första kategorierna, nämligen att minnas, att förstå och att visa förståelse genom 
att tillämpa begrepp korrekt. Nedan visas ett utdrag där begreppet kvalitet relateras till tre olika 
kriterier; struktur, process och resultat: 

Författarna beskriver kvalitetsdiskursens kriterier i tre delar. Den första är strukturella kriterier – hur förskolan 
är organiserad när det gäller gruppstorlek, utbildad personal och hur de arbetar med läroplanen. Den andra är 
processkriterier – allting som sker på förskolan som aktiviteter, samspel, uppförande och även relationer till 
föräldrarna. Den tredje är resultatkriterier – barns utveckling och hur barn vidare kan använda sina kunskaper 
och även sociala och ekonomiska kunskaper ända tills de blir vuxna. 

 

I utdraget ovan beskrivs diskursen om kvalitet utifrån de tre kvalitetskriterierna. Skribenter har 
förstått innebörden av dem och visar detta genom att beskriva vad varje kriterium innefattar. På så 
vis sker även en tillämpning av kriterierna för att nå textens huvudsakliga fokus; att beskriva teorin. 
Utdraget visar också att texten är skriven som ett konstaterande eller som ett återberättande från 
det som skribenten läst i kurslitteraturen. Majoriteten av de granskade uppgifterna är författade på 
detta sätt, med inga eller få inslag av problematisering eller kontrastering av teorin och de åsikter 
som kurslitteraturens författare för fram. Även citat från litteraturen är vanligt förekommande i 
texterna, något som också tyder på att studenterna har svårt att distansera sig från litteraturen och 
snarare återger litteraturen än kritiskt värderar den.  
 Kategorierna att analysera och värdera speglar enligt taxonomin högre kognitiva processer. Ana-
lysera beskrivs i termer av att särskilja, organisera och tillskriva, medan värdera sägs handla om 
att kontrollera och kritisera. I utdraget nedan tillämpar studenten dessa processer genom att gå 
bortom kurslitteraturens beskrivningar av teorin och värdera teorin betydelse på ett mer övergri-
pande plan.  
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I frågan om vilken form det postmoderna projektet ska ta inom vår specifika kontext är författarna tydliga; de 
vill ha förskoleinstutitioner som är forum, där idéer kan stötas och blötas och ett ifrågasättande och utforskande 
förhållningssätt råder. Enklast att begripliggöra detta tycker jag är såhär; om vi antar att kunskap är situerad 
och subjektiv till sin natur betyder det också att alla har något att bidra med och att vi alltid blir berikade i mötet 
med andra. 

 

Citatet visar att skribenten har sin utgångspunkt i litteraturen och visar tydligt på en förståelse av 
teorins kärna. Denne förståelse stannar dock inte vid en beskrivning av teorin utifrån hur den be-
skrivs i kurslitteraturen utan denna student gör en generalisering utifrån den egna tolkningen av 
teorin. I Bloom reviderade taxonomi är generalisering, planering och producering delar av den 
högsta nivån i dimensionen kognitiva processer.  
Ett fåtal texter saknar helt en teoretisk utgångpunkt och i de fallen har ingen analys utifrån taxo-
nomin kunnat göras. En genomläsning av dessa texter visar att det som de har gemensamt är att de 
beskriver olika faktorer som påverkar förskolors kvalitet, till exempel antal barn, om det finns 
utbildad personal och om lokalerna är ändamålsenliga. Här finns hänvisning till forskning där 
dessa kvalitetsaspekter finns beskrivna men den teoretiska utgångspunkten i förståelsen av kvalitet 
uteblir. Eftersom kvalitet är ett begrepp som kan inrymma många olika innebörder och tolkningar, 
blir det problematiskt om begreppet används men saknar helt en beskrivning av utgångspunkt för 
förståelsen av kvalitet. Avsaknad av teoretisk utgångspunkt gäller även ett par texter där studen-
terna resonerar om, och kritiserar kvalitén på sin fältförskola. Dessa texter verkar utgå främst ifrån 
studentens eget tyckande, då det inte finns hänvisningar till vare sig tidigare forskning eller någon 
teoretisk utgångspunkt. Det är dock möjligt att studenterna implicit utgår ifrån olika teoretiska 
förståelser av kvalitet, men detta är i så fall inget som de redogör för i texten. Ytterligare en aspekt 
som kan nämnas i anslutning till analysen av texterna är den språkliga bearbetningen, och att de 
lästa texterna varierar mycket gällande vetenskapligt skrivande. Omfattningen på en sida kräver 
ett medvetet och komprimerat skrivande och i de fall studenterna har lyckats väl med det, verkar 
texten också motsvara de högre nivåerna i taxonomin.  
 
