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Abstract
This dissertation is a study of a relatively new teacher function in nurse education, a teacher function that
can be called clinical teacher, link lecturer, link teacher or lecturer involved in practice. The study departs
from a constructivist perspective and the aim is to study the introduction, performance and regulation
of this teacher function. The material consists of internationally and nationally published research
1978-2009, reports from the authorities, job ads for clinical teachers, job descriptions and contracts,
archive material, evaluation studies, professional journals, texts on the Internet and 15 interviews with
clinical teachers in Sweden. Using discourse analysis this material is studied in terms of interpretive
repertoires, subject positions and ideological dilemmas. The primary focus of this dissertation concerns
what problems the new teacher function is supposed to solve, how the problem should be solved, the
effects of the chosen solutions and what´s staged, challenged and reproduced. Secondly, this dissertation
highlights what categories of teachers are required and in demand for the new teacher function, how the
teachers themselves manage their function and how the teacher function is maintained and challenged.
The analysis identifies and highlights current interpretive repertoire, teachers possible subject positions
and ideological dilemmas and how they are governed and challenged in the teaching function.
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Abstract 

This dissertation is a study of a relatively new teacher function in nurse edu-
cation, a teacher function that can be called clinical teacher, link lecturer, 
link teacher or lecturer involved in practice. The study departs from a con-
structivist perspective and the aim is to study the introduction, performance 
and regulation of this teacher function. The material consists of internation-
ally and nationally published research 1978-2009, reports from the authori-
ties, job ads for clinical teachers, job descriptions and contracts, archive ma-
terial, evaluation studies, professional journals, texts on the Internet and 15 
interviews with clinical teachers in Sweden. Using discourse analysis this 
material is studied in terms of interpretive repertoires, subject positions and 
ideological dilemmas. The primary focus of this dissertation concerns what 
problems the new teacher function is supposed to solve, how the problem 
should be solved, the effects of the chosen solutions and what´s staged, chal-
lenged and reproduced. Secondly, this dissertation highlights what categories 
of teachers are required and in demand for the new teacher function, how the 
teachers themselves manage their function and how the teacher function is 
maintained and challenged. The analysis identifies and highlights current 
interpretive repertoire, teachers possible subject positions and ideological 
dilemmas and how they are governed and challenged in the teaching func-
tion. 

Keywords: nurse education, teacher function, higher education standards, 
discourse analysis, governing, governmentality, discursive psychology, rhe-
torical resources, interpretive repertoire, subject position, ideological dilem-
ma. 
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ion, UKK, vid Mälardalens högskola, som gjort det möjligt för mig att dispu-
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Tack till Håkan Sandberg, HVV, som huvudhandledare har du varit ett 
stort stöd och en inspirationskälla, att du har trott på mig och min förmåga 
att genomföra det här projektet har varit ovärderligt. Bihandledare Henrik 
Eriksson, HVV, du hjälpte mig att våga börja skriva en egen berättelse och 
du har varit en fantastisk diskussionspartner när det gäller det konkreta ana-
lysarbetet och det diskursanalytiska fältet, tack! Bihandledare Matilda 
Wiklund, HumUS, vill jag tacka för läsning av manus och kloka kommenta-
rer. Ytterligare tack vill jag rikta till min närmsta chef Claes Ågren som un-
derlättat och stöttat mig i mitt arbete. Doktorandkollegor vid HumUS samt 
kollegor och vänner vid HVV och UKK vill jag tacka för omtanke och upp-
muntran i vardagen. Birgitta Sandström, din granskning av slutmanuset gav 
mig glädje och inspiration i det avslutande arbetet med avhandlingen, tack! 

Utan Diskursseminariet, under ledning av Mats Börjesson, hade jag var-
ken påbörjat eller avslutat en diskursanalytisk avhandling. Ett stort tack till 
dig Mats för din granskning av manus vid halvtid. Tack också för din om-
tanke, din förmåga att lyssna, ge din syn på saken och inte alltid ge direkta 
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på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Tack till alla deltagare i diskurssemi-
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postseminarier! Ett varmt tack till mina kollegor och vänner Sara Erlandsson 
och Helena Blomberg för ert välkomnande av mig i diskursseminariet och 
allt vi delat inom och utanför akademin sedan dess. Ett speciellt tack till min 
kollega och vän Pernilla Avelin, för att du finns.  
 
Annica Engström Västerås, hösten 2012  

Ring the bells that still can ring 
Forget Your perfect offering 
There is a crack in everything 
That´s how the light gets in 

L. Cohen 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om en relativt ny lärarfunktion inom svensk 
sjuksköterskeutbildning: klinisk adjunkt. I början av 2000-talets första de-
cennium hade två tredjedelar av Sveriges sjuksköterskeutbildningar kliniska 
adjunkter som en del av lärarstaben. Bara tiotalet år tidigare fanns det inga, 
men 2010 finns ett hundratal, de flesta av dem verksamma i en egenhändigt 
hopsatt idé om vad denna nya tjänst har för pedagogisk funktion. Hur blev 
det så?  

Till skillnad från andra svenska lärarreformer, som initierats historiskt 
sett, är denna iscensatt av enskilda lärosäten och utformas innehållsmässigt 
av lärarna själva. Lärosäten bedriver en form av självreglerande anpassning 
till Högskoleverkets värderingar och rekommendationer. Nya varianter av 
samarbetsprojekt mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdsverksamheter ser 
dagens ljus. Ett nytt styrningsförhållande mellan myndigheter, utbildningsin-
stanser och lärare framträder då individers och institutioners frihet uppmunt-
ras och statens och myndigheters mer direkta och reglerande styrning tonas 
ned. I denna avhandling beskrivs de diskurser och därmed det ideologiska 
stöd, som ligger till grund för denna unika lärarreform. 

Benämningar och beskrivningar av funktionen varierar mellan lärosäten 
och hälso- och sjukvårdsverksamheter, en benämning är klinisk adjunkt och 
syftet med lärarfunktionen kan beskrivas att de ska:  

… verka för högskolemässighet inom kunskapsaspekterna manuella, instru-
mentella, emotionella förhållningssätt, etiska och estetiska bedömningar samt 
tystnad och intuition. Vidare förväntas lärarna verka för samarbete mellan ak-
tuell utbildningsinstitution och hälso- och sjukvårdsverksamhet, arbeta för 
vetenskaplig skolning i VFU, arbeta för studentinflytande, verka för en kri-
tisk och kreativ miljö samt stärka studenters integration av tanke, känsla och 
handling inför kommande yrkesutövning.1  

I samverkan… inrättas två anställningar som klinisk universitetsadjunkt som 
ett led i att höja kvalitén i den kliniska utbildningen och att brygga över grän-
sen mellan teori och praktik…2 

                               
1 Håkan Sandberg, Den kliniska adjunkten på väg. En utvärderande explorativ studie. (Mälar-
dalens högskola, Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap, 2006:3). 
2 Universitetsläraren, Mitthögskolan söker till institutionen för Vård och omsorg i Östersund, 
Två kliniska universitetsadjunkter. Universitetsläraren 13/98, 1998:12. 
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Lärarnas uppgift är att samarbeta för högskolemässighet inom verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) och mellan akademi och klinisk verksamhet. Olika 
former av kunskap och kompetens ska stärkas och utvecklas avseende såväl 
sjuksköterskeprofessionen som ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarna är 
verksamma inom högre utbildning där målet är en akademisk yrkesexamen. 
Vad som formuleras som kunskap och hur kunskap betraktas och därmed 
villkoras är grundläggande för hur utbildningen och lärarnas arbete och 
funktion språksätts och därmed iscensätts. Högskolemässighet och talet om 
utbildningsstrukturer och dess innehåll, vanligtvis i termer av teori och prak-
tik, är allmänna självklara utgångspunkter. Kliniska adjunkter är de som ska 
samverka mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdens verksamheter. De ska 
arbeta för en kvalitetshöjning av klinisk utbildning och utgöra en bro mellan 
teori och praktik. 

Det är inte något unikt för just sjuksköterskeutbildning att utbildnings- 
och verksamhetskontexter betraktas som oönskat separata delar och det rik-
tas också kritik mot att kunskapsformer polariseras. För att undvika att tala 
om teori och praktik används exempelvis begreppen kommunikativ arena, 
kommunikativa betingelser, kunskapsområden samt kunskapsbildande som 
avser sätta ord på lärares arbete.3 Men det finns en utbredd föreställning om 
ett gap eller en klyfta och en strävan efter att olika kunskapsformer ska inte-
greras, länkas, förenas eller gjutas samman inom exempelvis lärarutbildning, 
socionomutbildning, arkitekt och ingenjörsutbildning. Att i sin yrkesverk-
samhet fortsätta med dessa strävanden är centralt för många yrkesgrupper i 
resultatinriktade verksamheter, exempelvis läkare, sjuksköterskor, poliser, 
ingenjörer, advokater, arkitekter och lärare.  

I denna avhandling fokuseras hur konstruktionen och iscensättandet av 
kliniska adjunkter kan förstås; vilka idéer och tankebyggnader utgår det ifrån 
och vad iscensätts och reproduceras? Vilket problem är det som denna nya 
lärarfunktion ska vara svaret på? Vilka lärarsubjekt möjliggörs och hur styrs, 
upprätthålls och utmanas denna lärarfunktion som inte regleras genom poli-
tiska reformer eller omorganisationer? En avsikt med detta inledande kapitel 
är att visa på det mångfacetterade tal som utgör såväl villkor som resurser för 
att överhuvudtaget tala om behovet av och nyttan med dessa lärare.  

                               
3 Göran Fransson, Att se varandra i handling: en jämförande studie av kommunikativa arenor 
och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. Studies in Educational Sciences, 9. (HLS 
Förlag: Stockholm, 2006); Glenn Hultman, Spindlar i känsliga nätverk. Skolans ledarskap 
och kunskapsbildning. (Skapande och vetande vid Linköpings Universitet: Linköping, 1998); 
Susanne Gustavsson, Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal. 
Göteborg Studies in Educational Sciences 266. (Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 
2008:159-ff) som kritiserar att didaktik förstås som ett förgivet taget begrepp som garanterar 
viss kvalitet på utbildningen, vilket bidrar till att kunskapsformer dikotomiseras. 
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Disposition 
I inledningen och därpå följande kapitel redogörs för val av fokus och kon-
text i relation till kliniska adjunkter och avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter. Här ges även en kort sammanfattning av framväxten av kliniska 
adjunkter i relation till begreppet högskolemässighet och olika perspektiv på 
kunskap. I kapitel tre beskrivs avhandlingens syfte, analysverktyg, material 
och genomförandet.  

Avhandlingens struktur har utformats utifrån följande forskningsfrågor: 1) 
Vilka problem är det som denna nya lärarfunktion ska lösa? och 2) Hur ska 
problemet lösas, dvs. hur argumenteras för lärarfunktionen? Resultatet pre-
senteras i kapitel fyra ”Klinisk adjunkt som pedagogisk ide´” samt kapitel 
fem ”Kampen om hur gapet ska förstås och lösas”. Fråga 3) Vad blir effek-
ten av detta? utgör grund för kapitel fem och kapitel sex ”Hjälten som ska 
åtgärda gapet”. Fråga 4) Hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktion-
en? belyses i kapitel sex och diskuteras mer ingående i det sjunde och avslu-
tande kapitlet ”Dimmornas bro”. Kapitel fyra handlar om hur lärarfunktion-
en klinisk adjunkt lanseras som en lösning utifrån två problem; att teori och 
praktik betraktas som något oönskat åtskilt samt att klinisk utbildning defi-
nieras som ett problem. I kapitel fem beskrivs en inom vetenskapssamhället 
dominerande och utbredd förståelse av ett problematiskt gap mellan teori 
och praktik. Denna metaberättelse består av medföljande mindre berättelser 
om hur gapet bör förstås, förklaras och åtgärdas. Genom språket värderas 
och konstrueras när, på vilka villkor och vilken form av kunskap som betrak-
tas som möjlig, förnuftig och önskvärd. Berättelserna möjliggör att tala om 
ett behov av och därmed en konstruktion av en hybrid lärarfunktion: klinisk 
adjunkt. Kapitel sex handlar om den kliniska adjunkten som den hjälte som 
ska åtgärda gapet. Fokus är hur lärarfunktionen iscensätts och vilka variat-
ioner av lärarsubjekt som är möjliga och meningsfulla, men även hur denna 
lärarfunktion styrs, upprätthålls och utmanas inom rådande diskursiva ramar. 
I avhandlingens sjunde kapitel förs en avslutande diskussion utifrån avhand-
lingens syfte och frågeställningar med fokus på styrning.  

I Sverige har kliniska adjunkter inte beforskats tidigare. Den forskning 
som finns internationellt och svenska utvärderingsstudier används som 
material i avhandlingen. Tidigare forskning om lärares utbildning och arbete 
som är relevant i relation till denna avhandling ingår i det inledande avsnittet 
och därpå följande kapitel. Jag har inte sammanfattat tidigare forskning om 
svensk sjuksköterskeutbildning och tecknar inte heller någon historisk över-
syn av kunskapsformer eller lärarfunktioner i relation till sjuksköterskeyrket 
eller dess utbildning, detta har andra redan gjort. Jag tänker exempelvis på 
Barbro Holmdahls4 historiska beskrivning av sjuksköterskans historia, Iris 

                               
4 Barbro Holmdahl, Sjuksköterskans historia: från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. 
(Liber Utbildning: Stockholm, 1997). 
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Erlövs och Kerstin Petterssons5 text om ideologiska faser i sjuksköterskeut-
bildningen under 1900-talet, Birgitta Bisholts6 avhandling om sjuksköters-
kors yrkessocialisation, Eva Pilhammar Anderssons7 studie av lärares arbete 
inom högskolan samt Kerstin Neckmars respektive Eva Eliassons analyser8 
av läraryrkets villkor. Denna inledande text och därpå följande kapitel utgör 
bakgrund till och kontextualisering av det problem som möjliggör uppfin-
nandet av den kliniska adjunkten och är några av flera möjliga ingångar till 
avhandlingens fokus. 

Då jag studerat tidigare forskning om lärares arbete inom sjuksköterske-
utbildning visas på en kamp om hur kunskap ska betraktas, vilket har bäring 
för vilka förutsättningar och villkor utbildningen förväntas ta hänsyn till. 
Därmed läggs även grunden för vilka pedagogiska modeller som blir nöd-
vändiga och nyttiga och hur de genom sina funktioner och användbarhet ska 
uppfylla och säkerställa vissa syften och mål. Men innan vi tittar på hur den 
värld som behöver kliniska adjunkter beskrivs av forskare och vilket pro-
blem dessa lärare ska lösa, ges en kort sammanfattning av framväxten av 
kliniska adjunkter och begreppet högskolemässighet belyses närmare. Detta 
följs av exempel på olika sätt att betrakta och konstruera kunskap vilka an-
vänds som resurser i talet om vad kunskap är och bör vara inom sjuksköters-
keutbildning. En resurs är exempelvis ett förgivet tagande av antika tanke-
strukturer gällande kunskapsformer, vilka aktualiseras i det som i dag betrak-
tas som självklart – en högskolemässig, akademisk sjuksköterskeutbildning. 
Dessa delar av inledningen fyller funktionen att ge referenspunkter för av-
handlingen i stort såväl som till hur och vilken kunskap forskare producerar 
och reproducerar om kunskap och utbildning, något som är performativt för 
lanseringen av kliniska adjunkter. Det historiskt och traditionellt etablerade 
och därmed diskursivt effektiva talet om teori och praktik inom sjuksköters-
keutbildning, som majoriteten av forskarna traderar och upprätthåller, aktua-
liseras i talet om kliniska adjunkter, deras arbete och funktion.  

                               
5 Iris Erlöv och Kerstin Pettersson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeut-
bildningen under 1900-talet. (Studentlitteratur: Lund, 1998). 
6 Birgitta Bisholt, Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – erfarenheter av ett 
introduktionsprogram. (Göteborgs Universitet: Sahlgrenska akademin: Göteborg, 2009). 
7 Eva Pilhammar-Andersson, Vårdhögskolelärare på tre arenor. Lärarperspektiv på kvalitet, 
kompetens och förändring. Rapport 1995:4. (Göteborgs universitet, Institutionen för vårdlä-
rarutbildning: Göteborg, 1995). 
8 Kerstin Neckmar, Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen. (Lunds Univer-
sitet, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik: Malmö, 1998); Eva 
Eliasson, Metod, personlighet och forskning: kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildar-
nas kunskapskultur 1958-1999. Diss. (Stockholms Universitet: Stockholm, 2009). 
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Kliniska adjunkter 
För att sätta nuvarande kliniska adjunkter i ett grovt skisserat historiskt 
sammanhang är utbildningsreformen från 1948 en utgångspunkt. Reformen 
syftade till att utbilda sjuksköterskor för medicintekniska specialuppgifter i 
en tid då vården blir allt mer tekniskt komplicerad och hälso- och sjukvår-
dens organisationer byggs efter industrins rationaliseringsprinciper.9 Under 
följande årtionden, fram till slutet av 70-talet, överlämnas flera av sjukskö-
terskans vårdande arbetsuppgifter till sjukvårdsbiträden och undersköterskor. 
Sjuksköterskor ska vara uppgiftscentrerade och specialiserade inom medicin-
tekniska moment och ta sig an nya arbetsuppgifter i form av arbetsledning 
och administration. Inrättandet av en kliniklärarfunktion för vårdlärare har 
sin grund i att sjuksköterskor klagar över ett minskat patientnära arbete. För 
att avlasta sjuksköterskorna tillsätts kliniklärare, som förutom yrkesexamina 
också har en pedagogisk utbildning, de ska undervisa och ta hand om sjuk-
sköterskestudenter inom verksamhetsförlagd utbildning.10 Sedan 80-talet har 
sjuksköterskans handledande funktion återigen utvecklats och stärkts och 
lärarnas arbete har i större utsträckning förflyttats till den akademiförlagda 
delen av utbildningen.11 Fram till mitten av 1993 utbildas vårdlärare för att 
undervisa inom såväl gymnasium som högskola, därefter utbildas endast 
gymnasielärare med inriktning mot vård och omsorg.12 Efter 1993 års hög-
skolereform krävs magistergrad för såväl kliniska adjunkter som övriga lä-
rare, dock har kravet på pedagogisk utbildning tagits bort.13 Istället efterfrå-
gas som regel en högskolepedagogisk utbildning14, vanligtvis i form av läro-
sätens interna distribuering av kurser, vars omfattning och utformning varie-
rar mellan lärosäten. 

I bland annat Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada och flera europeiska 
länder har nya former av lärartjänster inom sjuksköterskeutbildningar och 
hälso- och sjukvårdsverksamheter inrättats under framför allt 80- och 90-
talet för att i ett utbildningsstrategiskt syfte överbrygga gapet.15 Genom sin 
funktion ska kliniska adjunkter utveckla verksamhetsförlagd utbildning och 
integrera teori och praktik. Lärarna skildras som brobyggare mellan akademi 

                               
9 Britt Johansson, Vårdpedagogisk antologi. (Lund: Studentlitteratur, 1996:37-ff). 
10 Ibid. 
11 Britt Johansson, Utvärdering av utbildningen till vårdlärare. (Göteborgs Universitet, In-
stitutionen för vårdlärarutbildning: Göteborg, 1986). 
12 Neckmar (1998). 
13 Ester Mogensen, Ingrid Thorell Ekstrand & Anna Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan 
– perspektiv och utveckling. (Studentlitteratur: Lund, 2006). 
14 Högskoleförordningen (1993:100), Behörighet, § 9.  
15 Ex. B. McKenna & R. Roberts, Bridging the theory-practice gap. Kai Tiaki: Nursing, New 
Zealand, 5 (2), 1999:14-16; Deborah J., Upton, How can we achieve evidence-based practice 
if we have a theory-practice gap in nursing today? Journal of Advanced Nursing, 29 (3), 
1999:549-555; Carol Pollard, Lorraine Ellis, Elaine Stringer & Diane Cockayne, Clinical 
education: A review of the literature. Nurse Education in Practice, 7 (5), 2006:315-322. 
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och klinisk verksamhet16. I Sverige har dessa nya lärartjänster etablerats 
successivt sedan början av 90-talet och år 2004 finns minst 250 tjänster inom 
hälso- och sjukvårdsverksamheter och lärosäten.17  

Argumenten för utvecklandet av nya gemensamma organisationsöver-
skridande projekt bygger på ett tal om ett professionaliseringssträvande, att 
hela utbildningen behöver kontrolleras samt att Vård 77, högskolereformen 
från 1977, orsakat en oönskad delning av teori och praktik.18 Enligt Ulla 
Markström är olika aktörers konkurrens om kontroll och inflytande över ett 
visst kunskaps-, utbildnings- och yrkesområde det som karaktäriserar ett 
professionaliseringssträvande. Ett av verktygen i denna kamp är att definiera 
teori och praktik som egna kunskapsområden.19 Detta i strävan att konstruera 
och producera önskade professionssubjekt där gemensamma organisations-
överskridande projekt syftar till att undvika stridigheter och konflikter.20 
Akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen i Sverige, som tar fart i bör-
jan av 90-talet, förväntas möjliggöra en ökad professionalisering och ett 
formerande av egna kunskapsområden för sjuksköterskor och lärare. 

Detta kan relateras till två historiska akademiseringsprocesser, den första 
under 1800- och 1900-talets början, då professioner som apotekare, ingenjö-
rer och tandläkare utifrån sin vetenskapliga förankring får tillträde till aka-
demin och accepteras av universitetens normsystem. Den andra, politiskt 
iscensatt genom utbildningsreformer under 60- och 70- talet, innebär att 
eftergymnasiala utbildningar organiseras in i det akademiska systemet.21 I 
och med högskolereformen 1977 inrättas sjuksköterskeutbildningen som en 
tvåårig landstingskommunal högskoleutbildning och genomförs för första 
gången läsåret 1982/1983.22 Målen för utbildningen uttrycks i termer av en 
forskningsanknuten vetenskapligt grundad utbildning med Omvårdnadsve-
tenskap som en egen vetenskaplig disciplin23.  

                               
16 Ex. Anne-Marie Brennan & Ruth Hutt, The challenges and conflicts of facilitating learning 
in practice: the experiences of two clinical nurse educators. Nurse Education in Practice, 1 
(4), 2001:181–188); Sören Augustinsson & Elvi Richard, Balansgång och brobyggande med 
hinder… En studie av de kliniska lärarnas vardag i vården inom Region Skåne. (Högskolan 
Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap: Kristianstad, 2006). 
17 Vårdfacket, Professionaliseringsprocessen. Vårdfacket, 11 (28), 2004:21. 
18 Ex. Ulla-Britt Carmnes, Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares per-
spektiv. Om mäster-gesälllärande och högskolemässighet i vård och sociala omsorgsutbild-
ningar. Högskoleverkets arbetsrapport 2001:1 (Högskoleverket: Stockholm, 2000); Ulla 
Ohlsson, Vägen in i ett yrke – en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade 
sjuksköterskor. Örebro Studies in Education 26, (Örebro Universitet: Örebro, 2009). 
19 Ulla Markström, Den svenska psykiatrireformen. Bland brukare eldsjälar och byråkrater. 
Diss. (Umeå Universitet: Umeå, 2003). 
20 Ibid. 
21 Ola Fransson & Karin Jonnergård (red.), Kunskapsbehov och nya kompetenser. Profession-
er i förhandling. (Santérus Förlag: Stockholm, 2009:8-ff).  
22 SOU 1978:50. Ny vårdutbildning. Förslag från utredningen om översyn av visa vårdutbild-
ningar i högskolan. Vård 77. (Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1978). 
23 Lena Debring & Charlotte Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning–
Vision och verklighet. Studia Psychologica et Pedagogica Series Alerta C. (Almqvist & Wik-
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En högskolelag från 1993 reformerar återigen sjuksköterskeutbildningen, 
vilket medför att den i dag omfattar tre år och leder fram till en akademisk 
yrkesexamen.24 Antagning sker från treåriga gymnasielinjer och tidigare 
erfarenhet från hälso- och sjukvård är inte längre nödvändig.25 Högskolere-
formen från 1993 ska ge det enskilda lärosätet större frihet att planera och 
genomföra utbildning och därmed öka effektiviteten och höja kvaliteten: 

1993 års högskolereform syftade till att stimulera förnyelse och utveckling 
inom den högre utbildningen och forskningen samt stärka högskolornas roll. 
Detta skulle ske genom en omfattande decentralisering av ansvar och befo-
genheter. Därmed skulle effektiviteten och kvaliteten i högskolan stärkas.26 

Lärosäten ska göras mer nyttiga, standarden ska höjas liksom konkurrens-
kraften, utifrån en reform där de som innehar mer ansvar och därmed möj-
ligheter ska arbeta mot något nytt och framtidsinriktat. Vad nytta eller kvali-
tet är definieras inte.  

Högskolemässighet och kunskap 

Enligt högskolelagen innebär en högskolemässig utbildning möjlighet att 
uppnå skicklighet i att göra egna värderade bedömningar, att individuellt 
definiera, uttrycka och lösa problem, att delta i arbetslivets utveckling, att 
införskaffa kunskaper och färdigheter inom olika ämnesområden samt att 
utveckla förmåga att kunna efterforska och fastställa värdet av kunskap och 
dess utveckling på en vetenskaplig nivå.27 Enligt Högskoleverket finns en 
integrationsproblematik i sjuksköterskeutbildningen som beror på att verk-
samhetsförlagd utbildning inte teorianknyts i tillräckligt stor utsträckning.28 

                                                                                                                             
sell: Stockholm, 1992); Sonia Bentling, I idéernas värld. En analys av omvårdnad som veten-
skap och grund för en professionell utbildning. Uppsala studies in Education, 45. (Almqvist & 
Wiksell: Stockholm, 1992). 
24 Sjuksköterskutbildning regleras även av EU/EES-direktiv (DS 1992:34), Införandet av 
EES- rätten – ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom hälso- och 
sjukvården m.m. Promemoria. (Socialdepartementet: Stockholm, 1992). Direktiven förstås 
vanligtvis som att minst hälften av sjuksköterskans utbildning skall utgöras av praktisk ut-
bildning, men hur den definieras och var den bedrivs är en tolkningsfråga; den kan bedrivas i 
metodsalar på lärosäten och klinisk verksamhet. Begreppen teori och praktik förekommer 
även i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, ett arbetsom-
råde beskrivs ex. som omvårdnadens teori och praktik (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbe-
skrivning för legitimerad sjuksköterska. (Stockholm: Socialstyrelsen, 2005).  
25 Holmdahl (1997). 
26 Högskoleverket. Vårdutbildningar i högskolan: en utvärdering. Högskoleverkets rapportse-
rie; 1996:7 R. (Högskoleverket: Stockholm, 1996:9). 
27 Högskolelag SFS 1992:1 434, I Utbildningsväsendets författningsböcker 1993/94. Del 3. 
Universitet och högskolor. (Fritzes: Göteborg, 1992, kapitel 1, § 9). 
28 Högskoleverket, Utbildningar inom vård och omsorg. En uppföljande utvärdering. Hög-
skoleverkets rapportserie; 2000:5. (Högskoleverket: Stockholm, 2000). 
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Integrering av kunskapsformer är nyckeln till högskolemässighet och relate-
ras till utbildningens grad av måluppfyllelse:  

I bedömningen av högskolemässighet ingår således om utbildningen ger stu-
denten både ett vetenskapligt förhållningssätt och relevant yrkeskompetens 
samt hur dessa integreras.29 

Högskolemässighet definieras inte i uppslagsverk eller av Högskoleverket. 
Poängen med det är, enligt Högskoleverket, att begreppet inte bygger på 
lagtexter eller förordningar utan är ett multivariat begrepp utifrån argumen-
ten att vi behöver överge våra förväntningar på ett ”allomfattande och av 
överordnade myndigheter reglerat begrepp”, då former och villkor för hur 
utbildning bedrivs måste ”tillåtas variera inom vida ramar”.30 Hur och vilka 
variationer som ska beviljas och av vem är inte uttalat. En högskolemässig 
utbildning benämns även som akademisk och kvalitetsbegreppet definieras 
då närmast som en strävan mot en viss nivå för verksamheten i sig, dess 
förutsättningar och resultat.31 Begreppet akademi har en språkhistorisk 
härstamning från ordet akademeia, vilket var den trädgård där Platon under-
visade sina lärjungar i den sanna vetenskapen (episteme). Med tiden har 
akademi fått en allmän betydelse som högskola, lärosäte eller ett lärt sam-
fund.32 Talet om en högskolemässig eller akademisk utbildning utmärks av 
hänvisningar och associationer till vetenskaplig kunskap. Denna kunskap 
förväntas ge högre utbildning dess karaktärsdrag, säkerställa dess innehåll 
och avskilja den gentemot andra utbildnings- och kunskapsformer.  

Kunskap är ett komplext begrepp och uppfattas utifrån olika perspektiv, 
vanligtvis i termer av olika former eller aspekter. Forskare och filosofer dis-
kuterar detta och ifrågasätter om all kunskap är möjlig att språksätta. Fram 
till 1980-talet debatteras kunskap i Sverige främst i termer av vetenskaplig 
kunskap.33 Kunskap har därefter under senare decennier bland annat definie-
rats och begreppsliggjorts som explicit kunskap, vetenskaplig kunskap, teo-
retisk kunskap, formell kunskap, faktakunskap, påståendekunskap, förtro-
genhetskunskap, produktiv kunskap, konstnärlig kunskap, erfarenhetskun-
skap, vardagskunskap, praktisk kunskap, tyst kunskap, praktisk klokhet och 
ursprunglig/medfödd kunskap.34 Då akademiseringen av sjuksköterskeut-
                               
29 Ibid., s.30. 
30 Högskoleverket, Sju inlägg om högskolemässighet. Ribban på rätt nivå. (Högskoleverket: 
Kalmar, 2001:66). 
31 Carmnes (2000). 
32 Madeleine Stevelius, Marie Hellström och Bodil Andersson (red.), Nordisk familjebok 
1994. 1, [A-Lo]. (Corona: Malmö, 1993); Nationalencyklopedin (2009). 
33 Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor. (Liber: Stockholm, 2009). 
34 Ex. Allan Janik, Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. (Brutus Östlings Bokförlag Sympo-
sium: Eslöv, 1996); Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi – tre kunskapsformer i historisk 
belysning. (Wahlström & Widstrand: Stockholm, 2000); Sven-Eric Liedman, Ett oändligt 
äventyr: om människans kunskaper. (Bonnier: Stockholm, 2001); Bernt Gustavsson, Vad är 
kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. (Statens Skolverk: Stockholm, 
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bildningen ska iscensättas under början av 80-talet är Ingela Josefsson en av 
de första som avser att formulera sjuksköterskors yrkeskunnande med hjälp 
av begreppet förtrogenhetskunskap.35  

Sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning har utbildningsstrukturella 
likheter i form av akademiförlagd- och verksamhetsförlagd utbildning. I 
dessa sammanhang är det vanligt att kunskapsformer och dess funktioner 
problematiseras och är ämne för forskning och debatter. Ett exempel är före-
ställningen om att teori är något som ska tillämpas i praktiken, det är såväl 
en självklar utgångspunkt som ett till viss del kritiserat perspektiv. Åter-
kommande är dock en rådande och ökad distans eller spänning mellan olika 
utbildningskontexter och då olika former av kunskap definieras36 leder det 
till att de, avsiktligt eller ej, dikotomiseras. 

Men vilka idéer sammankopplas traditionellt och historiskt sett med de 
begrepp som så ofta används med förväntningen av en, för gemene man, 
självklar innebörd? Teori härstammar från theōri’a och betyder betrak-
tande/begrundande och bygger på antaganden eller påståenden som ska klar-
göra eller organisera kunskap.37 En verksamhet som uttrycks som teoretisk 
ska så kunna förklara vissa fakta, bygga på teori och om möjligt förutse nya 
fakta. Begreppet symboliserar även ett vetenskapligt system av kunskap och 
används för att markera hållbarheten hos ett påstående. Aristoteles definierar 
teoretisk kunskap som en kunskap skild från mänskliga handlingar.38 Teore-
tisk kunskap har på detta sätt framställts som kontextuellt obunden, något 
allmänt och oberoende av människan i form av antaganden och påståenden 
om hur saker och ting är.39 Empiri avgränsas som motsatt term till teori, som 
olika former av verksamheter och definieras som erfarenhet.40 Detta leder 

                                                                                                                             
2002); Catherine A. Odora Hoppers (red). Indigenous knowledge and the integration of 
knowledge systems: towards a philosophy of articulation. (New Africa Books: South Africa, 
2002); Bernt Gustavsson, Kunskap i det praktiska. (Studentlitteratur: Lund, 2004); Jonna 
Bornemark & Fredrik Svenaeus, Vad är praktisk kunskap? Södertörn Studies in Practical 
Knowledge 1. (Södertörns högskola: Huddinge, 2009). 
35 Ex. Ingela Josefsson, Kunskapens former: det reflekterade yrkeskunnandet. (Stockholm: 
Carlssons, 1991); ”Det reflekterade yrkeskunnandet”, I Sjöstedt, L. (red.). Teori och Praktik i 
vården. Rapport 95:1. (Forskningsrådsnämnden: Stockholm, 1995:66–72). 
36 Ex. Bertil Rolf, Profession, tradition och kunskap. (Nya Doxa: Nora, 1991); Åsa Lindberg-
Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska utbildningens betydelse för utvecklingen av yrkeskom-
petens som sjuksköterska. (Lunds Universitet: Lund, 1996); Bengt Molander, Praktiska och 
teoretiska kunskapstraditioner. Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och utbild-
ningspolitik, 6/3, 1997:7–18; Josefsson (1991); Silwa Claesson, ”Hur tänker du då?”: empi-
riska studier om relationen mellan forskning om elevuppfattningar och lärares undervisning. 
Gothenburg Studies in Educational Sciences 130. (Göteborgs Universitet: Göteborg, 1999); 
Henrik Hegender, Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och bedöms 
i verksamhetsförlagd utbildning. Linköping Studies in Pedagogic practices No 12. (Linkö-
pings Universitet: Linköping, 2010).  
37 Nationalencyklopedin (2009). 
38 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden, modernitetens idéhistoria. (Albert Bonniers 
Förlag: Stockholm 1997/2010:266).  
39 Gustavsson (2000; 2002). 
40 Nationalencyklopedin (2009). 
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vidare till begreppet praktik, vilket uttrycks som praktisk övning i ett yrke, 
yrkeserfarenhet, praktisk tillämpning eller utövande av ett yrke. Ordet prak-
tisk härstammar från det grekiska ordet prasso; att göra/att handla och ordet 
praxis som betyder handling. I Aristotelisk mening rymmer begreppet praxis 
även mänsklig verksamhet och en etisk dimension för handlingar, dvs. ett 
syfte bortom själva handlingen.41 Praktik formuleras uttryckligen som mot-
sats till teori, där övning, erfarenhet, tillämpning i verkligheten, övning i ett 
yrke används som synonymer.42 Praktisk kunskap är specifik och kontext-
bunden, den visar sig i människors handlingar och är förankrad i tradition-
er.43 Praktik är i sig ett komplext och variationsrikt begrepp som inte kan 
återges exakt då det relateras till olika former av tyst kunskap, personlig 
kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskun-
skap och omdömeskunskap.44  

Att dela upp kunskap i teoretisk respektive praktisk kunskap och disku-
tera kunskapsformer har även det gamla anor.45 En dualistisk syn på kunskap 
har dominerat västerländskt tänkande och utgår ifrån att intellektet inte 
sammankopplas med kroppen, de betraktas som två fristående enheter: själ 
(förnuft) och kropp (sinne).46 Tanke och handling separeras i termer av teori 
och praktik i likhet med Platons dualistiska tänkande, exempelvis det onda – 
det goda.47 Genom begreppen vetenskaplig kunskap/episteme/att veta, prak-
tisk vishet/techne/att veta hur och praktisk klokhet/fronesis/att veta när vida-
reutvecklar Aristoteles Platons kunskapsbeskrivningar av episteme (en sann 
och säker kunskap respektive doxa; att tycka något).48 Fronesis uttrycks även 
som ”värdefulla handlingar som bidrar till att ge mening åt livet”.49 Såväl 
Platon som Aristoteles relaterar olika former av kunskap till varandra. 
Episteme är oberoende av andra kunskapsformer och techne innehåller 
episteme (Platon & Aristoteles) och intuition (Aristoteles).50 Praktisk vishet 
(techne) är varken vetenskap (episteme) eller konst (fronesis) utan handlar 
om ta hänsyn till viktiga delar i handlingsorienterade verksamheter och be-
traktas inte som en egen storhet. Praktisk vishet utvecklas och tillägnas ge-
nom handlingsorienterad erfarenhet oavsett om personen äger vetenskaplig 
kunskap eller inte. Praktisk klokhet (fronesis) utvecklas i praktik utifrån både 
teori och praktik. Med hänvisningar till den grekiska synen på kunskap finns 
också föreställningen om teoretisk och praktisk kunskap som något manligt 

                               
41 Liedman (1997/2010:266). 
42 Nationalencyklopedin (2009). 
43 Janik (1996). 
44 Nationalencyklopedin (2009); Gustavsson (2000; 2002). 
45 Liedman (2001). 
46 Gustavsson (2000). 
47 Platon, Staten. (Nya Doxa: Nora, 1922/1993); Liedman (1997/2010:132-ff). 
48 Aristoteles, Den nikomachiska etiken. (Daidalos: Göteborg, 1967/1993); Gustavsson (2000; 
2002:13). 
49 Gunilla Silfverberg, Ovisshetens etik. (Nya Doxa, Nora, 2005:13). 
50 Platon (1922/1993); Aristoteles (1967/1993). 
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respektive kvinnligt. Kvinnan representerar det materiella och mannen det 
teoretiska förnuftet.51 Detta kan jämföras med att lärarkåren håller på att 
feminiseras, att ”läraryrket framstår i dag som ett huvudsakligen mjukt yrke, 
och i de mjuka yrkena dominerar kvinnor”.52 Ett annat exempel är hur kvinn-
liga polisers kroppar konstrueras som ett problem då de värderas, avskiljs 
och därmed konstrueras som avvikande utifrån rådande manliga normer. 
Kroppen, som både subjekt och objekt, blir central för formerandet och be-
varandet av underordning och styrande normer.53 Jag gör dock inga anspråk 
på att i denna avhandling anlägga ett genusperspektiv i relation till vare sig 
kunskapsformer eller kliniska adjunkter. Ett organisatoriskt perspektiv är ett 
annat exempel på ett möjligt fruktbart teoretiskt och analytiskt förhållnings-
sätt som inte aktualiseras här.  

Mer nutida diskursivt formerande och traderade exempel på hur teori och 
praktik konstrueras och dikotomiseras är då Émile Durkheim respektive 
Pierre Bourdieu formulerar kunskap utifrån begreppen vetenskap, praktisk 
teori och praktik (konst). Vetenskap är här kunskap om handling i då- och 
nutid. Praktisk teori är kunskap för handling, det är reflektion, riktar sig mot 
framtiden och är normativ. Praktik/konst är kunskap i handling i nutid.54 Här 
har varje kunskapsområde sin egen logik, potential och gränser. Andra ex-
empel är den amerikanska reformpedagogen och filosofen John Dewey och 
den amerikanska filosofen Donald Schön, som ifrågasätter standardisering-
ens och specialiseringens inflytande i utbildningssammanhang.55 Dewey tar 
sin filosofiska utgångspunkt i människors erfarenheter (handlingar) som 
grund för kunskap56 och kritiserar strävandet efter en evig objektiv kunskap 
och avsaknaden av värden som estetik och moral inom filosofin. Schöns 
argument är bland annat att lärosäten bevarar normen för vad som betraktas 
som professionell kunskap genom att bevaka utbildningens effektivitet och 
nytta.57 Specialisering förväntas ofta höra ihop med professionalisering, vil-

                               
51 Josefsson (1991) refererar till Evelyn Fox, en amerikansk vetenskapsfilosof.  
52 Liedman (2001:254;160-ff), jmf. Sven Hartman, Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner 
och idéer i svensk undervisningshistoria. (Natur och Kultur: Stockholm, 2005:311-ff). 
53 Cecilia Åse, Makten att se. (Liber: Malmö, 2000:107-ff); jmf. Lena Agevall & Håkan Jen-
ner, Bilder av polisarbete. Samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav. Acta Wexionensia 
Nr 89/2006. (Växjö University Press: Växjö, 2006:144-ff). 
54 Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice. (Cambridge University Press: Cambridge, 
1977); Pierre Bourdieu, The logic of practice. (Stanford University Press: Stanford, Calif, 
1990); Émile Durkheim, Education and sociology. (Free Press: New York, 1956/1978). 
55 John Dewey, Demokrati och utbildning. (Daidalos AB: Göteborg, 1916/1999); Donald A. 
Schön, The reflective practioner: How professionals think in action. (Ashgate: Aldershot, 
1983). 
56 J. Dewey & A. F. Bently (1949/1991). Knowing and the known. I Jo Ann Boydstone, red. 
The later works, 1925-1953, Vol. 16: 1949-1952:1-294. (Southern Illinois University Press: 
Carbondale, 1949/1991); John Dewey, Experience and nature. (Dover: New York, 
1929/1958). 
57 Schön (1983). 
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ket i sig är karaktäristiskt för det moderna samhället, i syfte att bevara strä-
van efter det moderna och marginalisera skråväsendet.58  

Det finns olika betraktelsesätt avseende vilka förutsättningar det finns för 
vår förmåga att kunna förstå, beskriva och analysera det vi kallar verklig-
het/en. I denna avhandling utgår jag från att vårt tänkande kan beskrivas som 
idéer om verkligheten.59 Dessa idéer är perspektivbundna och konstrueras 
bland annat genom språket, våra förväntningar och vad som uppfattas som 
rationella normer. Olika variationer av vad som uppfattas som verkligheten 
kan synliggöras genom att visa på rådande samtalsordningar - diskurser.60 
Exempel på samtalsordningar, i det material som analyseras i avhandlingen, 
är hur konstruktionen av kliniska adjunkter utgår från en strävan efter hög-
skolemässighet, ett visst tal om kunskap, ett avvisande eller rättfärdigande av 
vissa former eller relationer av kunskap, sökandet efter helhet och nytta samt 
de mest effektiva eller bästa pedagogiska modellerna. I kommande kapitel 
redogörs för val av teoretiskt perspektiv i avhandlingen vilket avslutas med 
hur makt och kunskap kan förstås i utbildning och forskning. Här görs bland 
annat nedslag i den i dag aktuella idén om kunskap som en vara, i en kun-
skapsekonomi, i ett kunskapssamhälle. Genom att konkretisera den diskurs-
analytiska ansatsen med ett idéhistoriskt och ett av flera möjliga nutidsper-
spektiv på utbildning och forskning är min strävan att såväl exemplifiera 
diskursers bärande kraft för hur vi tänker, talar och handlar som att sätta 
konstruktionen av kliniska adjunkter i ett vidare sammanhang. 

 

                               
58 Liedman (1997/2010:294). 
59 Mats Beronius, Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den sociala analysen. 
(Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB: Stockholm, 1991:12-ff). 
60 Ibid. 
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2. Diskurser, makt och styrning 

Det vetenskapliga förhållningssättet att lyfta fram och problematisera relat-
ionen mellan språk och verklighet bygger på det idéhistoriskt, filosofiskt och 
vetenskapsteoretiskt grundade paradigmskiftande antagandet att det finns 
olika sätt att uppfatta verkligheten och relatera till den.61 Sanningen om verk-
ligheten betraktas inte som existerande, sökbar eller möjlig att nå. Männi-
skan beskrivs som ett handlande subjekt inom en av flera möjliga konstrukt-
ioner av verkligheten.62 Min utgångspunkt är därmed att vår värld och vårt 
språk är socialt konstruerade och konstruerande63. Jag gör inga anspråk på att 
ge en neutral eller sann bild av verkligheten. Målet är inte heller att söka 
eller finna någon slutlig, kausal eller essentiell mening med fenomen eller 
skeenden.64  

Jag utgår alltså ifrån att en diskurs kan beskrivas som de logiker och sam-
talsordningar som fastställer gränser för vad som är socialt och kulturellt 
sanktionerat och sanktionerbart.65 En diskurs visar på så sätt vad som är ac-
cepterat och vad som inte är accepterat att uttrycka i en viss situation och 
kontext. Enligt Foucault formeras diskurser vanligtvis genom att vetande 
värderas, sorteras och upphöjs till sanning eller avfärdas. Det som betraktas 
som icke möjligt och därmed utesluts66 möjliggörs i relation till det som 
anses vara sant respektive falskt. Vad som är sant eller inte, relateras till 
vilken kunskap som legitimeras som rådande och giltig.67 En strävan efter en 
högskolemässig sjuksköterskeutbildning där teori ska höja praktikens status 
genom att teori och praktik integreras, är i denna avhandling exempel på vad 
som är det sanna och rätta. Det vetande och den ordning som därmed inte 

                               
61 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. (Studentlitteratur: Lund, 
2003:25); Staffan Larsson, Ethnography in action. How ethnography was established in Swe-
den educational research. Etnography and Education, 1 (2), 2006:177–195. 
62 Mats Börjesson och Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken. (Liber AB: Malmö, 2007); 
Foucault hämtade denna tankegång från religionshistorikern Dumézil och vetenskapshistori-
kern Canguilhem: den humanistiska vetenskapens framsteg leder inte fram till några absoluta 
sanningar eftersom insikt om att världen kan betraktas på olika sätt (Ronny Nilsson, Foucault, 
en introduktion. Lund: Égalité, 2008). 
63 Börjesson och Palmblad (2007). 
64 Beronius (1991:61). 
65 Michel Foucault, Diskursens ordning. (Brutus Östlings Bokförlag Symposion: Stockholm, 
1971/1993:16-ff). 
66 Ibid., s. 7-ff. 
67 Ibid., s. 10-ff; Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1, Viljan att veta. (Daidalos: 
Göteborg, 1976/2009:52). 
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ifrågasätts, utgör grunden för det diskursen rymmer och avser att reprodu-
cera.68  

Diskurser formeras av specifika strategier, kunskaper69 och normer70 som 
kan upprätthålla och förändra diskursen. Det som i diskursen är i fokus trad-
eras och det som samtidigt konstrueras som osäkert eller omöjligt71 utgör 
gränser som också styr diskursen.72 Även om en diskurs på detta sätt är be-
gränsande, ingår alltid möjligheten att tänka annorlunda och utanför det för-
givet tagna, vilket i sig möjliggör formerandet av flera olika diskurser.73 
Exempel på strategier är att teori och praktik ska integreras med hjälp av 
reflektion eller andra pedagogiskt formulerade och sanktionerade tekniker. 
En rådande norm är högskolemässighet som utesluter praktikerskrået som 
något omodernt, ovetenskapligt och därmed onyttigt och ineffektivt. Fokus 
som traderas är ett oönskat problematiskt gap mellan teori och praktik.  

Foucault betonar vetandets diskursiva praktik, vilken kan tydliggöras och 
därmed problematiseras genom att undersöka vad vetande innebär och vilka 
effekter det kan få.74 Eftersom praktikbegreppet återkommer i olika former i 
avhandlingen vill jag förtydliga begreppets analytiska innebörd utifrån Da-
vid Howarths formulering av Foucaults forskningsobjekt diskursiva prakti-
ker. Tal i olika former utgör hjälpmedel för och yttringar av hur makt, indi-
vider och den fysiska världen iscensätts. Begreppet rymmer betydelsen av 
”talandets, skrivandets och kommunicerandets performativa och praktiska 
aspekter och förbinder dem med frågor om makt, subjektivitet och krop-
pen”.75 Den som talar är aktiv och använder diskursen som resurs där språket 
är ett verktyg i en ständigt pågående konstruktion av oss själva och världen. 
Då materialet analyseras används Foucaults utgångspunkter för att synlig-
göra vad som karaktäriserar den diskursiva värld kliniska adjunkter är en del 
av och för dem möjliga sätt att vara, vad som kan sägas, göras och kännas76. 
I avhandlingen används retorisk analys av hur språket används som resurs 
för att hantera vad som står på spel i social praktik. Detta möjliggör studiet 
av diskursens villkor, hur och vad som står på spel och reproduceras i dis-
kursen, hur kunskap produceras samt hur subjekt subjektiverar sig med hjälp 

                               
68 Jonathan Potter och Margret Wetherell, i Wetherell et al., (2001a); Michael Billig, I 
Margereth Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon Yates, Discourse theory and practice: A 
reader. (Sage: 2001a). 
69 Foucault (1971/1993:31; 1976/1993:18-ff; 54-ff). 
70 Foucault (1971/1993:32-33). 
71 Ibid., s. 37-ff. 
72 Ibid., s. 16. 
73 Nilsson (2008:66).  
74 Michel Foucault, Vetandets arkeologi. (Bo Cavefors Bokförlag: Smedjebacken, 
1972/2002:248). 
75 David Howarth, Diskurs. (Liber: Malmö, 2007:95). Howarth kritiserar Foucault för att inte 
ha utvecklat diskursbegreppet på ett tillfredsställande sätt, denna diskussion tas inte upp här, 
för vidare läsning se s. 59-ff; 95-ff. 
76 Carla Willig, i Jonathan A. Smith (2008). Qualitative psychology. A practical guide to 
research methods. (London: Sage, 2008). 
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av språket.77 Genom att kombinera analys av formerandet av diskurser och 
språk som social praktik kan det som reglerar en diskurs göras synligt.78 Vårt 
vetande och det som är i fokus för vår kunskap tillskrivs mening i diskursen. 
Kliniska adjunkter är här exempel på ett subjekt som ska lösa problemet med 
ett oönskat gap mellan teori och praktik. Deras arbete och funktion organise-
ras och styrs i de sociala praktiker där de ingår, utifrån rådande ideologier79; 
idéer och ideal80. Språket är handlingar som visar hur verkligheter iscensätts, 
tillskrivs värden och innehåll. Vårt tal förstås som en social praktik utifrån 
att språket är skapande, det gör något. Språket möjliggör, begränsar, utför, 
iscensätter och reproducerar tankar, handlingar och det vi håller som sant, 
rätt och viktigt. Genom språket styrs vad vi talar om och hur vi kan tala om 
det.81  

För att tydliggöra vad som står på spel i diskursen använder jag de analy-
tiska begreppen tolkningsrepertoar, subjektspositioner och ideologiska di-
lemman. Begreppet tolkningsrepertoar används för att se hur och vilka dis-
kursiva formeringar som iscensätts och organiseras genom att se vad som 
definieras som sant och rimligt. Ord och beskrivningar organiseras och bil-
dar mönster som möjliggör och reproducerar berättelser utifrån vissa karak-
täristika, värderingar och handlingar.82 Subjektsposition är ett begrepp som 
omfattar synen på identitet och jaget.83 Identitet och jaget är något som skap-
as i ett socialt sammanhang, det uppstår och förändras utifrån sociala kontex-
ter. Subjektspositioner möjliggörs utifrån ett visst språkbruk och kan beskri-
vas som det begrepp som sammanlänkar diskursers logik och formering med 
tolkningsrepertoarer i konstruktionen av identitet i en social praktik. Ideolo-
giska dilemman uppkommer då motsägelsefulla idéer krockar utifrån olika 
konkurrerande meningsskapande versioner av vad som betraktas som sunt 
förnuft.84 Inom en specifik social kontext konstrueras ideologier utifrån upp-
fattningar, värderingar och (språk)handlingar. I kapitel tre beskrivs retorisk 
analys och de analytiska begreppen mer ingående. 

Forskares vetenskapliga kunskap är vanligtvis det som förstås som ve-
tande (episteme) och därmed något vi håller för sant.85 I avhandlingen analy-
seras hur forskare utgår ifrån och debatterar vad som är det rätta och effek-
tiva vetandet om sjuksköterskeutbildning och dess genomförande. Detta 
                               
77 Stuart Hall, i Wetherell et al. (2001a:72-81); Wetherell et al (2001a:272-283). 
78 Billig (2001:211); Nigel Edley, i Margeret Wetherell, Stephanie Taylor & Simon J. Yates. 
Discourse as data. (Sage: London, 2001b: 223). 
79 En ideologi kan beskrivas som en komprimering av tankestrukturer och beteenden inom en 
given social praktik (Billig, 2001:217-ff). 
80 Hall, (2001:74). 
81 Ibid., s. 72-ff. 
82 Margeret Wetherell & Jonathan Potter, Mapping the language of racism. Discourse and the 
legitimation of exploitation. (Columbia University Press: New York, 1992:91-92). 
83 Edley (2001:223-ff). 
84 Billig (2001:202-ff; 218-ff). 
85 Michel Foucault, (Colin Gordon, Ed.) Power/knowledge: Selected interviews &other writ-
ings, 1972 – 1977. (Pantheon Books: New York, 1980/2010:109-ff). 
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utifrån sammanhang, kunskapsformer och pedagogiska modeller, vilka ingår 
i tolkningsrepertoaren om ett gap mellan teori och praktik som öppnar för 
möjligheten att konstruera kliniska adjunkter. Tolkningsrepertoaren och dess 
medföljande berättelser reproducerar en diskurs om akademisering och hög-
skolemässighet.  

Hur vetenskaplig kunskap konstruerar dessa talordningar om vad som är 
sant och förnuftigt och därmed formar hur vi betraktar och talar om världen 
kritiseras av Foucault. Istället vill Foucault visa på hur kunskap tar form 
utifrån en viss epok eller kultur och hur det styr och villkorar vad som be-
traktas som sant eller falskt.86 Den vetenskapliga talordningen rymmer såväl 
tänkande, undervisning som vetenskapligt skrivande utifrån idéhistoriska 
och vetenskapshistoriska perspektiv och dess rådande maktförhållanden.87 
Foucault använde många olika begrepp för kunskap/vetande och hur makt 
därmed kan analyseras. Diskursivt formerad, etablerad och auktoritativt 
sanktionerad kunskap används, som jag förstår det, synonymt med vetande, 
(sannings)regimer och rådande logiker. Makt och vetande beskrivs av 
Foucault som något relationellt och av varandra beroende och ömsesidigt 
konstituerande, makt producerar vetande och makt och vetande förutsätter 
varandra.88 När Foucault skriver om makt och diskurser tecknar han ett ”ta-
lets värld”, som skildras som pluralistisk och sammansatt, där makt verk-
ställs genom olika strategier:  

Man måste räkna med ett komplicerat och ostadigt spel, där talet kan vara 
maktinstrument och makteffekt på en och samma gång, men också hinder, 
brofäste, motstånds- och utgångspunkt för en motsatt strategi. Talet innehål-
ler och producerar makt; det stärker makten men undergräver den också, 
blottställer den, gör den bräcklig och bygger fördämningar för den.89 

Makt är ett komplext nätverk, där makt innebär närvaro av motmakt, olika 
styrande och därmed disciplinerande funktioner och ett spel, där effekter är 
såväl rörliga, föränderliga som förhandlingsbara. Makt uttrycks, verkar och 
motarbetas i relationer, tal och handlingar. Maktens relationella struktur är 
grundläggande för diskurser, kunskap och subjekt, på detta sätt är diskurser 
ett uttryck för och ett erövrande av makt.90 Makt och vetande studeras och 
belyses så utifrån maktrelationer, traditionella, kulturella och sociala kon-
struktioner, där makt är resurser och effekter. Avsikten med att studera relat-
ionen makt och vetande är inte att rikta kritik mot makten, målet är istället 
att systematiskt studera villkoren för hur och vilken kunskap som produce-

                               
86 Michel Foucault, The order of things: archaeology of the human sciences. (Routledge: 
London, 1970/2002). Foucault analyserar här hur vetande formeras under 16-1700-talet. 
87 Foucault (1972/2002); Foucault (1971/1993); Michel Foucault, Vansinnets historia under 
den klassiska epoken. (Arkiv: Stockholm, 1973/1983). 
88 Michel Foucault, Övervakning och straff. (Studentlitteratur: Lund, 1974/ 1998:37-ff). 
89 Foucault (1976/2009:110). 
90 Foucault (1972/2002:8). 
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ras.91 Det perspektiv på makt som jag har är därmed att makt är relationellt, 
begränsar och möjliggör människligt handlande, utvecklas i social praktik 
och regleras utifrån diskursiva villkor och möjligheter.  

Styrning och styrningsmentalitet 
I detta avsnitt fokuseras begreppet subjektsposition, vilket är ett av de tre 
centrala begreppen i avhandlingen, förutom tolkningsrepertoarer och ideolo-
giska dilemman. För att få syn på subjektspositioner och hur vi gör diskurser 
utgår jag ifrån ett teoretiskt perspektiv på hur relationen mellan makt och 
vetande kan synliggöras utifrån styrning och styrningsmentalitet92. De teore-
tiska utgångspunkterna för analysen beskrivs här och i avsnittet om retorisk 
analys och analytiska begrepp i kapitel tre redogörs mer ingående för hur 
retorisk analys och analysbegreppen används för att studera på vilka villkor 
och hur styrning möjliggörs och kan iscensättas.  

Styrning är komplext och bygger på relationer mellan auktoriteter, nät-
verk av makt, allmänna och icke offentliga, samt auktoriteters handlingar.93 
Styrning iscensätts med hjälp av olika tekniker, utifrån en eller flera tek-
nologier vilka bland annat rymmer ideologier och bygger på det som formul-
eras som rådande logiker eller sanningsregimer.94 Teknologier och dess tek-
niker används för att behålla, utöva och skapa auktoritet. Teknologierna 
bygger på värden, normer, ambitioner och självreglering av det egna jaget 
och iscensätts genom att relatera något generellt till något specifikt eller 
individuellt. Utifrån det som genom och i diskursen och med hjälp av styr-
ning konstrueras som ett naturligt och existerande problem presenteras lös-
ningen.95 Lösningens status är beroende av att de för givet tagna antaganden 
som styrningen bygger på fungerar och att det finns ett behov av en lösning 
och att en lösning erbjuds.96  

Styrningsmentalitet är en form av styrning som förutsätter en frihet på in-
dividnivå och att individer själva är medskapande i sin egen styrning.97 Ut-
märkande är relationen mellan de handlingar som betraktas som önskvärda 
och individens ansvar att handla utifrån detta98, dvs. hur vi styr oss själva. 

                               
91 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson, Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och 
filosofisk problematik. Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk 
sociologi, feminism och bio-politik. (HLS Förlag: Stockholm, 1995:20). 
92 Mitchell Dean, Governmentality: power and rule in modern society. (SAGE Publications: 
Thousand Oaks, CA, 1999/2010:17-ff). 
93 Nicholas Rose, Powers of freedom. Reframing political thought. (Cambridge University 
Press: Cambridge, 1999:15). 
94 Ibid. 
95 Ibid., s. 57–ff. 
96 Ibid. 
97 Conduct of conduct, se Foucault (1971/1993); Rose (1999). 
98 Ibid. 
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Styrningsmentalitet handlar om hur vi tänker och resonerar; utifrån vilka 
tankebyggnader och idéer som teknologier och tekniker kan operera. Tanke-
byggnaderna är kollektivt grundade och kan vanligtvis formuleras då de 
består av rationell kunskap, övertygelser och åsikter. Idéerna kan vara svå-
rare att beskriva då de är dolda i social praktik, associerar till känslor och 
sanktioneras genom språket.99 Styrningsmentalitet kan utifrån detta beskrivas 
som såväl maktverktyg som makteffekt och kan användas för att synliggöra 
maktformer vi underkastar oss genom diskurser och dess formeringar.  

Maktteknologier, där en del exempelvis kan utgöras av olika nätverk, är 
reglerande för hur vi uppträder. Självteknologier handlar om skapandet av 
det egna jaget genom bland annat reflektion som är moraliskt grundad och 
sanktionerad: 

[Teknologierna] gör det möjligt för enskilda människan att av egen kraft eller 
med andras hjälp genomföra ett visst antal ingrepp på sina egna kroppar och 
själar och tankar, sitt eget uppträdande och sätt att vara – och på så sätt om-
vandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka, renhet, vishet, 
fulländning eller odödlighet.100 

Med hjälp av teknologier regleras subjektet som själv eller tillsammans med 
andra väljer de beteenden som upplevs som effektiva, nödvändiga, önsk-
värda och eftersträvansvärda. Teknologier används så för vissa syften, makt-
teknologier objektiverar subjektet utifrån det som är önskvärt eller utesluts 
och med självteknologier reglerar och styr individen sig själv i syfte att nå 
det som är önskvärt.  

Styrningsmentalitet bygger även på hur språket används och hur det kan 
förstås. Språket utgör grund för styrandet utifrån vem som kan tala, vad som 
är sant och vilka positioner och platser som används för och i talet - talord-
ningar.101 Styrningsmentalitet grundas också i vad som är lagliga och accep-
terade processer och rutiner, användandet av symbolism och hur något fram-
ställs som positivt för den individ som är i fokus för styrning. Dessa delar 
interagerar och återskapas i det som ska möjliggöras, var det ska ske och 
vilka känslor som appelleras för att uppmuntra individen att svara an på 
styrningen.102 Exempel på språklig styrning är vedertagna och dominerande 
dikotomier. Dikotomier kan beskrivas som illusoriska då de i sin konstrukt-
ion utgörs av skärningspunkter som i sig är föremål för (makt)motstånd. 
Med hjälp av dikotomier kan nutiden formas, genom att uppmuntra önskade 
och därmed kontrollerade beteenden.103 I denna avhandling aktualiseras ett 

                               
99 Foucault (1994:24-ff). 
100 Michel Foucault, Diskursernas kamp. (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
1971/2008:263). 
101 Foucault (1971/1993:7; 26); Rose (1999:24- ff). 
102 Rose (1999:24-ff). 
103 Rose (1999: 276-ff). 
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dikotomiskt förhållningssätt mellan kunskapsformer i talet om kliniska ad-
junkters arbete och funktion.  

Styrningsmentalitet utgörs så av förnuftiga antaganden om vad som värd-
eras som sant, i form av exempelvis vilka ord som används, vad som betrak-
tas som förnuftigt, moraliskt eller som en allmänmänsklig erfarenhet.104 Ge-
nom olika tekniker, vilka bygger på en eller flera teknologier, produceras 
önskade beteenden och oönskade beteenden marginaliseras.105 De logiker 
som styrningen bygger på kräver att det finns ställföreträdare106 i form av 
exempelvis lärare, sjuksköterskor eller yrkesförbund. Ställföreträdarnas an-
svar och uppgift är att för individen representera och möjliggöra medveten-
het om rådande regler och föreskrifter för önskade logiskt grundade beteen-
den. Styrning av individen utgörs av relationen mellan de handlingar som 
fungerar utifrån övertygelser och är åtråvärda eller intressanta och individens 
ansvar, att svara an, och därmed välja handlingar. Individen subjektiverar sig 
genom valda handlingar utifrån en mångfald av auktoriteter, normer, värde-
ringar, mål och syften, vilket i sin tur möjliggör en mängd konsekvenser och 
resultat.107  

I denna beskrivning är styrning och styrningsmentalitet relationer av makt 
och auktoriteter som berör individers jag och identiteter.108 I en analys kan så 
relationer mellan sanning, makt och subjekt identifieras, vilka specifika stra-
tegier som sätts i spel, vad som är i fokus och därmed organiseras, såväl som 
paketeras på ett visst sätt, i ett visst syfte.109 Exempel på diskursiv styrning i 
det material som analyseras är de berättelser tolkningsrepertoaren om ett gap 
mellan teori och praktik rymmer. Berättelsernas grundantaganden och villkor 
används som resurser i talet om kunskap och utbildning. Detta visar sig uti-
från vilka villkor och hur forskare diskuterar vad kunskap är och vilka pro-
blem som formuleras, legitimeras och därmed behöver lösas. Andra exempel 
är vilken framtid som betraktas som eftersträvansvärd när det gäller sjukskö-
terskeutbildning och dess lärarfunktioner. Lärarsubjekt möjliggörs, iscensätts 
och styrs utifrån det som inom tolkningsrepertoaren förstås som logiskt, 
effektivt och meningsfullt. 

Subjekt och makt 
För att få syn på subjektspositioner behöver vi titta närmare på hur diskursen 
producerar subjekt och plats för subjektet utifrån diskurser och historisk 
kontext.110 Subjektet blir till i en diskursiv, social och praktisk ordning. Uti-
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från subjektets position skapas kunskap och meningsfullhet då subjektet 
positionerar sig utifrån den plats som diskursformationen erbjuder som mest 
lämplig, logisk och effektfull.111 Subjektet skapar meningsfullhet genom att 
identifiera och subjektivera sig med en position utifrån normer och regler. 
Därmed blir subjektet diskursens uttryck för makt och vetande. Subjektet blir 
till successivt, skapas och återskapas genom praktiker, i ett ständigt på-
gående förlopp.112 Subjekten varierar över tid, i en konkret situation kan det 
verka som att styrandet av subjektet förutsätts utifrån något naturligt hos de 
som ska styras, exempelvis karaktär, motivation eller intresse.113 Förutom att 
makt är relationellt och därmed inte kan lokaliseras till en specifik aktör, är 
subjektet en makteffekt, ett resultat av sociala praktiker; maktpraktiker.114 
Utifrån styrningsmentaliteten sker en politisk objektifiering av subjektet i en 
specifik diskurs inom olika maktpraktiker och genom olika tekniker. Subjek-
tets självreglering skapas genom självreflektion.115 Makt och vetande är en 
del av hur och på vilka sätt subjekt objektiveras.  

I subjektens eget sökande efter ett Jag, som förväntas vara dolt, blir exper-
ter, exempelvis forskare och myndigheter, de som tillhandahåller nya ord-
ningar för subjektet att underkasta sig i sökandet efter Jaget.116 Det handlar 
om vilka subjektspositioner människan tar till sig för att styra sig själv. 
Skapandet av subjektet är såväl individuellt som kollektivt, genom att identi-
fiera sin subjektsposition och kollektiva tillhörighet situeras identiteten i 
förhållande till andra.117 Detta förhållningssätt till makt, social praktik och 
subjekt kan beskrivas på följande sätt: 

Eftersom subjektet är en del av problematiken kan man inte referera en prak-
tik till ett subjekt, utan bara en praktik till en praktik och en handling till en 
handling. Vad maktanalysen därför kommer att fokusera kring är en handling 
på en handling på en handling. Maktförhållanden definieras som handlingsätt 
eller praktiker vilka inte agerar direkt på andra subjekt eller aktörer, utan på 
andra aktörers handlingar eller praktiker. Det är inte en fråga om att förneka 
att subjektet utövar makt, utan det gäller att se att de samtidigt själva är mål-
tavlor för maktutövanden… [makt är] något operativt, något som producerar. 
Makt producerar ´realiteter´. Den producerar ´sanningar´. Den producerar ob-
jekten och subjekten varom man vill veta något. Den producerar sanningsri-
tualer och subjektivitetsformationer. Individen, det moderna subjektet, och 
den kunskap som kan erhållas om henne tillhör denna produktion.”118 
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Subjekt, sociala praktiker och makt som verktyg och effekter är samman-
bundna, påverkar varandra och skapar nätverk och relationer av makt, utifrån 
vilka formering av olika subjekt kan synliggöras.  

Exempel på makttekniker för styrning är samarbete och konsensus. Styr-
ning och individens samarbetsvillighet kan exemplifieras med att befolk-
ningens liv framställs som en politiskt viktig angelägenhet (bio-makt). 
Denna maktform och den kunskap den bygger på har som mål att admini-
strera fysiska kroppar och styra såväl individer som en hel befolkning. Att 
individer såväl som kollektiv betraktas som befolkningens liv innebär och 
sanktionerar behov av analys, övervakning och kontroll. Detta efterfrågar 
och skapar nya tekniker och behov av vetande för styrning.119 Exempel på 
denna maktteknologi, som en form av styrningsmentalitet, är styrning av hur 
och vad vi bör eller inte bör äta, dricka eller hur vi behöver röra våra fysiska 
kroppar gällande såväl befolkning, grupper, som individer. Men styrningen 
gäller även vad vi, utifrån det som anses vara viktigt och sant vetande, också 
oupphörligt bör sträva efter att veta och kunna mer om, för att göra egna och 
goda val av handlingar. Detta innebär i sin tur ett ständigt behov av att ny 
kunskap produceras i syfte att kunna behålla eller erhålla hälsa. Individuell 
mätning av fysiska värden, screening av kollektiv och bekännelsen av egna 
eller kollektivs tillkortakommanden är exempel på kontrollerande tekniker. 
När det gäller exempelvis folkhälsa är målet ett bättre samhälle och ökad 
jämlikhet och analys av styrningsmentalitet i styrdokument och statliga ut-
redningar visar på en normaliserande och disciplinerande styrning.120 I slutet 
av 90-talet är prioritering centralt i hälsopolitiken och det uttalade perspekti-
vet är att människor inte ska särbehandlas utifrån sina levnadsvanor, ex. 
rökning och inaktivitet, det ska inte avgöra rätten eller tillgången till vård. 
Den styrningsmentalitet som efterfrågat och uppmuntrat vissa föreställningar 
och värderingar, om i vilken grad alla ska och har rätt till att behandlas 
lika121, är i dag en diskursivt etablerad styrning avseende prioritering av 
människors rätt till och behov av vård. 

Subjekt och moral 
För att nå ett visst syfte eller mål i avsikt att styra ett område, initieras vissa 
beteenden, som i sig ska efterfråga och uppmuntra önskvärda självstyrande 
beteenden hos individen; conduct of conduct.122 Begreppet conduct innebär 
att styra och aktiverar en moralisk innebörd genom användandet av ”to con-
duct oneself”, att styra sig själv. Detta medför en förväntan att välja ett lämp-
ligt sätt att formera, inordna och styra sig själv som ett specifikt subjekt, i en 
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viss kontext och situation. Termen appellerar till och definierar det önsk-
värda självstyrande beteendet, exempelvis ett kompetent beteende, och an-
svaret för handlingarna förläggs på så sätt till det handlande subjektet.123 I 
syfte att möjliggöra styrning objektiveras subjektet utifrån det som för sub-
jektet kan och förväntas uppfattas som något rationellt och logiskt. För att 
styrningen ska kunna fungera behöver den därför vara överförbar till indi-
vidnivå. Detta förutsätter frihet för individen att själv välja mellan olika be-
teenden och på så sätt vara medskapande i sin egen styrning och formerandet 
av sig själv som ett självständigt subjekt.124 Hur effektiv styrningen är utgörs 
av graden av överförbarhet mellan makt, kunskap och hur vi tänker. Styrning 
på distans fungerar utifrån i vilken utsträckning individen finner önskvärda 
beteenden och subjektspositioner som logiska, lämpliga och effektiva, för 
såväl sig själv som för samhället i stort.125 Styrningen ska för subjektet upp-
fattas som funktionell och subjektet ska i sin fria vilja välja beteende och 
vara medskapande av det önskvärda, det rationella och det logiska som är 
såväl lämpligt som effektivt för individ och samhälle.  

Subjektets moraliska ansvar för sina val och handlingar innebär att sub-
jektet aktiverar en egen styrning av sitt beteende och anpassar sig utifrån 
förväntningar på subjektspositionen, vilket i sin tur uppmuntrar vissa bete-
enden. Såväl auktoriteter, kollektiv som individer reglerar sig själva genom 
att söka kontroll eller inflytande utifrån vad som i en viss kultur eller kontext 
är moraliskt förväntade och rationellt sanktionerade beteenden.126 Styrningen 
förutsätter ett aktivt handlande subjekt, som i samarbetsvillighet ständigt 
söker mer vetande om det som är fokus för styrningen.127 I avhandlingen 
fokuserar jag hur kliniska adjunkter kan styras och hur de kan styra sig 
själva. Foucault formulerar begreppet pastoral makt när det gäller övervak-
ning och efterfrågandet av önskade beteenden för såväl befolkning som indi-
vider. Målet för styrningen är subjektens egen vilja till och kontroll av sin 
egen produktion av ”anspråkslöshet, medmänsklighet, lojalitet, arbetsamhet, 
samarbete och hederlighet”.128 Foucault beskriver framväxten av bekännelse-
tekniker, där en individuell nivå, i termer av individens sinne och kropp, 
vävs samman med ett generellt tal om såväl samhälle som mänskligheten:  

… åtminstone sedan medeltiden har de västerländska samhällena räknat be-
kännelsen till de viktiga ritualer som skall producera sanning”… Man bekän-
ner – eller man tvingas bekänna. Om bekännelsen inte kommer spontant eller 
ur en inre drift, tvingar man fram den; man spårar upp den i själens gömslen 
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eller pressar fram den ur kroppen… Människan i Västerlandet har blivit ett 
bekännelsedjur.129 

Bekännelsen utgår från människans behov att berätta och lyssna, att genom 
självrannsakan nå fram till en sanning. Foucault menar att bekännelsekravet 
är så djupt rotat i oss att vi inte längre ser det som en tvingande makteffekt. 
Han beskriver bekännelsen som en egen diskurs för produktion av sanning 
och att vi ser bekännelsen som något naturligt och frigörande. Sanning för-
stås vanligtvis som en produktion av frihet och inte som ett resultat av makt, 
men Foucault vill visa på hur produktion av sanning styrs utifrån komplexa 
maktförhållanden. I detta perspektiv är bekännelsen ett exempel på en sty-
rande och disciplinerande makteffekt då bekännelsen genomförs i ett makt-
förhållande som förutsätter en lyssnare, en lämplig situation och den egna 
önskan att bekänna. Makten innehavs av den som lyssnar och tiger, inte av 
den som talar.130 I det avslutande kapitlet återkommer jag till bekännelsen 
som teknik då lärarna iscensätter sin funktion. 

Exempel på styrningsmentalitet i form av teknologier, styrande tekniker 
och språkets diskursiva funktion är etablerandet av en specifik lärande era, 
livslångt lärande, informationsålder, lärande kulturer och kunskapsekono-
mier.131  Genom dessa begrepp och de antaganden de bygger på, förskjuts 
fokus från det sociala till ekonomi, från det kollektiva till det individuella, 
från rättigheter till val, från anställning till anställningsbarhet och från att 
söka mening i att arbeta till att söka mening genom arbete. I syfte att stödja 
en specifik ekonomisk ordning skapas på detta sätt speciella och starka 
maktrelationer, utbildningsinstitutioner fokuserar livslångt lärande och ar-
betsplatser betecknas som lärande organisationer. Talet om ett informations-
samhälle och globaliseringen bidrar till föreställningen om livslångt lärande 
och att en människa under sitt liv förutsätts kunna arbeta med många olika 
saker och byta yrke flera gånger i livet.132  

Olika tekniker skapas för viss styrning, vilka i sin tur återskapas av indi-
viden utifrån en fungerande styrningsmentalitet.133 Styrning i form av styr-
ningsmentalitet synliggörs utifrån vad som, i form av en teknik eller strategi, 
avser att fylla en viss funktion i en social praktik.134 Som exempel kan näm-
nas lärarstudenter, de skolas in i en viss diskurs om hur en lärare förväntas 
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vara.135 Rådande normer för lärarsubjekt reproduceras och utmanas då lärar-
studenter framställs som fria individer som kan förverkliga sina drömmar, 
men samtidigt disciplineras och styrs de därmed utifrån föreställningar om 
ett personligt, flexibelt och självständigt lärarsubjekt. Målet med utbildning-
en blir då främst att få ett arbete och det rätta yrkeskunnandet.136 Detta kan 
jämföras med hur patienten, som subjekt i en medicinsk diskurs i kombina-
tion med en rättighets- och ekonomiskt grundad marknadsdiskurs, förväntas 
gå från en position som patient till en position som aktiv kund.137 Denna 
kund uppmuntras såväl som förväntas kunna värdera och ta ställning till 
hälso- och sjukvårdens marknadsanpassade så kallade erbjudanden.138  

Ett annat exempel som aktualiseras i denna avhandling är reflektion. Re-
flektion kan förstås som ett uttryck för en styrningsmentalitet som bygger på 
övervaknings- och bekännelsetekniker139 och används som medel för styr-
ningen för att identifiera och kontrollera sjuksköterskors personliga tankar 
och uppfattningar.140 Reflektion styr och formerar det som är en önskvärd 
sjuksköterska och bör därför inte betraktas som något neutralt eller opolitiskt 
utan som en styrande diskursiv praktik.141 Styrningsmentalitet inom sjukskö-
terskeutbildning kan synliggöras som en normerande diskursiv social praktik 
som syftar till att skapa och efterfråga specifika studentsubjekt utifrån själv-
styrt lärande i ett spänningsfält mellan empowerment och autonomi.142 

Kunskap och makt i utbildning och forskning 
Läroplansteori (curriculum theory/curriculum studies), med rötter i utbild-
ningssociologin är ett kunskaps- och forskningsfält med fokus på att söka 
förståelse för utbildning i relation till rådande samhällssituation. Det innebär 
att betrakta samhället i såväl ett historiskt som nutida perspektiv samt söka 
förståelse för dominerande politiska ideologier och utbildningsfilosofiska 
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trender.143 Fältet rymmer såväl innehållsfrågor som filosofiska, kulturella 
och samhällsvetenskapliga utgångspunkter för läroplaner, som kunskap om 
utbildning som process, dess mål, innehåll och metodik.144 Inom läroplans-
teorin finns den didaktiska traditionen, Durkheim respektive Frankfurtsko-
lan, och den amerikanska curriculum-traditionen, med centrala gestalter som 
John Dewey och Franklin Bobbitt.145 I Sverige lanserades begreppet läro-
plansteori främst av Urban Dahllöf utifrån organisatoriska ramar, undervis-
ningsprocesser och utfall samt av Ulf P Lundgrens ramfaktorteoretiskt grun-
dade teoretiska och historiska frågor med fokus på språket och kulturell re-
produktion.146 Lundgren beskriver läroplansteori utifrån tre nivåer: den histo-
riska utvecklingen och dess påverkan på filosofiska och epistemologiska 
beslut avseende mål och kunskap för utbildning, styrning av utbildning i 
form av styrdokument utifrån politiska intentioner och aktuell forskning 
samt hur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan belysa själva undervisnings-
processen.147 Utifrån begreppets omfattande innehåll har en kritisk samhälls-
orienterad forskning omkring styrning och organisering av utbildning möj-
liggjorts.148 Läroplansteori kan på detta sätt förstås utifrån tre centrala fråge-
ställningar: hur formuleras mål för utbildningen?, hur väljs kunskap för lä-
rande samt hur utvecklas metoder för att lära ut?149 En läroplanskod utgör de 
grundläggande förutsättningar som består av en historisk och social kontext. 
I relation till ämnet för denna avhandling aktualiseras det Lundgren benäm-
ner en rationell läroplanskod där pedagogik förstås i termer av tillämpning 
och en läroplanskod som karaktäriseras av ett filosofiskt perspektiv på hand-
lingars och påståendes praktiska konsekvenser, ett individfokus och en för-
ståelse av att det finns logisk koppling mellan utbildningspolitik och veten-
skap.150  

Avhandlingens forskningsfrågor: vilka problem är det som denna nya lä-
rarfunktion ska lösa?, hur ska problemet lösas?, vad blir effekten av detta? 
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och hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktionen? är didaktiska frågor 
och utgör ett bidrag inom det läroplansteoretiska forskningsfältet. Kritisk 
granskning av styrning och organisering av sjuksköterskeutbildning och 
lärarfunktionen klinisk adjunkt är i fokus och analyseras exempelvis utifrån 
Högskoleverkets utbildningspolitiska texter, vetenskapliga texter, samtal 
med kliniska adjunkter och deras organisatoriska avtal och arbetsbeskriv-
ningar. Avhandlingen har en diskursiv teoretisk och analytisk ansats där 
språket är en konstituerade och reproducerande del av det diskursiva hand-
lingsutrymmet. Förutom subjektsposition är ideologiska dilemman och tolk-
ningsrepertoarer centrala begrepp i avhandlingen. Avhandlingens syfte, frå-
geställningar och centrala begrepp sätts här i relation till några olika före-
kommande diskursiva formationer på den utbildningspolitiska arenan och 
från vetenskapssamhället i ett visst historiskt skede, vilket motiverar och är 
konstituerande för den nya lärarfunktionen klinisk adjunkt.  

Utbildningssystem upprätthåller och förändrar diskurser och förbinder på 
detta sätt kunskap och makt.151 Utbildningens område utgör en kamp om 
kunskap och makt då utbildning ingår i sociala, ekonomiska, kulturella, teo-
logiska och politiska samhälleliga system.152 Högre utbildning är en instans 
för konstruktion och spridning av kunskap - en västerländsk, officiellt accep-
terad rationell kunskap: 

… behind any particular body of accepted knowledge are the definitions, the 
boundaries, established by those who have held power. Certain people have 
had that power to determine what has counted as “valid” knowledge – largely 
those who are white, Western, and for the most part, male…//… the forms of 
knowledge…//…are almost exclusively based in rationality.153 

Formell utbildning är bärande både genom att det finns ideologier om ut-
bildning, men även att utbildning också vanligtvis är en process inom vilken 
en eller flera specifika ideologier överförs.154 I diskurser används ord och 
begrepp som är ideologiskt, kulturellt och historiskt tillgängliga och diskur-
ser rymmer och reproducerar således ideologier.155 Liedmans beskrivning av 
hur ideologibegreppet kan definieras får här ytterligare belysa ideologiers 
bärande kraft för hur vi tänker, talar och därmed handlar: 

Ideologin står … i intimt samband med den sociala, politiska och ekonomiska 
verklighet i vilken vi lever. Den manifesteras på olika sätt, genom skriftliga 
dokument – alltifrån ambitiösa teorier till kåserier – eller andra typer av re-
presentationer. Men dess grund är latent, fördold; det är det nätverk av tanke-
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Curriculum Studies 28 (1), 1-35. 
153 Cervero et al (2001:155). 
154 Michael Billig, Ideological dilemmas. A social psychology of everyday thinking. (Sage: 
London, 1988). 
155 Potter och Wetherell i Wetherell et al (2001a); Billig (2001). 
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banor och skenbara självklarheter som alltid är utgångspunkten för våra över-
tygelser och som hämtar sin näring i det liv vi lever och den verksamhet vi 
utövar. I den latenta, icke uttryckta ideologin finns en spontan bild av verk-
ligheten. På denna grund timras de manifesta ideologierna som, fullt utveck-
lade, både utsäger vad som är sant och vad som är gott eller värdefullt och 
vad som på den grundvalen bör göras. 156 

Ideologier kan vara såväl synliga och uttalade, som underförstådda och delar 
av det vi i vår vardag tar för givet och förstår som verkligt. De är en del av 
hur vi tänker, vad vi upplever som självklart och vad som uppfattas som 
sant, normalt, värdefullt och genomförbart. Berättelser och metaforer är 
medkonstruerande vid olika versioner av verkligheten och uppnår legitimitet 
utifrån det de åstadkommer: 

... where to begin and where to be based are the fundamental questions in a 
world in which power is about whose metaphor brings worlds together.157 

… narratives define what has the right to be said and done in that culture in 
question, and, since they are themselves a part of that culture, they are legiti-
mated by the simple fact that they do what they do.158 

Berättelser och metaforer kan på detta sätt beskrivas som diskursiva resurser 
i vårt tal om verkligheten.  

Kunskapens nytta och samverkan 
Vad finns det då för berättelser och metaforer om kunskap i dag? Jean-
François Lyotards förståelse av hur kunskap skulle komma att betraktas i ett 
framväxande informationssamhället utifrån att samhället datoriserats, är 
något som i dag präglar talet om kunskap: 

Både bildningsidén och upplysningsfilosofernas föreställning om ett segrande 
förnuft i historien hänför han [Lyotard] till historiens stora, orimliga 
metarécits eller metaberättelser, varigenom alla de otaliga småberättelserna 
som utgör den mänskliga historien läggs till rätta i ett meningsfullt mönster. 
Varje öde, varje händelse får sin innebörd genom metaberättelsen…//… En-
ligt Lyotard har i nutiden, i den postmoderna epoken, dessa meningsskapande 
konstruktioner [förnuftets seger i historien, mänsklighetens stora bildnings-
process samt världsreligionernas centrala frälsningshistorier] visat sig ohåll-
bara. Det är fruktlöst att tala om en fortgående mänsklig bildning när kun-
skapen allt mer består av ett enormt elektroniserat arkiv där de enskilda 
styckena vetande utgör varor på en marknad.159 

                               
156 Liedman (1997/2010:277). 
157 Cervero et al (2001:61). 
158 Referens till Lyotard, I Cervero et al. (2001: 66-ff). 
159 Liedman (1997/2010:19). 
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I sin bok The postmodern condition från slutet av 70-talet förutspår Lyotard 
att kunskap kommer att betraktas som något utanför människan, utifrån en 
nyttofunktion - det som är effektivt och har ett syfte kommer att betraktas 
som sant. Han delegitimerar på detta sätt metaberättelser, speciellt den stora 
berättelsen om bildningsidealet; exempelvis kunskap som frigörande eller 
kunskap som en del av det klassiska bildningsidealet160. Istället blir de små 
och lokala berättelserna allt mer centrala, vi relaterar till dem och betraktar 
dem som naturliga utgångspunkter för vårt tänkande om kunskap och utbild-
ning.161  

Men allt som vi tänkt och förhållit oss till sedan tidigare ska inte betraktas 
som oviktigt, ersatt eller borta för alltid. Idéer har kraft att kvarstå som för-
nuftiga och meningsfulla utifrån att vi känner igen dem från vårt eget tän-
kande och vårt tänkande grundas i såväl gamla berättelser som nya och mer 
lokala berättelser.162 När det gäller exempelvis utbildningsinstitutioner besk-
rivs idéers seghet som frusna ideologier. Trots att såväl idéer som regelverk 
förändras och reformer genomförs är institutioner till sin karaktär mot-
ståndskraftiga. Gamla idéer lagras och blandas upp med det nya, en institut-
ion bär med sig sin egen historia.163 I våra sociala praktiker blandas på detta 
sätt nya och gamla idéer utifrån vad vi betraktar som sant och aktuellt till-
sammans med det som reproduceras genom synliga och osynliga institution-
ella regelverk, normer och traditioner. Då samverkan mellan olika institut-
ioner, med den kliniska adjunkten som ett exempel, drivs fram som allt vik-
tigare, är det troligt att olika institutioners historiskt och kulturellt förankrade 
ideologier krockar. Såväl inom som mellan organisationer finns konkurre-
rande värdesystem och tolkningsramar.164 För att uppnå legitimitet hänvisas 
till yttre informella och formella förhållanden och värderingar.165 Våra olika 
strävanden möts i det vi vill betrakta som ett gemensamt modernt synsätt på 
vad såväl forskning som utbildning har för samhällelig funktion. Diskurser 
innehåller och stödjer således vissa berättelser, vilka bidrar till att formera, 
upprätthålla, reproducera och utmana diskurser.  