Sammantaget visar resultaten att studenterna skrivit fram olika förståelser av teori i den skriftliga 
uppgift som vi har analyserat utifrån Blooms reviderade taxonomi (Krahtwohl, 2002). Taxonomin 
baseras på två dimensioner; kunskapsdimensionen och den kognitiva dimensionen, båda med olika 
nivåer som kumulativt ökar i grad av komplexitet. Resultaten visar att majoriteten av texterna 
speglar de lägre nivåerna med redogörelse av faktakunskaper och användning av begrepp, och 
genom det uppvisa en förståelse genom att främst sammanfatta den teoretiska utgångspunkten. Det 
var mindre vanligt förekommande att texterna innehåll värderande eller skapande drag, eller upp-
visande av metakognitiva kunskaper, dvs. att studenterna reflekterade över sitt eget lärande eller 
en förändrad syn på kvalitet i förskolan.  
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Diskussion 
Fokus för denna artikel har varit att belysa förskollärarstudenters förståelser och tillämpning av 
teori inom området kvalitet i förskolan som exempel, genom att med utgångspunkt i Blooms revi-
derade taxonomi (Krathwhol, 2002) analysera ett urval av en skriftlig hemtentamen. Resultaten 
visade en variation avseende taxonomis två dimensioner faktakunskaper och kognitiva processer, 
där de lägsta nivåerna på respektive dimension var något överrepresenterade. 
Nyttan med teoretisk kunskap kan beskrivas som tredelad. Att se nyttan med teorier i ett konti-
nuum. Studenter behöver utveckla en meta-teoretisk förståsele av teorin som "fenomen", men 
också i relation till förskolans kvalitet, förståelse av de olika teoretiska perspektivens fokus gäl-
lande kvalitet i förskolan, alltså teorins innehållsspecifika fokus. Därutöver kan teoretisk kunskap 
bidra till tillämpning, och kanske även förändring av praktiken. Relaterat till studiens resultat speg-
lar texterna främst teorins innehållsspecifika fokus, alltså vad teorin handlar om. Det innehålls-
specifika fokus tydliggörs genom att studenterna använder en terminologi som speglar huvuddrag-
en i respektive diskurs. I de flesta fall sker dock ingen värdering eller problematisering av teorin, 
eller teorins möjliga implikationer för en förskoleverksamhet. På så vis ger resultaten en tydlig 
fingervisning om vilka delar av den tredelade nyttan som kan utgöra framtida utvecklingsområden 
vid förskollärarutbildningen. Det handlar alltså om den meta-teoretiska förståelsen av teori samt 
teori som grund för förändring av praktiken. Dessa aspekter kan vara svårare för studenter att ur-
skilja på egen hand, och kan relateras till det som Darling-Hammond (2006) skriver om att lärar-
utbildningen måste utforma program som hjälper studenterna att urskilja vad som är viktigt för 
lärandet. I praktiken skulle detta kunna innebära att lärarutbildare i högre grad till exempel pratar 
om teorier som teorier och inte enbart om det innehåll som teorin anses spegla. 
 
Kurslitteraturen ”Från kvalitet till meningsskapande” (Dahlberg, Moss & Pence, 2014) upplevs 
generellt som ganska svårläst av studenterna på grund av dess abstrakta och teoritunga akademiska 
språk. Detta kan vara en anledning till att studenterna, i den skriftliga uppgiften, håller sig väldigt 
när kurslitteraturen gällande formuleringar och levererar främst en beskrivande text där teorins 
fokus redogörs för, snarare än egna resonemang om kvalitetsaspekter gällande förskolan med ut-
gångspunkt det teoretiska perspektivet som kurslitteraturen erbjuder. En möjlig förklaring till att 
resonemangen om teorins funktion, begräsningar och implikation uteblir kan vara att studenterna 
är ovana vid författande av den typen av texter som innebär en tillämpning av ett metakognitivt 
perspektiv på teorier. Den skriftliga uppgiften utgår enbart ifrån boken av Dahlberg, Moss och 
Pence (2014) som behandlar olika perspektiv på kvalitet i förskolan. Således kan inte studenterna 
röra sig för långt bort ifrån bokens innehållsmässiga fokus i själva inlämningsuppgiften.  
Vilka implikationer för resultaten med sig till förskollärarutbildningen? Resultaten har bidragit 
med kunskap om vad för slags förståelser som studenter uppvisar i en skriftlig inlämningsuppgift 
gällande en specifik teori. Möjligen kan resultaten generaliseras till förståelser av även andra teo-
rier och kanske mer specifikt, kring studenters förståelse kring teori som fenomen. Resultaten kan 
relateras till Sjølie (2014) vars avhandling visar en uppfattning bland norska lärarstudenter att teo-
rier ses som viktiga i de fall de överensstämde med praktiken. Lärarstudenterna använde således 
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praktiken, eller praktiska erfarenheter som utgångspunkt, i rangordning av teorier. Teoriers upp-
fattade relevans för praktiken styrde också studenternas sätt att närma sig olika teorier. Teorier 
inom ämnesområdet pedagogik sågs som viktiga men också som ”sunt förnuft”, något som också 
kan relateras till Blikstad-Balas (2014) hänvisning till utbildningsvetenskapliga teorier som 
”vaga”.  
 