Idealet om kunskapens nytta bärs fram av bland annat universitet, myn-
digheter, organisationer och företag. Denna ordning skapar och efterfrågar 
även nya aktörer på den kunskapsekonomiska marknaden:  
                               
160 Se ex. Gustavsson (2009:104-ff), jmf. Liedman (1997/2010:392-ff) och Karin Jonnergård, 
Elin K. Funck & Maria Wolmesjö (red), När den professionella autonomin blir ett problem. 
(Växjö University Press: Växjö, 2008:187) som skriver om att idén om vetenskapen som 
ursprung och verktyg för utvecklandet av en bättre värld inte längre existerar som metaberät-
telse. 
161 Liedman (1997/2010:50-ff). 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Mats Alvesson, Kommunikation, makt och organisationer. (Nordstedts Juridik AB: Stock-
holm, 2002/2009:43-ff). 
165 Ulf Elg & Karin Jonnergård, Included or excluded? The dual influences of the organiza-
tional field and organizational practices on new female academics. Gender and Education, 22 
(2), 2010:209-225. 
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…”kunskapsintermediärer”, som rör sig mellan olika typer av organisationer 
och som fungerar som mäklare mellan olika kunskapsintressen för att skapa 
samverkansytor mellan organisationer och aktörer med skilda norm- och be-
löningssystem…//… [de ska] bereda vägen för ömsesidigt lärande och ömse-
sidig anpassning…//… och sammanföra kunskapsutveckling och praktisk 
handling.166  

För dessa aktörer är målet att såväl skapa som utöka samverkan i syfte att 
minska besvärande skillnader mellan olika organisationers kulturella och 
historiskt förankrade synsätt och vanor. Lärande och kunskapsutveckling är 
honnörsord som ska synliggöras i en gemensam praktisk handling. Citatet 
ovan är formulerat i ett kunskaps- och forskningspolitiskt sammanhang utan 
syfte att identifiera vare sig specifika organisationer eller professioner utifrån 
funktionen som kunskapsmäklare. Ett exempel är inrättandet av ”kommun-
doktorander som brobyggare mellan forskning och praktik”.167 Det är påfal-
lande likt hur den kliniska adjunktens arbete och funktion skulle kunna besk-
rivas. Den i dag ständigt ökande efterfrågan och nyttjande av vetenskaplig 
kunskap och vetenskapsbaserad teknik kan också exemplifieras med evi-
densrörelsen.168 Inom Västvärldens hälso- och sjukvård har sedan 90-talet 
Evidensbaserad Medicin (EBM) fått stor spridning och med tiden erhållit 
hög status.169 Denna rörelse bygger på specifika former av kunskap, där vissa 
beslut baseras på data och andra beslut baseras på resultat utifrån vetenskap-
liga metoder. Oavsett grund för det som formuleras som kunskap, finns ris-
ken att det som omnämns som evidensbaserad kunskap undgår kritisk 
granskning.170  

Högskoleverket har sedan år 2000 uppdraget att granska den högre ut-
bildningens kvalitet och begreppen högskolemässighet och bildning används 
som markörer för utbildningens kvalitet. Högskoleverket skriver bland annat 
att bildning kan relateras till lärosätenas syfte att ”fördjupa kopplingarna 
mellan teori och praktik”, ”göra högre utbildning och forskning mer tillgäng-
lig” och ”mer verklighetsnära”171. Lärande är 2000-talets bildningsbegrepp 
eftersom bildningstanken och bildningsbegreppet är något svårt att såväl 

                               
166 Benner (2009:40-ff). 
167 Sveriges Kommuner och Landsting, Forskning i kommunens tjänst. Kommundoktorander 
som brobyggare mellan forskning och praktik. (SKL: Stockholm, 2008a). 
168 Ingemar Bohlin, Evidensbaserat beslutsfattande i ett vetenskapsbaserat samhälle: Om 
evidensrörelsens ursprung, utbredning och gränser. Nationell workshop om evidensbaserad
praktik, Göteborg, maj 2008. 
169 Bohlin (2008); ex. Sveriges Kommuner och Landsting, Kunskapsbaserad ledning, styrning 
och utveckling inom hälso- och sjukvården. (SKL: Stockholm, 2006). 
170 Bohlin (2008). 
171 Högskoleverket, Bildning i högre utbildning – en översikt med exempel från 34 lärosäten. 
Högskoleverkets rapportserie 2002:35 R. (Högskoleverket: Stockholm, 2002:9). 
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fånga som definiera inom högre utbildning.172 Bernt Gustavsson skriver om 
denna förändrade syn på utbildning och kunskap:  

Ekonomins och teknologins betydelse ökar inom varje område, liksom me-
dias makt över vår världsbild. En omvälvande förändring sker samtidigt av 
utbildningssystem och skola och därmed markant förändring av själva synsät-
tet på, inte bara kunskap och demokrati, utan även på människa och sam-
hälle.173 

Ekonomins och teknologins betydelse bidrar till att kunskap på ett okritiskt 
sätt reduceras till ett medel för en effektiv utveckling och de ideala målen 
formuleras istället som krav på effektivitet och resultat.174 Staten marginali-
serar den akademiska kunskapens bildande värden till fördel för ekonomiska 
värden, forskning kommersialiseras och lärosätenas autonoma roll såväl som 
akademiska frihet försvagas.175 Det alltmer dominerande ekonomiska och 
globala perspektivet på akademisk kunskap och utbildning kritiseras utifrån 
perspektivet att kunskap även är bildning.176 Diskursen om det klassiska 
universitetet formeras som en motdiskurs, utifrån konkurrens från andra 
diskurser, då bildningsidealet ifrågasätts och makten att definiera episteme, 
legitimitet att definiera och lösa problem, har förskjutits till aktörer utanför 
det akademiska systemet.177  

Sammantaget visar detta på hur motsägelsefulla krav ställs i form av läro-
sätens självständighet jämfört med att de är politiska instrument samt målet 
om elituniversitet jämfört med en utbildning för alla. Ytterligare krav är an-
ställningsbarhet och integrering med arbetsmarknaden, krav på företagsfi-
nansiering och samproduktion tillsammans med talet om autonomi och kri-
tisk distans. Ideal för styrning178 kombineras med de kollegiala system som 
är centrala för att vidmakthålla kvalitet i såväl utbildning som forskning 
samtidigt som bildningsdebatten aktualiseras och lyfts alltmer.179 Detta är 

                               
172 Högskoleverket, Att fånga bildning. Högskoleverkets rapportserie 2009:24 R. (Högskole-
verket: Stockholm, 2009). 
173 Gustavsson (2009:15). 
174 Gustavsson (2009:16). 
175 Dzin (2009:223-ff). 
176 Ex. Liedman (1997/2010); John Bowden & Marton Ference, The university of learning: 
beyond quality and competence. (Routledge Falmer: London, 2004); Gustavsson (2009); Dzin 
(2009). 
177 Fransson & Jonnergård (2009:21–44). 
178 New Public Managment (NMP) som under de senaste tre decennierna varit en styrnings 
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Liedman i Lindh & Sundeen, (2010:15–36); Gustavsson (2009). 
179 Lindh & Sundeen (2010:10); Liedman i Lindh & Sundeen (2010:20-ff), där exempelvis 
Bolognamodellen nämns som ett verktyg för att skapa en effektiv, enhetlig och jämförbar 
universitetsvärld, se även Mats Benner i Lindh & Sundeen (2010:29–56); Kerstin Sahlin i 
Lindh & Sundeen (2010:37–56). 
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viktiga motsägelsefulla politiska instrument som utgör förutsättningar för 
iscensättandet av kliniska adjunkter och vem som kan skapa det på bästa sätt. 

Upplysningsidén, som formades under senare delen av 1700-talet och kan 
sägas vara förhärskande än i dag, kan förstås som forskares privilegium och 
ansvar att utifrån tillgängliga medel söka påverka hur vi människors tänker 
och resonerar om verkligheten:  

I vetenskapssamhället finns föreställningen om att till vetenskapsidkarnas 
främsta uppgifter hör att till alla människor föra ut nya insikter om den veten-
skapliga världsbilden och dess konsekvenser för etik, politik osv. Upplys-
ningstiden präglades av tro på rationalitet, kunskapstillväxt och medborgerlig 
frihet.180 

Upplysningsidén grundas i en tro på förnuftet, ett framstegstänkande och ett 
antagande om att kunskap gör oss fria och lyckliga.181 Detta bygger också på 
föreställning om att vetenskap och dess företrädare äger förmågan att skilja 
mellan vad som är sant och falskt.182 Ideologier förbinder påståenden om 
verkligheten med värderingar och normer och har på detta sätt betydande 
verkningar för hur vi talar om såväl vetande, teori och praktik. Vetenskaplig 
specialisering, såväl som integrering, är dominerande idéhistoriska föreställ-
ningar. Teorier syftar till att systematisera såväl som slå bryggor mellan tidi-
gare åtskilda områden. Sven-Eric Liedman menar att vi använder vetenskap-
ens ideologiska funktion i betydelsen att forskning stödjer, ifrågasätter eller 
underminerar idéer om verkligheten (förutom fokus på produktionsutveckl-
ing och verksamheters effektivitet). Alla vetenskaper har en ideologisk ef-
fekt oavsett om en idé förstärks eller kritiseras. Utifrån vetenskaplig teori 
och dess sammanhang ges ofta specifika råd om vad som bör göras i den 
verksamhet som är i fokus. De konsekvenser vetenskap har innebär att be-
greppet praktisk får flera betydelser innefattande såväl etik som teknik 
(Aristoteles) och hur något är både lönande och effektivt.183 Människors 
handlingar tenderar att i allt större utsträckning betraktas som ett uttryck för 
en viss teknik. På detta sätt glider betydelsen mellan praktik, teknik och hur 
verkligheten exemplifieras.184 Forskares debatter och fokus på utvecklandet 
av pedagogiska modeller och tekniska uppfinningar gällande integreringen 
av teori och praktik i sjuksköterskeutbildning är i denna studie ett konkret 
exempel på detta. Kunskap och lärande kombineras med teknisk utveckling, 
vilket i sig associeras med framsteg och en modern framtidsinriktad strävan. 
Tekniken förväntas också kunna sammanföra etiska värderingar, utföra visst 
tänkande åt oss och därmed vägleda praxis, dvs. visa på bästa möjliga hand-

                               
180 Liedman (1997/2010:597, jmf. s. 310). 
181 Ibid., s. 41-ff; 472. 
182 Ibid., s. 287. 
183 Ibid., s. 277-ff. 
184 Ibid., s. 291. 
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lingar. Variationerna av vad som kan kallas verkligt och hur verkligheten 
kan beskrivas utökas. 

Synen på kunskap och utbildning har genomgått drastiska förändringar 
under senare decennier, från kunskap som ett personligt värde till kunskap 
som en ekonomisk vara, och från bildning för en elit till massutbildning. I 
kapitel fem aktualiseras detta i form av en debatt om makt, legitimitet och 
status för forskare och deras resultat. Inom diskursen om akademisering och 
högskolemässighet förs en kamp om vilken verklighet och kunskap som är 
sann, dess verklighetsbeskrivningar och olika former av kunskap. Det hand-
lar även om behovet av och nyttan med olika teoretiska perspektiv och peda-
gogiska modeller, där den kliniska adjunkten är en av dessa modeller, samt 
om och hur en forskarposition är legitim och vem som har rätt att göra an-
språk på den.  

Läraren och professionalisering 
De utmaningar lärarutbildningen står inför formuleras med utbildningspoli-
tiska utgångspunkter i ett tal om globalisering, livslångt lärande och kun-
skapssamhällets framväxt.185 Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och posit-
ionen som ledande kunskapsnation tryggas.186 Fokus för utbildning är att lära 
människor att lära, vilket också är en självklar förmåga hos lärarna själva. 
Lärarutbildningens uppgift är att forma ett visst lärarsubjekt som personifie-
rar de utbildningspolitiska ideal som råder i samhället. Lärares förmåga till 
dialog och samverkan är central och det som efterfrågas är flexibla, anpass-
ningsbara och ansvarstagande medborgare187, vilket således kräver en viss 
typ av lärare188.  

Talet om lärare som ett kollektiv har över tid förskjutits till ett tal om lära-
ren som individ.189 Dagens utbildning förutsätter och efterfrågar aktiva, 
självstyrande och engagerade lärare som både ska vilja och kunna utföra det 
som förväntas av dem, av såväl andra som av dem själva.190 Lärarstudenter 
skolas in i vissa diskurser om hur en lärare ska vara genom att lärarstudenter 
framställs som fria individer men disciplineras och styrs utifrån normen att 
inskaffa det rätta yrkeskunnandet och subjektivera sig som flexibla och 
                               
185 Dahlstedt (2009). 
186 Ibid. 
187 Kenneth Hultqvist, The future is already here – as it always has been. The new teacher 
subject, the pupil, and the technologies of the Soul, i Thomas S. Popkewitz (red.), The future 
is not what it appears to be. (HLS: Stockholm, 2006:43-ff), jmf. Andreas Fejes, European 
citizens under construction: The Bologna process analysed from a governmentality perspec-
tive. Educational Philosophy and Theory, 40 (4), 2008a:1469-5812. 
188 Kenneth Petersson, Framtiden som styrning, i Sophia Lövgren & Kerstin Johansson (red). 
Viljan att styra. (Studentlitteratur: Lund, 2007).  
189 Owe Lindberg, Talet om lärarutbildning. Örebro Studies in Education 5, (Örebro Universi-
tet: Örebro, 2002). 
190 Kenneth Hultqvist & Kenneth Pettersson, Iscensättandet av samhället som skola, i Jens 
Berg (red.), Pedagogik. (Liber: Malmö, 2000). 
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självständiga lärare.191 Idén om livslångt lärande kombineras med vikten av 
att vetenskapligt förankra lärarutbildningen och idealet om den goda läraren 
och det goda lärandet.192 Det finns ett lärarideal som utgår ifrån idén om 
livslångt lärande, ett ideal som efterfrågar och formar aktiva, motiverade och 
kompetenta subjekt. Självstyrande tekniker som uppmuntras är autonomi, 
kritisk reflektion, valfrihet och eget ansvarstagande.193 Media framställer den 
goda läraren som professionellt stark och kompetent, läraren har förmåga att 
hantera eleverna väl och disciplinerat, gör skolan attraktiv, kan fastställa 
elevernas problem och har ett engagemang för sitt ämne.194 Berättelsen om 
den goda läraren kan vara en av de medföljande berättelser diskurser banar 
väg för och möjliggör. Vad som ska betraktas som normalt, utifrån hur det 
normala formuleras i bland annat skolans kunskapsmål, bygger på idéer om 
vad som är viktigt/oviktigt och intressant/ointressant. Detta bidrar till att 
såväl innesluta som utesluta individer eller kollektiv.195 Hur normalitetsbe-
greppet har använts för att definiera avvikelser från normen kan exemplifie-
ras i termer av det socialt anpassade barnet. Problembarnen jämförs med 
normen om barns goda utveckling vilket innebär en utestängning från sko-
lan.196 De svårigheter lärare kan behöva förhålla sig till och försöka balan-
sera är närhet jämfört med distans till eleverna, kollektiv rättvisa jämfört 
med individuella behov, styrning jämfört med elevernas självbestäm-
mande197 samt en spänning mellan effektivitet/nytta och ickemateriella och 
pedagogiska värden.198 Andra utmaningar för lärare att hantera är det egna 
deltagande och ickedeltagande i olika gemenskaper samt förmåga att se ar-
betets delar och helhet.199 Lärares förmågor att handskas med svårigheter 
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relateras till grad av erfarenhet (novis-expert)200, autonomi201 och påverkas 
av kollegiala normer202 och organisatoriska och institutionella kontexter203.  

När det gäller lärares funktion inom utbildning är professionalism en dis-
kursiv formation som uppmuntrar och efterfrågar vissa beteenden utifrån vad 
som betraktas som professionellt.204 Professionalisering är ett system för 
styrning205 då det möjliggör en konstruktion av olika idealtyper som bygger 
på olika sociala positioner med varierande organisatorisk och social status206. 
Dessa idealtyper kan exemplifieras med häxan, den vetenskapliga hjälten, 
organisatören och omhändertagaren.207 Styrande är också specifika föreställ-
ningar om kunskap, till exempel erfarenhetsbaserad och vetenskapsbaserad 
kunskap. Andra centrala aspekter är grad av autonomi som bland annat utgår 
ifrån föreställningar om traditionellt överordnad eller svårfångad kunskap 
och om målet är för kundens eller organisationens bästa. Olika former av 
lojalitet och etik associeras med olika idealtyper och legitimitet uppnås och 
möjliggörs utifrån förväntade traditionellt förankrade beteenden, kunskaps-
baserade beteenden och/eller organisatoriskt styrda beteenden.  

Dessa idealtyper kan i styrning kombineras i konstruktionen av en speci-
fik önskvärd profession. Professionalism bygger på vetenskaplig kunskap 
och professionaliseringsprocessen och utifrån detta ska vetenskaplig kunskap 
kunna översättas i praktiken. I sjuksköterskeutbildningen och yrkesverksam-
heten är målet kvalitetssäkring och evidensbaserad kunskap.208 Om förmågor 
och professionellt utförande kan mätas, görs de även möjliga för styrning.209 
Hybrida former av expertkunnande och organisatoriska förhållanden ökar 

                               
200 Hubert L. Dreyfus & Stuart E. Dreyfus, Expertise in real world contexts. Organizational
Studies 26 (5), 2005:779-792. 
201 Carola Aili, Lars-Eric Nilsson, Lennart G. Svensson & Pamela Denicolo, In tension 
between organization and profession. Professionals in Nordic public service. (Nordic Aca-
demic Press: Lund, 2007). 
202 Gunnel Colnerud, Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska 
konflikter i grundskolan. Inst. för Pedagogik och Psykologi, Linköpings Universitet. (HLS 
förlag: Stockholm, 1995); Karolina Parding, Upper secondary teachers creation of discre-
tionary power – the tension between profession and organisation. (Luleå University of Tech-
nology, Human Work Sciences: Luleå, 2007). 
203 Colnerud (1995); Sara Irisdotter, Mellan tradition, demokrati och marknad. En analys av 
lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket. (Lärarhögskolan i 
Stockholm, HLS Förlag: Stockholm, 2006). 
204 Karin Jonnergård, The witchcraft of professionalism: The attractiveness of ideal types of 
professions, i Monika, Kostera (red). Organizational olympians. heroes and heroines of Or-
ganizational myths. (Palgrave MacMillian: Hampshire, 2008:184-194). 
205 Nicholas Rose & Peter Miller, Political power beyond the state: Problematics of govern-
ment. British Journal of Sociology, 43 (2), 1992:173-205. 
206 Jonnergård (2008:191). 
207 Ibid: folkloristic/the witches, modernity/the scientific hero, late modernity/organizational 
man och disciplinary/the caretaker. 
208 Jonnergård (2008:191). 
209 Liisa Kurunmäki & Peter Miller, Modernising government: The calculating self, hybridisa-
tion and performance measurement. Financial Accountability & Management, 22 (1), 
2006:87-106. 
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stadigt inom såväl generella politiska trender i offentlig sektor som inom och 
mellan specifika grupper.210 I legitimerande syfte ska professionell kunskap 
uppvisas tillsammans med ett visst förväntat personligt beteende och kontroll 
över situation och kontext: 

…the profession must demonstrate professional competence that is dependent 
not only upon knowledge, but on personal conduct and control over the prac-
tice.211  

Myter och metaforer används som resurser för att upprätthålla profession-
alitet. Här finns myten om hjälten, den bygger i sig på myterna om tekno-
krati, ökad kompetens, säker kunskap, altruism, rationalitet och neutralitet.212 
Denna myt fungerar genom att hon anses kunna rädda de inblandade genom 
att omstrukturera eller avlägsna svåra eller hotande situationer. Den kliniska 
adjunkten omtalas inte explicit som en hjälte, men underliggande finns just 
förväntan att kliniska adjunkter med sin samlade och dubbla professionella 
kompetens och kunskap ska kunna undsätta både professionella och studen-
ter som befinner sig i det problematiska gapet. Den kliniska adjunkten kan 
förstås som den som ska förena idealtyperna den vetenskapliga hjälten, or-
ganisatören och omhändertagaren213. När de som innehar den hybrida pro-
fessionskonstruktionen klinisk adjunkt berättar om sitt arbete talar de om att 
de förväntas visa såväl högskolemässig kunskap, klinisk kompetens, admi-
nistrativa förmågor och egen förmåga att hjälpa och stödja andra i att inte-
grera teori och praktik.214  

I nästa kapitel redogörs för avhandlingens syfte, analysverktyg, material 
och genomförande. 

  

                               
210 Ibid., s. 103. 
211 Jonnergård (2008:189). 
212 Ibid., s. 186. 
213 Ibid., s. 191. 
214 Ex. Paula McGee, An evaluation of the lecturer-practitioner role in the independent health 
sector. Journal of Clinical Nursing, 7 (3), 1998:251-256; Melaine T. Fisher, Exploring how 
nurse lecturers maintain clinical credibility. Nurse Education in Practice 5 (1), 2004:21–29 
och mina samtal med kliniska adjunkter. 
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3. Syfte, analysverktyg, material och 
genomförande 

Fokus är att söka efter vad som karaktäriserar den diskursiva värld kliniska 
adjunkter är en del av och vilka sätt att vara och skapa meningsfullhet som 
möjliggörs. Detta sker genom att studera hur nuet och önskad framtid för 
sjuksköterskeutbildningen genom styrning formeras generellt utifrån exem-
pelvis politiska beslut eller vad myndigheter, hälso- och sjukvården eller 
lärosäten framhåller som viktigt och sant. Det innebär även att identifiera hur 
och på vilka villkor kliniska adjunkter möjliggörs, iscensätts, upprätthålls 
och traderas diskursivt på en kontextuellt situerad nivå.  

Foucaults teoretiska utgångspunkter om diskurser, makt och vetande215 är 
centrala för studiet av hur och på vilka villkor kliniska adjunkter formeras, 
upprätthålls och utmanas. Detta kan uttryckas som att se vad och vem som 
har maktföreträde vid formerandet av diskurser, definiera och problematisera 
diskurser216 samt att söka identifiera hur individer inordnas och underordnas 
olika sanningar och vilka subjekt som därmed möjliggörs och efterfrågas.217 
Den som talar positionerar sig genom och i diskursen och diskursen konstru-
erar subjekt och möjliggör mening genom tillgängliga sätt att vara för indi-
viden.218 Genom detta synliggörs makt och hur subjekt möjliggörs och vad 
de kan säga, göra och känna utifrån befintliga diskursiva resurser.219 

Syfte 
Syftet med avhandlingen är att beskriva introduktionen och iscensättandet av 
lärarfunktionen klinisk adjunkt som en ny lärarfunktion i svensk sjukskö-
terskeutbildning. Följande forskningsfrågor har varit vägledande: 

1) Vilka problem är det som denna nya lärarfunktion ska lösa?  
2) Hur ska problemen lösas?, dvs. hur argumenteras för lärarfunktion-

en? 

                               
215 Foucault (1976/2009); Foucault (1972/2002); Foucault (1971/1993); Foucault 
(1971/2008); Foucault (1974/1998).  
216 Wetherell, et al. (2001a:5-ff). 
217 Beronius (1991:90). 
218 Willig (2008:183). 
219 Ibid. 
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3) Vad blir effekten av detta? Denna forskningsfråga identifierar och 
belyser rådande tolkningsrepertoar, lärarnas möjliga subjektsposit-
ioner och ideologiska dilemman.  

a. Vilka diskursiva ramar iscensätts, utmanas och reproduce-
ras? 

b. Vilka kategorier av lärare möjliggörs och efterfrågas? 
c. Hur iscensätts lärarfunktionen av lärarna själva?  

4) Hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktionen? Denna forsk-
ningsfråga identifierar och belyser vilken tolkningsrepertoar som 
styr och iscensätts, lärarnas möjliga subjektspositioner och ideolo-
giska dilemman samt hur vi utifrån detta kan förstå hur lärarna styrs, 
upprätthålls och utmanas i sin lärarfunktion. 

Retorisk analys och analytiska begrepp 
I inledningen ville jag tydliggöra att jag utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv 
på hur relationen mellan makt och vetande kan synliggöras utifrån styrning 
och styrningsmentalitet. För att analysera hur lärarfunktionen klinisk adjunkt 
formeras och styrs har följande perspektiv på retorisk analys och analytiska 
begrepp använts. Mina utgångspunkter för analys och analytiska begrepp har 
jag hämtat från Michael Billigs retoriska socialpsykologiska perspektiv och 
Jonathan Potters och Margeret Wetherells diskurspsykologiska perspektiv, 
där fokus är hur språket används för att hantera det som står på spel. 

I Billigs retoriska perspektiv framhålls att varje fråga har två sidor220, vil-
ket synliggörs i argumentation, förhandlingar och motsättningar221. Subjekti-
vitet skapas genom subjektets attityder och ställningstaganden samt de reto-
riska positioner som användas som effektiva resurser i en argumentation i en 
specifik retorisk kontext.222 Det retoriska spelet innehåller såväl argument, 
motargument, plats och åhörare och argumentets mening kan inte separeras 
från sin kontext.223 Ett vi i en argumentation förutsätter exempelvis alltid ett 
de och argument och motargument får sin betydelse i den retoriska kontex-
ten. Om den retoriska kontexten förändras är det troligt att även argumenten 
förändras. Det kan till exempel förväntas att en klinisk adjunkts argumentat-
ion om sin lärarfunktion visar på olika ställningstaganden och attityder om 
diskussionen förs tillsammans med lärare inom lärosätets väggar eller till-
sammans med studenter eller handledande sjuksköterskor i klinisk verksam-
het. En diskussion inom vilken en viss position rättfärdigas behöver således 

                               
220 Michael Billig, Arguing and thinking. A rhetorical approach to social psychology. (Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1987/1996: 35. 
221 Ibid., s. 79. 
222 Ibid., s. 172-ff. 
223 Ibid., s. 119. 
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förstås inom den kontext där argumentationen förs, vilket kan synliggöras 
genom att i analysen fokusera vad som står på spel.224  

Språket har olika diskursiva funktioner; retorisk225, handlingsorienterad226 
och faktaskapande.227 Språkets diskursiva funktion på en retorisk nivå är 
exempelvis användandet av detaljer eller att tala om sig själv och andra på 
specifika sätt som avser att legitimera det som sägs.228 Att exempelvis hän-
visa till Högskoleverket och kravet på högskolemässighet eller att Vård 77-
reformen orsakat ett gap mellan teori och praktik är några sätt att avse att 
legitimera kliniska adjunkter som något självklart, logiskt såväl som nöd-
vändigt. Med hjälp av metaforer och beskrivningar av vad som betraktas 
som rätt eller fel, sant eller falskt, normalt eller onormalt kan olika hand-
lingsalternativ antingen sanktioneras, begränsas eller framställas som omöj-
liga.229 Att analysera metaforer och hur de används uttrycks av George 
Lakoff och Mark Johnsson som metaforikanalys. Metaforer används för att 
sätta ord på erfarenheter och fungerar genom att metaforiskt och språkligt 
benämna objekt, att ett ord är en behållare av något eller att någon form av 
riktning eller styrning avses. På detta sätt är metaforer strukturerande genom 
att såväl dölja som visa på något. Orden nå, placera, genom eller utan, är 
exempel på strukturerande och styrande (kanaliserande) metaforer.230 Meta-
forer kan också benämnas som orienterande och ontologiska, samt meto-
nymier; ord som personifierar och ger saker mänskliga egenskaper där for-
muleringen associeras med det som det avser att ersätta, ex. bilen kör.231 Upp 
(alternativt hälsa, liv, att kontrollera, det goda och hög status) och ned (alter-
nativt sjukdom, död, att kontrolleras, det dåliga och låg status) är exempel på 
orienterande metaforer. En ontologisk metafor kan vara en rumslig metafor: 
fram och bak; container metafor; ut ur eller in i och att ex. det mentala be-
traktas som en enhet i termer av en maskin: hjulen snurrar, eller ett skört 
objekt: gå sönder, gå upp i atomer.232 Andra varianter av ontologiska metafo-
rer är att teorier betraktas som byggnader: stödja, rasera; mat: råa fakta, sätta 
tänderna i; personer: idén självdog; växter: fruktbärande, så ett frö; produk-
ter: generera, återanvända; råvaror: säljande, värdelös; pengar: rik på idéer 
eller mode: ute, uppdaterad.233 Lakoffs och Johnssons kognitiva perspektiv 
syftar till att visa hur metaforer används för att undanhålla vissa omständig-
heter eller fakta. Utifrån vald forskningsansats och retorisk analys handlar 

                               
224 Ibid., s. 122. 
225 Jonathan Potter, Representing reality. Discourse, rhetoric and social construction. (Sage 
Publications: London, 1996:107). 
226 Ibid., s. 110-ff; 178–ff. 
227 Ibid., s. 112-ff. 
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229 Ibid., s. 110-ff; 178–ff). 
230 Lakoff & Johnson (2003:10-ff). 
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det här istället om att visa hur versioner av verkligheten kan skapas och 
iscensättas. Metaforer kan användas för att dölja eller tona ned specifika sätt 
att förstå händelser eller sakförhållanden. Diskursanalytikern Norman Fair-
clough visar exempelvis hur media, genom att erkänna och vara medskapare 
av ojämlika maktrelationer, fyller en social och samhällelig funktion.234 
Detta sker exempelvis genom hur sakförhållanden presenteras och vad som 
inte berättas eller utesluts, vilket i sig marginaliserar eller omöjliggör vissa 
sätt att tala om händelser och så kallade fakta.235 I analysen har jag hämtat 
inspiration från detta socialkonstruktionistiska perspektiv att förstå metafori-
kanalys, men utan att göra anspråk på att det genomgående ska utmärka ana-
lysen av allt material. Ett exempel på användandet av metaforer är att kli-
niska adjunkter metonymiseras som brobyggare över ett gap236, vilket kon-
struerar lärarna som en metaforisk förbindelse i ett tomrum mellan såväl 
kunskapsformer som institutionella verksamheter.  

Att med språkets hjälp försöka legitimera något som sant237 möjliggörs 
exempelvis genom att beskriva verkligheten på ett sätt som gynnar det egna 
intresset238. Andra resurser, i samma syfte, kan vara att i talet stärka eller 
nedvärdera fakta239, att hänvisa till något allmänmänskligt eller generaliser-
bart240, att söka konsensus241, att rättfärdiga och försvara påståenden eller att 
använda sig av upprepningar242. I talet om kliniska adjunkter legitimeras och 
upprepas en verklighet bestående av en oönskad delning av teori och praktik 
med målet att integrera till en hel verklighet, vilket också associeras med 
något ytterst allmänmänskligt och generaliserbart. Vem skulle kunna vara 
emot det, utifrån argumentet om teorins nytta om den inte fungerar i prakti-
ken? Om tidigare pedagogiska modeller inte fört oss närmare målet, hur 
lysande och logiskt är det då inte att ge uppdraget till en lärarkategori med 
kännedom om dessa båda världar, att förena dem? Detta utförs i organisato-
riskt iscensatta och juridiskt formulerade samverkansavtal mellan utbild-
ningsinstitutioner och hälso- och sjukvårdsverksamheter. Lärare, studenter 
och kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvård associeras med specifika 
egenskaper och förväntas vara eniga i en gemensam och självklar strävan att 
akademisera utbildningen. I följande avsnitt redogörs för de tre analytiska 
begrepp som är centrala i avhandlingen: tolkningsrepertoar, subjektsposit-
ioner och ideologiska dilemman.  

                               
234 Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language. (Longman: 
London & New York, 1995:5-ff; 54-ff). 
235 Jmf. Billig (1996:172-ff). 
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Tolkningsrepertoar 
Begreppet tolkningsrepertoar har ursprungligen utvecklats av Nigel Gilbert 
och Mike Mulkay för att senare användas av Jonathan Potter och Margret 
Wetherell.243 Genom att använda begreppet tolkningsrepertoar istället för 
diskurs betonas intresset för diskurs som social praktik med ett aktiv hand-
lande subjekt. Att skapa meningsfullhet i situationer och kontexter ses som 
uttryck för och användande av diskursiva effekter och resurser:  

By interpretative repertoire we mean broadly discernible clusters of terms, 
descriptions and figures of speech often assembled around metaphors or vivid 
images…//… systems of signification and as building blocks used for manu-
facturing versions of actions, self and social structures in talk. They are some 
of the resources for making evaluations, constructing factual versions and 
performing particular actions. Interpretative repertoires are pre-eminently a 
way of understanding the content of discourse and how that content is orga-
nized.244 

I citatet ovan definieras tolkningsrepertoar som en samling termer och meta-
forer som används för att karakterisera och värdera jaget, handlingar, skeen-
den och sociala strukturer.245 Värderingar, faktaskapande och handlingar 
legitimerar olika och ibland konkurrerande uppfattningar om vad som be-
döms som meningsfullt och sunt förnuft. En tolkningsrepertoar definierar på 
så sätt vad som kan betraktas som sant, rimligt och förnuftigt och därmed 
möjliga, önskvärda och lämpliga handlingar. Genom att identifiera tolk-
ningsrepertoarer kan diskursens konstruktion och funktion synliggöras; hur 
dess byggstenar har organiserats och vad de olika delarna består av. En tolk-
ningsrepertoar har ett ideologiskt innehåll där dess konsekvenser i kulturella 
och sociala kontexter kan visa hur intressen och maktpositioner står på 
spel.246 Begreppet används här för att söka efter vad som möjliggör, utmär-
ker och styr den diskursiva värld där lärarna verkar och deras möjliga sub-
jektspositioner. Subjektet konstrueras inom tolkningsrepertoarer, men är 
också medskapare av tolkningsrepertoarer då subjektet använder sig av möj-
liga och effektiva repertoarer för att subjektivera sig själv i en viss subjekts-
position.247 

I analysen av materialet betraktar jag således en tolkningsrepertoar (be-
nämns även som repertoar) som bestående av retoriska resurser såväl som en 
större metaberättelse som formerar och formeras av en mer generell diskur-
siv formation. Användandet av begreppet tolkningsrepertoar avser att söka 
förståelse för hur diskursen om akademisering och högskolemässighet görs, 

                               
243 Edley (2001:197). 
244 Wetherell & Potter (1992:90). 
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även om resultatet är att diskursen också kan beskrivas på en mer abstrakt 
nivå där subjektet vanligtvis blir mer osynligt. Men fokus är att visa på hur 
och vilken repertoar och medföljande berättelser som möjliggörs och an-
vänds som resurser i konstruktionen och iscensättandet av kliniska adjunkter. 
Detta sker här i form av tolkningsrepertoaren om teori och praktik som ett 
gap med dess medföljande berättelser, gapet som brist på rätt kunskap och 
vetande och berättelsen om gapet som utbildningspolitiskt arv. En tolknings-
repertoar möjliggör såväl som utesluter mer begränsade och mindre berättel-
ser.248 Små och större berättelser kan också formuleras som att tala om det 
specifika respektive det generella.249 Tolkningsrepertoaren om teori och 
praktik som ett gap rymmer exempelvis berättelsen om gapet som utbild-
ningspolitiskt arv, men inte någon berättelse om gapet som ett ideal eller en 
effektiv grund för kunskapsproduktion.  

Gilbert och Mulkay visar hur forskare i politiska och juridiska samman-
hang använder en empiristisk repertoar som bygger på att avslöja fakta om 
den verkliga världen.250 I mer informella sammanhang används den empirist-
iska repertoaren, men en alternativ tillfällig repertoar om vetenskaplig kun-
skap används också. I den tillfälliga repertoaren betonas forskarens person-
liga hängivenhet, intuition och praktiska förmågor och fakta är ett resultat av 
en individuell prestation. Forskarna rör sig obehindrat mellan dessa repertoa-
rer i sina redogörelser för val av teori.251 Hur forskare uttalar sig om och 
rättfärdigar sin syn på vad som är vetenskap visar hur de strävar mot eller 
från konsensus vilket utgör viktiga byggstenar i den vetenskapliga diskursen. 
Forskarnas sociala och intellektuella värld är effektiv och logisk inom en 
grundligt konstruerad repertoar. Forskarens eget handlande förläggs utanför 
forskningsprocessen och är därmed ointressant, förutsatt att vedertagna reg-
ler följs.252 Exempel på en retorisk resurs i den vetenskapliga repertoaren är 
att använda sig av tid i uttalandet ”the truth will out device”. Genom att hän-
visa till vad som framöver kommer att uppenbaras legitimerar talaren att han 
eller hon har rätt och motståndaren har fel. Logiken konstrueras utifrån ar-
gumentet att sanningen kommer att segra vilket avser att försvåra vidare 
argumentation.253  

Pei-Ling Hsu och Wolff-Michael Roth vill öka förståelsen för hur olika 
tolkningsrepertoarer används som resurser av lärare för att öka studenters 
intresse för forskning och vetenskapligt arbete (här omnämns forskning i 

                               
248 Potter (1996:90-ff; 116); Wetherell & Potter (1992:95-ff).  
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termer av naturvetenskaplig och teknisk forskning).254 De sex repertoarer 
som används behöver inte försvaras eftersom de utgör vanligt förekom-
mande kulturella uppfattningar i den egna kontexten. Repertoarerna uttrycks 
i vardagligt tal och används för att legitimera olika påståenden. Repertoaren 
om specialisering bygger på att forskning formuleras i tekniska, profession-
ella och specialiserade termer för att skapa förståelse för hur forskning bed-
rivs. En icke-stereotypisk repertoar används för att väcka intresse för forsk-
ning genom roliga och överraskande laborationer. Den känslomässiga reper-
toaren fungerar genom att påvisa ett känslomässigt och positivt värde; forsk-
ning som något spännande och intressant. En relevant repertoar framställs 
med hjälp av för studenterna vardagliga och aktuella forskningsfrågor, ex. 
värdet av cancerforskning. En empirisk repertoar syftar till att appellera till 
möjligheten att skapa och använda tekniskt expertkunnande.255 Att väcka 
intresse för forskning som ett unikt, ovanligt och sällsynt arbete används 
som argument inom repertoaren forskning som en unik möjlighet. 

Sarah Seymour-Smith, Margaret Wetherell och Ann Phoenix har studerat 
hur läkare och sjuksköterskor utifrån vanliga kulturellt och socialt utbredda 
och sanktionerade uppfattningar och antaganden skapar meningsfulla upp-
fattningar i möten med kvinnliga respektive manliga patienter. De tre reper-
toarerna konstrueras utifrån hur kvinnor och män relateras till varandra: 
kvinnor är hälsomedvetna och ansvarstagande men det är inte män, män talar 
inte om känslomässiga problem och män är de seriösa användarna av hälso- 
och sjukvårdens system.256 Reynolds och Wetherell visar hur singlar kon-
strueras som dysfunktionella ensamstående kvinnor.257 I sitt tal om att vara 
ensamstående förhåller de sig till, använder och utmanar tolkningsrepertoa-
rerna singel som en personlig brist, singel som social uteslutning, singel som 
ett oberoende frivilligt val och singel som självförverkligande och prestation. 
Repertoarerna skapar tillsammans en större diskursiv formation om att vara 
singel.258 Kirsi Lumme-Sandt, Antti Hervonen och Maria Jylhä visar hur 
äldre kan förstå och argumentera för användandet av medicin.259 Den mora-
liska tolkningsrepertoaren visar på vikten av moralisk medvetenhet i syfte 
och att det är centralt att framstå som en moralisk och ansvarsfull användare 
av medicin. Patientrepertoaren fungerar i syfte att påvisa subjektiveringen 
                               
254 Pei-Ling Hsu och Wolff-Michael Roth, An analysis of teacher discourse that introduces 
real science activities to high school students. Research in Science Education, 39 (4), 
2009:553-574. 
255 Ibid. 
256 Sarah Seymour-Smith, Margaret Wetherell & Ann Phoenix, ´My wife ordered me to 
come!´: A discursive analysis of doctors’ and nurses’ accounts of men´s use of general practi-
tioners. Journal of Health Psychology, 7 (3), 2002:253-267. 
257 Jill Reynolds & Margaret Wetherell, The discursive climate of singleness: The conse-
quences för women´s negotiation of a single identity. Feminism & Psychology, 13 (4), 
2003:489-510. 
258 Ibid. 
259 Kirsi Lumme-Sandt, Antti Hervonen & Maria Jylhä, Interpretative repertoires of medica-
tion among the oldest-old. Social Science & Medicine, 50 (12), 2000:1843-1850. 
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och accepterandet av subjektspositionen som patient. Med hjälp av själv-
hjälpsrepertoaren sanktioneras det egna valet att välja vård och behandling 
oavsett biomedicinska fakta.260 

Hur tolkningsrepertoar som analysinstrument förstås och används och 
vilken nivå i analysen av materialet begreppen placeras varierar. Reynolds 
och Wetherells261 användande av begreppet skiljer sig från hur jag använder 
det. Det de kallar repertoarer benämner jag som mindre berättelser inom en
tolkningsrepertoar för att visa på variationer av möjliga berättelser inom 
repertoaren. Tillsammans utgör berättelserna en meningsfull och retoriskt 
resursrik tolkningsrepertoar när vi talar om sjuksköterskeutbildning, akade-
misering och högskolemässighet.  

Subjektsposition 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begrepp subjektsposition rymmer två 
former, dels ”subject position” som avser positioneringen av subjekt inom 
diskursiva ramar, dels ”social and political subjectivity” som handlar om hur 
subjektet handlar.262 Ett visst socialt och politiskt handlande kan därför möj-
liggöra såväl som motverka att subjektivitet omformas till en ”stabil sub-
jektsposition” med egna karaktäristika.263  

I denna avhandling används en senare utvecklad, diskurspsykologisk, för-
ståelse av begreppet, för att belysa hur och vilka läraridentiteter som möjlig-
görs och iscensätts genom ett specifikt språkbruk. I tidigare avsnitt om sub-
jekt och makt definieras subjektsposition som en möjlig position att inta 
utifrån historisk kontext och rådande diskurser. Positionen möjliggörs och 
konstrueras utifrån vad som för individen uppfattas som mest meningsfullt, 
logiskt och lämpligt i en viss situation och ett specifikt sammanhang.264 Sub-
jektsposition som analytiskt begrepp omfattar synen på identitet och jaget 
och är något som skapas i ett socialt sammanhang.265 Identitet är alltså inte 
något beständigt, det uppstår och förändras utifrån sociala kontexter. Detta 
innebär att människor har flera flexibla eller instabila identiteter, till skillnad 
från Laclau och Mouffes stabila subjektspositioner. Utifrån detta perspektiv 
är det möjligt att visa på eventuella spänningsförhållanden eller kollisioner 
mellan olika identiteter hos en och samma individ. Ett aktuellt uttryck för en 
identitet ses som en del av tidigare identiteters diskursiva innehåll och be-
fintliga tolkningsrepertoarer som utgör diskursiva resurser, möjliggör och 
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begränsar användandet av identiteter. Subjektspositioner är de identiteter 
som möjliggörs genom ett specifikt språkbruk. Identiteter skiftar inom och 
mellan olika språkbruk då olika tolkningsrepertoarer sätts i och på spel. Jaget 
”görs” i interaktion med andra subjekt och olika subjekt görs relevanta ge-
nom specifika sätt att tala.266 Olika gruppers identiteter konstrueras som 
funktionella och passar inom en eller flera subjektspositioner och synliggörs 
i gruppers diskursiva och retoriska kontexter.267 Kategoriseringar används 
som retorisk resurs och har en argumentativ funktion.268  

To say ´this cup is red´, or ´stealing is wrong´ or that ´Socrates was Greek´ is 
to make a categorization. In each case, an entity – whether object, action or 
person – has been placed into a wider, or general, category. This cup has been 
categorized as belonging to the wider category of red objects, stealing to the 
category of wrongful actions and Socrates to the category of Greeks…269 

I citatet ovan beskrivs hur objekt, handlingar och personer kan kategoriseras. 
Saker, handlingar eller personer kategoriseras och placeras in i vidare och 
mer generaliserbara kategorier. Genom att bedöma att det finns likheter mel-
lan två eller flera åtskilda objekt, handlingar, händelser eller personer kan en 
kategori skapas.270 I vårt språkbruk använder vi ständigt olika kategorier och 
skapar kategoriseringar för att ordna, systematisera och göra vår sociala 
verklighet möjlig och meningsfull. Detta i syfte att skapa en gemensam för-
ståelse för oss som subjekt. Att på detta sätt göra subjekt innebär att inta 
subjektspositioner som förhandlas fram utifrån vad som är i fokus i en viss 
kontext. Att argumentera om vad som utgör en kategori visar på skillnader i 
uppfattningar och ideologier och olika argument används för eller emot en 
kategoris egenart och gränser.271 Vissa kategorier är mer etablerade och ut-
manas mindre ofta än andra272, exempelvis kategorin stol jämfört med kate-
gorin sanning. Vissa kategoritillhörigheter berättigar till vissa aktiviteter och 
att inneha viss kunskap, ex. läkare eller lärare, vilket i sig sanktionerar viss 
legitimitet och trovärdighet.273 

Kategoriseringar används för att förstå, förhandla och etablera en identitet 
som klinisk adjunkt, vilken också kan benämnas som en kategori inom en 
mer generell lärarkategori. I beskrivningar av kategorin klinisk adjunkt an-
vänds bland annat kategoriseringar i form av metaforer, ex. bro, gap eller 
ingenmansland. Kategoriserade handlingar är bland annat att stödja och 
hjälpa. Att vara pionjär eller polis är exempel på personkategorier. Dessa 
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kategoriseringar tydliggör grundläggande uppfattningar om hur kategorin 
klinisk adjunkt avgränsas i relation till den mer generella kategorin lärare 
och fyller också funktionen att göra subjektets position möjlig, greppbar och 
meningsfull. Kategorisering används i analysen för att visa på möjliga sub-
jektspositioner. Explicita kategoriseringar av lärarna och analytiskt formule-
rade kategoriseringar abstraheras i analysarbetet till analytiskt formulerade 
subjektspositioner. Att använda kategorisering och subjektspositioner på 
detta sätt avser att strukturera och förenkla det komplexa materialet och visa 
hur och på vilka villkor olika subjektspositioner kan konstrueras och förstås 
som logiska och meningsfulla. Att exempelvis kategoriseras som stödjande 
och hjälpande möjliggör en subjektsposition som vägvisare, att kategoriseras 
som länkande och brobyggare möjliggör en subjektsposition som samarbe-
tare och att kategoriseras som kompetent och trovärdig möjliggör en sub-
jektsposition som kunskapsbärare. 

Helena Blombergs kategoriseringsanalys är ett exempel på hur kategorin 
mobbad konstrueras genom användandet av kategorierna förlåtande och 
icke-bitter tillsammans med kategoribundna aktiviteter som svag, passiv och 
annorlunda, vilka karaktäriserar och förknippas med kategorin mobbad. Ka-
tegorierna används för att undvika en position som misslyckad.274 Seymour-
Smith, Wetherell och Phoenix visar hur kategoriseringar konstruerar sub-
jektspositioner då läkare och sjuksköterskor berättar om kvinnliga och man-
liga patienter.275 Kategorin män likställs med kategorin barn genom att tala 
om män i behov av att fostras och att de sparkar och skriker. Mannen som ett 
motsträvigt barn konstrueras genom att uppmana mannens kvinnliga partner 
att tala honom till rätta. En kategoris normativa karaktäristika överförs så till 
en annan kategori. Detta för att förstå och sanktionera mannens subjektspo-
sition att vara som ett oansvarigt barn avseende sin egen hälsa och kvinnans 
subjektsposition som övervakare med moralisk och ansvarstagande för-
måga.276 Reynolds och Wetherell analyserar hur singlar genom kategorise-
ringar förhandlar om sin tillhörighet till kategorin och hur den kan definie-
ras.277 Detta sker bland annat genom att rekrytera kategorin gift genom att 
subjektet hänvisar till att ha haft möjlighet att gifta sig men valt att vara 
singel. På detta sätt konstrueras subjektet singel som mindre problematisk 
och den som är singel framställs inte som otillräcklig eller omöjlig i en två-
samhet.278  

                               
274 Helena Blomberg, Mobbning, intriger, offerskap – att tala om sig själv som mobbad i 
arbetslivet. Örebro Studies in Sociology 13. (Örebro universitet: Örebro, 2010: 89-ff), Blom-
berg använder inte subjektspositioner som analysverktyg. Jmf. även Anita Nordzell, Samtalat 
ledarskap. Kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion. Linköping Studies in Education 
and Psychology N0. 112. (Linköpings Universitet: Linköping, 2007:34-ff).   
275 Seymour-Smith, Wetherell och Phoenix (2002:258). 
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Även förståelsen och användandet av begreppen subjektsposition respek-
tive kategorisering varierar. Då singel omnämns som både subjektsposition 
och som generell kategori med tillhörande kategorier av Reynolds och Wet-
herell279 är det inte tydligt hur och på vilken analytisk nivå de båda begrep-
pen används. Detta kan jämföras med hur Bertilsdotter Rosqvist visar hur 
olika tolkningsrepertoarer om bisexualitet används som resurser för att inta 
olika subjektspositioner. Skillnad skapas mellan olika subjekt, där vissa sub-
jektspositioner framställs som ideala eller mindre hotfulla, exempelvis bi-
sexualitet som både hetero- och homosexualitet, jämfört med bisexualitet 
som gränslöshet eller uttryck för splittring vilket utgör en avvikande och 
hotfull subjektsposition.280 Det är inte enkelt att förstå hur de analytiska be-
greppen används och diskuteras som resultat. Det som exempelvis benämns 
som subjektspositionen bisexualitet som både hetero- och homosexualitet 
kan förstås som en möjlig tolkningsrepertoar för exempelvis subjektsposit-
ionen lagom mycket bisexuell. Detta oavsett om begreppet tolkningsreper-
toar används i singularis (som jag gör) eller i pluralis (som Reynolds och 
Wetherell gör). Att använda begreppen utifrån egen förståelse, syfte och 
material kan utgöra en resurs i analysen och framställandet av resultatet, 
förutom möjligheten att visa på analytiska eller egna retoriska poänger. Oav-
sett förståelse och användande av analytiska verktyg är det centralt att redo-
göra för den egna förståelsen och användandet och sträva efter att skriva 
fram en analys som är möjlig att följa och granska.  

Ideologiska dilemman 
Billig har i sitt retoriska perspektiv introducerat begreppet ideologiska di-
lemman.281 Genom att skilja kognitivt konstruerade intellektuella ideologier 
från levda ideologier, betraktas levda ideologier vara konstruerade utifrån 
uppfattningar, värderingar och språk(handlingar) inom en specifik social 
kontext.  

Often the utterances of ideology are not straightforward, but are `dilemmatic´ 
(Billig et al., 1988). It is the nature of common-sense that it contains contrary 
themes – for example there are maxims praising both caution and risk-taking, 
or praising both firmness and mercy. If ideologies did not contain contrary 
themes, they would not provide the resources for common-sense thinking, for 
thinking involves dialogic discussion, or the counter-position of contrary 
themes, which can both appear in their way to be reasonable. 282 
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Ideologier producerar motsatsförhållanden och därmed skapas de resurser 
som behövs i konstruktionen av sunt förnuft, relationer och gemensamma 
förgivet tagna värderingar. Exempel på ideologiska dilemman är där både 
försiktighet och risktagande eller en fast hållning och barmhärtighet värderas 
högt utifrån rådande logiker.283 Diskurser kan betraktas som praktiska ideo-
logier284, diskurser beskrivs som synliga i sin funktion då de på ett förnuftigt 
sätt gör erfarenheter meningsfulla. Dessa förnuftsbaserade diskursiva prakti-
ker är ideologiska i den mening att de stödjer vissa tankestrukturer eller sy-
stem av idéer. Det ideologiska dilemmat kan beskrivas som olika konkurre-
rande meningsskapande versioner inom en eller flera tolkningsrepertoarer, 
dvs. det som betraktas som sunt förnuft i en och samma situation eller hand-
ling.285 Dilemmat visar hur vi inte kan ta förgivet en gemensam förståelse av 
vad som är sunt förnuft och hur det kan vägleda oss i skapandet av menings-
fullhet i tanke och handling. Nigel Edley gör dilemmat levande för oss då 
han kontrasterar två ordspråk: ”ju fler desto lättare” jämfört med ”ju fler 
kockar desto sämre soppa”.286  

Billig visar hur olika ideologiska dilemman inom skola och utbildning 
produceras utifrån olika kunskaps- respektive utbildningsideologier och 
olika ideologier om hur barn är och lär sig och vilken sorts medborgare ut-
bildningssystemet har som mål att fostra.287 Vanliga politiska dilemman är 
individuell frihet i relation till auktoritär styrning och att utgå från traditioner 
och vishet jämfört med att uppmuntra variation, förändring och ett pluralist-
iskt synsätt.288 Utifrån sin studie om hur kategoriseringar och subjektsposit-
ioner konstrueras då läkare och sjuksköterskor berättar om kvinnliga och 
manliga patienter påtalar Seymour-Smith, Wetherell och Phoenix vikten av 
medvetenhet om hur dominerande perspektiv på manlighet kan ha konse-
kvenser för förebyggande av hälsa och mäns identitetsarbete. Detta utifrån 
det ideologiska dilemma att män konstrueras som oönskat olyckliga och 
hjälplösa samtidigt som deras position som olyckliga välkomnas och upp-
muntras.289 I Reynolds och Wetherells studie om hur singlar konstrueras 
genom tolkningsrepertoarer, kategorisering och subjektspositioner visar de 
på hur minst två eller flera repertoarer används i konstruktionen av att vara 
singel och att de olika repertoarerna konstruerar kraftfulla ideologiska di-
lemman som inte är enkla att lösa då de positiva repertoarerna undermineras 
av de negativa.290 Bertilsdotter Rosqvist visar på ideologiska dilemman för 
bisexuella subjekt med subjektsposition som antingen hetero- eller homo-
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sexualitet, där exempelvis bekännelseöppenhet är ett ideal. Bekännelse-
öppenheten rymmer en hotbild som uppmuntrar misstänksamhet och samti-
digt en möjlighet att bekänna sin existens. Bisexualitet som lagom mycket 
konstruerar ett dilemma mellan självutveckling och självdisciplinering samt 
att balansera förmågan ”att iscensätta sig själv lagom mycket”.291  

I avhandlingen används begreppet tolkningsrepertoar för att visa på vilka 
idéer och tankebyggnader konstruktionen av kliniska adjunkter utgår ifrån 
och vad som iscensätts och reproduceras. Fokus är vilket problem denna nya 
lärarart ska vara svaret på och hur lärarfunktionen lanseras. Med begreppet 
subjektsposition synliggörs vilka lärare som efterfrågas, möjliggörs, motar-
betas eller utesluts. Förutom dessa två begrepp används begreppet ideolo-
giskt dilemma för att synliggöra effekter av konstruktionen kliniska adjunk-
ter: deras diskursiva ramar och möjliga dilemman. Tillsammans möjliggör 
dessa begrepp en analys av styrning; hur lärarfunktionen iscensätts, upprätt-
hålls och utmanas. 

Material  
Materialet utgörs av internationellt och nationellt publicerad forskning, 
myndighetsrapporter, utvärderingar, kliniska adjunkters arbetsbeskrivningar 
och avtal, arkivmaterial, facktidskrifter, utvärderingsstudier om kliniska 
adjunkter samt 15 samtal med kliniska adjunkter i Sverige. I materialet ingår 
olika dokument från sjuksköterskeutbildningar i Sverige, till exempel rap-
porter, utvärderingsstudier, arbetsbeskrivningar och olika avtal, arkivmateri-
al från Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), Landstingsarkiv i Sverige, Högskoleverket, Mediearkivet, 1991–
2009292 och texter på Internet293. Vidare ingår facktidskrifter som Tidskrift 
för Sveriges sjuksköterskor (som 1977 fick namnet Vårdfacket) åren 1974–
2009, ämnestidningen för vård- och barnavårdslärare Omvårdaren, åren 
1991–2009 samt internationell och nationell forskning angående sjukskö-
terskeutbildning under tidsperioden 1978–2009.294 

För att söka förståelse för förekomsten av lärarfunktionen vid sjukskö-
terskeutbildningar i Sverige och erhålla möjlighet att få kontakt med lärarna 
genomfördes en enkätundersökning295 under våren och hösten 2008. Tjugoen 
av totalt 26 utbildningar i landet svarade och 17 av dem uppgav att de hade 
                               
291 Bertilsdotter Rosqvist (2007:322). 
292 Söktermer kombinationstjänst samt klinisk adjunkt. 
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adjungerande kliniska adjunkter, kliniska adjunkter, kontaktlärare eller andra 
benämningar på lärare med kombinationstjänster.296 De lärare som tillfrågats 
för deltagande i studien är de som vid denna tidpunkt hade kombinations-
tjänst inom såväl akademiförlagd- som verksamhetsförlagd utbildning. Uti-
från tillstånd, från lärosätenas och hälso- och sjukvårdens verksamhetsche-
fer, att genomföra samtal och kontakta lärarna, kunde 43 lärare vid tio av 
landets lärosäten tillfrågas om deltagande. En förfrågan om att ta emot in-
formation, för att därefter ta ställning till deltagande, skickades via e-post till 
sammanlagd 43 kliniska adjunkter våren 2009. Sju av lärarna svarade att de 
inte längre hade någon tjänst som klinisk adjunkt, att de aldrig hade haft det 
eller att de avslutat tjänsten eller hade pensionerats. Efter att påminnelse 
skickats ut svarade 17 lärare att de var intresserade av att erhålla mer detalje-
rad skriftlig information om studien och ta ställning till ett eventuellt delta-
gande.297 Informationen bestod av studiens syfte och genomförande utifrån 
etiska forskningsregler298 samt ställningstagande angående samtycke om 
behandling av personuppgifter. Femton lärare gav skriftligt samtycke till 
såväl deltagande som behandling av personuppgifter. Samtalen299 som spela-
des in genomfördes på lärarnas arbetsplatser (sju lärosäten varav fem högs-
kolor och två universitet) under maj till augusti 2009. Några samtal avsluta-
des efter 45 minuter, andra efter tre timmar, flertalet av samtalen varade 
mellan 60 och 80 minuter.  

I arbetet med att konstruera material är det centralt att utifrån en reflexiv 
hållning beskriva samtalssituationen, de egna frågorna och formulera det 
som kännetecknar utsagorna.300 Vid transkriberingen av samtalen noterades 
betoningar, suckar, skratt, tvekan (ex. eh, mm) och pauser. Det är i kapitel 
sex som detta material används och att ett ord är understruket innebär att det 
betonats, tre punkter … symboliserar en paus på två sekunder. Tecknen 
//…// innebär att jag tagit bort vissa ord eller meningar för att korta ned se-
kvensen utan att innehållet eller poängen gått förlorad, det används även då 
jag tagit bort namn och platser eller inte kunnat urskilja ord och meningar 
vid transkriberingen. 

                               
296 I enkäten efterfrågades såväl förekomst, benämningar och beskrivningar gällande kombi-
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Samtal med kliniska adjunkter  
Att söka kunskap om kombinationslärartjänster vid sjuksköterskeutbildning-
ar i Sverige är inte enkelt. Frågan efter kombinationstjänster och kliniska 
adjunkter förstås och bevaras olika av såväl chefer som andra verksamhets-
ansvariga eftersom det förekommer flera sätt att förstå, formulera och kon-
struera lärarfunktionen.301 Personer med ansvar för hälso- och sjukvårdsor-
ganisationer eller akademi vet inte alltid själva om de har kombinationstjäns-
ter även om de har det. I intentionsdokument302, rapporter och utvärderings-
studier 303 finns inga genomgående skillnader eller likheter mellan tjänsterna, 
men det finns två vanligt förekommande varianter av kombinationstjänster: 
adjungerande kliniska adjunkter (AKA) och kliniska adjunkter (KA). AKA 
innebär vanligtvis en grundanställning som sjuksköterska där en del av tjäns-
ten, 20 – 50 %, innebär uppdrag att samordna handledning, handleda och 
undervisa studenter. KA innebär vanligtvis att vara verksam som lärare inom 
både akademiförlagd- och verksamhetsförlagd utbildning. Det finns även 
kombinationstjänster som rymmer såväl AKA- som KA-kriterier och andra 
hybrida konstruktioner. Vid några lärosäten förekommer benämningen kom-
binationslärare där beskrivningen av tjänsten liknar de som nämns ovan som 
KA, men i samma verksamhet finns också KA som definieras utifrån både 
KA- och AKA-beskrivningarna. Hur lärartjänsten benämns och inrättas av-
görs ibland utifrån om det är en verksam sjuksköterska eller en lärare från 
akademiförlagd utbildning som rekryterats till tjänsten. Respektive lärosäte 
har i stort sett sina egna rekryteringsvägar, yrkesbenämningar samt avtals- 
och arbetsbeskrivningar.  

Majoriteten av lärarna i studien har arbetat som kliniska adjunkter sedan 
tjänsterna inrättades i slutet av 90-talet eller början av 2000-talet. Några få 
lärare rekryterades från sin tjänst som adjunkt vid ett lärosäte, de andra re-
kryterades från klinisk verksamhet. Alla lärare hade långvarig erfarenhet 
från sjuksköterskeyrket och magisterutbildning. Från början var lärarna an-
ställda i projekt som löpte från år till år eller under treårsperioder. Vid studi-
ens genomförande hade de vanligtvis fasta tjänster, även om tjänsterna ifrå-
gasätts, inte tillsätts när någon slutar, avvecklas eller ersätts med tjänster 
inom landstingets regi. Lärarna hade i regel en huvudman, men uppdrag att 
samverka mot två och tidigare erfarenhet av anställning hos två huvudmän. 
                               
301 21 av 26 lärosäten svarade på enkätundersökningen 2008, 17 av dem uppgav att de hade 
AKA, KA eller någon annan form av kombinationstjänst för lärare. 
302 ex. Ulla-Britt Johansson & Birgitta Söderkvist Klang, SODA-modellen – ett samarbetspro-
jekt mellan Sophiahemmet Högskola och Danderyd Sjukhus AB för klinisk utbildning inom 
somatisk vård. (Sophiahemmets Högskola: Stockholm, 2003); Åsa Johansson Stark & Ulla 
Larsson, Handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning för arbetsterapeut-, sjukgymn-
ast och sjuksköterskeprogrammen. (Landstinget i Östergötland & Linköpingsuniversitet, 
Hälsouniversitetet: Linköping, 2006). 
303 Ex. Augustinsson & Richard (2006); Anna-Karin Johansson, Sammanställning av rappor-
ter från kliniska adjunkter för ht 2005 och vt 2006. (Institutionen för hälsovetenskap: Linkö-
ping, 2006); Sandberg (2006). 



 60 

En av lärarna hade avslutat sin tjänst, två lärares tjänster hade minskat i om-
fattning och skulle avvecklas och en lärare skulle sluta inom kort. Två lärare 
hade disputerat under senare år och en lärare bedrev forskarutbildning i 
tjänsten. Flera av lärarna hade chefserfarenhet från klinisk verksamhet, nå-
gon form av pedagogisk vidareutbildning, handledarutbildning och/eller 
lärarutbildning. Majoriteten hade eller hade haft lång erfarenhet av att arbeta 
minst 50 % i och för klinisk verksamhet inom sin anställning. Majoriteten av 
de lärare som valde att delta uttryckte att deras val att arbeta som klinisk 
adjunkt berodde på ett intresse för pedagogiska frågor, utvecklingsarbete, att 
anta utmaningar och arbeta med högskolemässighet för verksamhetsförlagd 
utbildning. VFU är för lärarna mycket centralt och viktigt, men prioriteras 
inte i tillräcklig utsträckning av ansvariga vid lärosäten enligt majoriteten av 
lärarna i denna studie.  

Lärarna beskrev många och skiftande arbetsuppgifter. En del lärare arbe-
tade främst med huvudhandledare och handledare och träffade studenter i 
mindre utsträckning vid ett fåtal bedömningssamtal, seminarier i klinisk 
verksamhet eller då det uppstod problem som studenter, handledare eller 
ansvarig chef ville ha hjälp med. Andra lärare arbetade främst med studenter, 
i exempelvis patientnära arbete, seminarier och bedömningssamtal med stu-
denter (både med och utan handledare). En av lärarna hade med tiden fått 
patientnära arbetsuppgifter som sjuksköterska på halvtid inom ramen för sin 
adjunktstjänst då det saknades sjuksköterskor och handledare i klinisk verk-
samhet. Gemensamma arbetsuppgifter lärarna har erfarenhet av är att ha lett 
seminarier med studenter/handledare, undervisat och examinerat studenter i 
klinisk verksamhet, introducerat, utbildat, stöttat och utvecklat huvudhand-
ledare och handledare i deras arbete med studenter, introducerat studenter 
inför och i klinisk verksamhet, samverkat med chefer på olika nivåer i organ-
isationer, undervisat vid lärosäten inom varierande ämnen (t.ex. anatomi, 
farmakologi och ”prekliniska” övningar), utvecklat handlingsplaner, verk-
samhetsplaner, projektplaner, kurser, studiehandledningar, bedömningsfor-
mulär, kvalitetssäkrat genom utvärderingar samt återkopplat utvärderingar, 
byggt nätverk och drivit olika projekt inom klinisk verksamhet. En del lärare 
har arbetat utifrån pedagogiska modeller som exempelvis casemetodik, pro-
blembaserat lärande och patientfokuserad handledning. 

Samtalen med lärarna genomfördes på ett av deras aktuella lärosäten (en 
del lärare arbetade vid flera lärosäten) utom den lärare som nyss avslutat sin 
tjänst och vi samtalade i anslutning till den kliniska verksamhet där hon ar-
betade som sjuksköterska. Intressant är att trots alla informationsblad, e-post 
och telefonkontakter så förstod jag först vid två tillfällen att de lärare jag 
samtalade med kunde kategoriseras som adjungerande kliniska adjunkter, 
dvs. de arbetade också som sjuksköterskor (vanligtvis halvtid) i klinisk verk-
samhet (detta förutom den lärare som nämns ovan, som med tiden fick sin 
adjunktstjänst förändrad). Min prioritering av kliniska adjunkter och definit-
ion i kontakter med verksamheter och lärare utgick ifrån att lärarna skulle ha 
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en organiserad arbetsplats och funktion vid något lärosäte. Det visar hur 
svårt det är att kategorisera lärarfunktionerna, för dessa båda lärare berättade 
att de till viss var verksamma vid ett lärosäte, i mån av tid, vilket inte ingick 
i min förståelse av hur vare sig kliniska adjunktstjänster eller adjungerande 
kliniska adjunkters tjänster kunde utformas. 

Frågeguiden användes i syfte att inom ramen för samtalet kunna tala om 
vissa frågor och behålla fokus i den konstruerade samtalssituationen. Alla 
frågor formulerades inte alltid explicit av mig eftersom lärarna ibland före-
kom en eller flera frågor utifrån en annan påbörjad fråga eller ett annat frå-
geområde.304 Några av de inledande frågorna ”Berätta hur det kommer sig att 
du valt att arbeta som klinisk adjunkt”, ”Inom vilka ämnes- och klinikområ-
den är du verksam?” och ”Hur länge har du arbetat som klinisk adjunkt” 
fungerade som ett sätt att inleda samtalet och skapa ett gemensamt område 
för samtalet. Vanligt var dock att dessa frågor mycket fort väckte lärarnas 
vilja att berätta om erfarenheter och uppfattningar. Frågorna om hur lärarna 
ser på akademiförlagd utbildning respektive verksamhetsförlagd utbildning 
syftade till att söka efter vilka begrepp de använder och hur de tänker om 
och förstår utbildningen, dess villkor och innehåll. Begreppet akademiför-
lagd utbildning är inte ett allmänt vedertaget begrepp. Det används här för att 
benämna den utbildning som bedrivs inom lärosätens institutionella väggar, 
utan att använda de historiskt och traditionellt utvecklade och därmed dis-
kursivt laddade benämningarna teori/teoretisk utbildning tillsammans med 
det vedertagna begreppet praktik eller verksamhetsförlagd utbildning. Frå-
gorna konstruerades utifrån en medvetenhet om hur tidigare forskning språk-
ligt framställer lärarnas arbete och funktion, dvs. de ord och frågor som ingår 
såväl som konstruerar, reproducerar och utmanar hur vi kan tala om kliniska 
adjunkters arbete och funktion.  

Tillsammans bildar allt material ett nätverk av utsagor som kan analyse-
ras. Jag gör ingen skillnad mellan olika former av material utifrån dess form 
eller uppkomst, som annonser i dagspress, samtal med kliniska adjunkter, 
internationella forskares texter, tidskrifter, rapporter eller utvärderingar. Jag 
gör heller inga anspråk på att täcka allt befintligt material om kliniska ad-
junkter, deras utbildningskontexter eller arbete och funktion. Avgränsningar 
har gjorts utifrån såväl kronologi, ämnesområde som tillgänglighet. När det 
gäller avgränsningar av arkivmaterial har tillgängligheten varit avgörande305, 

                               
304 Exempel på detta är att flera lärare berättar om en pedagogisk modell de utgår ifrån i sitt 
arbete eller att de nämner sin anställning gentemot två huvudmän, innan de frågorna explicit 
formuleras av mig (frågeguide bilaga 4). 
305 Exempelvis ingår inte Mediearkivets material som är publicerat före 1991 eftersom det inte 
är tillgängligt i nätbaserade sökmotorer. Jag har även valt bort TAM-arkivet (Tjänstemanna- 
& Akademikerorganisationernas Centrum för dokumenthantering & Forskning) samt Lärar-
förbundets tidskrift Pedagogiska magasinet. Min bedömning är dock att insamlat material 
innehåller tillräckligt underlag för analys utifrån aktuella forskningsfrågor och utgör majorite-
ten av möjliga och förekommande variationer av tal gällande kliniska adjunkter. 
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vilket även innebar att texter med fokus på klinisk verksamhet, sjuksköters-
kor, studenter eller deras handledare inte ingår som material. 

Reflexivitet och analysförfarande 
Att ha en reflexiv hållning innebär att vara medveten om vilken kunskap 
man själv är med och producerar, oavsett om det gäller att språkligt utforma 
avhandlingstext, att läsa texter, att formulera informationsblad, konstruera 
enkäter, skapa material i ett gemensamt samtal eller arbeta med olika delar 
av analysarbetet. Föreliggande avhandling är en av många möjliga texter, 
eftersom jag själv är en del av en social konstruktion i en viss tid, samhälle 
och kulturer och inte kan ställa mig utanför de diskurser jag avser att stu-
dera.306 Samtidigt är jag även delaktig i formerandet av diskurser då jag valt 
att skriva denna avhandling och därmed bidrar till konstruktionen och iscen-
sättandet av kliniska adjunkter.  

Mitt val av teoretiskt perspektiv innebär exempelvis att jag betraktar be-
greppen teori och praktik som något socialt och språkligt konstruerat i såväl 
ett historiskt som kulturellt sammanhang. Min avsikt med arbetet är inte att 
tala om vad teori eller praktik ”är” eller bör vara. Intentionen är inte heller 
att ge den ”sanna” bilden av hur kliniska adjunkter kommit till eller att ta 
reda på vad en klinisk adjunkt ”är”. Fokus är istället hur lärarfunktionen 
klinisk adjunkt tillskrivs existens, mening och innehåll och därmed iscensätts 
som social praktik. Att tankar, tal och handlingar i vår vardag är beroende av 
maktrelationer, uttrycker en eller flera diskurser, skapas och återskapas uti-
från de kontexter vi befinner oss i och vilka vi vill vara, lockar oss istället att 
se vad som kan betraktas som möjligt/omöjligt och hur en specifik verklighet 
eller en del av en verklighet kan framställas, upprätthållas och utmanas.  

I början av analysarbetet var följande frågor grundläggande: Vad talas det 
om och hur?, Vad betraktas som sant?, Vad är det för problem som ska lö-
sas?, Vilka är de subjekt som ska styras och formeras och hur fungerar styr-
ningen och formeringen? Analysarbetet har bestått av flera omarbetningar, 
såväl inom som mellan de tematiskt och kronologiskt bearbetade och fram-
skrivna texterna.  

När det gäller vilka subjekt som ska styras, är det förutom kliniska ad-
junkter många andra subjekt som aktualiseras, t.ex. studenter och deras 
handledare (sjuksköterskor) i klinisk verksamhet. Olika tekniker för styrning 
sker på flera olika nivåer och i allt tal. Här finns såväl generella samhälleliga 
och utbildningspolitiska uttalanden i form av exempelvis rekommendationer 
eller sanktioner från myndigheter, uttalanden av fackligt aktiva och förtroen-
devalda, verksamma sjuksköterskor, forskare eller lärare. När det gäller vad 
som är det styrningsproblem som ska lösas, kan vi se att det i kapitel fem är 
                               
306 Börjesson (2003); Potter (1996). 
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relationen mellan och innehållet i olika kunskapsformer och i kapitel fyra 
preciseras problemet till att handla om en specifik del av sjuksköterskeut-
bildningen. Då jag skriver om tal eller talet om vill jag understryka att min 
utgångspunkt är att språket är en social praktik, praktiska handlingar. Föru-
tom denna grundläggande diskursanalytiska ståndpunkt, att tal gör något, 
betraktar jag tal, text, bild och andra fysiska handlingar som uttryck för och 
delar av social praktik. 

Kontext och reflexivitet 
Hur jag valt att definiera och förhålla mig till olika kontexter är avgörande 
för vad som är möjligt att studera. Val av analysobjekt avgör i sin tur vilken 
kontext jag kan uttala mig om och vad jag kan uttala mig om. Jag har i berät-
telsen om kliniska adjunkters framväxt (kapitel fyra) tagit min analytiska 
utgångspunkt i framför allt facktidskrifter och forskares texter vilket innebär 
att jag valt en av flera möjliga ingångar. Genom att studera diskurser kon-
strueras således också den plats varifrån material för analys hämtas.  

Berättelser och samtal kan betraktas som grundläggande i syfte att nå 
kunskap om en social praktik.307 Ett sätt att utforska detta är att via språket 
studera hur vi som människor ordnar vår sociala verklighet; hur vi retoriskt 
organiserar vårt tal och använder språket i olika samtal och interaktioner.308 
Att tolka och tillskriva andras yttrande en mening, kan omtalas i termer av 
validitet, etik och makt.309 Att återge människors utsagor kan aldrig betraktas 
som etiskt eller maktmässigt jämbördigt. Den som initierat samtalet är den 
som valt ämne, utformat frågor och för samtalet framåt. Samtalet är en ge-
mensam konstruktion, att inte använda benämningen intervjuer avser att 
betona min förståelse av att jag och läraren i en viss tid, på en viss plats och 
utifrån olika positioner och diskursiva ramar tillsammans konstruerar det 
material som analyseras.  

Då outtalade eller omedvetna betydelser tillskrivs personen som får frå-
gor, kan de av den som ställer frågorna tolkas som explicita och medvetna 
utgångspunkter. En specifik fråga kan inte förutsättas ha en på förhand given 
betydelse för såväl den som frågar och den som svarar och berättar.310 Det är 
också rimligt att förutsätta att lärarna strävat efter att svara på frågorna för att 
uppnå en ömsesidig förståelse för såväl fråga som svar. Den kontext som 
samtalet genomförs i är avgörande för vad samtalet handlar om och vad som 
kan sägas. Detta innebär att forskarens egen användning av språket behöver 
medvetandegöras och granskas.311 Samtalen ska betraktas som en interaktion 

                               
307 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Studentlitteratur: Lund, 1997:42).  
308 Potter (1996:42-ff). 
309 Kvale (1997); Steinar Kvale & Svend Brinkman, Interviews. Learning the craft of qualita-
tive research interviewing. (SAGE Publications Ltd: London, 2009). 
310 Ibid. 
311 Potter (1996:12). 
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mellan mig som forskarstuderade och den kliniska adjunkten. Detta analys-
förfarande utgår från tidigare beskrivet förhållningssätt, att språket är med-
konstruerande av den verklighet vi förhåller oss till. Det intressanta blir då 
vad och hur vi förhåller oss till kunskap och vilken kunskap vi tillsammans 
producerar och reproducerar. Våra egna möjliga subjektspositioner i sam-
talssituationen och dess kontext ingår i diskursen om högskolemässighet och 
akademisering, en diskurs ingen av oss kan göra anspråk på att kunna stå 
utanför. 

Att tematisera material, är ett av flera uttryck av ett konstruerande och re-
konstruerande av den diskurs jag studerar. När det gäller själva kontexten 
har Emanuel Schegloff väckt en debatt bland forskare om vikten av att redo-
göra för vad som är forskarens perspektiv och därmed analytiska begrepp 
och vad som är deltagarnas perspektiv och deras egna begrepp.312 Margaret 
Wetherell anser dock att det är en alltför tekniskt konstruerad analys av dis-
kursiva sociala praktiker och förespråkar istället positionering, tolkningsre-
pertoarer och ideologiska dilemman som mer fruktbara analysverktyg.313 Här 
kan noteras att de forskare som för denna diskussion själva placerar sig och 
andra forskare inom olika diskursanalytiska och därmed teoretisk förankrade 
fält, Schegloff inom samtalsanalys och Wetherell respektive Billig inom 
diskursiv psykologi. Detta innebär att de debatterar och kritiserar varandras 
analysverktyg, verktygens räckvidd och användbarhet, såväl som den egna 
som andras kategoriseringar av analysverktygen liksom tillskrivandet av den 
egna och andras subjektspositioner inom olika vetenskapsteoretiska para-
digm.  

Termerna etic och emic beskriver en reflexiv hållning gentemot skapandet 
av material och den kontext som kan förutsättas finnas för någon av de in-
blandade parterna eller den kontext som betraktas som konstruerad. Begrep-
pet etic begreppsliggör att fokus är skapandet av forskarkategorier, där inne-
börden och därmed kontexten åläggs av forskaren.314 Emic förstås som ett 
förhållningssätt i analysarbetet; att utgå ifrån hur och vad som uttrycks och 
kan förstås i en situerad upplevd verklighet och kontext.315 Dessa förhåll-
ningssätt kan existera samtidigt och kan beskrivas som en enhetlig tolkning 
(emic) av flera handlingar och som skiftande uppfattning (etic) om dessa 

                               
312 Emanuel, A. Schegloff. Whose text? Whose context? Discourse & Society, 8 (2), 
1997:165-187. 
313 Margaret Wetherell. Positioning and interpretative repertoires: conversation analysis and 
post-structuralism in dialogue. Discourse & Society, 9 (3), 1998:387-412, jmf. Michael Billig, 
Whose terms? Whose ordinariness? Rethoric and ideology in conversation analysis. Dis-
course & Society, 10 (4), 1999:543-583. 
314 Kenneth L. Pike, Talk thought and thing, the emic road towards conscious knowledge. 
(Summer Institute of Linguistics: Dallas, 1993:15). 
315 David Silverman, Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and inter-
action. (SAGE Publications Ltd: London, 1993:15). 
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handlingar.316 Reflexivitet innebär alltså att uppmärksamma sin egen temati-
sering och framställning av materialet vilket även kan uttryckas i termer av 
helhetsgrepp och detaljanalyser317 eller närhet och distans318 

Följande avsnitt har rubricerats tematiskt och kronologiskt analysförfa-
rande. Indelningen syftar dock inte till att separera kontext, förhållningssätt 
och det konkreta analysarbetet. Jag anser att de varken kan eller bör betrak-
tas som åtskilda då de är beroende av och interagerande med varandra uti-
från mina val, möjligheter och förmågor. Kontext, reflexivitet och analysför-
farande aktualiseras inom avsnittet liksom beskrivning av hur jag gått till 
väga. Inget av detta kan uteslutas och har till viss del berörts då jag skrivit 
om reflexivitet och kontext. 

Tematiskt och kronologiskt analysförfarande 
Den inledande avgränsningen av materialet innebar att jag letade jag efter 
texter om kliniska adjunkter, deras arbete och funktion. Materialet delades in 
i två tematiska områden: lärarnas utbildningskontexter; exempelvis villkor, 
syfte och genomförande av utbildning respektive temat lärares arbete och 
funktion; exempelvis studier som beskriver lärares och andras erfarenheter 
av lärarfunktionen, hur lärarna framställs, vilket syfte de tjänar, vilka effek-
ter deras arbete och funktion förväntas innebära, vilka svårigheter, upplevel-
ser, rekommendationer eller slutsatser som förs fram. Materialet som fokuse-
rar lärarnas arbete och funktion sorterades utifrån hur lärarnas villkor besk-
rivs, hur deras funktion formuleras, hur deras arbetsuppgifter skildras och 
vilka förmågor lärarna antas eller förväntas ha och utveckla. Utifrån de för 
analysen styrande frågorna studerades materialet. Exempelvis noterades 
explicita eller implicita antaganden, fokus, slutsatser utifrån språkets reto-
riska, handlingsorienterande och faktaskapande funktion. Analysen visar hur 
språkets olika funktioner kan användas i konstruktionen och iscensättandet 
av lärarfunktionen klinisk adjunkt, rådande tolkningsrepertoar samt lärarnas 
möjliga subjektspositioner och ideologiska dilemman. Avhandlingens struk-
tur utformades utifrån resultatet av forskningsfrågorna. Resultatet utifrån 
fråga ett och två Vilka problem är det som denna nya lärarfunktion ska lösa? 
och Hur ska problemet lösas, dvs. hur argumenteras för lärarfunktionen? 
presenteras i kapitel fyra ”Klinisk adjunkt som pedagogisk ide´” och kapitel 
fem ”Kampen om hur gapet ska förstås och lösas”. Forskningsfråga tre, Vad 
blir effekten av detta? belyses i kapitel fem och kapitel sex ”Hjälten som ska 
åtgärda gapet”. Den fjärde forskningsfrågan, Hur styrs, upprätthålls och ut-

                               
316 Pike (1993:18). För en vidare och fördjupad diskussion om hur dessa begrepp används och 
debatteras av forskare se Thomas N. Headland, Kenneth L. Pike & Marvin Harris, Emic and 
etics. The insider/outsider Debate. (SAGE Publications Ltd: London, 1990). 
317 Pål Repstad, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (Studentlittera-
tur, Lund, 2007:139). 
318 Börjesson & Palmblad (2007:20). 
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manas lärarfunktionen?, belyses främst i kapitel sex och diskuteras mer in-
gående i det sjunde och avslutande kapitlet ”Dimmornas bro”. 

I arbete med kapitel fyra, som till största del handlar om kliniska adjunk-
ters framväxt i Sverige, inledde jag med att studera fackpress från slutet av 
60-talet och noterade tal om utbildning och lärare, olika beskrivningar av 
lärarna, förväntningar på lärarna och då någon form av önskvärd framtid 
formulerades. Samtidigt började jag skriva utifrån en tematisk struktur inom 
den kronologiska strukturen som utgörs av tidsperioden från 70-talets mitt 
till och med år 2009. Utifrån den kronologiska strukturen använde jag tidi-
gare kronologiskt eller tematiskt sorterat material, exempelvis svensk forsk-
ning om sjuksköterskeutbildning och lärarfunktioner respektive Högskole-
verkets publicerade texter. Detsamma gäller övrigt material, till exempel 
arkivmaterial, rapporter, dagspress och det material jag erhållit utifrån en-
kätutskicket till landets sjuksköterskeutbildningar. Den text som växte fram 
bearbetades och tematiserades i flera omgångar, för att skriva in ytterligare 
tal och diskursiva effekter som jag i analysen betraktar som konkurrerande, 
förstärkande eller som kan ge intryck av att uppstå på en eller flera platser 
vid samma eller skilda tidpunkter. I kapitel fyra finns en kronologisk struk-
tur. Men den ska inte förstås som en konstruktion av en trappa, där det ena 
steget eller förlorade greppet antas leda till ett annat. Istället är det ett av 
många möjliga sätt att visa på hur olika tal på olika nivåer i samhället kan 
gripa tag i varandra, och i ett tidlöst men ömsesidigt beroende, möjliggöra en 
av många tänkbara berättelser om lärarfunktionen klinisk adjunkt och aka-
demiseringen av sjuksköterskeutbildningen. Strukturen syftade till att i ana-
lysarbetet skapa en översikt, för att kunna se var, när och hur olika tal dök 
upp, för att i sin tur eventuellt återupptas eller omförhandlas. Hur jag av-
gränsat mitt material i tid och rum är därför avgörande för hur analysarbetet 
möjliggjorts, genomförts och hur och vilket resultat som presenteras. 

Forskaretik och forskningsetik 
Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson beskriver forskaretik 
som vikten av att ha en öppen dialog, forskarens handlingssätt och det egna 
ansvaret i forskningsprocessen; forskarens relation till forskning och själva 
forskningsuppgiften och därmed kvalitet, hederlighet, integritet och agerande 
i olika roller samt kännedom om lagar, riktlinjer, förordningar och etiska 
kodex.319 Forskningsetik handlar om urvalsförfarande, hur information ges, 
vilken information som ges, hur deltagandet påverkar personen på kort och 
lång sikt, hur publicering kan påverka deltagare och frågor som rör tredje 

                               
319Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Petersson, Vad är god forskningssed? Syn-
punkter, riktlinjer och exempel. (Vetenskapsrådets rapportserie, rapport 2005:1. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2005:19).  
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person.320 Helsingforsdeklarationen321 och Humanistiska- samhällsveten-
skapliga forskningsrådet322 lyfter att forskningsetiska krav om informanter-
nas integritet och säkerhet ska beaktas samt krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekrav.  

Oavsett hur forskaretik definieras finns allmänt vedertagna principer som 
syftar till att borga för en viss kvalitet oberoende av forskningsområden, 
discipliner eller forskningsmiljöer. Förutsättningar och utgångspunkter ska 
tydliggöras och motiveras, det ska finnas ett tydligt syfte att besvara, vissa 
frågor att belysa, tydlig metodbeskrivning och metod som passar till syftet, 
metoderna ska hanteras korrekt, materialet ska analyseras kritiskt, argument 
ska vara tydliga och relevanta i förhållande till slutsatserna, allt arbete ska 
genomsyras av tydlighet, ordning och struktur och utrymme för nyskapande 
skall finnas.323 Forskaretik kan formuleras utifrån CUDOS-kraven: resultatet 
ska komma forskarsamhället och samhället tillgodo (communism), arbetet 
ska endast bedömas utifrån vetenskapliga kriterier (universalism), motivet 
för forskning ska vara att bidra med nya kunskaper (disinterestedness) och 
forskaren ska ifrågasätta och granska och uttala sig då det finns gedigen 
grund att utgå ifrån (organized scepticism).324 Dan Tedenljung lyfter Ian 
Mitroffs kritik mot ett normativt tal och därmed antaganden att forskare är 
bättre än gemene man när det gäller att vilja och kunna styra och hantera det 
egna beteendet, attityder och förhållningssätt:  

… ifrågasätter om forskare i större utsträckning än andra skulle vara villiga 
att ändra uppfattning; eller att forskare skulle vara särskilt ödmjuka i sin atti-
tyd till olika uppfattningar, egna eller andras.325 

Även Birgitta Forsman kritiserar CUDOS-kraven när hon hävdar att ”i se-
nare års vetenskapssociologiska debatt har de [CUDOS-normerna] kommit 
att betraktas som obsoleta [icke tillämpbara].” Hennes slutsats är att de ska 
finnas kvar som eftersträvansvärda ideal, även om de är svåra att förverkliga 
i modern forskning.326 Istället lyfts PLACE327 som mer aktuellt i dagens 
debatt om en kunskapsekonomi, forskningens nytta och hur forskning ska 
bedrivas: ägandeanspråk (Proprietary), forskning som en lokal samverkans-
angelägenhet (Local), politisk styrning av forskning (Authorithan) samt ex-
tern finansiering av forskning (Comissioned).  

                               
320 Gustafsson et al. (2005). 
321 Helsingforsdeklarationen (2008).  
322 HSFR (1996).  
323 Gustafsson et al. (2005:16). 
324 Ibid., s. 17. 
325 Tedenljung (2011:18-ff). 
326 Birgitta Forsman, Vetenskap och moral. (Nya Doxa: Nora, 2002:173). 
327 Tedenljung (2011:18-ff). 
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I denna studie har forskaretiska och forskningsetiska krav beaktats och en 
etisk prövning328 har genomförts och godkänts våren 2009.329 Etiska forsk-
ningsregler och principer har följts genom att en intresseförfrågan och in-
formation skickades via e-post till personer som skulle kunna vara intresse-
rade av att samtala med mig om sitt arbete och sin funktion. Intresseförfrå-
gan innehöll en introducerande information om avhandlingsprojektet, in-
formation om konfidentialitet, nyttjandekrav samt att deltagandet var 
frivilligt och när som helst kunde avbrytas. De lärare som tog kontakt med 
mig erhöll mer information om genomförandet, underlag för samtycke till att 
delta och en förfrågan om medgivande angående behandling av personupp-
gifter.330 De lärare som skickade in samtycke och medgivande kontaktades 
via telefon för att eventuella frågor skulle kunna besvaras och för att boka tid 
och plats för samtal. Lärarna erbjöds ytterligare samtal via telefon, om de 
skulle komma att uppleva att samtalet inte avslutats eller om de ville lägga 
till eller dra ifrån något. Tre av lärarna tog ytterligare kontakt med mig och 
ville diskutera det som framkommit, dock utan att vilja korrigera något. 

Nästa kapitel ”Klinisk adjunkt som pedagogisk ide´” är det första av tre 
resultatkapitel. Kapitlet handlar om hur den kliniska adjunkten nationell och 
internationellt blir svaret på problemet med ett gap mellan teori och praktik 
och strävan att säkerställa och höja kvaliteten på verksamhetsförlagd utbild-
ning i svensk sjuksköterskeutbildning. 

                               
328 Utbildningsdepartementet. Etikprövning av forskning som avser människor. (Fritzes of-
fentliga publikationer: Stockholm, 2003). 
329 Regionala Etikprövningsnämnden (EPN), Uppsala, Dnr 2008/127: ”Forskningsprojektet 
avser inte sådan forskning som enligt lagen om etikprövning av forskning som avser männi-
skor kräver godkännande (s.1). Det finns inga hinder för att genomföra den forskning som 
anges i ansökan, användandet av den standardiserade formuleringen ´ingen utomstående 
kommer att få ta del av insamlade uppgifter´ rekommenderas, att aktivt avstående gällande 
studien bör undvikas, det ska tydligt framgå att Mälardalens Högskola är forskningshuvud-
man samt vem som är kontaktperson och inte i första hand vem som är personuppgiftsansva-
rig.” Informationsbrev och samtyckeblankett justerades utifrån EPN´s rekommendationer.  
330 Bilaga 3. 
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4. Klinisk adjunkt som pedagogisk idé  

Materialet som används i detta kapitel utgörs av olika dokument från sjuk-
sköterskeutbildningar i Sverige till exempel rapporter, utvärderingsstudier, 
arbetsbeskrivningar och olika avtal, arkivmaterial från Svensk Sjuksköters-
keförening, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Landstingsarkiv i Sve-
rige, Högskoleverket, Mediearkivet, 1991–2009 och texter på Internet. Vi-
dare ingår facktidskrifter: Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor/Vårdfacket 
åren 1974–2009, ämnestidningen för vård- och barnavårdslärare Omvårda-
ren, åren 1991–2009 samt internationellt och nationellt publicerad forskning 
angående sjuksköterskeutbildning under tidsperioden 1978–2009. Forsk-
ningsfrågorna som belyses här är 1) Vilka problem är det som denna nya 
lärarfunktion ska lösa? samt 2) Hur ska problemet lösas, dvs. hur argumente-
ras för lärarfunktionen? Det analytiska begrepp som är centralt är tolknings-
repertoar utifrån en retorisk analys av språkets retoriska, handlingsoriente-
rade och faktaskapande funktion. Detta för att synliggöra hur tolkningsreper-
toaren om ett gap mellan teori och praktik möjliggörs och tar plats som ett 
faktum som sjuksköterskeutbildning och klinisk verksamhet behöver förstå 
och utgå ifrån för att arbeta mot och skapa önskad högskolemässighet med 
hjälp av kliniska adjunkter. Detta kapitel mynnar ut i hur den kliniska ad-
junkten nationellt och internationellt blir svaret på problemet med ett gap 
mellan teori och praktik och strävan att säkerställa och höja kvaliteten på 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Från 70-talet och framåt tar teori och praktik plats som ett relationellt och 
organisatoriskt sanktionerat problem som behöver åtgärdas. Dess räckvidd, 
påtaglighet och svårighetsgrad visualiseras metaforiskt som skilda världar. 
Detta möjliggör förståelsen av att vi behöver förhålla oss till ett verkligt av-
stånd, ett mellanrum eller en klyfta. Teori och praktik som ett gap tar plats 
som förnuftigt i vårt medvetande och vår förståelse av vad vi har att göra 
med. Men innan denna del av diskursen om akademisering och högskole-
mässighet avgränsar verksamhetsförlagd utbildning som det grundläggande 
problemet som behöver åtgärdas med hjälp av den kliniska adjunkten, fram-
träder och samverkar olika sätt att tala om teori och praktik.  
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Från teori till praktik 
Den första varianten, innan gapet, kan exemplifieras med hjälp av hur klinik-
lärare beskrivs inom svensk sjuksköterskeutbildning 1975: 

… undervisning av teoretiskt stoff och tillämpning av kunskaper i praktiskt 
handlande och belyser skillnaden mellan undervisning och handledning… lä-
rare [tjänstgör] dels vid skolan, dels på praktikenheterna… Lärarens (klinik-
lärarens) uppgift på praktikenheten är att stimulera eleverna att finna inlär-
ningssituationer, samordna praktikavsnitten av skolans praktikprogram.331 

Att undervisa är att förmedla ett material, ett ”teoretiskt stoff”, och handled-
ning ska visa studenten hur det kan användas i handling. Teori erhålls med 
undervisning och praktik är något synligt i klinisk verksamhet, det tillämpas 
och uttrycks i handlingar. Utifrån en medvetenhet om denna skillnad ska 
läraren fullgöra sin uppgift. Läraren ska väcka elevens förmåga till lärande 
genom att visa på vad som är möjligt att lära och när det är det, uttryckt i 
termerna ”att stimulera elever att finna inlärningssituationer”. Teori och 
praktik är inte något problematiskt som lärarna eller studenterna behöver 
integrera. Inte heller är vare sig teori eller praktik något som ska förstärkas 
eller utvecklas. Utbildningen kan förstås som en process från teori till prak-
tik.  