Ovanstående resonemang om utbildningsvetenskapliga teorier som ”sunt förnuft” eller som ”vaga” 
är viktiga för lärarutbildare att reflektera kring. Då studenterna i sin framtida profession som för-
skollärare ska arbeta utifrån en vetenskaplig grund behöver de vara rustade med en förståelse av 
vad teorier och vetenskap är och hur dessa kan tillämpas (SOU, 2008:109). Kvalitet i förskolan är 
ett fält där kommersiella produkter för mätning av kvalitét och olika program tagits fram av externa 
aktörer och bolag. Att kritiskt värdera teoretiska utgångspunkter (eller avsaknaden av dessa), samt 
forskningsresultat är en viktig del i den vetenskapliga kompetensen som i dag är en del av för-
skollärarkompetensen. Kvalitet i förskolan handlar enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) om 
att det är aktörerna i förskolan som främst äger kvalitén, snare än utomstående experter. Det är i 
dagliga varandet och görandet och dess mellanmänskliga relationer där mening skapas, för detta 
behövs förskollärare som är medvetna att ta ansvar för den processen. Det är möjligt att studen-
terna, vars erfarenhet av förskolläraryrket främst kommer från VFU, ännu inte kan ge uttryck för 
kvalitet utifrån de relationella, föränderliga och komplexa aspekterna av yrkesrollens karaktär. Den 
bristande erfarenheten kanske leder till att studenterna i första hand har lättare att identifiera struk-
turella villkor som påverkar förskolans kvalitet, så som antal personal, barngruppens storlek och 
andra kvantitativa mått som är konkreta och lätta att avgränsa. 
  
Studiens trovärdighet kan diskuteras i relation till analysförfarandet. Blooms taxonomi och även 
den reviderade taxonomin (Kratwhohl, 2002) som inspirerat vår analys har, såsom alla teoretiska 
modeller, sina svagheter. En del av kritiken som riktats mot modellen handlar om dess hierarkiska 
ordning av kunskap och att kunskapsprocessen ses som linjär. Vår ambition med detta är inte att 
sätta likhetstecken mellan processer av lärande och det utfall som matrisen genererat i denna arti-
kel. Snarare ses modellen ge indikationer om vad för slags förståelse av teori som studenterna ger 
uttryck för i den inlämningsuppgift som vi här granskat. Modellen bistod även för oss med en 
struktur för att hantera och sortera ett relativt omfattande empiriskt underlag på ett systematiskt 
sätt. 
 
Om vi utgår ifrån Biesta (2006) beskrivning av utbildningens tre funktioner: kvalifikation, socia-
lisation och subjektifiering, samt Aspelins (2015) existensialisering, så framträder alla dessa 
aspekter dock på olika sätt i resultatet. Studenterna har krav på sig att utveckla olika former av 
kvalifikationer utifrån examensmålen för förskollärarprogrammet och den politiska styrningen av 
förskollärarprogrammet som en akademisk utbildning. Socialisation kan tolkas genom att studen-
terna inom ramen för sin utbildning försöker hantera uppgiften, exempelvis i sin förståelse för det 
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akademiska skrivandet. Vidare ses subjektifiering vid några tillfällen då studenterna tolkar teori-
erna utifrån sin egen erfarenhetsvärld, där de strävar efter att förstå skillnader i ontologisk och 
epistemologisk grund samt teoriernas innebörd och begrepp. Existensialisering som handlar om 
hur vi som högskolelärare stödjer studenternas lärutveckling genom de relationen och den kom-
munikation som konstrueras mellan oss. Samt hur kunskapsutveckling konstrueras gemensamt av 
lärare och student och hur det kontextuella sammanhanget och undervisningspraktiken påverkar 
och skapar villkor för studenters lärande.. Djupare förståelse av detta behöver specifikt utvecklas 
vidare då vi sett att studenterna utifrån resultaten i studien visar på en begränsad förståelse för teori 
generellt, och framförallt hur dessa kan tillämpas som stöd för förståelsen av kvalitet i förskolans 
verksamhet. Studien ger vidare stöd för att det behövs vidare forskning inom det högskolepedago-
giska fältet och specifikt inom lärarutbildningsforskningen. Denna studie ger endast en liten pus-
selbit till förskollärarstudenters förståelse av teorier och därför behövs ytterligare studier för att 
förstå relationen mellan teori och praktik inom en professionsutbildning såsom förskollärarpro-
grammet.  
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