Samtidigt finns en strävan efter en akademisk och högskoleförlagd sjuk-
sköterskeutbildning:  

Även sjuk- och hälsovården påverkas av utvecklingen i samhället. För att nå 
bästa möjliga vårdstandard och ett rationellt utnyttjande av tillgängliga resur-
ser ställs i dag stora fodringar på bl. a sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete 
inte bara skall vårda utan också handleda, undervisa och arbetsleda.332 

Att hälso- och sjukvården påverkas av utvecklingen i samhället sanktionerar 
en förståelse för att de inte kan ställa sig utanför eller förstås som opåverk-
ade av att och hur samhället utvecklas. Kvalitetsmässiga- och ekonomiska 
termer som ”bästa möjliga vårdstandard” och ”rationellt utnyttjande av till-
gängliga resurser” understödjer en etablering av en förnuftsbaserad, mätbar 
och rationell självklar utgångspunkt för den verksamhet en sjuksköterska ska 
ingå i efter avslutad utbildning. För att nå det önskvärda och vara en del av 
samhällsutvecklingen ställs också nya krav på den vårdande sjuksköterskan 
att hon också ska handleda, undervisa och leda. Även om rationaliserings-
tanken om utbildningens organisation utvecklas gradvis tar idén om detta 
rationella tänkande ordentlig fart under 70-talet. Det kräver dock att utbild-
ningspolitikens tidigare bopålar rycks upp och omförhandlas genom att det 

                               
331 Gerd Zetterström Lagervall, Avgörandets år. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 1 (42), 
1975:3.  
332 Zetterström Lagervall (1975:5). 
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talas mindre om den handlingsorienterade utbildningstraditionen, den börjar 
nedmonteras och försänks i tystnad.  

Utbildningspolitiskt förnuftsbaserat och rationellt tänkande är argument i 
fackliga strider i kampen om att skapa en enhetlig utbildning och införa en 
behörighet för yrket. Fackpressens artikel från 1976, Hur vill du bli vårdad 
år 2000?333, är exempel på hur debatter förs om nödvändigheten att utveckla 
en högskolemässig sjuksköterskeutbildning och därmed säkra framtida be-
hov av vårdlärare. Här formuleras tidlösa och för ett modernt framtidsinriktat 
samhälle moraliskt rimliga argument: att sjuksköterskeyrkets status behöver 
höjas, att befolkningsutvecklingen innebär fler äldre, att fler och svårare 
sjuka behöver en mer avancerad och teknisk vård och att det råder stor brist
på vårdlärare och sjuksköterskor334. De uttalat politiska argumenten är att det 
finns ett behov av att utöka335 och intensifiera336 samarbetet mellan olika 
sjukvårdsenheter och utbildningsinstanser. Detta möjliggör argument för att 
utbildningen behöver bli högskolemässig och forskningsanknytas337. För att 
uppnå önskat samarbete ska utbildningen ledas av staten som enda huvud-
man338. Det råder allvarlig brist på praktikplatser och nya lösningar behövs, 
då som nu, för att kunna möta kravet på efterfrågan.339 Befolkningens nuva-
rande och möjliga framtida behov är resurser i formulerandet och därmed 
sanktionerandet och iscensättandet av ett politiskt och ekonomiskt problem. 
Vetenskap och rationell kunskap som högskolemässighet och forskningsan-
knytning ska legitimera makt och status för det önskvärda och moderna 
samhället. Vi behöver och förväntas följa med i en ofrånkomlig utveckling. 
Rationaliserings- och moderniseringstanken kommer så till uttryck i en aka-
demiseringssträvan för sjuksköterskors utbildning och yrke.  

Frågan om forskningsanknytning av yrket diskuteras för första gången vid 
en läkarstämma 1961.340 Under 60- och 70-talet påbörjas olika motioner och 
utredningar inför en ny utbildningsreform: Vård 77.341 Då yrkesutbildningar-

                               
333 Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, Hur vill du bli vårdad år 2000? Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor, 4 (43), 1976b:4-7. 
334 Bengt Sjöborg, Sjuksköterskor som vårdlärare: en beskrivning av nuvarande vårdlärarkår 
samt en framskrivning och en analys av behov och tillgång 1980. (Skolöverstyrelsen: Stock-
holm, 1976:3-ff); B. Andersson, Vårdlärarutbildade, beskrivning av kåren tillgångs- och 
behovsbedömningar 1981/82–1986/87. (Skolöverstyrelsen: Stockholm, 1981:5-ff); Lars 
Oderbeck, Vårdlärare 1983. Lärarsituationen i skolor med vårdutbildning. (Skolöverstyrel-
sen: Stockholm, 1984:8). 
335 Ulrica Croné, Utbildning och funktion – stämmer de överens? Vårdfacket, 21 (4), 1980:17.  
336 Eva Monvall, Krav i riksdagen: Utred sjuksköterskeutbildningen! Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor 6 (43), 1976a:4-7:5.  
337 Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, Samspel mellan utbildning och forskning. Tidskrift
för Sveriges sjuksköterskor, 2 (42), 1975:18.  
338 Från år 2002 är staten ensam huvudman; Högskoleverket, Högre utbildning och forskning 
1945–2005–en översikt. Rapport 2006:3 R. (Högskoleverket: Stockholm, 2006:26). 
339 Ex. Monvall (1976a); Croné (1980). 
340 Ingrid Heyman, Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige – sjukskö-
terskors avhandlingar 1974-1991. (Daidalos: Göteborg, 1995:151). 
341 SOU (1978). 
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na under 70-talet ska bli en del av akademin kritiseras det delade huvudman-
naskapet mellan landsting/kommun och stat.342 I likhet med hur vi i dag talar 
om en högskolemässig utbildning är det under såväl 60- som 70-talet själv-
klart att högskoleutbildning:  

… skall bedrivas på vetenskaplig grund och ge kritisk skolning. Utbildningen 
skall ge kunskaper och färdigheter som grund för yrkesverksamhet…343  

Högskoleutbildningen är den aktiva aktör som ska karaktäriseras av veten-
skaplighet och fostra de mer passiva deltagarna till kritisk medvetenhet. Uti-
från kännedom om de för yrket nödvändiga kunskaperna och förmågorna ska 
verksamheten erbjudas den kompetens de behöver. Att både yrkeskunnande 
och kritisk och vetenskaplig skolning är viktigt framhålls i mitten av 70-
talet.344 Några år senare uppmärksammas en avhandling i vårdpedagogik, i 
en intervju påtalar författaren att:  

Förhållanden mellan den kunskap som finns inom hälso- och sjukvården och 
den kunskap som finns inom utbildningarna behöver klargöras.345  

Kunskap separeras i ett organisatoriskt perspektiv, det finns viss kunskap 
inom hälso- och sjukvård och viss kunskap inom utbildning. Kunskapsområ-
dena förstås som förbundna med varandra men hur de är det behöver redas 
ut. Dessa röster är bland de första som under 70-talet åberopar det nödvän-
diga med att genomföra reformen Vård 77, som också realiseras läsåret 
1982/1983346.  

Teori och praktik som skilda former av vetande 
Teori och praktik börjar formuleras som problematiskt åtskilda och skilda 
former av vetande. Centralt är strävan efter högskolemässighet och en mo-
dern hälso- och sjukvård som kan och ska såväl skapa som möta kommande 
och önskad framtid. Detta konstruerar och etablerar offentligt och fysiskt 
påtagligt organisatoriskt åtskilda utbildningsarenor. Kunskap i termer av 
säker och vetenskaplig kunskap, deras legitimitet och ett ekonomiskt ration-

                               
342 Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, Ett statligt huvudmannaskap. Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor, 20 (43), 1976a:3. 
343 Eva Monvall, Uppgift för Vård 76: Hur ska vårdutbildningarna fogas in i högskolan? 
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 7 (43), 1976b:12-13:12. 
344 Monvall (1976b); Eva Monvall, Erfarenhet från arbetslivet viktig merit i nya högskolan. 
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 6 (42), 1975:48–51. 
345 Rigmor Wendt, Ny doktorsavhandling: Vilka kunskaper i omvårdnad behöver en sjukskö-
terska? Vårdfacket, 13-14 (3), 1979:69.  
346 Eva Monvall, Riksdagen tar beslut om vårdutbildningarna efter valet i höst. Vårdfacket, 9 
(3), 1979:58–59; Neckmar (1998). 
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ellt tänkande får fortsatt stöd av att tekniska och juridiska behov och nöd-
vändigheter sanktioneras under mitten och slutet av 80-talet. Detta formule-
ras exempelvis som ett behov att utveckla tekniskt kvalificerad, mätbar och 
kvalitativ vård347. Befolkningens säkerhet (här patienternas) är ett återkom-
mande argument då en tekniskt och juridiskt behovsfokuserad utveckling är 
målet348. Införandet av datorer kan förstås som ett led i detta resonemang349, 
liksom inrättandet av en journallag för sjuksköterskor i mitten av 80-talet 
och det politiska beslutet att landstinget ska ha en gemensam omvårdnads-
idé, i termer av införandet av vårdteori:  

… hon [avdelningsföreståndaren] insåg så småningom att det var hennes 
skyldighet att följa med i utvecklingen och omsätta i praktiken vad många 
lärt i teorin.350  

Den processliknande förståelsen av kunskapsformer uttrycks som införande 
av teori i vården, teori är något som kan överföras till klinisk verksamhet. 
Kunskap är det vi lärt i teori och det ska omsättas. En bakomliggande upp-
fattning kan vara att teori är en form av abstrakt kunskap som kan och ska 
ges en plats i en existerande verklighet genom att uppdatera klinisk verk-
samhet. För att uppnå önskad utveckling ska teori transformeras till nyttiga 
handlingar i klinisk verksamhet. Att följa med i en ständig utveckling är de 
ansvarigas plikt, deras skyldighet. Kliniskt verksamma (här en avdelningsfö-
reståndare) är de som saknar men med tiden kan erhålla förståelse för och 
insikt om behovet och vikten av önskad utveckling.  

Läkare har av tradition fram till början av 80-talet innehaft en central roll 
inom den akademiförlagda delen av undervisningen men i början av 80-talet 
händer något. Utifrån svårigheter att rekrytera läkare till detta uppdrag utbry-
ter enskilda läkares och fackligt initierade bojkotter och strider som resulte-
rar i att vårdlärare och till viss del sjuksköterskor blir de som ansvarar för 
undervisningen.351 Lärarnas arbetsuppgifter koncentreras till undervisning 
och sjuksköterskors handledande funktion stärks.352 I ytterligare strävan att 
                               
347 Mark Olson, Nu kommer metoder att mäta vårdkvalité. Vårdfacket 13-14 (11), 1987:4–5; 
Vårdfacket, Kvalitetssäkring kräver sjuksköterskans kunskap. Vårdfacket 1 (14), 1990:10–11. 
348 Jan Thomason, Viktiga frågor saknas i utredningen om säkerheten. Vårdfacket 7 (9), 
1985:27; Viveca Holmertz, Dialysmålet i Göta hovrätt: ”Larmpanelen liknar rysk roulett”. 
Vårdfacket 18 (9), 1985:4–7; Viveca Holmertz, Haverikommission när tekniken kraschlandar. 
Vårdfacket 17 (11), 1987b:18. 
349 Ex. Viveca Holmertz, Daisy-projektet tänker visa oss framtidens vårdmiljö redan i dag. 
Vårdfacket 5 (11), 1987a:4–5; Britta Nilsson, Datans intåg i vården gav säkrare journalhante-
ring. Vårdfacket 9 (13), 1989:10–13.  
350 Vårdfacket, En teoretisk ram behövs för arbetet. Vårdfacket 9 (17), 1993:9.  
351 Jan Thomason, Arbetsgivare och fackorganisationer: Vårdlärare tar över läkares uppgifter. 
Vårdfacket 4 (6), 1982a:12–13; Jan Thomason, Vidareutbildning fortsätter–trots läkarbojkot-
ten. Vårdlärare får hjälp av aktiva sjuksköterskor. Vårdfacket 5 (6), 1982b:10–12; Kristina 
Lindgren, Läkare ingen garant för bra utbildning. Vårdfacket 6 (6), 1982a:17. 
352 Mats Johnson & Lars Wallin, Vårdlärare- ta på dig den vita rocken igen. Vårdfacket 9 (8), 
1984:18–20. 
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bygga det moderna projektet initierar regeringen mot slutet av 80-talet en 
översyn av högskolors pedagogiska verksamhet, Grundbulten353. Debatten 
om lärares utbildning och arbete fortsätter under 80- talet354, det är kompe-
tens och behov av såväl akademiskt som kliniskt förankrad kunskap355 som 
är i fokus: 

… borde ändå inte vårdlärarna vara den mest lämpade gruppen för handled-
ningsansvaret? Det är den bäst (åtminstone mest) utbildade gruppen sjukskö-
terskor.356  

I citatet ovan används ordet borde, det uppmuntrar och efterfrågar en medve-
tenhet om och erkännande av en generell måttstock utifrån grad av formell 
utbildning. Lärarna förväntas ha legitimitet avseende akademiförlagd under-
visning och handledning i klinisk verksamhet. Aktiva sjuksköterskor med 
legitimitet utifrån egen erfarenhet är de individer som bör och ska inneha 
den främsta rollen som handledare och vårdlärarna förflyttas till den aka-
demiförlagda delen av utbildningen. I Stockholm anordnas nationellt er-
bjudna utbildningsdagar för klinikanställda vårdlärare.357 Styrning möjlig-
görs då förmågor och professionellt arbete kan mätas, här som påtalandet av 
en viss brist på kompetens och därmed behov av mer vetande. När något 
utvärderas kan också nya behov och mål formuleras: lärarna har behov av 
egen fortbildning och kompetenshöjning. Som kollektiv kan de såväl grans-
kas som utmanas. Behovet av mer vetande under 70-talet, i form av en hög-
skolemässig utbildning, framhålls så under 80-talet och i början av 90-talet i 
termer av professioners egna behov av vidareutbildning och forskningskom-
petens.  

En klyfta mellan teori och praktik 
I början av 90-talet kategoriseras läraren som en gäst på besök i verklighet-
en358, sjuksköterskors och vårdlärares samarbete problematiseras som otyd-
ligt359. De olika funktionerna behöver medvetandegöras och förtydligas: 

                               
353 Pell Uno Larsson, Vårdhögskolan i kristallkulan. Omvårdaren, 6, 1992:4–6. 
354 Johansson (1986); Bodil Frisdal, En bit på väg. (Uppsala Universitet, Fortbildningsavdel-
ningen: Uppsala, 1988). 
355 Thomason (1982a); Thomason (1982b); Lindgren (1982a); Kristina Lindgren, Forsknings-
samordnare i Falun: Viktigt att resultat från forskning tillämpas i vården. Vårdfacket 8, 
1982b:18–19. 
356 Johnson & Wallin (1984:20). 
357 Elisabeth Gustafsson, Utbildningsdagar för kliniklärare inom anesti- och intensivvård. 
Omvårdaren, 1, 1991:11; Bengt Fridlund, Kompetens- och kunskapsutveckling måste få plats 
på vårdhögskolorna. Omvårdaren, 4, 1991:8-9.  
358 Ingeborg Oléni, ”Praktikläraren” – gäst hos verkligheten. Omvårdaren, 5, 1991:6-7.  
359 K. Gebru & C. Montgomery, Det otydliga samarbetet. Sjuksköterskors uppfattningar om 
vårdlärare. (Vårdhögskolan: Malmö 1993); Gunnel Bergman, Vad händer med lärarutbild-
ningen för vårdhögskolan? Omvårdaren 1, 1991:6–8. 
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Vårdläraren och handledaren kan tillsammans med den studerande planera in-
lärningen utifrån den vårdverklighet som finns. Som vårdlärare ska man se 
till att de teoretiska kunskaperna omsättes i konkreta vårdhandlingar och 
hjälpa de studerande till meningsfull inlärning… För att så långt som möjligt 
överbrygga denna klyfta är det viktigt att studerande i vårdutbildning får 
handledning i promenaden mellan det teoretiska och det praktiska.360 

Vid en första betraktelse verkar det som om beskrivningen från 70-talet näst-
an ordagrant återkommer då utgångspunkten är att det finns en redan exi-
sterande solid verklighet som inte problematiseras eller ifrågasätts. Teori och 
praktik är till viss del fortfarande en processliknande konstruktion. Men 
denna process sker inte längre av sig självt genom att tillämpa kunskaper i 
praktiken. Nytt är att lärarens arbete och funktion formuleras och betonas 
som något intensivt i form av integrering av kunskapsformer: överbrygga 
denna klyfta. Läraren ska och bör bana väg för och därmed också konstruera 
studentens meningsfulla och mer behagliga promenad, en sammanfogning av 
teori och praktik. Lärarna förutsätts ha både kompetens, vilja och förståelse 
för att och hur detta är möjligt. En lyckad lärargärning är paradoxalt nog 
något som ännu inte är uppenbart eller självklart men det kan existera, det 
har bara inte blivit synliggjort ännu.  

Teori och praktik som en klyfta eller ett gap utgör en diskursiv förändring 
i talet om en högskolemässig sjuksköterskeutbildning. Gapet mellan teori 
och praktik börjar anas i termer av funktioner i olika fysiska och profession-
ella kroppar. Att söka sann och giltig kunskap genom mer vetande och att 
integrera är de värden och tekniker som legitimeras i syfte att åstadkomma 
såväl en effektiv och kompetent profession, som en helgjuten högskole-
mässig professionsutbildning. Detta är en del i möjliggörandet av kliniska 
adjunkter, att förutsätta att en enskild lärarprofession ska axla ansvaret och 
legitimera kulturella och traditionella kunskapers värden för såväl lärare som 
sjuksköterskor.  

Den problematiskt formulerade relationen mellan teori och praktik legiti-
meras, etableras och reproduceras under följande årtionden. Förutom de-
batterna sker detta också i utbildningen och dess logistik, i läroböcker, inom 
forskning och i pedagogiska modeller (kapitel fem) ges den en förgivet tagen 
utgångspunkt som axiom. Femton år senare uttrycks exempelvis att önskad 
förändring av klinisk verksamhet med hjälp av vetenskap är problematiskt: 
”… svårigheten att införliva en vetenskaplig diskurs med praktikens dis-
kurs”361.  

                               
360 Gunilla Forsgren & Gun-Britt Näf, Vårdhögskolan, Västerås: förslag till en modell omfat-
tande studerandes, handledares och kliniklärares funktioner. FOU-rapport 1993:2. (Institut-
ionen för vårdlärarutbildning: Stockholm, 1991). 
361 Marja Schuster, Profession och existens: en hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesi-
dighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter. (Stockholms Universitet: Stock-
holm, 2006:13). 
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Utifrån att gapet installerats diskursivt kan samverkan möjliggöras och 
förstås som något centralt då utbildningens huvudmannaskap utreds av ut-
bildningsdepartementet i början av 90-talet:362  

Kliniska högskolelektorat, förenade med tjänster i vården t.ex. som sjukskö-
terska, sjukgymnast, arbetsterapeut bör oberoende av huvudmannaskap inrät-
tas vid Vårdhögskolorna.363 

Samverkan ska ske i och genom kliniska lektorat utifrån tjänster med både 
klinisk och akademisk organisatorisk tillhörighet i förenande syfte. I de-
batten om en högskolemässig utbildning lyfts att staten skall vara ensam 
huvudman för utbildningen utifrån argumentet att den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen är alltför kostsam.364 Då regeringens utredning, 
Grundbulten, presenteras 1992 påtalas vårdhögskolornas behov av en mer 
nära och systematiskt koppling till universitet och forskning.365 Inrättandet 
av lärartjänster rymmande forskning och undervisning inom både akademi 
och klinisk verksamhet aktualiseras i diskussionen om utbildningens huvud-
mannaskap.366 Behovet av att forskningsanknyta utbildningen och att inte-
grera teori och praktik är något svårt men nödvändigt367, teori och praktik 
kan och ska integreras, omvårdnadsprocessen är ett exempel på verktyg som 
kan åstadkomma detta368. Högskolemässighet diskuteras i termer av ”… the 
integration of theory with nursing practice”369.  

Vetenskaplig kunskap är normen och det eftersträvansvärda370och prak-
tiska problem är de påtagliga och därför viktiga problem i en verklighet som 
ska studeras genom tillämpandet av teori371 eller åtgärdas med hjälp av evi-
densbaserad omvårdnad372. Med integrationstankens och logikens hjälp att 
hitta lösningar utifrån definierade problem blir också problemorienterad373 
                               
362 Utbildningsdepartementet, Vårdhögskolor, kvalitet, utveckling, huvudmannaskap. SOU 
1993:12. (Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1993: 7-9). 
363 Ibid., s. 9 
364 Larsson (1992).  
365 Ibid. 
366 Anna- Lena Lundberg, Huvudmannaskapet underskattas. Omvårdaren 3/93, 1993:9. 
367 Bengt Fridlund, Forskningsanknytningen i högskoleutbildning. Omvårdaren 3, 1993:18–
20. 
368 Maud Järemo & Anna-Lisa Wellten, Ett försök att integrera teori och praktik med hjälp av 
omvårdnadsprocessen. Omvårdaren, 5-6, 1992:12–14; Ingeborg Oléni, Är det dags att ut-
veckla andra former för praktiska studier? Omvårdaren, 4, 1992:4-6. 
369 Astrid Norberg & Elly Wickström, The perception of Swedish nurse and nurse teachers of 
the integration of theory with nursing practice. An explorative qualitative study. Nurse 
Education Today, 10 (1), 1990:38–43. 
370 Jmf ex. Britt-Marie Ternestedt, Förstatligandet ett lyft för vårdhögskolan. Omvårdaren 3, 
1996:13; Pell Uno Larsson, Vetenskaplig utveckling ett statligt ansvar. Omvårdaren 3, 
1996:20–21.  
371 Ex. Monvall (1975:48). 
372 Ex. Anders Olsson, Urvattna inte evidensbegreppet. Vårdfacket 10 (24), 2000c:36–37. 
373 Ex. Norberg & Wickström (1990); Maria Ejd, Dags riva ner vårdens alla stuprör. Vård-
facket 7 (28), 2004:18–19. 



 77

pedagogik eftersträvansvärt och tidigare pedagogiska förhållningssätt kate-
goriseras som omoderna i termer av passiv inlärning. I linje med inte-
grationstanken och kvalitetssäkring argumenteras för behovet av helhetssyn 
och kvalitet374, honnörsord som traderas över kommande decennier375. Inte-
grering, samverkan, kvalitet, evidens och helhetssyn är diskursivt effektiva 
retoriska resurser som har en fortsatt existens i debatten om behovet av en 
högskolemässig sjuksköterskeutbildning. Så omsätts den vetenskapliga kun-
skapens legitimitet och ekonomisk rationalism som styrningsmekanismer i 
en akademiseringsprocess.  

Teori och praktik som skilda världar 
När teori och praktik som ett gap är etablerat ska det åtgärdas genom ut-
veckling. Denna utveckling sanktioneras bland annat genom att hänvisa till 
vårdlärarnas behov av aktuell kunskap men också att framtidens önskvärda 
hälso- och sjukvård kan skapas med läraren som resurs: 

Vårdverksamheten och utbildningen lever i skilda världar. Det har uppstått en 
klyfta mellan högskolans lärare och personalen ute i praktiken, visar en upp-
följning av Vård 77-reformen. För att överbrygga denna klyfta bör man pröva 
olika kombinationstjänster. Det ger högskoleläraren en möjlighet att hålla sin 
yrkeskunskap aktuell, samtidigt som hon/han kan bidra till utvecklingsarbete 
i verksamheten.376 

Här sker ett tydligt diskursivt skifte i talet om lärarfunktioner för verksam-
hetsförlagd utbildning. Teori och praktik som skilda världar sanktioneras 
genom att teori indirekt beskrivs i metaforiska termer som kunskap där inne 
och praktik något som görs där ute. Det som etableras som inne kan associe-
ras med något tryggt och säkert. Det där ute kan förstås som något mer osä-
kert som behöver säkerställas och utvecklas. Här finns inte längre någon 
möjlig promenad från teori till praktik. Nu handlar det om en klyfta mellan 
två världar som i sin fysiska form representeras av lärare respektive kliniskt 
verksam personal. Att tala om teori och praktik som skilda världar möjliggör 
en fortsatt debatt om lärarens funktion och kompetens och benämningen 
kombinationstjänst377 sjösätts. Läraren är den resurs som innehar kompetens 
att ta sig mellan och verka i dessa båda världar. Dikotomin teori och praktik 
reproduceras utifrån antagandet om en tidigare existerande hel och verklig 
värld vars ruptur utgörs av Vård 77-reformen. Läraren som innehar en kom-
binationstjänst förkroppsligar på detta sätt en politisk och ekonomisk inve-
stering av relationer i form av kontroll, makt och vetande.  
                               
374 Pia Carlson, Doktor på helhetssyn, Vårdfacket 8 (17), 1993:8. 
375 Ibid; Monvall (1975; 1976b); Norberg & Wickström (1990); Ejd (2004). 
376 Helena Hejdeborn & Lisbeth Rehnström, Läraren–en resurs i vården. Omvårdaren 2, 
1992:4-5.  
377 Ex. Järemo & Wellten (1992). 
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Klinisk utbildning är problemet 
En språklig markering av praktik som verksamhetsförlagd utbildning ska 
kanske bidra till att göra den mer passande för en högskolemässig utbild-
ning, associera till handlingsorienterad effektivitet och tvinga den till önskad 
diskursiv existens. Teori och praktik administreras utifrån ett tal där praktik 
knyts till teori (vetenskap) och teori knyts till praktik (att göra), i ett för-
nuftsmässigt grundat rationellt resonemang. Kunskapsformerna existerar i 
kraft av varandra och blir en nödvändig förutsättning för varandra. 

En av effekterna av konstruktionen av sjuksköterskors kunskap, som en 
del av ett samhälleligt rationellt projekt, är ett explicit strukturerande av so-
ciala praktiker i termer av skillnader. Praktik och teori splittras i en explo-
sion av olika tal, där framför allt den kliniska utbildningen får representera 
problemet. På detta sätt föds konstruktionen av den kliniska utbildningens 
problem och den kliniska utbildningen artskilts från sina tidigare samman-
hang. Kunskapsformers variationsrikedom produceras, fixeras och omför-
handlas. Uppdelningen av kunskapsformer föder i sig nya former, exempel-
vis förtrogenhetskunskap, tyst kunskap och tillämpad teori378. Här genereras 
även konflikter mellan olika kunskapsformer, i en komplex förståelse som 
såväl förbinder som skapar ett ömsesidigt beroende dem emellan. Teori och 
praktik analyseras utifrån orsak och verkan. Den explosionsartade utveckl-
ingen och spridningen av detta tal under början av 90-talet, med fortsatt ex-
istens under 2000-talets första decennium, sker också från fler platser än 
tidigare379. Lärarna bör veta hur det förhåller sig med individers lärande re-
spektive undervisning och hur det bäst kan nyttjas. Utifrån högskolemässig-
het som det eftersträvansvärda är kompetens och organisatorisk tillhörighet 
på agendan eftersom lärare behöver ha kontroll över det som förstås som 
teoretiskt eller praktiskt rum för lärande.  

                               
378 Ex. termen förtrogenhetskunskap: Viveka. Holmertz, Sjuksköterskans kunskap kan inte 
formuleras med vetenskapens språk. Vårdfacket 19 (13), 1989:8; praktik, tillämpad teori, 
tillämpad omvårdnad: Ingeborg Oléni, Praktik och begreppsfrossa vid högskolornas vårdut-
bildningar. Omvårdaren 1, 1996:20–21. 
379 Ex. Ester Mogensen, Lära i praktiken: En studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska 
avsnitt. Doktorsavhandling, nr 69. (Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen: Stock-
holm, 1992); SOU 1993:12. Vårdhögskolor – kvalitet, utveckling, huvudmannaskap. Slutbe-
tänkande av huvudmannaskapsutredningen. (Allmänna förlaget: Stockholm, 1993); Vigids 
Granum, Klinisk utbildning-undervisning i sjuksköterskeutbildningen – handledning och 
kunskapsfokusering. Studentlitteratur: Lund, 1993); Ingela Josefsson, Tyst kunskap kan för-
medlas. Vårdfacket 9 (19), 1995:35; Mona Bendz, Kunskap i praktik. (Pedagogiska Institu-
tionen, Lunds Universitet: Lund, 1995); Lindberg-Sand (1996); Kerstin Öhrling, Being in the 
space for teaching-and-learning. The meaning of preceptorship in nurse education. (Luleå: 
Department of Teacher Education, 2000); Carina Eliasson, Marias erfarenhet gav inga poäng. 
Vårdfacket 6 (26), 2002:25–26. 
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Akademisering av klinisk utbildning och klinisk 
verksamhet genom högskolemässighet och 
professionalisering 
Den nya lärararten och förväntningar på den sprids och intensifieras380 under 
90- talet och 2000-talets första decennium vid hälso- och sjukvårdsverksam-
heter och lärosäten. Argumenten för utvecklandet av kliniska adjunkter som 
ett samarbetsprojekt i form av kombinationstjänster bygger på ett tal om ett 
professionaliseringssträvande, att hela utbildningen behöver kontrolleras 
samt att Vård 77 orsakat ett oönskat gap mellan teori och praktik381. År 2004 
har det, i en professionaliseringsprocess med början på 90-talet fram till år 
2004, inrättats 42 kliniska lektorer och 250 kliniska adjunkter.382 Antalet 
kombinationstjänster rymmer såväl adjungerande kliniska adjunkter, kliniska 
adjunkter, kliniska lektorat och några kliniska professurer.383  

Ännu en reformering, genom Högskolelag 1993 och EU-direktiv384 vinner 
vid denna tid laga kraft i Sverige, vilket medför att sjuksköterskeutbildning-
en blir treårig. Reformen ska enligt Högskoleverket innebära större frihet för 
lärosäten att planera och genomföra utbildning: 

1993 års högskolereform syftade till att stimulera förnyelse och utveckling 
inom den högre utbildningen och forskningen samt stärka högskolornas roll. 
Detta skulle ske genom en omfattande decentralisering av ansvar och befo-
genheter. Därmed skulle effektiviteten och kvaliteten i högskolan stärkas.385 

Förnyelse och utveckling inom högre utbildning är målet med reformen som 
ska stärka lärosätena utifrån en decentralisering av ansvar och befogenheter. 
Effektiviteten och kvaliteten bedöms som låg då den behöver stärkas. Det 
nya, möjlig frihet genom en egen stärkt roll och kontroll över tillgångar, 
rättigheter och skyldigheter är retoriska resurser i skapandet av framtidens 
moderna, kreativa, vetenskapliga och standardmässigt effektiva enheter. 
Utan detta riskerar vi att bli delaktiga i en oönskat föråldrad, oekonomisk, 
bristfällig och svag högskola. Lärosätenas effektivitet och kvalitet ska vara 
mätbar och den behöver kontrolleras. De blir därmed beroende av extern 
granskning och värdering386 vilket under 90-talet och kommande decennium 
                               
380 Ex. konferensbeskrivningar; nätverksträffar; Annica Jonsson, ”Lätt att få med vården”. 
Vårdfacket 5 (30), 2005:10; Lasse Nohrstedt, Samverkan är nyckeln till pedagogik i vården. 
Omvårdaren 1, 2008:5–7. 
381 Ex. Ohlsson (2009), se vidare referenser i ex. fotnoterna 5-10. 
382 Vårdfacket (2004:21). 
383 SKL. Kombinationstjänster – mellan högskola/universitet och sjukvården för medellånga 
vårdutbildningar. (Sveriges Kommuner och Landsting: Stockholm, 2008b). 
384 DS 1992:34 (1992). 
385 Högskoleverket (1996). 
386 Högskoleverket, Hur har det gått? En slutrapport om Högskoleverkets kvalitetsgransk-
ningar åren 2001 – 2006. Högskoleverkets rapportserie; 2007:31 R., 2007a; Utvärdering av 
grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den 
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yttrar sig genom att examinationsrätter ifrågasätts eller dras in387. Att frihet 
och ansvar används klokt behöver ständigt efterfrågas och kontrolleras och 
icke önskvärda beteenden regleras. Det fria valet innebär att vilja, att välja 
och att arbeta för det som gemensamt ska och kan bedömas vara det rätta. 
Teori och praktik som en statligt angelägen fråga får ny betydelse då kliniska 
adjunkter iscensätts. Lärarna som pedagogisk idé hålls samman av tolknings-
repertoaren om gapet (kapitel fem) och inom den rymmande berättelsen om 
kliniska adjunkten som den eftersökta hjälten (kapitel sex). Vetenskapssam-
hället, Socialstyrelsen och Högskoleverket är diskursivt formerande krafter 
som bevakar och bevakas. Högskoleverket skriver exempelvis att en akade-
misk lärare ska uppfylla minst tre av fyra kriterier, där ett av kriterierna är 
”… klinisk specialistkompetens samt pågående klinisk tjänstgöring på minst 
20 % av heltid under minst 2 år av de senaste 5 åren.”388 

Under senare delen av 90-talet och kommande årtionde inpräntas det nu 
så välbekanta från officiellt håll: Högskoleverket påtalar integrations-
problematiken som förklaras med bristen på teorianknytning och att verk-
samhetsförlagd utbildning inte utvecklats i önskvärd riktning389. Teori och 
praktik som skilda världar förstärks med begreppen akademisering och pro-
fessionalisering som retoriskt kraftfulla resurser. Begreppen är tätt förbundna 
med varandra och beskrivs ofta som beroende av varandra. Professional-
isering är omöjlig utan en akademisering av utbildningen och akademise-
ringen ska innebära en professionalisering av yrket. Akademisering och pro-
fessionalisering är resurser som ska stärka utbildningens och yrkeskunnan-
dets status och legitimitet. Det är också en strävan att avgränsa en profess-
ions specifika kunskap, vanligtvis teoretisk, i samma syfte. Den ideologiskt 
förankrade diskursen om akademisering och högskolemässighet sanktionerar 
och utgår ifrån rationell och vetenskaplig kunskap som något naturligt och 
det normgivande gapet mellan teori och praktik som en reell verklighet. Uti-
från detta kan kombinationstjänsten klinisk adjunkt konstrueras som något 
självklart och rationellt. 

Strävan efter akademisering och professionalisering uttrycks som forsk-
ningsanknytning och en evidensbaserad vård: år 2003 vill Sveriges Kommu-
ner och Landsting implementera forskning och 2007 relateras i fackpressen 
sjuksköterskeprofessionens arbetsmiljö till evidensbaserad vård390. Men att 
evidensbasera vården är något problematiskt och svårt: ”Varför lyssnar inte 

                                                                                                                             
nationella bilden. Högskoleverkets rapportserie; 2007:23 R. (Högskoleverket: Stockholm, 
2007b). 
387 Anders Olsson, Icke godkänd. Vårdfacket 3 (24), 2000a:6–8; Anders Olsson, Stopp för nya 
studenter i Växjö. Vårdfacket 3 (24): 2000b:9; Maria Ejd, Fler utbildningar får allvarlig kri-
tik… men det har blivit bättre. Vårdfacket 3 (24), 2000:10–11 (2000); Erlandsson (2009). 
388 Åsa Erlandsson, Läget är traumatiskt. Vårdfacket 5, 2009:43.  
389 Högskoleverket (1996); Högskoleverket (2000). 
390 Ex. Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, En forskningsstrategi för kommu-
ner, landsting och regioner. (SKL, Uppsala, 2003); Annica Jonsson, “God arbetsmiljö bidrar 
till evidensbaserad vård”. Vårdfacket 9 (31), 2007:14.  
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omvärlden?” och ”Omvårdnadsevidens når inte sjuksköterskorna”391, vilket 
inrättandet av kliniska lektorat och professurer ska åtgärda392.  

Mot slutet av 90-talet och i början av 2000-talet ifrågasätts sjuksköter-
skors kompetens och funktion inom utbildningen på nytt393. Kraven på sjuk-
sköterskors förmåga ska höjas394 och samarbetet mellan professioner öka 
genom inrättandet av magisterutbildade kliniska adjunkter395. De nya lärar-
funktionerna ska ingå i: 

… den nya organisationen skall forma en gemensam struktur och ett innehåll 
som garanterar att studenterna får lära sig en viss kvalitet i det kliniska om-
vårdnadsarbetet.396  

Något nytt ska skapas och visa på en organisationsöverskridande konstrukt-
ion. Innehållet i utbildningen ska på detta sätt säkerställas och ett visst fram-
tida utbildningsvärde ska erbjudas studenterna. Organisationen konstrueras 
som en levande organism som i sina beståndsdelar ska bäras upp och fysiskt 
representeras av denna nya lärarart då verksamhetsförlagd utbildning ska 
förbättras med akademiskt förankrade och därmed legitima funktioner.  

Kampen om makten att definiera vilken och vems kunskap som är den 
rätta, när den är det och hur och vem som styr akademiseringen av utbild-
ningen yttrar sig genom debatt och svenska forskares fokus397 under kom-
mande år (1995 – 2009). Exempel på argument i denna debatt är att de yr-
kesaktiva i klinisk verksamhet kan värdera verktygen bäst, landstingen slösar 
bort forskarens kunskaper och påtalandet av spänningar mellan forskare och 
praktiker398. Akademiseringen styrs av Högskoleverket och vagheten i cen-
trala direktiv efter utbildningsreformen 1993 ökar utrymmet för alternativa 
tolkningar.399 Läroplaner är resultaten av kompromisser av olika ämnens 
                               
391 Ex. Elisabet Forslind, Varför lyssnar inte omvärlden? Vårdfacket 9 (22), 1998b:36; Ann 
Torstensson & Yvonne Näsman, Omvårdnadsevidens når inte sjuksköterskor. Vårdfacket 10 
(26), 2002:48–50. 
392 Ex. Birgitta Dalenstam, FoU-lektor i vårdens verklighet. Vårdfacket 4 (22), 1998:32–33. 
393 Kaj Nyman, Praktiken mest värdefull för sjuksköterskestudenter. Vårdfacket 2 (23), 
1999:16–18; Pia Carlson, Klarar du lärarrollen syster? Vårdfacket 8 (24), 2000:7-8.  
394 Ex. Ingela Olofsson & Pernilla Kull, Ställ krav på handledarna! Omvårdaren 4, 1998:8–11. 
395 Ex. Ingeborg Oléni, ´Ett steg till´ för samarbete. Omvårdaren 1, 1999:16.  
396 Ingrid Thorell-Ekstrand, Nya lärarfunktioner i klinisk utbildning. Omvårdaren 2, 1997:18. 
397 Ex. Birgitta Dalenstam, Stora förändringar väntar framtidens sjuksköterskor. Vårdfacket 1 
(20), 1996:37; Eva Fernvall, Vi är ett yrkesförbund. Vårdfacket 5 (20), 1996:33; Elisabet 
Forslind, Många spänningar mellan forskare och praktiker. Vårdfacket 7 (22), 1998a:45; 
Annica Jonsson, Vårdfilosofin ger mig ord för det jag gör. Vårdfacket 11 (28), 2004:18–19; 
Annica Jonsson, Lita på nya sjuksköterskors kunskap. Vårdfacket 8, 2009b:56.  
398 Eva Fernvall, Vi kan värdera verktygen bäst. Vårdfacket 1 (19), 1995:27; Maria Ejd, 
Landstingen slösar bort forskarnas kunskaper. Vårdfacket 2 (21), 1997:34–35; Forslind 
(1998a). 
399 Carina Furåker, Styrning och visioner – sjuksköterskeutbildning i förändring. (Göteborg 
Studies in Educational Sciencis 158. Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg, 2001); jmf 
Eiddwen Thomas & Brian Davies, Nurse teachers´ knowledge in curriculum planning and 
implementation. Nurse Education Today, 26 (7), 2006:572–577. 
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status, lärares osäkerhet angående utbildningens ramar och mål400 och kom-
binationen av en yrkes- och akademisk examen401. Lärarnas behov av dubbel 
kompetens sanktioneras genom att tala om deras egna förmågor, kännedom 
om och erfarenhet av både akademisk- och klinisk verksamhet, förmåga till 
kritiskt tänkande samt en egen akademisk utbildning och erfarenhet från 
yrket402. Diskursivt formerande och styrande krafter utgörs av Högskolever-
ket, genomförda politiska reformer och forskare. Akademiseringen är ändå 
hotat eller motarbetad av det egna kollektivet, det som förväntas vara ett 
självklart och enhetligt kollektiv enas inte om samma tolkningar: 

… efter nästan 20 år efter Vård 77-reformens genomförande finns det således 
fortfarande protester mot akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen. 
Både lärare och [läroplans-] författare uppfattar akademiseringen och hög-
skolemässigheten som snobberi.403 

Det finns ett motstånd till akademiseringen, uttryckt som högfärd. Lärares 
motstånd i form av protester och känslomässiga inställning: högskole-
mässighet som snobberi, ska förklara svårigheterna med att genomföra en 
akademiseringsprocess. Teori och praktik som skilda världar återkommer, nu 
är det studenter som kritiserar avsaknaden av helhetssyn i klinisk verksam-
het. I gränsöverskridande syfte  

… torde de olikheter som beskrivs av deltagarna i termer av ”skilda världar” 
motverkas, vilket skapar möjligheter för trygghet och minskade frustrationer 
bland nyutbildade sjuksköterskor. För det tredje skulle rum för integrering av 
olika kunskapsformer i arbetslivet skapas.404 

Passagen mellan världarna ska underlättas, då deras skiljelinjer ska gräns-
överskridas. Uppdelningen av världarna ska aktivt åtgärdas, de ska mot-
verkas genom integrering. Åtskillnaden av men också det ömsesidiga bero-
endet mellan akademisering och professionalisering förankras diskursivt i 
själva sjuksköterskeprofessionen. Oavsett funktion, sjuksköterska eller lä-
rare, är problemet det samma. Mer vetande är den strategi som genom ack-
umulering ska ge dessa kollektiv framgång. Det är studenters och nyexami-
nerade sjuksköterskors behov av trygghet och upplevelse av helhet som står 
på spel. Integrering är den hemlighet men också det medel som ska gjuta 

                               
400 Furåker (2001); Inger Ahlgren & Anna-Lisa Gummesson, Utbildningsplaner och reform-
implementering. Sjuksköterskeutbildningen i fokus. (Uppsala universitet, Institutionen för 
Pedagogik: Uppsala, 2000). 
401 Furåker (2001). 
402 Pilhammar Andersson (1995). 
403 Furåker (2001:176). 
404 Inger Holmström & Jan Larsson, A tension between genuine care and other duties: Swe-
dish nursing students’ views of their future work. Nurse Education Today, 25 (2), 2005:148–
155:291. 
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samman alienerade kunskapsformer. I slutet av 90-talet beskrivs framtidens 
lärare:  

… framtida lärare är utlämnad till sin egen personlighet och de egna resur-
serna för att skapa goda lärandesituationer. Auktoritet är inte längre något 
som läraren får gratis genom skolans eller läraryrkets institutionella auktori-
tet, utan den måste grundas på det egna personliga engagemanget. Debatten 
om lärarna har sedan dess successivt intensifierats… Det är många forskare 
och författare som betonar att läraren som individ och personlighet blir allt 
viktigare för att få elevernas respekt och kunna fungera som modell, förebild 
eller ”det goda exemplet”. Lärarens personliga och sociala kompetens är för-
utsättningar för att kunna bidra till elevernas personliga utveckling i relation 
till andra.405  

Här sker en ansvarsförskjutning från utbildningssystemet till individen. Styr-
ningen består i självrannsakan och disciplinering. Läraren måste investera 
med sitt eget kött och blod då läraren är ”… utlämnad till sin egen person-
lighet och de egna resurserna”. Den auktoritet som förut har skänkts fritt 
eller erövrats utan egen kostnad ska erhållas och uppvisas genom personligt 
engagemang. Det moraliska ansvaret, att investera i och med sig själv, syftar 
till att göra det goda, åtnjuta trovärdighet och därmed som något självklart 
erhålla ett moraliskt anseende, respekt, auktoritet och ideal; det goda exemp-
let. Det självstyrande slår rot i och genom lärarna som en ständig närvaro 
och ett införlivande i dem som individer. Självstyrande tekniker sätts i spel i 
form av lärarnas egen självbedömning och det egna strävandet. Elever ska 
lära av lärare, men nytt är att lärarna blir bedömda av elever och handledare. 
Lärarna ska inte räkna med något eget stöd och om studenter inte når person-
lig framgång och utvecklas i önskad riktning är det läraren som brustit i an-
svar och förmågor. 

Kliniska adjunkter förväntas vara lösningen på problemet med att kvali-
tetssäkra såväl lärarna själva som verksamhetsförlagd utbildning och därmed 
skapa en enhetlig och hel utbildning. Att inrätta fler kliniska adjunkter och 
lektorer ska gynna lärarnas chanser att bibehålla klinisk yrkeskompetens406 
och är ett steg i en professionalisering407. Att skapa fler aktörer med akade-
misk legitimitet är strategin för att organisatoriskt genomsyra och därmed 
åstadkomma framtidens önskvärda sociala praktiker. Akademisk kompetens 
och trovärdighet ifrågasätts inte, men lärares kliniska kompetens beskrivs 
som något flyktigt, ständigt föränderligt och något lärarna bör sträva efter att 
oavbrutet underhålla. Klinisk kompetens associeras med ett traditionellt per-
spektiv på praktik; något komplext, något som relateras till olika former av 
tyst kunskap, personlig kunskap, omdömeskunskap, erfarenhetsbaserad kun-
skap etc. På detta sätt sanktioneras behovet och efterfrågan av kombinations-
                               
405 Neckmar (1998:172–173). 
406 Furåker (2001). 
407 Sandberg (2006:5). 
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tjänster och subjektens egen grad av vilja till självstyrande och önskvärda 
beteenden. 

Under millenniets första årtionde höjs från flera platser röster som åbero-
par nödvändigheten av ett fortsatt samarbete mellan akademi och hälso- och 
sjukvårdens verksamheter408. Under 90-talet och därpå följande decennium 
används retoriskt starka, effektiva och symbolladdade begrepp som livslångt 
lärande och reflektion409. Förmågan att tillämpa kunskaper återkommer410 
och det handlar fortfarande om var, hur och när den rätta kunskapen ska och 
kan användas:  

De får praktiskt tillämpa de vetenskapliga principer som de har lärt sig teore-
tiskt på högskolan.411  

Vi har sett hur teori och praktik och lärarfunktioner har debatterats under 70-
talet och framåt. Utifrån förståelsen av teori och praktik som något enkelt 
och oproblematiskt sker under slutet av 70-talet och 80-talet en diskursiv 
förändring i vad som utgör en förnuftig syn på kunskapsformer. Teori och 
praktik konstrueras som objekt för rationellt analys och som skilda områden 
för vetande, problemet definieras i tid och rum som verksamhetsförlagd ut-
bildning. Lösningen är att integrera, teorins innehåll och status ska säkra 
kvaliteten och därmed framtidens önskade utbildning och profession. Detta 
är en del av möjliggörandet av att börja tala om ett behov av en ny lärar-
funktion. I slutet av 80-talet och början av 90-talet är kunskapsformerna inte 
bara problematiska, det finns en klyfta. Men läraren kan fortfarande hjälpa 
studenten med promenaden mellan teori och praktik. Ett ytterligare diskur-
sivt skifte utgörs av att integrering av kunskapsformer behövs och är något 
självklart i en avsaknad av en önskad helhet, vilket ingår i tolkningsrepertoa-
ren teori och praktik som ett gap. I anslutning till detta möjliggörs en ny 
funktion på den akademiska och högskolemässiga scenen: den kliniska ad-
junkten som den hjälte som ska åtgärda gapet. Lösningen på problemet 
sanktioneras som ett behov att genom samverkansavtal etablera kombina-
tionstjänster för att förena oönskat åtskilda kunskaps-, utbildnings- och verk-

                               
408 Landstingsförbundet, I hu’vet på patienter, politiker, vårdpersonal, IT-folk & vårdutbil-
dare. (Stockholm: Landstingsförbundet); Birgitta Gedda, Den offentliga hemligheten. En 
studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet. (Göteborg 
Studies in Educational Sciencis 169. Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg, 2001); 
Monica Björkström, Den professionella sjuksköterskan – i relation till den akademiska sjuk-
sköterskeutbildningen. (Institutionen för hälsa och vård, Karlstad Universitet: Karlstad, 2006). 
Annica Jonsson, Idén måste utvecklas med andra. Vårdfacket 5, 2009a:22.  
409 Ex. Margaretha Jerlock & Kristin Severinsson, Academic nursing education guidelines: 
Tool for bridging the gap between theory, research and practice. Nursing and Health Sci-
ences, 5 (3), 2003:219–228; David Gustavsson, Personalen utbildas i att bemöta sina demens-
patienter bättre. Katrineholms-Kuriren, 2009-05-18:4. 
410 Per Olof Eliasson, Vårdutbildning med jordnära forskningsanknytning. Omvårdaren 2, 
2007:16–17.  
411 Annica Jonsson. Forskning på riktigt. Vårdfacket 5 (30), 2006:9–10.  
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samhetsarenor. Här behövs en specifik aktör, en kunskapsmäklare412. Den 
hybrida lärarfunktionen klinisk adjunkt uppfinns.  

Samarbetsprojektet som ska garantera 
högskolemässighet 
I olika gemensamma organisationsöverskridande projekt etableras i slutet av 
80-talet, under 90-talet och början av 2000-talet lärarfunktionen klinisk ad-
junkt413. Två vanliga varianter av lärarfunktionen är adjungerad klinisk ad-
junkt414 och klinisk adjunkt415. Benämningen adjungerad klinisk adjunkt 
(AKA) bygger på ett tillfälligt upptagande inom en lärarfunktion med hjälp 
av prefixordet adjungerad. En beskrivning av AKA är att det är en grundan-
ställning som sjuksköterska inom en av hälso- och sjukvårdens organisation-
er, där en del av tjänsten innebär att arbeta som adjungerad klinisk adjunkt 
för att samordna handledning, handleda och undervisa studenter.416 Beteck-
ningen klinisk adjunkt (KA) konstruerar en delning men även ett sammanfo-
gande av två redan etablerade lärarfunktioner och sociala praktiker. Den 
organisatoriska delningen kan också ske eftersom själva benämningen av 
hybriden klinisk adjunkt är retoriskt medkonstruerande. Det tjänar syftet att 
förklara, etablera och sanktionera det avstånd som lärarna i och med sig 
själva förväntas minska eller åtgärda helt och hållet.  

Samverkansavtal mellan hälso- och sjukvårdens organisationer och läro-
säte formuleras som det gemensamma samarbetsprojektet att kvalitetssäkra 
verksamhetsförlagd utbildning: 
  

                               
412 Benner (2009:40-ff). 
413 Ex. Anders Olsson, Omvårdnadsforskningen får nytt centrum i Lund. Vårdfacket 10 (19), 
1995:50; Thorell-Ekstrand (1997); Stina Johansson, Om hälsoprofessioner i konkurrens. 
Rapport från ett seminarium den 20 oktober 1997. (Linköpings Universitet, Centrum för 
studier av människa, teknik och organisation: Linköping, 1998); Margareta Strandmark 
Kjölsrud & Christina Friberg, Kvalitetsutveckling av klinisk utbildning för sjuksköterskestu-
derande. Omvårdaren 1, 1998:22–26. 
414 Ex. Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtal angående praktik-
platssamordnare för primärvården tillika adjungerande klinisk adjunkt. Dnr. NÖSO 20006–
0225. (Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden: Stockholm, 2000b). 
415 Ex. Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Angående ansökan om 
medel för klinisk adjunkt inom Optometri. Dnr HSN 0004-0220. (Stockholms Läns Landsting, 
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Stockholm, 2000a). 
416 Enkätundersökningen angående kombinationstjänster vid lärosäten i Sverige; Mogensen et 
al. (2006). 
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Samverkan 

§1 

Väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvård och högskola är en 
förutsättning för hög kvalitet på omvårdnad och utbildning. Samverkan byg-
ger också på en gemensam strävan att utveckla vården.  

Studentens kliniska utbildning skall bygga på ett gemensamt ansvarstagande 
mellan Högskolan och Landstinget. Samarbetet skall karaktäriseras av ömse-
sidig respekt och långsiktig planering samt bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

§2 

Utifrån givna förutsättningar samverkar Högskolan med Landstinget vad gäl-
ler utbildningsutbud, utbildningsdimensionering, förläggning av klinisk ut-
bildning samt vid utarbetande av nya lösningar och former för den kliniska 
utbildningen.417 

En fungerande samverkan är en förutsättning för hög kvalitet i vård och ut-
bildning. Med orden bygger på uttrycks att en redan existerande självklar 
grund finns: en gemensam strävan att utveckla vården. Det delvis tvingande, 
men också nu möjligt att formulera som det bristfälliga och det icke närva-
rande men önskade, är att utbildningen skall bygga på ett gemensamt an-
svarstagande, respekt, långsiktig planering samt vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Inrättande av kliniska adjunkter blir en del av nya lösningar, de 
blir ett instrument och uttryck för styrning utifrån en styrningsmentalitet som 
bygger på den rådande akademiska diskursen. Klinisk verksam-
het/verksamhetsförlagd utbildning/praktik/att göra, dvs. problemet förväntas 
på detta sätt kunna hanteras och kontrolleras.  

Genom att hänvisa till Högskoleverket legitimeras kravet på och behovet 
av samverkan i avtal. Samarbete som en form av myndighet och auktoritet 
sanktioneras med ett akademiskt och formellt språk. En anad kontext är en 
uppgörelse med historiens brister i nutid utifrån önskade framsteg: 

                               
417 Samverkansavtal Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle, Dnr 727139/02, 2002:1. 
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Den kliniska adjunkten med sin dubbla kompetens som en modern kun-
skapsmäklare420 är den hjälte som behövs. Hon ska kunna åtgärda problemet 
och samverka mellan de institutioner som av tradition betraktas som rela-
tionellt problematiska. Hon är svaret på behovet av helhet och framtids-
visionen om det rätta lärandet och utvecklande av rätt kunskap och dess 
nytta. Att en specifik profession ska erbjudas en statushöjande karriärväg: 
från sjuksköterska till lärare symboliserar en karriärväg från praktik till teori. 
Samtidigt utsätts det som formuleras och betraktas som olika kunskapsområ-
den för konkurrens mellan dessa båda professioner om vilket subjekt som 
utgör det mest lämpade som klinisk adjunkt, en lärare med tidigare erfaren-
het av sjuksköterskeyrket eller en verksam sjuksköterska som har behörighet 
att anställas som lärare. 

Tjänsterna utannonseras allt mer frekvent och lyfts i tidskrifter421 under 
slutet av 90-talet och kommande årtionde, även om Hälsouniversitetet i Lin-
köping422 är bland de första att nämna inrättandet av kombinationstjänster i 
sin verksamhetsberättelse i slutet av 80-talet. I en anställningsannons i Uni-
versitetsläraren år 1998 formuleras bryggandet mellan teori och praktik som 
incitament, det är en självklarhet för tjänsten. Teorins givna status och med-
följande legitimitet åberopas genom att med samarbete höja den verksam-
hetsförlagda utbildningens status: ”i samverkan… ett led att höja kvalitén i 
den kliniska utbildningen”: 
  

                                                                                                                             
Läns Landsting, Forskning Utveckling och Utbildning. Uppdrag till landstingsstyrelsen att se 
över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkter. 
(Stockholms Läns Landsting: Stockholm, 2006).  
420 Benner (2009:40-ff). 
421 Dagens Medicin. Folk i vården. Dagens Medicin, 2003-11-10:4; Dagens Medicin. Nytt 
jobb. Dagens Medicin, 2002-10-08:43; Olle Gunnarsson, Omvärderade synen på vården. 
Västerbottens-Kuriren, 2008-09-27:43; Lisa Blohm, Anhöriga positiva till att släppas in när 
patienter svävar mellan liv och död. Dagens Medicin 2009-04-29:9, del 3. 
422 Hälsouniversitetet Linköping. (1988/1989), Verksamhetsberättelse. (Hälsouniversitetet: 
Linköping, 1988/1989:15–16). 
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Kliniska adjunkter förekommer inom Högskoleverkets rapporter, i lärosä-
tens och kliniska verksamheters projektbeskrivningar, fackliga debattartiklar 
och publicerad forskning425. Återkommande argument för behovet av dessa 
lärare är professionaliseringssträvandet, att utbildningen behöver kontrolle-
ras och de problem som reformen Vård 77 har orsakat ska åtgärdas. Genom 
Högskoleverkets bedömning av högskolemässighet efterfrågas integrering 
och tidigare behov upprepas. Behoven är vetenskaplig kunskap i termer av 
vetenskapligt förhållningssätt, integration av kunskapsformer här som för-
hållningssätt och kompetens samt kunskapers nytta uttryckt som relevant 
yrkeskompetens:  

I bedömningen av högskolemässighet ingår således om utbildningen ger stu-
denten både ett vetenskapligt förhållningssätt och relevant yrkeskompetens 
samt hur dessa integreras.426 

Högskolemässighet är något självklart vars innebörd den som är kompetent 
inte kan vara okunnig om eller ifrågasätta och studenten är en passiv motta-
gare. Högskoleverket är den yttre kontrollant som har makten att avgöra om 
utbildningsinsatser resulterar i önskad riktning och utveckling:  

Sedan den föregående utvärderingen har det gjorts ett omfattande och mål-
medvetet arbete vid lärosätena för att utveckla utbildningarna. Endast 9 av de 
84 program som nu utvärderats anses icke högskolemässiga. Av de 75 pro-
gram som bedöms ligga på en högskolemässig nivå har 29 program fått 
kommentarer om svagheter som behöver åtgärdas. 

Flertalet av de program som bedöms som icke högskolemässiga behöver ut-
veckla utbildningens innehåll och organisation för att stärka studenternas ve-
tenskapliga förhållningssätt. Vidare behöver lärarnas vetenskapliga kompe-
tens och forskningsaktivitet höjas och anknytningen mellan grundutbildning 
och forskning samt mellan teoretiska och kliniska/praktiska utbildningsmo-
ment stärkas. 

Utvecklingen som skett sedan förra utvärderingen, och som fortfarande på-
går, karaktäriseras främst av att lärarkompetensen ökat betydligt, en utveckl-
ing av den kliniska/praktiska utbildningen och integrering med statliga högs-
kolor.427 

Genomförda åtgärder beröms av högskoleverket som omfattande och mål-
medvetna. Majoriteten av lärosätena har lyckats, dock i varierande grad. 
Svagheter finns och behöver åtgärdas. Innehåll och organisation är det som 
ska utvecklas för att åtgärda det otillräckliga vetenskapliga förhållningssättet 

                               
425 Ex. Ohlsson (2009); Högskoleverket (2006); Johansson & Söderkvist Klang (2003); A-K. 
Johansson (2006); Sandberg (2006).  
426 Högskoleverket (2000:30). 
427 Högskoleverket (2000:13). 



 92 

hos studenter. Lärares kompetens är god (ökat betydligt), men ändå otillräck-
lig (höjas, stärkas). Kompetensen behöver införskaffas och påvisas som ve-
tenskaplig kompetens och aktivitet. Integrering uttrycks även som anknyt-
ning mellan utbildning och forskning, teori och praktik och som en del av ett 
statligt lärosäte. Åtskillnaden av kunskapsformer och verksamhetsförlagd 
utbildning är det generellt förekommande problemet som ständigt behöver 
åtgärdas och kontrolleras. Akademiseringen och dess krav på kompetenta 
lärarfunktioner är den förnuftiga röstens logik. Att integrera för mycket är 
inte möjligt.  

Att kliniska adjunkter inrättas och lärosäten strävar efter att förbättra 
verksamhetsförlagd utbildning uppmuntras i Högskoleverkets rapport år 
2000428. Då Högskoleverkets därpå följande granskningsresultat presenteras 
2007 är retoriken densamma som under -70, 80- och -90-talet. Akademisk 
kompetens hos handledande sjuksköterskor inom verksamhetsförlagd utbild-
ning behöver stärkas och förväntas kunna genomföras ”… på nya arenor och 
under andra former”.429 Verksamhetsförlagd utbildning har för låga mål och 
struktur, innehåll, kompetens och avtal med landsting, kommuner och andra 
vårdgivare kritiseras som bristfälliga.430 Den akademiska identiteten har 
stärkts och den akademiska kompetensen hos lärare är generellt sett hög, 
men den akademiska miljön är skör och sambandet mellan forskning och 
utbildning är inte tillräckligt.431 Lärosätenas egna kontroller av verksamhets-
förlagd utbildning är inte tillfredsställande. Ytterligare slutsatser är att det 
inom vissa utbildningar saknas förutsättningar för ett väsentligt lärande när 
det gäller högskolemässighet och yrke. Studenter och lärare saknar kunskap 
om utbildningsplaner och kursplaner. Högskoleverket efterfrågar en synlig 
och konsekvent pedagogisk vision utifrån studenters lärande. Student-
aktiverande arbetsmetoder som pedagogisk grundmodell är önskvärt, liksom 
examinationsprinciper och examinationsformer som ”… stimulerar djup-
lärande och utveckling av lärande inom professionen”.432 Retoriken fast-
ställer att om bara målet om högskolemässighet behålls i sikte och kan om-
sättas i olika pedagogiska formler så kan projektet med en modern högskole-
mässig sjuksköterskeutbildning lyckas. Studenten liknar återigen en mer 
passiv deltagare som förväntas kunna stimuleras med de rätta metoderna. 
Men för detta krävs att lärarna själva värnar om och upprätthåller det de 
lyckas åstadkomma.  

                               
428 Högskoleverket (2000:13). 
429 Högskoleverket (2007:23R, s. 104). 
430 Ibid.  
431 Ibid., s. 43–ff. 
432 Ibid. 
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Internationella kollegor 
Vi ska nu göra en utblick utanför Sveriges gränser och se hur olika kombi-
nationstjänster för lärare inrättats. Det är på 70-talet som bland annat Austra-
lien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Storbritannien och flera europeiska länders 
sjuksköterskeutbildningar och hälso- och sjukvårdsverksamheter konstruerar 
nya lärartjänster för klinisk utbildning.433 Diskussionerna är i stort sett de 
samma och utmärker olika utbildningsnivåer då konstruktionen av de nya 
lärartjänsterna, oavsett nivå, omtalas som en organisatorisk434 överbrygg-
ning. När det gäller utvecklandet av kombinationstjänster är ett anglosaxiskt 
perspektiv dominerande. Om det beror på att det är engelsktalande länder, 
med tidigare konstitutionella band och/eller om det, de facto är ett mer stude-
rat forskningsfält och uttrycks mer aktivt i länders hälso- och sjukvårdsystem 
och utbildningar kan ifrågasättas, men problematiseras inte vidare här. 

Innan kliniska adjunkters inträde på spelplanen i Storbritannien är det en 
annan lärarart, nurse tutors, som ansvarar för högre utbildning i form av 
undervisning i klassrum och ytterligare en annan lärarart, clinical teachers, 
som undervisar inom verksamhetsförlagd utbildning. Ekonomiska argument 
och kollektivens (sjuksköterskor och lärare) relationella svårigheter ligger 
till grund för inrättandet av kliniska adjunkter.435 I Storbritannien ersätts 
lärare inom verksamhetsförlagd utbildning under 1980-talet med kliniska 
adjunkter och verksamma sjuksköterskor blir mentorer.436 I Storbritannien 
används samma argument för kliniska adjunkter som inom svensk debatt:  

In the past, the role of the clinical teacher was developed in an attempt to 
bridge the gap between theory and practice.437 

Dessa kliniska adjunkter förväntas i likhet med sina internationella kollegor 
kunna omsätta avancerad teoretisk och praktisk kunskap, vara kunniga inom 
de kliniska områden där de är verksamma och därmed kunna behålla klinisk 
kompetens, men även ha kompetens att bedriva undervisning inom akademi-
förlagd utbildning438.  
                               
433 Ex. Graham Williamson & Christine Webb, Supporting student in practice. Journal of 
Clinical Nursing, 10 (2), 2001:284-292; Mikko Saarikoski, Helena Leino-Kilpi & Tony 
Warne, Clinical learning environment and supervision. Testing a research instrument in an 
international comparative study. Nurse Education Today, 22, 2002, 340-349; Karen Wotton & 
Judith Gonda, Clinician and student evaluation of a collaborative clinical teaching model. 
Nurse Education in Practice, 4 (2), 2003:120-127. 
434 Ex. Pat Fairbrother & Sue Ford, Lecturer practitioners: A literature review. Journal of 
Advanced Nursing, 27 (2), 1998:274-279). 
435 N. Brown, S. Forrest & LC. Pollock, The ideal role of the nurse teacher in the clinical area. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 5 (1), 1998:11-19. 
436 Mark Gillespie & Brian McFetridge, Nurse education – the role of the nurse teacher. Jour-
nal of Clinical Nursing. 15 (5), 2006:639–644. 
437 Brennan & Hutt (2001:182). 
438 Andreas P. Ioannides, The nurse teacher’s clinical role now and in the future. Nurse Edu-
cation Today, 19 (3), 1999:207-214. 
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I USA och Kanada konstrueras nya lärartjänster under 1970 och 1980-
talen och visar, med sina i dag etablerade avancerade praktiker som under-
visar, på en annorlunda uppbyggnad av lärartjänster jämfört med det som 
samtidigt sker i Europa. USA och Kanada börjar med att konstruera nurse 
leaders för undervisning inom akademiförlagd- och verksamhetsförlagd ut-
bildning. Samtidigt uppmuntras lärare inom högre utbildning att vara aktiva 
inom klinisk verksamhet.439 Flera olika tjänster skapas: akademiska lärare 
(bekostas av akademin) med fokus på patienter, personalutbildning och råd-
givning i klinisk verksamhet, sjuksköterskor med lärarkvalifikationer för 
studenter och undervisning inom högre utbildning (bekostas av hälso- och 
sjukvården) och därefter en delad tjänst (bekostas av både akademi och 
hälso- och sjukvård). Funktionerna utformas utifrån individuella förutsätt-
ningar och syftar till att erbjuda ledarskap, utveckla sjuksköterskans omvår-
dande, utbildande och forskande funktion.440 Utifrån denna spridning av 
olika lärarfunktioner konstrueras slutligen lärarfunktionen faculty practice, 
en kliniskt undervisande lärare som benämns som en avancerad praktiker 
som undervisar, en utveckling som uttrycks som en medveten strävan under 
en tioårsperiod.441 

Lärartjänsterna i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige har således 
vissa likheter. En skillnad är att kombinationstjänsterna i USA och Kanada 
har avvecklats och ersatts av funktionen faculty practice utifrån argumentet 
att klinisk kompetens442 är avgörande för lärarfunktionen. Istället återfinns 
resonemanget om evidensbaserad kunskap och hur den ska implementeras i 
utbildning och verksamhet443 som en variant av gapet. Denna debatt förs 
även inom svensk hälso- och sjukvård och sjuksköterskeutbildning sedan 80-
talet. Inom internationella studier råder stor variation när det gäller be-
nämningen av de lärare som är verksamma inom både akademiförlagd- och 

                               
439 L. Purnell, Emergency nursing in a baccalaureate program that uses a clinical preceptor-
ship approach. Journal of Emergency Nursing 17 (4), 1991:246-249; K. E. Nugent, S.E. 
Barger & W. Bridges, Facilitators and inhibitators of practice: a faculty perspective. Journal 
of Nursing Education 32 (7), 1993:293-300. 
440 Ian Cave, Nurse teachers in higher education – Without clinical competence, do they have 
a future? Nurse Education Today, 25 (8), 2005:646-651. 
441 J. J. Fitzpatrick, Annual Review of Nursing Research. Vol. 13. (Springer: New York, 
1995); Anne Pegram & Lorraine Robinson, The experience of undertaking faculty practice. 
Nurse Education in Practice, 2 (1), 2002:30-34:32. 
442 Cave (2005); Claudette Kelly, Student´s perceptions of effective clinical teaching revisited. 
Nurse Education Today. 27 (8), 2007:885-892. 
443 Ex. H. C. Hancock & P. R. Easen, Evidence-based-practice- an incomplete model of the 
relationship between theory and professional work. Journal of Evaluation in Clinical Prac-
tice, 10 (2), 2004:187-106; J. Profetto-McGrath, Critical thinking and evidence-based prac-
tice. Journal of Professional Nursing, 21 (6), 2005:364-371; P. Ravert & K. C. Merrill, Hos-
pital nursing research program: Partnership of service and academia. Journal of Professional 
Nursing, 24 (1), 2008:54-58. 
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verksamhetsförlagd utbildning444. Lärarna benämns som nurse educators445, 
nurse tutors446, nurse teachers447, link lecturers448, link teachers449, lecturers 
involved in practice450, clinical teacher, lecturer451, lecturer practitioner och 
link tutor452, joint appointments453 och clinical education facilitators454. Lä-
rarnas syfte att länka, brygga, implementera och integrera avspeglas, liksom 
i Sverige, i benämningen av tjänsterna. Det används som retorisk resurs för 
att visa på vad lärarens funktion syftar till och därmed framhävs också vad 
som förväntas vara viktigt och önskvärt att prioritera. Genom benämningen 
nurse teacher understryks integreringen av sjuksköterskans och lärarens 
funktioner. Clinical teacher framhåller lärarens kliniska förankring, klinisk 
kompetens och undervisande förmågor och med link lecturer betonas lärar-
ens länkande funktion. Med uttrycket joint appointments påvisas lärarens 
samverkan mellan organisationer. Clinical education facilitator framhäver 
lärarens kliniskt förankrade handledande och undervisande funktion.  

Summering 
Vi kan se hur det från mitten av 70-talet och fram till början av 90-talet sker 
en förskjutning och ett skifte i talet om sjuksköterskeutbildning. Utbildning-
en beskrivs inte längre som ett skråkontrollerat intresseområde, utan som en 
nödvändig högskolemässig angelägenhet. Detta möjliggörs utifrån ett tal om 
att problematisera olika kunskapsformer genom att institutionalisera dem 

                               
444 Jaqueline Leigh, Juliet Monk, June Rutherford, Jill Windle & Lilian Neville, What is the 
future of the lecturer practitioner role- a decade on? Nurse Education in Practice, 2 (3), 
2002:208-215. 
445 Brennan & Hutt (2001). 
446 Sade Camiah, New skills required of nurse tutors in the UK: a study within two Project 
2000 pilot schemes for pre-registration nursing courses. Nurse Education Today, 18 (2), 
1998:93-100. 
447  Camiah (1998); Ioannides (1999); Gillespie & McFetridge (2006). 
448 Gillespie & McFetridge (2006); Sally Glen & Alison Clark, Nurse education: a skill mix 
for the future. Nurse Education Today, 19 (1), 1999:12-19. 
449 Glen & Clark (1999); Liz Aston, Maggie Mallik, Christopher Day & Diane Fraser, An 
exploration into the role of teacher/lecturer in practice: Findings from a case study in adult 
nursing. Nurse Education Today, 20 (3), 2000:178-188. 
450  Rosemary Pope, Richard Garett & Lesley Graham, Quality assurance for nursing and 
midwifery education. Nurse Education Today, 20 (5), 2000:341-349. 
451  Glen & Clark (1999). 
452 Ros Carnwell, Sally-Ann Baker, Mike Bellis & Ruth Murray, Managerial perceptions of 
mentor, lecturer practitioner and link tutor roles. Nurse Education Today, 27 (8), 2007:923-
932. 
453 Marin Salvoni, Joint appointments: another dimension to building bridges. Nurse Educa-
tion Today, 21, 2000:65-70; Pollard et al. (2006). 
454 Veronica Lambert & Michèle Glacken, Clinical education facilitators´ and post-registration 
pediatric student nurses´ perceptions of the role of the clinical education facilitator. Nurse 
Education Today, 26 (4), 2005:358-366. 
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utifrån vad som antas känneteckna praktik respektive teori: klinisk verksam-
het och en högskolemässig utbildning.  

De diskursiva skiften som sker i talet om kunskapsformer förändrar för-
ståelsen av att teori och praktik är något oproblematiskt, att teori föregår 
praktik. Det är en processliknande förståelse av kunskapsformer, teori ska 
tillämpas, det ska överföras till klinisk utbildning och klinisk verksamhet. 
Att högskolemässighet börjar efterfrågas under 70-talet och ska iscensättas 
med utbildningsreformen vård 77 förändrar detta. Samhällsutvecklingen 
efterfrågar en sjuksköterska som kan handleda, undervisa och leda. Sam-
arbete mellan klinisk verksamhet och utbildningens institutioner är något 
nödvändigt. En enhetlig utbildning ska skapas utifrån att det är en gemensam 
högskolemässig angelägenhet, förutom strävan att säkra framtida behov av 
lärare. Under 80-talet och framåt åtskiljs så kunskap i ett organisatoriskt 
perspektiv då teori och praktik i ett första diskursiva skifte formuleras som 
institutionellt problematisk åtskilda former av vetande. Teori är fortfarande 
något som ska överföras och tillämpas, det ska transformeras till nyttiga 
handlingar. Vårdlärare blir de som har huvudansvaret för undervisningen 
och sjuksköterskornas handledande funktion stärks. Behovet av mer vetande 
i form av en högskolemässig utbildning framhålls i termer av sjuksköters-
kors behov av vidareutbildning och lärares behov av forskningskompetens. 
Lärarna ska ha en akademiskt och kliniskt förankrad kunskap. Lärarna sepa-
reras diskursivt från klinisk verksamhet då de är gäster i klinisk verksamhet 
vilket ytterligare stärker efterfrågan och behovet av samarbete mellan orga-
nisationerna. Under 90-talet är teori och praktik till viss del fortfarande en 
processliknande konstruktion, det nya är att lärarnas arbete och funktion 
formuleras i termer av integrering av kunskapsformer.  

Nästa diskursiva skifte synliggörs när teori och praktik ska sammanfogas, 
de utgör en klyfta som behöver överbryggas. Gapet omsätts och etableras i 
olika fysiska och professionella kroppar. Integreringen ska skapa effektiva 
och kompetenta professioner och en hel högskolemässig utbildning. Detta är 
en del i möjliggörandet av kliniska adjunkter utifrån förutsättningen att en 
enskild lärarprofession ska axla ansvaret och legitimera kulturella och tradi-
tionella kunskapers värden för såväl lärare som sjuksköterskor. Samverkan 
återkommer som något centralt, vilket är i linje med dagens fokus på kun-
skapens nytta och behovet av samverkan som nämns i det inledande kapitlet. 
Utifrån detta inrättas kliniska lektorat under början av 90-talet och staten blir 
ensam huvudman för utbildningen. Utbildningen ska ha en nära koppling till 
universitet och forskning. Vetenskaplig kunskap är normen och praktiska 
problem ska studeras genom tillämpandet av teori och åtgärdas med evi-
densbaserad omvårdnad. Helhetssyn, kvalitet, integrering, samverkan och 
evidens är diskursivt effektiva retoriska resurser som omsätts i debatten om 
behovet av högskolemässighet. Högskolemässighet är något självklart vars 
innebörd den som är kompetent inte kan var okunnig om eller ifrågasätta. 
Högskoleverket är den yttre kontrollant som har makten att avgöra om ut-
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bildningsinsatser resulterar i önskad riktning och utveckling. Högskoleverket 
uppmuntrar inrättandet av kliniska adjunkter i syfte att förbättra och säker-
ställa kvaliteten på klinisk utbildning. Den vetenskapliga kunskapens legi-
timitet blir så en styrningsmekanism i akademiseringsprocessen.  

Ännu ett diskursivt skifte under början av 90-talet förändrar förståelsen av 
gapet som en klyfta till teori och praktik som skilda världar, teori är något 
där ”inne” och praktik där ”ute”. Praktiken behöver säkerställas och utveck-
las. De skilda världarna representeras av lärare respektive kliniskt verksam 
personal, vilket möjliggör en fortsatt debatt om lärarnas funktion och kompe-
tens. Läraren är den som kan och ska ta sig mellan och verka i de båda värld-
arna för att skapa en hel och verklig värld. Teori och praktik existerar i kraft 
av varandra och förutsätter varandra. De splittras i en explosion av olika 
varianter vilket är medkonstruerande av klinisk utbildning som det problem 
som behöver lösas. Under 90-talet och 2000-talets början utvecklas den nya 
lärararten klinisk adjunkt i form av samarbetsprojekt och uttrycks som kom-
binationstjänster. Detta utifrån ett professionaliseringssträvande, att utbild-
ningen behöver kontrolleras samt att Vård 77 orsakat gapet. Lärarna som 
pedagogisk idé hålls samman av tolkningsrepertoaren om gapet (nästa kapi-
tel). Vetenskapssamhället, Socialstyrelsen och Högskoleverket är diskursivt 
formerande krafter som bevakar och bevakas i akademiseringsprocessen. 
Högskoleverket efterfrågar kliniska adjunkter och återkommande är den 
integrationsproblematik som uttrycks som en brist på teorianknytning och en 
klinisk verksamhet som behöver utvecklas och stärkas. Akademisering och 
professionalisering används som retoriska resurser i strävan att stärka utbild-
ningens och yrkeskunnandets status och legitimitet. Under 2000-talet kopp-
las begreppen ihop med forskningsanknytning och evidensbaserad vård. 
Klinisk adjunkt ska med sin akademiskt förankrade och legitima funktion 
skapa något nytt i en organisationsöverskridande konstruktion. Gapet om-
talas i olika varianter: som en spänning mellan forskare och praktiker, aka-
demiseringen styrs av högskoleverket och läroplaner är resultatet av kom-
promisser gällande ämnens status och lärares osäkerhet angående utbild-
ningens ramar och mål samt i termer av lärarnas behov av dubbel kompetens 
i form av akademisk utbildning och klinisk erfarenhet. Akademiseringen 
betraktas som hotad och motarbetad då olika kollektiv inte enas om samma 
tolkningar. Passagen mellan världarna ska åtgärdas med integrering, oavsett 
funktion, sjuksköterska eller lärare, är problemet det samma. Mer vetande 
ska ge respektive profession framgång. Här sker en ansvarsförskjutning från 
utbildningsystemet till individen. Styrningen består i självrannsakan och 
disciplinering. Läraren ska ha ett personligt engagemang och ta sitt mora-
liska ansvar. Kliniska adjunkter ska lösa problemet med att kvalitetssäkra 
såväl lärarna själva som verksamhetsförlagd utbildning och därmed skapa en 
hel högskolemässig utbildning. Utifrån det diskursivt etablerade talet om 
kunskapens nytta och samverkan samt lärande som 2000-talets bildningsbe-
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grepp är samarbete, integrering, livslångt lärande och reflektion åter-
kommande retoriska resurser i detta arbete.  

Under slutet av 80-talet, under 90-talet och början av 2000-talet etableras 
klinisk adjunkt som ett organisationsöverskridande gemensamt projekt mel-
lan utbildningsinstanser och klinisk verksamhet. De två vanligaste lärar-
funktionerna benämns klinisk adjunkt respektive adjungerande klinisk ad-
junkt. Syftet är att kvalitetssäkra klinisk verksamhet med hjälp av högre lä-
rarkompetens, större integration, bredare ämnesinnehåll och en höjd veten-
skaplig kompetens. Nationellt och internationellt sjösätts den kliniska 
adjunkten som problemens lösning i form av en hybrid samverkande ”kun-
skapsmäklare”. Hon är eftersökt och med sin dubbla professionella kompe-
tens är hon den som ska förena idealtyperna den vetenskapliga hjälten, orga-
nisatören och omhändertagaren. Gapet mellan teori och praktik ska åtgärdas 
genom ett främjade och utvecklande av en högskolemässig verksamhetsför-
lagd utbildning. Den kliniska adjunkten antas inneha de ideala förmågor som 
klinisk verksamma och studenter i en högskolemässig utbildning också skall 
behärska: högskolemässig kunskap, klinisk kompetens och förmåga att inte-
grera teori och praktik.  

I nästa kapitel kan vi se att den i dag etablerade och dominerande tolk-
ningsrepertoaren om teori och praktik som ett gap i stort sett betraktas som 
ett axiom. Gapet diskuteras utifrån hur det ska förstås, dess möjliga orsaker 
och vad som därmed är förnuftiga åtgärder. Denna tolkningsrepertoar är en 
del av diskursen om akademisering och högskolemässighet. Den möjliggörs, 
upprätthålls och motarbetas av forskarpositioner inom och mellan skilda 
kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska hemvister.  
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5. Kampen om hur gapet ska förstås och lösas  

Materialet som används i detta kapitel utgörs av internationellt publicerad 
och till viss del nationellt publicerad forskning angående sjuksköterskeut-
bildning under tidsperioden 1978–2009. Det analytiska begreppet som är i 
fokus här är tolkningsrepertoar genom analys av språkets retoriska, hand-
lingsorienterade och faktaskapande funktion. Forskningsfrågorna som bely-
ses här utifrån vetenskapssamhällets tolkningsföreträdare är dels fråga 1) 
Vilka problem är det som denna nya lärarfunktion ska lösa? 2) Hur ska pro-
blemet lösas?, dvs. hur argumenteras för lärarfunktionen? samt 3 a) Vilka 
diskursiva ramar iscensätts, utmanas och reproduceras?  

En västerländsk och anglosaxisk debatt om akademiseringen av sjukskö-
terskeutbildningen tar fart inom internationell forskning i början av 90-talet 
och formerar en tolkningsrepertoar om ett gap mellan teori och praktik. Ar-
gumentationen och förhandlingen om ett gap mellan teori och praktik, dvs. 
tolkningsrepertoaren om gapet och de berättelser som möjliggörs, produceras 
och reproduceras utifrån och inom denna repertoar utgör det som detta kapi-
tel handlar om. Även om forskares möjliga subjektspositioner och ideolo-
giska dilemman inte är fokus i denna studie utgör de en del av resultatet i 
detta kapitel eftersom det också formerar såväl som utmanar den rådande 
tolkningsrepertoaren. Repertoarens ramar möjliggör, reproducerar, upprätt-
håller och utmanar den dominerande diskursen om akademisering och hög-
skolemässighet. Det förs en kamp som iscensätts och sätts i spel i en debatt 
om hur kunskap är beskaffad och vad som är kunskap i utbildning och forsk-
ning gällande sjuksköterskeutbildning. Här identifieras ett dominerande tal 
som mer eller mindre uttalat främjar ett positivistiskt vetenskapsfilosofiskt 
och kunskapsteoretiskt paradigm. Verkligheten betraktas som något som går 
att beskriva, förklara, förutsäga och kontrollera genom att definiera vad kun-
skap är och hur den kan skapas, legitimeras och bör brukas. En grundläg-
gande förutsättning är att söka efter eller visa på att det finns eller bör finnas 
en logisk, sann och hel verklighet. Repertoaren rymmer även ett tal som 
utgår från ett postmodernt paradigm. Det uttrycks genom att kritisera gapet 
som konstruktion och dess villkor. Forskare för så en argumentativ kamp för 
sin version och förståelse av verkligheten, kunskaper och dess nytta.  

Dikotomin mellan teori (att tänka) och praktik (att göra) omtalas i metafo-
riska termer som ett existerande men oönskat gap. Därpå följer det som lo-
giskt och förnuftigt att utse ansvariga genom att klargöra skuldfrågan till 
denna olyckligt trasiga verklighet. Sökandet efter förklaringar till gapet möj-
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liggör i sin tur debatt om vad som ska och bör betraktas som kloka och ef-
fektiva åtgärder, t.ex. att teorins status ska ifrågasättas till förmån för prakti-
kens och behovet av att utveckla pedagogiska modeller. När kampen om det 
som förväntas uppfattas som sant och verkligt inte förs utifrån kunskapsteo-
retiskt grundade argument kritiserar forskare varandra för att inte bedriva 
äkta och god forskning. Diskursen om akademisering och högskolemässighet 
präglas således även av ett för forskarna kunskapsteoretiskt teori-teori-
praktik gap samt ett vetenskapsteoretiskt och vetenskapsfilosofiskt ideolo-
giskt dilemma mellan logik och sanning respektive konstruktion och retorik. 
Forskare använder sig av och rör sig mellan de olika varianterna av möjliga 
berättelser och nämnda dikotomier och dilemma inom tolkningsrepertoaren 
då de debatterar utbildningens och forskningens förutsättningar och genom-
förande samt olika former av kunskap, dess uttryckssätt, relationer, status, 
legitimitet och nytta.  

I följande avsnitt beskrivs de två varianter av berättelser som konkurrerar 
om utrymme och utgör resurser för att iscensätta, reproducera och till viss 
del ifrågasätta tolkningsrepertoaren om ett gap mellan teori och praktik: be-
rättelsen om gapet som brist på rätt kunskap och vetande och berättelsen om 
gapet som ett utbildningspolitiskt arv. 

Gapet som brist på rätt kunskap och vetande 
Det önskvärda är en helhet som ska uppnås genom att definiera vad kunskap 
är och vilka former av kunskap som är legitima, användbara och effektiva. 
Vem som har rätt att göra sanningsanspråk och på vilka villkor och hur det 
kan göras sätts på spel utifrån såväl forskares positioner som perspektiv.  

Strävan efter helhet och nytta 
Grundläggande är att teori och praktik betraktas som relationellt men pro-
blematiskt åtskilt:  

Much has been written in nursing literature about the gap between theory and 
practice: that is, the discrepancy between what is taught in the educational 
setting and how care is actually delivered in practice.455 

En generell utgångspunkt är att begreppet teori likställs med vad som ingår i 
en akademiförlagd utbildning och begreppet praktik avser hur vårdande 

                               
455 Ruth Elkan & Jane Robinson, Project 2000: the gap between theory and practice. Nurse
Education Today, 13 (4), 1993:295-298:295, jmf. ex. Peter Jarvis, Theory and practice and the 
preparation of teachers of nursing. Nurse Education Today, 12 (4), 1992c:258-265; Andrea 
Dale, The theory-theory gap: the challenge for nurse teachers. Journal of Advanced Nursing, 
20 (3), 1994:521-524. 
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handlingar genomförs i klinisk verksamhet. Dikotomin formuleras genom en 
motsägelse mellan att tänka, teori, och att göra, praktik, där praktik fram-
ställs som ett oreflekterat handlande.  

Det relationella förhållandet mellan teori och praktik formuleras på ett va-
rierat sätt utifrån argument om en viss logik, exempelvis att en tanke ligger 
till grund för en handling, eller att ett handlingsorienterat problem kräver 
reflektion och teoretisk förståelse: teori kommer först och förutbestämmer 
praktiken, praktik är det primära och en förutsättning för teori och teorin 
reflekterar praktiken456, praktik är det primära och teori är en analys av prak-
tiken, men styrs inte av praktiken.457 Att vårt vetande betraktas som allmänt 
och för alla tillgängligt i form av erfarenheter och sunt förnuft är utgångs-
punkt i påståendena att praktik började utan teori och med generell kunskap 
om vardagligt liv behövs ingen teori458.  

En helhetssyn är både en förutsättning och lösning i strävan att und-
komma det dikotoma axiomet. Att en helhet inte finns eller är svår att skapa 
förstås som olika verksamheters ansvar då de fokuserar delar och därmed 
skapar ett problematiskt avstånd mellan såväl forskning och teori i utbild-
ningen som ett mer generellt gap mellan teori och praktik459. I helhetslös-
ningen ska både teoretisk och praktisk kunskap erkännas, värdesättas och 
integreras460. I denna konsensusorienterade kunskapssyn bidrar teori och 
praktik till varandra och kan inte skiljas åt då de är delar av en socialt kon-
struerad verklighet461, vilket konstruerar teori och praktik indirekt eller direkt 
som något åtskilt, men ändå något naturligt förekommande. Med rätt väg-
ledning ska en handlande person kunna integrera teori och praktik: 

A model for mentoring that can foster the necessary links…//… to integrate 
professional theoretical material with practical experiences…462  

Teori är fakta och praktik är erfarenhet. Behovet av att länka och integrera 
dessa delar är den retoriska resursen om gapet som är både en förutsättning 

                               
456 Jarvis (1992c). 
457  Gary Rolfe, The theory-practice gap in nursing: From research-based practice to practi-
tioner-based research. Journal of Advanced Nursing, 28 (3), 1998:672-679.  
458 Jarvis (1992c). 
459 Dale (1994); Deborah G. Spence, The curriculum revolution: Can educational reform take 
place without a revolution in practice? Journal of Advanced Nursing, 19 (1), 1994:187-193; 
Linda W. Thomas, A critical feminist perspective of the health belief model: Implications for 
nursing theory, research, practice and education. Journal of Professional Nursing, 11 (4), 
1995:246-252. 
460 Peter D. Ashworth & M. Ann. Longmate, Theory and practice: Beyond the dichotomy. 
Nurse Education Today, 13 (5), 1993:321-327; Anne Marie Rafferty, Nick Allcock & Judith 
Lathlean, The theory/practice “gap”: Taking issue with the issue. Journal of Advanced Nurs-
ing 23 (4), 1996:685-691. 
461 Ibid; Jenny Spouse, Bridging theory and practice in the supervisory relationship: A soci-
ocultural perspective. Journal of Advanced Nursing, 33 (4), 2000:512-522. 
462 Spouse (2000:513; 515). 
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för och en produkt av resonemanget. Samtidigt är kunskapsformerna något 
växelvis berikande, det är möjligt att integrera eller överbrygga.  

I jämförelse med konstruktionen av relationella förhållningssätt mellan 
kunskapsformer hävdas också det motsatta; att det inte finns någon relation 
mellan teori och praktik463 då problemet konstrueras utifrån felaktiga förut-
sättningar. Förklaringen är att kunskap betraktas på fel sätt464, att en viss 
kunskap saknas, exempelvis erfarenhetskunskap465 eller att kunskap används 
felaktigt som teoretisk grund466. Dikotomin är en brist på helhet då det inte 
finns ett självklart samband mellan att veta hur och att kunna göra:  

… there is no logical connection between knowing how to do something and 
being able to do it.467  

Lösningen är också att argumentera för ett nyttoperspektiv på kunskap, det 
legitimeras exempelvis genom användandet av Aristoteles kunskapsbegrepp. 
Praktisk klokhet ska innehålla vetenskaplig kunskap som endast kan bli och 
förbli legitim kunskap då den är användbar i praktiken468. Motsatt resone-
mang används i slutsatsen att praktik utgör grund för reflektion och memore-
ring i en personlig konstruktion av teori469. Reflektion och memorering är de 
tekniker som kan transformera praktisk kunskap och erfarenhet till använd-
bar teoretisk kunskap. Kunskapers nytta är det som legitimerar när och vil-
ken kunskap som är förnuftig och rationell.  

Kunskapers användbarhet är också målet då argumentet är att kunskap ska 
betraktas som information och inte som teoretisk eller objektiv kunskap470. 
Användandet av termen information kan tjäna syftet att skilja ut en viss form 
av kunskap, avkoda den till något neutralt, som först i användandet blir till 
något värdefullt eller någon form av sann kunskap. Denna konstruktion im-
plicerar att det existerar och är möjligt att nå och formulera en sann objektiv 

                               
463 Jarvis (1992c); Dale (1994). 
464 Ex. Cynthia B. Edmond, A new paradigm for practice education. Nurse Education Today, 
21 (4), 2001:251-259; Steven Pryjmachuk, A nursing perspective on the interrelationships 
between theory, research and practice. Journal of Advanced Nursing, 23 (4), 1995:679–684; 
Peter Allmark, A classical view of the theory-practice gap in nursing. Journal of Advanced 
Nursing, 22 (1), 1995:18-23; Kristian Larsen, Lisa Adamsen, Lene Bjerregaard & Jan K. 
Madsen, There is no gap “per se” between theory and practice: Research knowledge and 
clinical knowledge are developed in different contexts and following their own logic. Nursing
Outlook, 50 (5), 2002:204-212:211. 
465 Dale (1994); Jarvis (1992c). 
466 Peter Jarvis, Quality in practice: the role of education. Nurse Education Today, 12 (1), 
1992a:3-10; Peter Jarvis, Reflective practice and nursing. Nurse Education Today, 12 (3), 
1992b:174-181.  
467 Peter Jarvis, The way forward for practice education. Nurse Education Today, 19 (4), 
1999:269-273:271). 
468 Jarvis (1999). 
469 Jarvis (1992b; 1999); Peter Jarvis, The practitioner-researcher in nursing. Nurse Education 
Today, 20 (1), 2000:30-35. 
470 Jarvis (1992c). 
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kunskap. En traditionell syn på akdemiförlagd- och verksamhetsförlagd 
utbildning kritiseras: 

Academic nursing must be responsive to the needs of the profession for evi-
dence of what works in practice and be able to establish connections with 
other academic fields to provide an academic infrastructure into which novic-
es can be inducted.471 

De professionella inom akademin ska ta hänsyn till behovet av vad som de-
finieras som nyttig och fungerande kunskap i klinisk verksamhet. Med en 
ontologisk maskinmetafor efterfrågas förmågan att etablera kopplingar med 
andra akademiska fält i syfte att stärka den egna akademiska identiteten.  

I likhet med hur traditionella perspektiv på kunskap kritiseras som domi-
nerande används förklaringar i termer av behov: behov av medvetenhet om 
att forskning, teori och praktik speglar historiska, sociala och politiska ideo-
logier i samhället472. Teorins nytta och status åberopas även utifrån att teorier 
ska användas och utvecklas i syfte att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens 
ideologier473 och kunna överbrygga gapet. Ett exempel är i termer av ett gap 
mellan praktik och forskning:  

It is true that theories predicated on the logical positive paradigm are useful 
in limited ways, but it is imperative that nurses expand beyond the limitations 
of that paradigm in order to provide holistic care. Meanwhile, it is critical that 
we develop theories that can bridge the gap between research and practice.474  

Här är budskapet att det finns mer helhet att finna än vad det positivistiska 
paradigmet erbjuder. Framtiden går att nå om gamla gränser sprängs. Kun-
skapens nytta för framtidens utveckling och den helhet som är målet finns 
bortom det traditionella, erkända och kända. Om rätt form av teori utvecklas 
kan forskning och praktik länkas samman. I syfte att argumentera för att 
problemet, gapet, är felkonstruerat uppfinns istället ett teori-teori-praktik-
gap. Då gapet betraktas som något allmänt vedertaget förflyttas debatten och 
lösningen istället till att gälla den rätta teorin för teorin i teori-praktik-gapet. 

                               
471 Martin S. McNamara, Where is nursing in academic nursing? Disciplinary discourses, 
identities and clinical practice: A critical perspective from Ireland. Journal of Clinical Nurs-
ing, 19 (5-6), 2009:766-774.773. 
472 Thomas (1995); Rafferty et al. (1996); Gary Rolfe, Faking a difference: Evidence-based 
nursing and the illusion of diversity. Nurse Education Today 22 (1), 2002:3-12; Jonathan 
Drennan & Abbey Hyde, The fragmented discourse of the ´knowledgeable doer´: Nursing 
academics’ and nurse managers’ perspectives on a master´s education for nurses. Advances in 
Health Sciences Education, 14 (2), 2009:173-186. 
473 Ibid; Kathleen Duffy & P. Anne Scott, Viewing an old issue through a new linse: A critical 
theory insight into the education-practice gap. Nurse Education Today, 18 (3), 1998:183-189; 
Kristin G. Cloyes, Agonizing care: Care ethics, agonistic feminism and a political theory of 
care. Nursing Inquiry, 9 (3), 2002:203-214. 
474 Thomas (1995:251). 
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Forskares argumentationslinjer om behovet av helhetssyn och nyttoper-
spektiv mynnar vanligtvis ut i att teorins status ska ifrågasättas till förmån 
för praktikens:475  

It is obvious that almost everyone spontaneously experiences a gap, but find-
ings of our study indicate that there is no inherent gap between theory and 
practice. Theory and practice exist in their own right as 2 kinds of 
knowledge, theoretical knowledge and practical knowledge…//…The experi-
ence of a “gap” is a social construction of history and culture…//…This 
change of language for thinking and discussing clinical practice is part of a 
reacknowledgement of clinical practice…476  

I citatet ovan är det utvecklandet av traditionella, historiska och kulturella 
perspektiv på kunskap som har orsakat gapet och teorins rådande dominans 
över praktiken. Logiskt formulerade och historiskt förankrade argument, 
behovet av medvetenhet om olika former av kunskap, kontext, konsensus 
och helhet är resurser för att höja praktikens status. Gapet är en social kon-
struktion och kunskapsformer bör istället förstås utifrån en egen logik och 
kontext.  

… educating for all practice disciplines is about to undergo a paradigm shift 
whereby the value of practical education and experience will be better under-
stood, more rigorously analyzed and integrated with propositional knowledge 
...//… so that staff nurse mentors can work with lecturer colleagues to articu-
late and teach the complexities of clinical practice through related research.477 

Med ett viss teoretiskt vetande och erkännande av maktförhållanden ska 
kunskapsformer integreras. Teorins rådande status kan då ifrågasättas och 
praktikens inneboende värde och status förstås bättre och därmed också få 
erkännande. Forskare hävdar på detta sätt behovet av att erkänna praktikens 
status som teori och därmed ett godkännande av när och vilken kunskap som 
inte bara är den rätta utan också nyttig.  

Legitimitet och sanningsanspråk 
En annan aspekt av kampen om vad som är sant och verkligt handlar om 
vilken forskning som är förnuftig, god och äkta och därmed legitim och vil-
ken som inte är det:  

There is an absence of excellent research to underpin effective nurse educa-
tion in the UK and elsewhere and to support decisions about its future. Exist-
ing research is fragmented and small scale, and appears to be undertaken 

                               
475 Ex. Pryjmachuk (1995); Jarvis (2000); Edmond (2001); Larsen et al. (2002). 
476 Larsen et al. (2002). 
477 Edmond (2001:251). 
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mainly by practicing nurse teachers or those undertaking research for a higher 
degree.478 

Genomförda studier är fragmenterade, småskaliga och utförda av praktiker i 
kompetensutvecklingssyfte, och denna avsaknad av god forskning förklarar 
varför sjuksköterskeutbildning inte bedrivs på ett effektivt sätt. Evidens-
baserad forskning är ett alltför dominerande paradigm: 

…the nursing academy has embraced the values and practices of evidence-
based medicine and the associated ´gold-standard ´experimental research par-
adigm as its dominant discourse. Empirical scientific research has become the 
most valued and highly rewarded activity for nurse academics to pursue and 
the tenets and standards of research have come to define the entire academic 
project of nursing. … //… a far broader and more critical academic base is 
required. Whilst empirical research supplies the basic building blocks of the 
discipline, it is critical and creative scholarship that provides the plans and 
designs that turn these piles of bricks into useful structures.479 

Användandet av ordet embraced indikerar att värderingar och tillvägagångs-
sätt för att bedriva forskning okritiskt dominerar, definieras av och reprodu-
cerar ett experimentellt grundat paradigm. Evidensbaserad forskning begrän-
sas och ska få sin rätta plats då de med ontologiska metaforer framställs som 
enkla och separata ämnesförankrade grundstenar i en möjlig byggnadsstruk-
tur. Denna struktur kräver dock andra kritiska och kreativa förmågor för att 
såväl fogas samman som uppnå funktionalitet. De som genomför evidensba-
serad forskning ska veta sin plats och erbjuds motstånd då de genom egen 
forskning vill erövra det som värderas som en genuin forskares förmågor och 
status.  

Medicinsk empirisk forskning dominerar och är en måttstock för akade-
misk forskning inom fältet, empirisk forskning bör bedrivas inom ett mer 
kritiskt och vetenskapligt tänkande: ”To do otherwise, I would argue, is to 
condemn the academic discipline of nursing to a slow and painful death”480. 
Forskningsfältets hela existens är hotat på grund av bristen på kritiskt och 
vetenskapligt tänkande med tillhörande förmågor. Den status som legitime-
rar den vetenskapliga kunskapens värde garanteras såväl som utövas endast 
utifrån en position med legitimitet grundad i ett traditionellt akademiskt 
normsystem. Utifrån talet om hur och av vem kunskap och därmed forskning 
ska värderas och operationaliseras reproduceras det mer komplexa teori-
teori-praktik-gapet. Kampen förs om villkoren för var, hur och när forskning 

                               
478 Dinah Gould, Untried and untested. Nursing Standard, 22 (17), 2008:62-63:63 (littera-
turöversikt Journal of Advanced Nursing & Nurse Education Today, 2002–2006. 
479 Gary Rolfe, Writing-up and writing-as: Rediscovering nursing scholarship. Nurse Educa-
tion Today, 29 (8), 2009:816–820:816. 
480 Gary Rolfe, Nursing and the art of radical critique. Nurse Education Today, 28 (1), 2008:1-
7:7.  
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är god forskning och vilka forskares positioner som ska betraktas som kvali-
ficerade och legitima.  

Vid ingången av det nya millenniet genomför några forskare i Storbritan-
nien retorisk analys av forskningsrapporter som producerats i syfte att bygga 
broar över gapet. Slutsatserna är att overkliga förväntningar skapas på olika 
utbildningssammanhang då gapet konstrueras i olika varianter genom att 
dikotomisera ideal/verklighet, allmän/specifik respektive formell/praktisk 
kunskap.481 Olika former av metaforer används i kombination med gapet 
som metafor.482 En språklig metafor indikerar att teori och praktik kan över-
sättas, en kemisk metafor antyder omvandling och en spegelmetafor kon-
struerar teori och praktik som spegelbilder av varandra. Den mest vanliga 
metaforen är brometaforen som fungerar utifrån föreställning om en oönskad 
delning mellan delar som tidigare bildat en helhet. Delningen uppfattas som 
ett flytande tillstånd eller som något som går att foga samman genom att 
gapet löses upp. Andra metaforer som används är att det behöver konstrueras 
länkar eller att gapet ska fyllas. Bruket av dessa metaforer medför att teori 
och praktik skiljs åt och ställs i motsatsförhållande till varandra och därefter 
antas kunna dras mot varandra eller överföras mellan varandra.483  

Ett annat område i debatten är forskarens position och anspråk gentemot 
reflektion som medel för att åtgärda gapet. Invändningarna mot användandet 
av reflektion bygger på det inom sjuksköterskeutbildning dominerande, okri-
tiska och oreflekterade accepterande av reflektion som den enda och sanna 
lösningen för att motverka okunnighet och rutinbaserat handlande. Reflekt-
ion har en sann natur som är höljd i dunkel. En teoretiker som själv kan och 
ska reflektera kring reflektion kan också inse problemet men är dömd att 
reproducera den oönskade polariseringen av teori och praktik: 

The reflective doctrine has become the Holy Grail that will rescue nursing 
practice and education from ignorance and the performance of ritualistic be-
haviors. Two concepts [Schön & Kolb] of reflection are found in the litera-
ture and are often used in ways which obfuscate rather than clarify the nature 
of reflection and the implications it has for the theory-practice de-
bate…//…Most reflective theorists have recognized the limitations of the 
theory-practice dualism but as a consequence of using the language and con-
cepts of the dualism, which are deeply embedded in our culture, they ulti-
mately, and perhaps inevitably, fail to transcend the dualism.484 

                               
481 Sheila Stark, Peggy Cooke & Ian Stronach, Minding the gap: Some theory-practice dis-
junctions in nursing education research. Nurse Education Today, 20 (2), 2000:155-163.  
482 Peter Gallagher, How the metaphor of a gap between theory and practice has influenced 
nursing education. Nurse Education Today, 24 (4), 2004:263-268; Peter Gallager, Rethinking 
the gap: The theory practice relationship in nursing from the perspective of the student nurse. 
(UCOL Universal College of Learning, School of Nursing Dissertations and Theses: New 
Zealand, 2007). 
483 Gallagher (2004; 2007). 
484 William Lauder, Beyond reflection: Practical wisdom and the practical syllogism. Nurse 
Education Today, 14 (2), 1994:91-98:92. 
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De retoriska resurserna som används i citatet ovan är kraftfulla metaforer 
som genom associationer till mytomspunna läror ska visa på det omöjliga 
och ovetenskapliga med den rådande förståelsen av reflektion. Den rätta 
förståelsen av reflektion är istället att reflektion inte kan lösa det problema-
tiska gapet eftersom reflektion inte hjälper förståelsen för hur vi når prak-
tiska beslut utan istället är den process som leder fram till beslut om vad som 
ska göras.485 Reflektion konstrueras på detta sätt som något funktionellt och 
användbart inom den praktiska delen av praktik-teori-problematiken vilket 
innebär att det inom reflektionen i sig konstrueras ett eget gap. Trots goda 
intentioner riskerar också talet om nödvändigheten av granskande och över-
bryggande teorier att reproducera denna föreställning. Genom att tala om ett 
gap och en diskursivt formulerad motmakt förstärks istället gapet som kon-
struktion och förblir en handlingsorienterad, upplevd och verklig företeelse 
vi förhåller oss till. 

Gapet som utbildningspolitiskt arv 
Berättelsen om gapet som ett utbildningspolitiskt arv utgår från en internat-
ionell och under decennier utbredd uppfattning att genomförandet av olika 
utbildningsreformer är orsaken till gapet486, även om klyftan kritiseras för att 
vara en otillräckligt utforskad dikotomi: 

The concept of a theory–practice gap (TPG) in nurse education is now an es-
tablished dichotomy…//... It seems likely that this situation has worsened 
with the movement of this sector away from the NHS and into university de-
partments...//... Thus there is some debate concerning the exact nature and 
consequences of the TPG, and the full extent of the problem is not clear.487  

                               
485 Jarvis (1992a; b); Lauder (1994). 
486 Ex. Peter D. Birchenall, Applying aspects of curriculum studies to the practice of nurse 
teaching. Nurse Education Today, 5 (4), 1985:147–150; Li-Min Lu, Maintenance of current 
clinical knowledge is essential to nurse teachers based on the situation in China. Nurse Educa-
tion Today, 13 (4), 1993:299-304; Rebecca Bergman. Contribution of academia to nursing 
practice in Israel. Nurse Education Today, 17 (4), 1997:292-296; Y. Xu, Z. Xu & J. Zhang, 
The nursing education system in the people´s republic of China: Evolution, structure and 
reform. International Council of Nurses, International Nursing Review, 47, 2000:207-217; 
Alan Pearson & Stephanie Peels, A global view of nursing in the new millenium 4: The edu-
cation of nurses. International Journal of Nursing Practice, 7, 2001:15-19; Rasoul Khomerian 
& Cecil Deans, Nursing education in Iran: Past, present and future. Nurse Education Today, 
27 (7), 2006:708-714; Jorunn Mathisen & Liv-Karin Bastoe, An unending challenge: How 
official decisions have influenced the teaching of nursing in Norway. International Council of 
Nurses, 55 (4), 2008:387-392; Sue Turale, Misae Ito & Fujiko Nakao, Issues and challenges 
in nursing and nursing education in Japan. Nurse Education in Practice, 8 (1), 2008:1-4. 
487  Graham Williamson, Lecturer practitioners in UK nursing and midwifery: what is the 
evidence? A systematic review of the research literature. Journal of Clinical Nursing, 13 (7), 
2004:787-795:787. 
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Att lärares kompetens och funktion är problematisk förklaras utifrån svårig-
heter med att genomföra utbildningsreformen att anpassa och integrera sjuk-
sköterskeutbildning med högre utbildningsinstitutioner.488 I mitten av 70-
talet förutspås att reformer  

…will result in an even greater separation of education and service, each 
group blaming the other for a situation which all know to be unsatisfacto-
ry…489  

I citatet ovan anas en redan existerande schism som förväntas varna om en 
oundviklig vidgning av rupturen och en evig debatt om skuldfrågan. Nästan 
30 år senare kommenterar författaren sin tidigare artikel och upprepar att ett 
grundläggande misstag var ”… the separation of those who teach from those 
who practice”490.  

Just bristen på samarbete mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdens 
verksamheter används som förklaring till långvarigt problematiska, svaga 
och konfliktfyllda relationer.491 I kampen om att avgöra vem som äger pro-
blemet lägger avnämare och utbildningsinstanser skulden till svårigheter och 
problem på varandra:492  

Differences of opinion exist between nurses´ in service and nurses´ in educa-
tion in all Westernized democracies with respect to their expectations of new 
graduate and diplomate Registered Nurses (RNs). Nurses in service complain 
that graduates and diplomate RNs are inadequately prepared for service pro-
vision at time of graduation. They complain, in particular, that graduates and 
diplomats have insufficient clinical and patient management skills. In con-
trast, nurses in education claim to prepare ´beginning´ rather than competent 
practitioners, who are critically reflective and committed to lifelong learn-
ing…//…nurses from both sectors should be collaboratively involved in the 
construction of all these programs.493 

Problemet sanktioneras som generellt förekommande, det är en utbredd väs-
terländsk uppfattning om skilda institutionella förväntningar på nyutbildade 

                               
488 Ex. Norberg & Wickström (1990); Khomerian & Deans (2006); Mathisen & Bastoe 
(2008); Turale et al. (2008). 
489 Eve Bendall, Learning for reality. Journal of Advanced Nursing, 1, 1976:3-9:6. 
490 Eve Bendall, 30th anniversary commentary on Bendall E. (1976) Learning for reality. 
Journal of Advanced Nursing 1, 3-9. Journal of Advanced Nursing, 53 (1), 2006:18-19. 
491 Ex. Mary Sue Infante, Elisabeth J. Forbes, Arlene D. Houldin & Mary D. Naylor, A Clini-
cal teaching Project. Examination of a clinical teaching model. Journal of Professional Nurs-
ing, 5 (3), 1989:132–139; Ada Spitzer & Beatrice Perrenoud, Reforms in nursing education 
across western europe: From agenda to practice. Journal of Professional Nursing, 22 (3), 
2006a:150-161; A. Spitzer & B. Perrenoud, Reforms in nursing education across western 
europe: Implementation processes and current status. Journal of Professional Nursing, 22 (3), 
2006b:162-171. 
492 Ex. Jennifer Greenwood, Critique of the graduate nurse: an international perspective. 
Nurse Education Today, 20 (1), 2000:17-23; Spitzer & Perrenoud (2006a). 
493 Greenwood (2000:17; 22). 
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sjuksköterskor. Svårigheterna med att hitta den rätta lösningen bekräftas 
indirekt, annars är det inte ett allmänt problem. Företrädare för klinisk verk-
samhet hävdar bristen på praktisk kunskap som en motmakt till akademise-
ringen. Dikotomin mellan att göra och tänka utgörs av en bristande hand-
lingsförmåga som nyutbildad i yrket kontra en god förmåga till kritisk re-
flektion och livslångt lärande. Det i dag aktuella och väletablerade idealet 
om livslångt lärande tar plats som en meningsfull lösning i ett framträdande 
fokus på samarbete mellan utbildning och klinisk verksamhet.   

Samarbete utifrån ett akademiskt ideal 
Utifrån en akademisk position kritiseras kvaliteten på verksamhetsförlagd 
utbildning, den håller inte måttet, det råder brist på handledare och handle-
dare saknar ofta en akademisk utbildning494. Att integrera organisatoriskt 
åtskilda kunskapsformer betraktas som avgörande på många sätt: 

Such integration was deemed crucial for promoting the status of the nursing 
profession, nourishing the practice settings with highly qualified nurses, and 
elaborating the scientific knowledge base of the discipline.495 

Förhoppningen är att sjuksköterskeutbildningen som en del av högre utbild-
ning ska innebära att yrket erhåller högre status. Praktiken är något undernärt 
som kan vitaliseras genom att personal och verksamhet kan erhålla den 
kompetens och vetenskapliga grund som saknas. Men denna strävan blir 
också en del i en allt längre skuldkedja: 

Many academic writers lay cause of the theory-practice gap firmly at the feet 
of practitioners and their unwillingness or inability to put research findings 
into practice…//… bemoaned the fact that most nurses do not read academic 
journals, and accused them of unwillingness to accept research findings, 
which directly challenge traditionally held beliefs and practices.496  

Teoretiker kritiseras för att ha lagt ansvaret på praktikers ovilja att läsa aka-
demiska texter och inte vilja acceptera forskningsresultat då den bästa lös-
ningen är att praktiken ska närma sig de teoretiska idealen.  

                               
494 Ex. Spitzer & Perrenoud (2006a); David McCaugherty, The theory-practice gap in nurse 
education:It´s causes and possible solutions. Findings from an action research study. Journal
of Advanced Nursing, 16 (9), 1991:1055-1061; Judith Lathlean, The contribution of lecturer 
practitioners to theory and practice in nursing. Journal of Clinical Nursing, 1 (5), 1992:237-
242.  
495 Spitzer & Perrenoud (2006a:164). 
496 Paul Fulbrook, Gary, Rolfe, John Albarran & Frances Boxall, Fit for practice: Project 2000 
student nurses´ views on how well the curriculum prepares them for clinical practice. Nurse
Education Today, 20 (5), 2000:350-357:356. 
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tens samt ha en känsla för det praktiska/praktiken. Genom tanke, känsla och 
handling ska trovärdighet såväl påvisas som omsättas med hjälp av expert-
kunnande. Läraren är placerad i ett möjligt gap mellan teori och praktik för 
att därefter inrättas i ännu ett gap inom verksamhetsförlagd utbildning. Utan 
en egen bestämd kontur, i ett ständigt flervägsflöde och i form av olika pus-
selbitar ska läraren återbilda en sammanhängande och fungerande helhet. I 
mitten av eller mellan dessa båda delar ska läraren skapa verklighet.  

I linje med det akademiska idealet framställs även gapet som något posi-
tivt utifrån argumenten att praktiken ska släpa efter teorin, att det är något 
oundvikligt och nödvändigt om en profession ska kunna utvecklas499. Aka-
demin kritiseras i sin tur för att ha skapat dikotomin ”the mental and the 
manual” som kräver att sjuksköterskor måste rättfärdiga sitt inträde och sin 
existens i akademin:  

As outsiders looking into the academy, nurses were required to justify their 
case for entry into higher education against a discursive backcloth that con-
structed a dichotomy between the mental and the manual and positioned 
nursing as a practical and commonsense occupation unworthy of academic 
study. In consequence, nursing was and continues to be challenged to expose, 
resist and counter the values and assumptions embedded in this backcloth as 
they strive to establish, maintain and consolidate their foothold in academ-
ia.500 

Praktiker innehar ett tydligt utanförskap utifrån vilket de måste motivera och 
argumentera för sitt eget och ämnets inträde i akademin. Omvårdnad som 
ämne är inte respektabelt nog då det likställs med handlingsorienterat sunt 
förnuft. Lösningen är att uppbåda motstånd mot och avslöja underliggande 
värderingar och antaganden för att försvara sitt tillfälliga fäste i akademin. 
Den orienterande metaforen utanför, ontologiska containermetaforen att titta 
in i och motstånd som strukturell metafor utgör effektiva resurser i kampen 
om skuldfrågan mellan dessa två kollektiv.  

Utbildnings- respektive hälso- och sjukvårdsorganisationer lägger skulden 
på varandra och på olika professionella kollektiv. Skuldbördan förläggs även 
till hur och av vem olika former av kunskap förstås, formuleras och legitime-
ras. Kunskapsformer åtskiljs genom att de institutionaliseras och material-
iseras i separata professionella kroppar och fysiska rum. Den omoderna icke 
reflekterande praktikern ska undsättas och genom mer vetande erhålla den 
kompetens och status som saknas. Att klinisk utbildning och klinisk verk-
samhet behöver utvecklas är något självklart men det får inte hota eller ske 
på bekostnad av akademins rådande status. Det blir näst intill omöjligt för 

                               
499 Rafferty et al. (1996); Birgitte Lindsay, The gap between theory and practice. Nursing
Standard, 5 (4), 1990:34-35; Fulbrook et al. (2000). 
500 Gerard M. Fealy & Martin S. McNamara, A discourse analysis of debates surrounding the 
entry of nursing into higher education in Ireland. International Journal of Nursing Studies, 44 
(7), 2007:1187–1195:1187. 
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forskare att i sin argumenterande position som teoretiker förhandla om kun-
skapers legitimitet. Bevisföringen sker inom och är förankrad i en redan 
etablerad maktordning som de själva riskerar att ifrågasätta, en maktordning 
som symboliserar utveckling och framåtskridande i ett sökande efter mer 
vetande.  

Att förstå och argumentera för gapet som en organisatorisk delning av 
kunskap har som effekt att problemet betraktas som en pedagogisk utmaning 
vilket innebär att lösningen är att organisera och strukturera verkligheten 
såväl fysiskt som kognitivt.  

Verkligheten organiseras och tänkandet struktureras 

Det är lärarnas ansvar att skapa såväl fysiska rum som tid för studenter att 
tänka, utmanas och arbeta problemlösande och dialoginriktat501. I samarbets-
rum ska lärande kommuniceras, organiseras och iscensättas i tid och rum för 
att möjliggöra men också påvisa att lärande sker. Lärares, handledares och 
studenters samarbete är centralt för att de pedagogiska modellerna ska fun-
gera502 men det är också ett önskat resultat:  

Finally it would seem appropriate that it is only via a collaborative relation-
ship between service and education that a true merger between theory and 
practice can really occur.503 

Genom att använda en kemisk metafor, fusion, är utgångspunkten att det mot 
alla odds går att förena teori och praktik, men endast genom ett samarbete 
mellan hälso- och sjukvård och utbildningsinstanser. De som arbetar inom 
verksamhetsförlagd utbildning och klinisk verksamhet är de kompetenta 
kollektiv som tillsammans ska ansvara för att hjälpa studenter att lösa upp 
gapet.  

Specifika utbildningsavdelningar som organiseras utifrån teamarbete ska 
bidra till ett nära och engagerat lärande, en god lärandemiljö och möjliggöra 
ett uppdaterat och systematiskt lärande:  

The intent of studying learning environments is that improvements in teach-
ing and learning can be informed and systematic…//… these results strongly 
indicate that, the opportunity to develop relationships at the local unit level 
through familiarity, and also engagement of students through incorporation as 

                               
501 Chris Platt, Nurses ´fit for purpose´: using a task-centred group to help students learn from 
experience. Teaching in Higher Education, 7 (1), 2002:33-45; Frances Fothergill Bourban-
nais, Stephanie Langford & Laura Giannantonio, Development of a clinical evaluation tool 
for baccalaureate nursing students. Nurse Education in Practice 8 (1), 2008:62-71. 
502 Kathy Bergman & Terri Gaitskill, Faculty and student perceptions of effective clinical 
teachers. an extension study. Journal of Professional Nursing, 6 (1), 1990:33–44.  
503 Sara Henderson, Factors impacting on nurses´ transference of theoretical knowledge of 
holistic care into clinical practice. Nurse Education in Practice, 2 (4), 2002:244-250:249. 
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part of the team are an integral component to supporting student learning in 
the clinical context.504 

Det bästa vetande och klokhet sorteras, ges en plats, paketeras och teknifie-
ras med effektivitet och nytta som mål. Teamarbete och samarbete ska un-
derlättas genom att fysiska rum etiketteras och organiseras. Här används 
strukturerande (ex. genom) och ontologiska metaforer (ex. maskinmetaforen 
komponent) som kan associeras med ett kollegialt, modernt och effektivt sätt 
att tillsammans skapa, nå och ackumulera kunskap. Det som sanktioneras 
som modernt och effektivt maskerar vad som egentligen är konkreta skillna-
der jämfört med tidigare.  

Utifrån tanken att de organisatoriskt åtskilda kunskapsformerna ska inte-
greras finns en utbredd föreställning och argumentation om att lösningen är 
användandet av kognitivt baserade tekniker och pedagogiska modeller. Re-
flektion är en av de tekniker som förespråkas:505 

Many practicing nurses, midwives, health visitors and their educators recog-
nize the phenomena of the theory-practice gap. Due to social, economic and 
political developments it is now crucial for the gap to be closed...//... the re-
flective learning mechanisms utilized by the staff to aid pre-registration stu-
dents bridge the theory-practice gap issues that they encounter.506 

Problemet som ska åtgärdas ägs och erkänns av flera professioner. Att vara 
medveten om en social, ekonomisk och politisk utvecklingen förutsätter att 
man förstår att fortsatt framåtskridande kräver att gapet åtgärdas. Reflektion 
är det verktyg som i lärandemaskinen ska aktivera en stängningsmekanism 
då studenter behöver hjälp med att hantera gapet. Med hjälp av dessa ontolo-
giska maskinmetaforer transformeras gapet från en organisatoriskt installe-
rad problematisk social praktik till individernas kognitiva svårigheter eller 
möjligheter. 

Reflektion utgör också eller är en del av kritiskt tänkande och problem-
lösning och rättfärdigas utifrån olika teoretiska eller filosofiska utgångs-
punkter. Några exempel är en teori om kulturell vård507, Gardners formule-

                               
504 Amanda Henderson, Michelle Twentyman, Alison Heel & Belinda Lloyd, Student´s per-
ception of the psycho-social clinical learning environment: An evaluation of placement mod-
els. Nurse Education Today, 26 (7), 2006:564-571:570. 
505 Ex. Geoffrey W. Martin & Gordon Mitchell, A Study of critical incident analysis as a route 
to the identification of change necessary in clinical practice: Addressing the theory-practice 
gap. Nurse Education Today, 1 (1), 2001:27-34; Margareta Ekebergh, Margaret Lepp & Karin 
Dahlberg, Reflective learning with drama in nursing education a Swedish attempt to over-
come the theory praxis gap. Nurse Education Today 24 (8), 2004:622-628. 
506 Ian W. Graham. Reflective practice: Using the action learning group mechanism. Nurse 
Education Today, 15 (1), 1995:28-32:31.  
507 Pamela Baxter, The CCARE model of clinical supervision: Bridging the theory-practice 
gap. Nurse Education in Practice, 7, 2006:103-111.  
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ring av olika intelligenser508 eller ett etiskt filosofiskt perspektiv509. Inom det 
etiskt filosofiska perspektivet är praktisk syllogism den saknade länken mel-
lan teori och praktik. Länken består av en specifik form av kritiskt tänkande 
och är grundläggande för sjuksköterskors alla handlingar: 

The practical syllogism is that particular feature of critical thinking that links 
theory and practice in practice professions. The practical syllogism describes 
the means-end considerations that underpin all actions undertaken by nurs-
es.510 

Praktisk klokhet ska resultera i en god handling istället för en intellektuell 
slutsats. I kombination med kategorisk syllogism ska en handling bedömas 
som värdefull i sig och inte bara rätt eller god.511 Individens förmåga till 
reflektion och självstyrande beteenden betraktas och uppmuntras utifrån 
rationella, etiska och moraliska tankesystem vilka förväntas vara gemen-
samma för kollektivet. Dessa tankestrukturer ska även öka förmågan och 
viljan att utföra såväl rätta som goda handlingar.  

Om de rätta teoretiska ramverken finns kan den, i början av 90-talet, pa-
radigmskiftande tanken att integrera yrkesutbildningen med högre utbildning 
erbjudas med en revolutionerande teknik för lärande. Målet är inte bara möj-
ligt, det förverkligas och synliggörs med den pedagogiska modellen pro-
blembaserat lärande (PBL):  

Problem-based learning facilitates the development of links between theory 
and clinical practice in a meaningful way. A problem-based curriculum can 
provide the framework for the revolution in nursing education to occur as a 
result of integration into higher education. In essence, it provides a new mod-
el of nursing education.512 

När verksamhetsförlagd utbildning inte uppvisar önskad utveckling under 
följande årtionden, är det PBL som kan skapa de rätta förutsättningarna. PBL 
är en aktiverings- och förbättringsmetod. Lärandet och integreringen ökar, 
lärandemiljön utvecklas och passiva studenter aktiveras:  

                               
508 Margaret Denny, Ellen F. Weber, John Wells, Olga Redmond Stokes, Paula Lane & Su-
zanne Denieffe, Matching purpose with practice: Revolutionizing nurse education with mita. 
Nurse Education Today, 28 (1), 2008:100-107. 
509 Janet Holt & Tony Long, Moral guidance, moral philosophy, and moral issues in practice. 
Nurse Education Today, 19 (3), 1999:246-249; Patricia Benner, The roles of embodiment and 
life world for rationality and agency in nursing practice. Nursing Philosophy 1 (1), 2000:5-19; 
jmf. Berit Karseth, Curriculum changes and moral issues in nursing education. Nurse educa-
tion Today, 24 (8), 2004:638-643. 
510 Lauder (1994:91). 
511 Karen Giuliano, Expanding the use of empiricism in nursing: Can we bridge the gap be-
tween knowledge and clinical practice? Nursing Philosophy 4 (1), 2003:44-52. 
512 Sally Glen, Towards a new model of nursing education. Nursing Education Today, 15 (2), 
1995:90-95:94.  
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Over the last few decades, nursing education in Sweden has undergone many 
changes in its length, content, and academic level. Pedagogical developments 
have occurred, but not as much change has taken place in the clinical part of 
education. …//… to improve students’ integrated learning, ability to actively 
search for knowledge, reflect critically, and to improve the clinical learning 
environment…513 

Det råder dock delade meningar om modellens användbarhet. PBL rymmer 
och upprätthåller gapet i termer av hinder för genomförandet av modellen 
och klyftor i hur den framställs. Här ifrågasätts organisationernas respektive 
kollektiv. Kliniskt verksamma förstår inte modellen, och avsaknaden av 
strategier för hur modellen används och kan användas i klinisk verksamhet 
innebär att dess användbarhet ifrågasätts: 

PBL is poorly understood by clinicians…//…There is no evidence of a con-
sistent approach to the application of PBL in the clinical setting. A number of 
barriers to PBL in the clinical setting have been identified…//... findings of 
the review highlight several gaps in the PBL literature…514 

För lärarkollektivet är det deras egna övertygelser, värderingar, tolkningar 
och iscensättandet av den egna rollen som orsakar problem med klyftan mel-
lan retorik och verklighet i PBL, liksom det gap inom reflektion vi sett tidi-
gare. Till skillnad från de kliniskt verksamma kan dock lärarna som kollektiv 
få modellen att fungera: 

This work demonstrated that there were differences in interpretation and ap-
plication of the role of facilitator by lecturers, and this was mainly dependent 
upon their personal pedagogical beliefs and values. This study has highlight-
ed that there is a need for further debate about the gap between rhetoric and 
reality in PBL and the need for a more consistent approach to facilitation by 
lecturers undertaking this role.515 

Kritiskt tänkande och evidensbaserad praktik516 (EBP)517 är andra formule-
ringar och konstruktioner av den kognitiva bro som ska överbrygga gapet: 

                               
513 Anna C. Ehrenberg & Marianne Häggbom, Problem-based learning in clinical nursing 
education: Integrating theory and practice. Nurse Education in Practice, 7 (2), 2006:67-74:67. 
514 Suzanne M. Williams & Heather J. Beattie, Problem based learning in the clinical setting–
A systematic review. Nurse Education Today, 28 (2), 2007:146-154:152. 
515 Jenny Moore, An exploration of lecturer as facilitator within the context of problem-based 
learning. Nurse Education Today, 29 (2), 2009:150–156:150. 
516 EBP utgår från en klinisk frågeställning, inhämtar aktuell forskning i ämnet/området, 
granskar kritiskt, eventuellt genomför det praktiskt och utvärderar den praktiska förändringen. 
Donna Ciliska, Educating for Evidence-Based Practice. Journal of Professional Nursing, 21 
(6), 2005:345-350. 
517 Robert McSherry & Traecy Proctor-Childs, Promoting evidence-based practice through an 
integrated model of care: Patient case studies as a teaching method. Nurse Education in Prac-
tice, 1, 2001:19-26; Bernadette Mazurek Melnyk, Ellen Fineout-Overholt, Nancy Fischbeck 
Feinstein, Loss S. Sadler & Carol Green-Hernandez, Nurse practitioner educators´ perceived 
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… building this bridge between nursing education and service…//…they 
build the bridges we so desperately need to improve the quality of health care 
in our nation and beyond.518  

De pedagogiska teknikerna ska säkerställa en viss kvalitet. Men det gäller 
här inte i utbildningen i sig utan har förflyttats till en organisatorisk nivå då 
den problematiska relationen mellan utbildning och hälso- och sjukvård fo-
kuseras och sanktioneras. Det är inte endast ett lands hälso- och sjukvård 
som behöver eller ska förbättras, hela mänsklighetens behov av säker vård 
kan säkerställas. Teoretiskt och forskningsbaserade pedagogiska modeller 
kan transformera klinisk verksamhet att bli så säker och modern vi förutsätts 
såväl kunna tänka som önska. 

I raden av kognitivt språksatta pedagogiska modeller formuleras studen-
ten som ett bildbart pedagogiskt objekt i termer av att inneha ett kognitivt 
lärjungeskap.519 Lärarna kan och ska lära studenterna att känna igen de kon-
textuella filter520 som finns inom olika verksamheters kontexter. Det teore-
tiska, i termer av det kognitiva, kombineras på detta sätt med det praktiska 
som symboliseras av lärjungeskapet och bron utgörs av studenten själv. De 
retoriska resurserna kontextuell och filter uppmuntrar till en liberal och 
medveten hänsyn till olikheter och svårigheter och ett erkännande av och 
följsamhet gentemot skilda krav och förväntningar.  

Praktikgemenskaper521 är ännu ett begrepp som ska hjälpa oss att bli av 
med den besvärliga dikotomin. Andra varianter på samma tema är då språket 
används i syfte att formulera kognitiva funktioner i kombination med social 
praktik utifrån begreppen legitimt perifert deltagande och zonen av proxi-
malt lärande.522 Begreppen appellerar till kollegial tillhörighet och konsensus 
och associeras med skapandet och användandet av olika gemensamma kun-
skapssystem. Utifrån samarbete mellan och inom organisationers kollektiv 
ska olika former av kunskap integreras. Syftet är att för individen visa på 
naturliga personbundna gränser och möjligheter samt befintliga villkor för 
lärande. Lärande är en kollektivt ansvarsfördelad och interaktiv process. 

                                                                                                                             
knowledge, beliefs, and teaching strategies regarding evidence-based practice. Journal of 
Professional Nursing, 24 (1), 2008:7-13  
518 Rona, F. Levin, Mary Jo Vetter, Joan Chaya, Harriet Feldman & Joan Marren, Building 
bridges in academic nursing and health care practice settings. Journal of Professional Nursing, 
23 (6), 2007:362-368: 362; 368. 
519 K. L. Taylor & W. Dean Care, Nursing education as cognitive apprenticeship. A frame-
work for clinical education. Nurse Educator, 24 (4), 1999:31-36; Norman N. Woolley & 
Yvonne Jarvis, Situated cognition and cognitive apprenticeship: A model for teaching and 
learning clinical skills in a technologically rich and authentic learning environment. Nurse 
Education Toady, 27 (1), 2007:73-79. 
520 Taylor & Care (1999).  
521 Nicola Andrew, Debbie Tolson & Dorothy Ferguson, Building on Wenger: Communities 
of practice in nursing. Nurse Education Today, 28 (2), 2008:246-252. 
522 Jenny Spouse, Learning to nurse through legitimate peripheral participation. Nurse Educa-
tion Today, 18, 1998a:245-351; Jenny Spouse, Scaffolding student learning in clinical prac-
tice. Nurse Education Today, 18, 1998b:259-266; Spouse (2000). 
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Studenten konstrueras som ett objekt som kan analyseras utifrån egna och 
andras möjliga positioner och önskvärda egenskaper. 

Men dessa pedagogiska modeller räcker inte till. Att reflektera, kritiskt 
granska och integrera kunskapsformer behöver stärkas med hjälp av olika 
tekniska och datorbaserade verktyg. Datoriserad teknik förespråkas i ett rat-
ionellt ekonomiskt syfte.523 Utifrån argumenten att det råder brist på utbild-
ningsplatser inom klinisk verksamhet, att verksamhetsförlagd utbildning är 
dyr att bedriva och tidsmässigt begränsad finns databaserad teknik, också 
den dyr och tidskrävande enligt författarna, utifrån konceptet kognitiv lär-
junge524. Internetbaserade nätgemenskaper ger förutsättningar för ett ömsesi-
digt kunskapsbyggande för lärare inom klinisk verksamhet.525 Genom att 
kopiera verkligheten ska simultanträning ge ett realistiskt, användbart och 
integrerat lärande av kunskap: ”Simulation enables nurses to develop, synt-
hesize and apply their knowledge in a replica of real experience.”526. Även 
EBP-modellen är omsatt i tekniska steg i form av en snurrskiva.527 Argumen-
ten för dess användbarhet är att den inte bara är ekonomisk, den är också 
effektiv för ett starkt, gott och självstyrt lärande. Den teoretiska och prak-
tiska lärandemiljön berikas då denna teknik erbjuder studenterna att bli en 
del av den så eftertraktade helheten. Detta kan ske eftersom tekniskt assiste-
rad reflektion identifierar de rätta sambanden mellan teori och praktik: 

… this economically produced tool helps to bridge the theory–practice 
gap…//… The Dial is effective in prompting the correlation of theory and 
practice, enabling students to participate in holistic health care, boosting con-
fidence by aiding understanding and reflection. It contributes to self-directed 
study, preparation of coursework and examinations and enriches academic 
and practice learning environments.528  

Klinisk verksamhet är den sanna verklighet som kan kopieras och transform-
eras med hjälp av olika tekniska format. Men med den fördelen att den är i 
tryggt förvar när olika förmågor imiteras i en annan tid och på en annan plats 
vilket antas gynna såväl förmågan att tänka, handla som att kunna enas om 
det bästa valet av handling. Dessa pedagogiska modeller, tekniska hjälpme-
                               
523 Cyrill Murray, Maria J. Grant, Michelle L. Howarth & Jacqueline Leigh, The use of simu-
lation as a teaching and learning approach to support practice learning. Nurse Education in 
Practice, 8 (1), 2008:5-8. 
524 Woolley & Jarvis (2007). 
525 Margaret McAllister & Wendy Moyle, An online learning community for clinical educa-
tors. Nurse Education in Practice, 6 (2), 2006:106-111. 
526 Jacqueline McCallum, The debate in favour of using simulation education in pre-
registration adult nursing. Nurse Education Today, 27, 2007:825-831; Robyn P. Cant & Si-
mon J. Cooper, Simulation-based learning in nurse education: Systematic review. Journal of 
Advanced Nursing. 66 (1), 2009:3-15:13. 
527 Jeanette Borlase & Nadine Abelson-Mitchell, User perceptions of the knowledge under-
pinning practice orientation dial (KUPOD) as a tool to enhance learning. Nurse Education in 
Practice, 8 (1), 2008:9–19:9; 17. 
528 Ibid., s. 9; 17. 
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del, evidensrörelsen och livslångt lärande som teknologi uppmuntrar själv-
styrt lärande i form av reflektion som teknik i många olika former. Syftet är 
att förfina olika modeller och verktyg som ska stödja lärande utifrån anta-
gandet att tillgängligheten och integrationen av olika organisationers kun-
skapsformer på detta sätt ökar. Om inte studenter själva kan integrera teori 
och praktik förväntas modellerna och de tekniska verktygen kunna visa dem 
i önskvärd riktning eller utföra arbetet åt dem. Produktionen av modeller och 
tekniska verktyg återskapar uppfattningen om att reflektion är något nödvän-
digt och kritiskt för att lärande ska kunna ske. Det sanktionerar också beho-
vet av konsensus utifrån utgångspunkten att det inte är enkelt att integrera 
teori och praktik. Genom att identifiera dikotomin uppfinns densamma. Må-
let med att förinta den organisatoriska delningen av kunskap genom att före-
slå ett batteri av möjliga åtgärder leder istället till en permanent installation 
av gapet i fler varianter än tidigare.  

Summering 
Tolkningsrepertoaren om ett gap och dess båda berättelseramar gapet som 
brist på rätt kunskap respektive gapet som utbildningspolitiskt arv utgör 
resurser för att på olika sätt att förstå, förklara, konstruera och åtgärda gapet. 
Argument hämtas från skilda ideologiska och kunskapsteoretiska utgångs-
punkter för olika kunskapsformer, dess relationer, legitimitet, status, villkor, 
möjligheter och omsättande i form av modeller, verktyg eller sökta effekter. 
Ett mer eller mindre uttalat positivistiskt paradigm dominerar. Verkligheten 
går att beskriva, förklara, förutsäga och kontrollera utifrån att en logisk, sann 
och hel verklighet existerar, även om gapets villkor och konstruktion till viss 
del kritiseras utifrån ett postmodernt paradigm. Teoretiska perspektiv och 
pedagogiska modeller ska höja praktikens status och påvisa behovet av att 
erkänna praktikens status som teori. Pedagogiska modeller och verktyg ut-
vecklas då teori och praktik omorganiseras och framstår som skilda områden 
för vetande. Teori respektive praktik beskrivs innehålla olika strategiska 
möjligheter eller hinder genom hänvisning till skillnader, avvikelser, något 
generellt eller specifikt, kollektivt eller individuellt och självstyrande tekni-
ker som exempelvis reflektion, integrering och konsensus.  

Inom berättelsen om gapet som brist på rätt kunskap och vetande domine-
rar en strävan efter helhet och kunskapers nytta i linje med hur samverkan 
och kunskapens nytta på många sätt betraktas som förnuftigt och självklart i 
samhället i dag. Med ett visst teoretiskt vetande och erkännande av maktför-
hållanden ska kunskapsformer integreras. Teorins rådande status kan ifråga-
sättas och praktikens inneboende värden och status kan förstås bättre och 
därmed också få erkännande. När de kunskapsteoretiskt grundade argumen-
ten inte är i fokus kritiserar forskare istället varandra utifrån vem som kan 
och utför äkta och god forskning. Diskursen om akademisering och högsko-
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lemässighet rymmer således ett för forskarna kunskapsteoretiskt teori-teori-
praktik gap och ett vetenskapsteoretiskt och vetenskapsfilosofiskt ideologiskt 
dilemma mellan logik och sanning respektive konstruktion och retorik. Fors-
kares kunskaper, legitimitet och sanningsanspråk kritiseras likväl som att 
evidensbaserad forskning dominerar alltför mycket, den kritiseras som frag-
menterad, småskalig och utförd av praktiker. Forskare efterfrågar ett mer 
kritiskt och vetenskapligt tänkande vilket associeras med och endast kan 
utövas utifrån en forskarposition med legitimitet grundad i ett traditionellt 
akademiskt normsystem. I början av 2000-talet använder forskare retorisk 
analys för att brygga broar över gapet. Även om slutsatserna är att det med 
hjälp av exempelvis metaforer och reflektion som teknik skapas overkliga 
förväntningar på utbildningssammanhang förstärks istället gapet som kon-
struktion, det förblir en handlingsorienterad, upplevd och verklig företeelse 
att förhålla sig till.  

Tolkningsrepertoarens andra berättelseram, gapet som utbildningspolitisk 
arv utgår ifrån en internationellt och under decennier utbredd förståelse att 
utbildningsreformer orsakat gapet. Skuldfrågan till gapet är central och för-
läggs till olika institutioner och professionella kollektiv. Företrädare för kli-
nisk verksamhet hävdar bristen på praktisk kunskap som en motmakt till 
akademiseringen. Även här reproduceras gapet utifrån det diskursivt etable-
rade behovet av samverkan, kunskapens nytta respektive en lärandeera som 
uttrycks i termer av bristande handlingsförmåga i relation till god förmåga 
till kritisk reflektion och livslångt lärande. Här efterfrågas en hybrid lärar-
funktion som kan förbättra praktikens status med hjälp av teori. Gapet kon-
strueras också utifrån att praktik ska släpa efter teorin samt att akademin 
producerar en dikotomi mellan att tänka och att göra. Kunskapsformer åt-
skiljs genom att de institutionaliseras och materialiseras i separata profess-
ionella kroppar och fysiska rum. Den omoderna oreflekterande praktikern 
ska undsättas och genom mer vetande erhålla den kompetens och status som 
saknas. Men att utveckla klinisk utbildning och klinisk verksamhet får inte 
ske på bekostnad av akademins rådande status. Det torde vara problematiskt 
för forskare att i sin argumenterande position som teoretiker förhandla om 
kunskapers legitimitet. Den bevisföring som sker förs inom och är förankrad 
i en etablerad maktordning, en ordning som symboliserar utveckling och 
framåtskridande i sitt sökande efter mer vetande, vilken de själva därmed 
riskerar att ifrågasätta. 

När gapet förstås som en organisatorisk delning betraktas problemet som 
en pedagogisk utmaning och lösningen är att organisera och strukturera 
verkligheten såväl fysiskt som kognitivt. Berättelsen om gapet som utbild-
ningspolitiskt arv präglas så även av hur verkligheten ska organiseras och 
tänkandet struktureras. I samarbetsrum ska lärande kommuniceras, organise-
ras och iscensättas i tid och rum för att såväl möjliggöra som påvisa ett lä-
rande. Det bästa vetandet och klokhet ska sorteras, ges en plats, paketeras 
och teknifieras med effektivitet och nytta som mål. Detta ska underlättas 
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genom att etikettera och organisera fysiska rum så att det lärande som sker 
kan förstås som kollegialt, modernt och effektivt och att resultatet kan be-
traktas som en gemensamt skapad och utökad kunskap. Den i inledningen 
nämnda förståelsen av lärande som dagens bildningsbegrepp, kunskapens 
nytta och evidens fungerar och iscensätts utifrån exempelvis utbildningsav-
delningar, teamarbete och lärandemiljöer. Här ingår även kognitivt baserade 
tekniker och pedagogiska modeller som reflektion, kritiskt tänkande, pro-
blembaserat lärande och evidensbaserad praktik. När dessa pedagogiska 
tekniker och modeller inte fungerar eller räcker till kan de utföras eller stär-
kas med hjälp av olika tekniska och datorbaserade verktyg. Klinisk verk-
samhet är den sanna verklighet som kan kopieras och transformeras med 
hjälp av tekniska format, men med den fördel att den är i tryggt förvar när 
olika förmågor imiteras i en annan tid och på en annan plats. Det antas gynna 
förmågan att tänka, handla och att kunna enas om det bästa valet av hand-
ling.  

Livslångt lärande som teknologi uppmuntras genom ett självstyrt lärande i 
form av reflektion i olika former. Reflektion är något nödvändigt och kritiskt 
för att lärande ska kunna ske vilket även etablerar en gemensam förståelse av 
att det inte är lätt att integrera teori och praktik. Gapet är själva styrnings-
problemet eftersom det betraktas som mycket verkligt och bekymmersamt 
och därför måste åtgärdas. I syfte att legitimera och lösa problemet opererar 
styrningen genom att föreskriva förändrad förståelse för problemets kon-
struktion, villkor och åtgärder. Då effekten är att gapet ofrivilligt reproduce-
ras, exempelvis inom reflektion som teknik och problembaserat lärande som 
pedagogisk modell, möjliggörs en efterfrågan och legitimering av ett teori- 
och praktikkompetent subjekt som den kliniska adjunkten.  

Nästa kapitel handlar om denna hybrida kunskapsmäklare och hjälte som 
ska åtgärda gapet.  
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6. Hjälten som ska åtgärda gapet 

Materialet som används i detta kapitel utgörs av mina samtal med 15 kli-
niska adjunkter i Sverige, rapporter och utvärderingsstudier från sjuksköters-
keutbildningar i Sverige, arkivmaterial från Svensk Sjuksköterskeförening, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landstingsarkiv i Sverige, Medi-
earkivet, 1991–2009 och texter på Internet. Vidare ingår facktidskrifterna 
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (som 1977 fick namnet Vårdfacket) 
åren 1974–2009, ämnestidningen för vård- och barnavårdslärare Omvårda-
ren, åren 1991–2009 samt internationellt och nationellt publicerad forskning 
angående sjuksköterskeutbildning under tidsperioden 1978–2009.  

Forskningsfrågorna som belyses här är fråga 3 a-c) Vilka diskursiva ramar 
iscensätts, utmanas och reproduceras?, Vilka kategorier av lärare möjliggörs 
och efterfrågas?, Hur iscensätts lärarfunktionen av lärarna själva? samt fråga 
4) Hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktionen? Lärarnas möjliga 
subjektspositioner och ideologiska dilemman är i fokus, vilket innebär att 
även de diskursiva ramar som fungerar som förnuftiga och meningsfulla och 
möjliga att reproducera synliggörs, dvs. rådande tolkningsrepertoar och dess 
medföljande berättelser. En analys av språkets retoriska, handlingsoriente-
rade och faktaskapande funktion visar hur tolkningsrepertoaren om ett gap 
mellan teori och praktik som social praktik sätts i spel utifrån lärarnas ideo-
logiska dilemman och subjektspositioner. Det analytiska begreppet ideolo-
giska dilemman belyser hur erfarenheter såväl kan avfärdas som sanktion-
eras som logiska, greppbara och meningsfulla då dilemmat utgörs av olika 
konkurrerande meningsskapande versioner inom tolkningsrepertoaren och 
dess medföljande berättelser. Det analytiska begreppet subjektsposition och 
det analytiska verktyget kategorisering används för att belysa hur och vilka 
läraridentiteter som möjliggörs och iscensätts inom tolkningsrepertoaren om 
ett gap mellan teori och praktik.  

Den förväntade hjälte som nu tar plats på scenen illustreras nedan med ett 
utdrag ur ett av mina samtal med kliniska adjunkter i Sverige: 

… mitt första uppdrag var att bilda en grupp...//… som i dag som präglas av 
en hög kompetens, för de får hela tiden input, från högskolan ... dom får hela 
tiden... delta i ett akademiskt samtal på det viset... att man... man problemati-
serar, man reflekterar... man... diskuterar forskning... man diskuterar vardag-
liga problem på ett akademiskt sätt… 
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Klinisk verksamhet utgör den vardag som kan kompetenshöjas med läraren 
som en ständigt närvarande, aktiv och legitim representant för lärosätet. Men 
innan vi tittar närmare på hennes möjliga subjektspositioner och ideologiska 
dilemman, ska vi se hur kliniska adjunkter beskriver den verklighet där de 
tar plats och iscensätter sin funktion. Följande stycke sammanfattar hur de 
med egna ord beskriver de utbildnings- och verksamhetskontexter de är en 
del av.529  

Verksamhetsförlagd utbildning är en otillräckligt prioriterad del av ut-
bildningen, det är en mycket viktig, om inte den viktigaste delen av hela 
utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning är där ute, det är verkligheten 
och den plats där man jobbar med patienter och testar sina kunskaper och 
färdigheter, får erfarenhet och tillämpar det man har läst. I VFU knyter man 
ihop säcken, omsätter och tillämpar teori och förankrar teoretiska kunskaper 
i praktiskt arbete. Det är en komplex del av utbildningen där studenten 
kommer i kontakt med yrket. Det är en separat del, men ändå helt integrerat i 
allting, då utbildningen är delad, men som två sidor av samma mynt. Det är 
också den del av utbildningen som visar vad som fungerar och vad framti-
dens sjuksköterska måste ha med sig. Det är här studenterna får en helhets-
bild och det är det ställe där man försöker se alla delar. Här ska studenterna 
få stöd, professionell handledning och bli självständiga yrkesutövare. VFU 
är ett uttryck för teori och praktik, för all teori är praktik då all teori kommer 
från praktiken. Praktiken är också efter teorin, som alltid kommer att vara 
före. Akademiförlagd utbildning (AFU) är uttryckligen svårare att tala om 
och sätta ord på. Den ska inte användas för att medvetet dela upp utbildning-
en, det är viktigt att också här se helheten, även om man talar om det som 
uppdelat i teori och praktik. Inom AFU finns fördelen att ha en längre tradit-
ion att organisera kunskap, även om det saknas en medveten tanke om hur 
AFU ska bedrivas och genomföras. AFU karaktäriseras av hög ambitions-
nivå, den bedrivs på högre nivå och är teori/kunskaper som man har med sig 
ut. VFU ingår i AFU, teori och praktik ska knytas ihop för att inte förvirra 
studenterna, men samtidigt behöver de olika delarna tydliggöras var för sig. 
Inom AFU ska det finnas en grundsyn och ett tydligt mål med utbildningen 
och det är här man ger verktygen och en bas för att förbereda för handling 
och en god vård. Här ges uppsatshandledning, föreläsningar, egen tid för 
studier för studenterna och möjlighet till fördjupning av kunskaper. Studen-
ten är den som utgör den sammanhållande länken av alla teoretiska kurser. 
Inom AFU ska utbildningens huvudämne klargöras och forskningsanknytas 
och en naturlig förståelse och användning av forskning skapas genom att 
forskning integreras i alla teoretiska kurser.  

I stycket ovan ser vi hur tolkningsrepertoarens varianter av gapet som re-
surser används för att beskriva utbildningens kontexter och innehåll. Utifrån 

                               
529 Sammanfattning från samtalen med 15 kliniska adjunkter, frågeguidens två frågor, ”Be-
rätta om hur du ser på VFU”, respektive ”Berätta om hur du ser på AFU”. 
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det som karaktäriserar akademiförlagd utbildning brister verksamhetsförlagd 
utbildning i ambitionsnivå, med hjälp av en orienterande metafor beskrivs 
den vara något som bedrivs på ”en lägre nivå”. Lärosätets verksamhet inne-
håller ett teori-teori-gap eftersom det finns ett behov att integrera teoretiska 
kurser med varandra och studenten är sin egen ontologiska maskinmetafo-
riska länk. Utifrån vad verksamhetsförlagd utbildning är, blir den akademi-
förlagda utbildningen mer overklig, den är fragmenterad och i avsaknad av 
en möjlig helhet. Men lärosätets del av utbildningen ska skapa helhet, foku-
sera kunskapers nytta och motverka förvirring och struktur för handlande. 
Rätt kunskap och vetande i form av verktyg och en bas ska ge den rätta och 
goda förberedelsen för verkligheten som beskrivs med en ontologisk rumslig 
metafor: ”där ute”. Lärosätets verksamhet formuleras till stor del som mål 
och vad som är önskvärt, inte som något verkligt. Verksamhetsförlagd ut-
bildning är metaforiskt orienterat som ”efter” teorin, men är den plats där 
helhet kan påvisas och kunskapers nytta omsättas, tillämpas och integreras, 
såväl i dag som för och i framtiden. Klinisk verksamhet är verkligheten och 
kanske är det därför den är så viktig? För det är ju där det sker något, skapas, 
uttrycks, fås och görs. Det är där man förväntas kunna se, handla, uppleva, 
erfara och själv bli en del av det verkliga, där ute. Det är ett perspektiv i linje 
med den diskursivt etablerade traditionella förståelse av praktik530.  

När vi nu återgår till beskrivningar av läraren, ser vi i figur fem på nästa 
sida, från 1998 en direkt och mycket tydlig förankring i sjuksköterskepro-
fessionen. När jag samtalar med Marie utifrån frågan om vad hennes upp-
drag är, visar hennes beskrivning av sin funktion på en samstämmighet med 
figuren: 

… de vill att du ska jobba på kliniken, handleda bedside, så önskar de att alla 
kliniska adjunkter skulle jobba… efter alla de här åren, så känner jag mig… 
rätt så trygg och säker på det… ute i den kliniska verksamheten känner jag 
mig nog mer som sjuksköterska ibland än vad jag gör som lärare… 

  

                               
530 Ex. Gustavsson (2000; 2002). 
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I figur sex framställs läraren som en självsäker och kompetent kvinna. Hon 
har båda fötterna stadigt förankrade inom två till synes likvärdiga, men tyd-
ligt separerade verksamheter = verkligheter. Dessa verksamheter, på bilden 
illustrerade i form av två fast förankrade cementblock, bidrar till att läraren 
står stadigt och säkert. Detta kan jämföras med balansakten i figur fem, då 
läraren i denna figur inte är eller behöver vara i rörelse. Med sin kropp ska 
hon skapa en enhet som binder samman verksamheterna, den slutliga sam-
manfogningen sker i hennes huvud. Vårdutbildning är något enhetligt som 
hon har monopol på, uppdraget att skapa helhet har förflyttas in i subjektet. 
Det är något som hon skapar genom och i sig själv då hon fysiskt kan peka 
på hur vård kan beskrivas, analyseras och därmed genomföras och värderas. 
De personer som vill ha tillgång till verksamheterna erbjuds att komma in 
utifrån genom dörrarna. Det är denna lärare som har kännedom om de båda 
verksamheternas insidor såväl som innehåll, vi andra måste välja en dörr att 
gå in igenom. 

Kanske är denna lärare också den person som för besökare ska kunna 
fylla verksamheterna med relevant innehåll. Kläderna symboliserar en aka-
demiskt förankrad lärarfunktion, i jämförelse med den vita rocken i figur 
fem. Attributen är här pekpinnen och tavlan med vilkas hjälp undervisning 
illustreras. Undervisning är något som sker av och genom läraren, men är 
samtidigt också något som är och ska ske utanför de båda verkligheterna, en 
symbol för integrering. Hon är den som fogar samman olika former av kun-
skap och kan definiera rätt plats och rätt tid för rätt form av kunskap. Denna 
bild kan i hög grad associeras med tidigare nämnd beskrivning av och an-
nonsering av tjänsten som klinisk adjunkt (figur två). Hon förutsätts ha en 
tidigare yrkeskompetens som sjuksköterska vilket legitimerar lärarfunktion-
en, som erkänns genom subjektets egen förkroppsligade kunskap. Det fram-
ställs som en självklar och enkel uppgift att visa på hur, var och när utbild-
ning ska bedrivas och att kunskapsformer fogas samman.  

Berättelsen om hjälten innehåller både framgång, balans, bakslag och 
motstånd. Här möter vi den kompasslösa vägvisaren, den ensamma samarbe-
taren och den bristfälliga kunskapsbäraren. De tre avsnitten visar vilka kate-
gorier och kategoriseringar som förknippas med eller bygger upp hennes 
subjektspositioner. Här synliggörs också de olika dilemman som kan behöva 
bedömas, balanseras och hanteras. Det är inte så att ett dilemma ägs av eller 
kan uppkomma i relation till en specifik subjektsposition, men utmärkande 
för den kompasslösa vägvisaren är dilemmat att undsätta eller utmana, att 
styra eller ge frihet och att tänka eller att göra. Dilemmat mellan att vara en 
individ eller en del av ett kollektiv är centralt för den ensamma samarbetar-
en. Den bristfälliga kunskapsbärarens främsta svårighet är att vara en aukto-
ritet eller vara jämlik och att i sin funktion vara både kompetent och ta ett 
moraliskt ansvar för sin egen och andras kompetens.  



 127

Den kompasslösa vägvisaren  
Läraren som vägvisare karaktäriseras av att vara intresserad av och kunnig i 
att avläsa omgivande terräng och möjliga vägar framåt genom att förstå och 
ta ansvar för de problem som kan finnas, vad som behöver åtgärdas och hur. 
Grundläggande är att vägvisaren själv och andra betraktar henne som en 
tillgång. Vägvisaren behövs och har en avgörande roll i att säkra högskole-
mässighet i verksamhetsförlagd utbildning. Hon är aktiv, drivande, öppen, 
ansvarstagande, tydlig, stödjande och hjälpande. Hon är en framtidsinriktad 
projektledare som står beredd och kan erbjuda varierande förmågor utifrån 
efterfrågan. Hon kan identifiera vägar framåt, möjliggöra, utveckla, förändra 
och etablera utifrån behov. Vägvisaren behöver hålla sig i rörelse, vara med-
veten om sin omgivning, ha tålamod och ha förståelse för att utveckling kan 
ta tid. Hon behöver ha en egen kompass i form av bekräftelse, stöd, eget 
lärande och uppleva att hon är inom räckhåll för dem hon ska guida. Med 
kompassen är hon trygg och kompetent, utan den riskerar hon att uppleva 
maktlöshet och uppgivenhet, bli stillastående och därmed betydelselös. De 
ideologiska dilemman vägvisaren brottas med är att undsätta eller utmana, ge 
frihet eller styra, att vara en individ eller tillhöra ett eller flera kollektiv, vara 
en auktoritet eller vara jämlik samt behöva välja mellan att tänka eller göra. 
Det är vägvisaren som kan och ska hitta såväl rätta som möjliga vägar till 
önskad utveckling:  

LPs [lecturer practitioner] contribute to evidence-based health care by identi-
fying ways in which practice can be developed in line with relevant evidence 
(i) by enabling practitioners to access research and (ii) by establishing multi-
professional practice forums.533 

Vägvisaren är framtidsinriktad och aktiv: hon bidrar till evidensbaserad 
hälso- och sjukvård som önskad norm genom att identifiera relevant utveckl-
ing och utveckla klinisk verksamhet. Hon möjliggör att kliniskt verksamma 
får tillgång till forskning och etablerar möten mellan professioner. Även om 
vägvisaren förväntas kunna och skulle kunna hitta olika vägar för utveckling 
är de bästa vägarna redan utstakade, då kliniskt verksamma saknar möjlighet 
att komma åt och använda forskning. Om det möjliggörs och kunskap acku-
muleras tillsammans med andra professionella är det utveckling och i önskad 
riktning. Vikten av samarbete mellan olika kollektiv utifrån ett akademiskt 
ideal och evidensrörelsens etablerade status används för att identifiera sub-
jektspositionen, liksom behovet att sträva efter kunskapers nytta och att med 
teori utveckla praktiken. Vägvisaren är ett viktigt stöd för både handledare 
och studenter:  

                               
533 H. Hancock, H. Lloyd, S. Campbell, C. Turncock & S. Craig, Exploring the challenges and 
successes of the lecturer practitioner role using a stakeholder evaluation approach. Journal of 
Evaluation in Clinical Practice, 13 (5), 2007:758-764:759. 
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… mentors focus mainly on practice, whilst lecturer practitioners support 
them and students by focusing on theory/practice integration.534 

The study concludes that the lecturer preceptor has a diverse, yet crucial role 
to play in supporting the student experience during practice placements.535 

Vägvisarens stöd till handledare ska fokusera integrering av kunskapsformer, 
något som handledarna inte förväntas prioritera. Vägvisaren har en varierad 
men avgörande roll i att stödja studenter i deras erfarenheter i verksamhets-
förlagd utbildning och är ansvarstagande och öppen gentemot den skiftande 
efterfrågan av stöd. Att utgöra ett stöd och en hjälp för önskad utveckling 
berättar Mona om när vi samtalar om vad hon gör: 

… mitt uppdrag är ju att hjälpa till… att säkra högskolemässighet, att vara ett 
stöd i att utveckla… akademisk kultur eller akademiska studiemiljöer och 
vårdande, evidensbaserad vård… 

Mona behövs som vägvisare eftersom högskolemässighet i klinisk verksam-
het är något osäkert, det behöver säkras. Om högskolemässigheten kan tryg-
gas kan hon också vara ett stöd i utvecklandet av en akademisk kul-
tur/studiemiljö och evidensbaserad vård. Ett möjligt ideologiskt dilemma kan 
anas mellan att undsätta och utmana, liksom dilemmat mellan att ge frihet 
och styra utifrån att Mona ska hjälpa till, vara ett stöd och att målet är att 
säkra högskolemässighet.  

Vi ska återkomma till dessa och andra dilemman, men innan dess stannar 
vi till vid begreppen akademisk och högskolemässighet som här har aktuali-
serats. Hur förstår och formulerar en vägvisare detta? Kristina och jag samta-
lar om hur hon ser på akademiförlagd utbildning och hon berättar:  

K: När det kom, det akademiska och vetenskapliga, då var det ju bara alla 
taggar ut från studenterna, men det blir mer och mer intressant för dem...

A: Vad är akademiskt? 

K: ... jag kan inte säga... det är jättesvårt...  jag vet inte vad det är för någon-
ting egentligen... jag vill hellre kalla det för... eh... ja... jag vet inte... ... jag 
vet inte, kan inte svara på det... men jag kan se att de har blivit mer intresse-
rade av att söka vetenskapliga artiklar i alla fall, det är en tydlig förändring, 
som är till det positiva... man kan ju stötta studenterna i detta, i den verksam-
hetsförlagda utbildningen, genom att man diskuterar… 

                               
534 Carnwell et al. (2007:931); Aston et al. (2000); Augustinsson & Richard (2006). 
535 Li-Ling Hsu, An analysis of clinical teacher behavior in a nursing practicum in Taiwan. 
Journal of Clinical Nursing, 15 (5), 2006:619-628:619; Lynn Brown, Kathleen Herd, Gwyn-
eth Humphries & Moya Paton, The role of the lecturer in practice placements: What do stu-
dents think? Nurse Education in Practice, 5 (2), 2004:84-90:84; Gillspie & McFetridge 
(2006). 
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Kristina möter på svårigheter när jag ber henne beskriva vad akademiskt är, 
hon säger att det är jättesvårt och att hon inte vet vad det egentligen är. För 
Kristina är det är svårt att sätta ord på detta allmänt förekommande begrepp, 
kanske för att det sällan definieras eller diskuteras? Jag vet inte om hon i 
denna situation upplever mig som ifrågasättande eller som en bedömare av 
hennes medvetenhet och kompetens. För jag vet inte om hon med betoning-
en av och med ordet egentligen avser att akademiskt har en specifik innebörd 
eller om hon är kritisk till att det används utan att förtydligas. Hon fortsätter 
med att hon vill hitta ett annat ord för det: ”… jag vill hellre kalla det för…”. 
Det kan också vara svårt att beskriva akademisk om målet är att göra det 
utifrån en relevans i och för VFU och att en mer traditionellt etablerad me-
ning av begreppet inte fungerar då. Oavsett, så vet Kristina när hon ser effek-
ter av det. Det visas bland annat genom att studenter är intresserade av och 
har kompetens att söka och diskutera vetenskapliga artiklar. Här kan Kristina 
inta en stödjande funktion som vägvisare: ”… man kan ju stötta i detta”. Det 
ideologiska dilemmat som har sitt ursprung i teori-praktik dikotomin, kan 
förstås som ett dilemma mellan att tänka och att göra. När det önskvärda att 
tänka om akademiskt inte kan uppnås, övergår Kristina till att göra då hon 
berättar om ett synligt önskat handlande: ”… studenter blivit mer intresse-
rade av att söka vetenskapliga artiklar”.  

När Maria beskriver vad hon gör säger hon att hon och hennes kolleger 
vill se till att studenterna får en högskolemässig utbildning och det är då jag 
ber henne att berätta vad högskolemässighet är:  

M: … vi vill se till att de får en högskolemässig klinisk utbildning våra stu-
denter... 

A: Vad är det då? 

M: ...ja... eh... det är ju... ja det kan man ju fundera över (skrattar)... men det 
handlar ju mycket om att... ja för det första måste de lära sig det här, vad är 
det för mål de ska uppfylla... utifrån respektive teori och termin och vilka teo-
rier har de med sig... … och då behöver ju faktiskt handledare och framför 
allt huvudhandledare som håller i de här reflektionerna, har kunskap om det 
här, så de förstår språket... och... eh... jag... nu har jag ju några som gick ut 
rätt så nyligen och är rätt inne i den här begreppsvärlden och så och då blir 
det lättare att ha reflektionerna, men sen har jag faktiskt de huvudhandledare 
som inte har den här kunskapen, då måste jag ju vara där och hjälpa dom... 
och lyfta det är.. och det var just där jag sa det här med artiklar och så... läsa 
kapitel ur böcker och så där och diskutera... vad innebär det här... så att de 
kan hjälpa studenterna... 

Även högskolemässighet är svårt att sätta ord på: ”… det är ju… ja det kan 
man ju fundera över…”. Men det är något viktigt och det behöver säkras, 
vilket vi förstår då Maria indirekt påtalar att det är osäkert om det finns: ”… 
vi ska se till att de får”. Kanske är det extra viktigt att legitimera behovet och 
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målet att iscensätta högskolemässighet när det är något otydligt eller saknat? 
Risken är också att om högskolemässighet inte behövs så finns inte något 
behov av vägvisaren heller. Oavsett detta, hämtar Maria legitimitet genom 
att formulera högskolemässighet som en kollektiv uppgift. Marias funktion 
som hjälpande syftar till att visa på riktningen framåt för både studenter och 
handledare. Studenternas orientering framåt består av ”… de mål de ska 
uppfylla” och deras verktyg är de teorier som de ”… har med sig”. Men 
handledare och huvudhandledare är de som är mer viktiga att hjälpa, de ska 
utrustas eller stärkas i det de redan har, för studenternas skull: ”… så de kan 
hjälpa studenterna”. Handledarens verktyg utgörs av att ”förstå språket” och 
hon blir därmed tolk åt den student som behöver det. Handledare måste, efter 
att de kommit ”ut” från utbildningen, här i termer av en ”teoretisk begrepps-
värld”, behålla den tillägnade förståelsen och kunskapen: ”… några som gick 
ut rätt så nyligen och är rätt inne i den här…”. Detta ska möjliggöra målet att 
handledarna ska och kan leda studenten i reflektion ”… då blir det lättare att 
ha reflektionerna”. Handledarna ska kunna förstå ett visst språk, ha tillgång 
till och kunna hantera en begreppsvärld, kunna reflektera, ha förmåga att läsa 
och diskutera texter och omsätta ny kunskap till en handlingsorienterad för-
ståelse och dess möjliga konsekvenser. Högskolemässighet sanktioneras av 
gapet som brist på rätt kunskap och vetande; en strävan efter helhet och nytta 
och att verkligheten ska och behöver organiseras och tänkandet struktureras. 
Vägvisaren har en stödjande funktion för studenter och handledare och kan 
identifiera och utrusta dem med egna kompasser eller kalibrera instrumenten 
så att det fungerar så som det är tänkt.  

En vanligt förekommande utmaning för vägvisaren är att hantera situat-
ioner då studenter inte får den handledning de behöver. Stödet gäller här en 
handledare i klinisk verksamhet som ska hantera ett problematiskt studentä-
rende. En huvudhandledare har fått problem med en handledare som inte tar 
hand om sin student på en akutvårdsavdelning inom psykiatrin: 

... det blev, det här tog mycket tid... eftersom... jag... ville finnas för den här 
huvudhandledaren, så jag erbjöd henne att ringa i princip när som helst... så 
det vart väldigt mycket samtal och träffar... / ja och ... hur sen jag fanns där, 
men hon gjorde jobbet... och... förutom den träffen vi hade tillsammans med 
verksamhetsutvecklarna och avdelningscheferna på en högre nivå då... där 
var jag ju med och... tillsammans då med henne, men hon, hon fixade allt 
själv, på egen hand, det, det är så jag vill att det ska va, för... och det gjorde 
hon, men med mitt stöd kan man säga... då tycker jag att, då växte hon... 
och... jag var henne till hjälp, men hon gjorde det, det tycker jag... alltså, jag 
vill inte gå in i första hand, utan jag låter huvudhandledaren göra det här 
själv… då tycker jag det är bättre att han eller hon får göra det utifrån sin 
rätt... att... för det blir så stort, ja då går "högskolan" in och ska rätta till, nej... 

Mona är ansvarstagande då hon identifierar problemet, här finns behov av 
hennes stöd och hon vill ”finnas” för handledaren och det ”… i princip när 
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som helst”. Mona placerar sig utanför problemet och intar en tillhörighet 
som lärosätets representant. Hon legitimerar sin auktoritet och tillhörighet 
när hon är delaktig på möten ”… på en högre nivå” och sig själv som repre-
sentant för lärosätet, ”… för det blir så stort”, ”… då går högskolan in”. Hon 
är också den som har mer kompetens att erbjuda om det behövs, ”… in och 
rätta till”. Om Mona vill kan hon ”gå in” men här var det handledaren som 
”gjorde jobbet”. Ansvaret är att veta när och hur man behövs som vägvisare 
och därmed bidra till att utveckla och skapa självstyrande handledare som 
kan ”på egen hand”. Monas ansvarstagande och kompetenta erbjudande in-
nebär också en handlingsberedskap, att stå beredd. Handledaren erbjuds stöd 
när helst hon behöver det och får mycket stöd i form av samtal och träffar. 
Med detta stöd skapas kompetens och utveckling för handledaren, ”fixade 
allt själv” och ”… då tyckte jag att, då växte hon”. De ideologiska dilemman 
Mona uttryckligen balanserar är att antingen vara en auktoritet eller att vara 
jämlik samt att gå in och styra eller ge frihet. 

Som vägvisare kan det också vara svårt att veta att det är rätt väg man le-
der andra på, i sin egen vandring framåt. Det aktualiserar en annan vanlig 
utmaning för vägvisaren. När vi samtalar om problematiska situationer hand-
lar det ofta om svårigheter när en student inte kan godkännas i VFU. Dels är 
det svårt att formulera problemet, men det är också svårt att ta beslutet att 
underkänna en student. Den första svårigheten, att formulera problemet, 
berättar Maria om. Det är en student som måste underkännas, hon är inte 
”lämplig” och Maria vill ge stöd till handledaren att vara konkret i sin åter-
koppling till studenten. Maria upplever dock sin position som vägvisare vara 
utom räckhåll, ”… jag nådde inte fram…” och kan indirekt kategoriseras 
som onåbar: 

... det gäller inte bara att säga att hon inte är lämplig, du måste vara lite mer 
konkret... och där lyckades hon inte riktigt att få till det där... att vad är det 
som gör att vi anser henne olämplig... .... och just det här med de personliga 
förmågorna som bristerna hos studenterna, det är jätte tufft... och just det fal-
let, kan jag tycka, där blev det till slut att hon blev ju godkänd... ja det var ju 
första terminen... med nöd och näppe... men i efterhand så funderade jag, jag 
kände ju att det här blev inte bra... men det var inte alls bra mot huvudhand-
ledaren och det var inte bra, ja studenten blev ju i och för sig, hon blev ju 
godkänd, men det var inte bra det heller, så det var väl en sak som jag lärde 
mig... att... hur skulle jag kunna göra för att stödja huvudhandledaren mera... 
jag försökte väl så gott jag kunde, men jag nådde inte fram helt enkelt... 

Dilemmat mellan att undsätta eller utmana och dilemmat mellan att styra 
eller ge frihet synliggörs då Maria vill ge handledaren stöd i att vara tydlig i 
varför studenten inte är ”lämplig”, ”… du måste vara lite mer konkret” men 
också att handledaren ska kunna ta ett bra beslut. Studenten blev godkänd, 
vilket Maria efteråt inte anser var bra, för varken handledaren eller studen-
ten, ”… hon lyckades inte riktigt få till det där”, ”… inte alls bra mot huvud-
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handledaren”, ”… var inte bra det heller”. Studenten och handledaren kan 
båda antingen undsättas eller utmanas. Maria valde att först utmana studen-
ten och handledaren, för att därefter undsätta dem båda i det slutliga beslutet 
om godkännande. Dilemmat mellan att styra och ge handledaren frihet inne-
bar att handledaren tog beslutet att godkänna studenten. Maria tycker inte att 
hon lyckades ge tillräckligt med stöd, ”… att inte nå fram”. Oavsett valet att 
utmana eller undsätta bedömer Maria att hon inte hade tillräcklig förmåga att 
ge stöd och nå fram med sina vägvisande råd, ”… jag försökte väl så gott jag 
kunde”. Dilemmat är och förblir ett dilemma, svårigheten ligger i att hantera 
det.  

Den andra svårigheten, att ta beslutet att underkänna en student, berättar 
Gunilla om utifrån frågan om vad som hjälpt henne att utvecklas. Hon berät-
tar att hon fick stöd av en klinisk lektor, vilket stärkte henne att fortsätta på 
den väg hon valt. Här handlar det om en student som inte uppfyller sina mål 
i VFU fram till mittbedömningen. Studenten får tydliga besked om vad som 
behöver göras och uppnås för att bli godkänd på slutbedömningen, men det 
fungerar ändå inte: 

… där vi var väldigt tydliga... ... att... att både jag och handledaren - för att du 
ska kunna... uppnå och bli ... godkänd på slutbedömningen så måste du göra 
det och det och detta... och... där var det ju så att... det fungerade inte... och 
det kan man ju säga... där lyckades man ju inte i det man hade tänkt... men 
där kände jag att jag lärde mig... ... ganska mycket, både det att vara vaksam i 
tid... det... var och en... var en van handledare så hon var väldigt tydlig mot 
mig också... men framför allt... att vi fick, eller jag fick stöd och kunde prata 
med... vår dåvarande kliniska lektor... ... eh... som stöttade och sa... - men... ja 
fungerar det inte så kan vi inte godkänna... och där kände jag... ... där lärde 
jag mig... att man var på rätt väg... vi var överens jag och handledaren, men 
att jag även fick stöd då ifrån... vår lektor sa... ”- men är det så här och så 
här”... och... i och med att man fick det stödet så kände man att man var på 
rätt väg och då vågade man också lite mer, att ta steget till en annan gång... ... 

Att vara tydlig är viktigt och tydligheten gäller gentemot studenter och hand-
ledare. Även om handledaren är van och de delar samma förståelse av pro-
blemet, ”… vi var överens”, behöver Gunilla stöd i beslutet att underkänna 
studenten i slutbedömningen. Att citera lektorn bidrar till trovärdighet och 
tillskriver också Gunilla, handledaren och lektorn olika grader av berätti-
gande att bedöma och avgöra situationen. Lektorn är den som har legitimitet 
att fastställa vad som är rätt beslut då hon säger ”- men är det så här och så 
här”. Gunilla blir stärkt i sin uppfattning av den reella omgivningen och möj-
liga vägval. Att själv få hjälp i att orientera sig i det som kan upplevas som 
en svårbedömd terräng eller dimhöljd utkikspost innebär en upplevelse av att 
lära sig: ”… där lärde jag mig”. Genom eget lärande och stöd kan Gunilla 
kategorisera sig själv som en trygg och kunnig vägvisare: ”… kände man var 
på rätt väg”. Det möjliggör också att vara mer självsäker och modig framö-
ver, ”då vågade man också lite mer, att ta steget till en annan gång”. Det 



 133

uttryckta ideologiska dilemmat är att antingen undsätta studenten genom ett 
godkännande eller stå fast i utmanandet och vid slutbedömningen under-
känna studenten.  

Subjektspositionen som vägvisare kan också förstås och upplevas som be-
tydelselös om det saknas en uttalad och gemensam vandring och destination. 
Detta upplever Pia som möjligt att tala om, efter att under drygt 40 minuter 
ha berättat om vad hon gör. Hennes arbete handlar bland annat om att sam-
verka med klinisk verksamhet och att utbilda handledare i pedagogiskt kun-
nande och forskningsanknytning. En del av de kliniskt verksamma vill ha 
Pias stöd och hjälp, men de har inte tid att gå på möten eller tid att formulera 
det de vill ha hjälp med. Pia säger att hon blir frustrerad och fortsätter… 

… nej har jag sagt, jag vill veta, ni har inte sagt ett ljud om vad jag ska göra 
nästa år... nu får ni, jag vill att ni ska tänka till, för det kommer ingenting där-
ifrån, nu blir jag frustrerad känner jag (skrattar)... ja uscha mej...(suckar)... 
jag ser liksom vad som... jag ser mycket... de har ju sina projekt och sina ut-
vecklingsarbeten, men vi måste mötas mycket mera, och... min chef vill höra 
vad som pågår därute och då så... är det en sådan samverkan som måste till... 
ja jag blir frustrerad... över att det, - men behövs det verkligen? men då kän-
ner jag - men vadå? det är klart att det behövs... jag... det... vi måste hela ti-
den gå vidare, vi kan inte stå och stampa och vara nöjd, i så fall så... i så fall 
så... jag vet inte, då behövs jag nog inte längre... ja jag vet inte, jag har inte, 
jag har inte den tanken i alla fall att man bara ska upprätthålla någonting, för 
det här går inte bara att upprätthålla, det måste arbetas aktivt med, för det 
finns ju processer och det händer saker hela tiden... omvärlden förändras... 
omständigheter förändras, man måste förhålla sig till saker kontinuerligt, det 
är det som är högskolemässigt arbete...  

Här skiljer sig de tidigare kategoriseringarna som vi har sett förknippas med 
subjektspositionen vägvisare. Allvaret och hennes frustration ges tyngd då 
hon citerar sig själv och andra: ”– nej nu har jag sagt…” och ”- men behövs 
det verkligen?” När behovet av samverkan ifrågasätts är också behovet av 
hennes funktion ifrågasatt. För Pia är samverkan något självklart: ”- men 
vadå? det är klart den behövs”, men hon måste i samtalet förhandla om sin 
tillhörighet som vägvisare. Pia tycker att det är ett gemensamt ansvar att se 
och gå framåt. Hon vill vara en framtidsinriktad och medveten vägvisare: 
”… omvärlden och omständigheter förändras” och hon vill, i likhet med 
läraren i figur fem i början av detta kapitel, hålla sig i rörelse: ”… vi kan inte 
stå och stampa och vara nöjd”. Men denna vägvisande funktion är svår, näst-
an omöjlig när det inte är en gemensam vandring ”… vi måste mötas mycket 
mera”. Pias kompasslöshet är en avsaknad av en gemensam förståelse av 
samverkan och de kliniskt verksammas brist på strävan efter eller önskan om 
utveckling. Om vägvisaren är kompasslös är risken stor att också bli betydel-
selös, ”då behövs jag nog inte längre”. Pia kan inte vara vägvisare åt klinisk 
verksamhet utifrån det akademiska idealet eftersom hon inte kan vara en 
representant för det som karaktäriserar högskolemässighet, ”det är det som är 
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högskolemässigt arbete”. Men hon kan vara en indirekt vägvisare åt akade-
min genom att berätta om ”vad som pågår där ute”. Pia vill undsätta, ”klart 
att det behövs”, hon vill utmana, ”vi kan inte stå och stampa och vara nöjd”, 
hon vill styra, ”ni ska tänka till” och hon vill ge frihet, ”de har ju sina projekt 
och sina utvecklingsarbeten”. I sitt försök att hålla sig i rörelse hittar hon inte 
något stabilt fotfäste i sin subjektsposition, hon blir fast i påtagliga dilem-
man. Tydligt är också hennes dilemma som individ i relation till ett eller 
flera kollektiv. Som vägvisare behöver Pia vara en tydlig individ, en individ 
som andra individer och kollektiv vill samarbeta med och stödja. Men hon 
inte är en del av något kollektiv då hon inte är en del av ”projekt och ut-
vecklingsarbeten” i klinisk verksamhet och hennes chef inte är där ”ute”. 
Dilemmat mellan att tänka och göra utgörs av att få dem ”att tänka till” och 
av kravet att ”hela tiden gå vidare” och ”inte stå och stampa”. Pias avsaknad 
av kollektiv och en uttalad efterfrågan av hennes funktion ”ni har inte sagt 
ett ljud…” innebär att subjektspositionen sätts på spel och riskerar att förlora 
sin betydelse.  

Vägvisaren ska vara drivande och utvecklande i både klinisk verksamhet 
och akademi, ha möjlighet att maximera studenters lärande med reflektion 
som pedagogisk modell:  

The role provides the opportunity to maximize students learning in both envi-
ronments through reflection in and upon practice.536  

Reflektion ska används ”i och på praktik”. Legitimitet och sanningsanspråk 
är resurser som hämtas från och stärker gapet som brist på rätt kunskap och 
vetande. Särskiljandet av handlande och tanke förstärker lärarens dubbla 
organisatoriska tillhörighet och möjliga dilemman mellan att tänka och att 
göra. Reflektionens betydelse i detta sammanhang och även handledares 
behov av stöd i att tänka berättar Mona om i samband med att hon beskriver 
att en huvudhandledare behövde stöd i att hantera en handledare. Mona säger 
att hon hjälpte huvudhandledaren att tänka: ”... hur man ska tänka och... jag 
hjälper henne att tänka, vi tillsammans tänker...”. Utifrån ett akademiskt 
ideal kan kliniskt verksamma få hjälp av vägvisaren och få del av det nöd-
vändiga och eftersträvansvärda verktyget att kunna tänka och tänka rätt.  

Dilemmat mellan att undsätta och utmana tydliggörs ytterligare när Mona 
fortsätter att berätta om den egna svårigheten att utvecklas. Hon uttrycker ett 
situerat dilemma som handlar om att förväntas vilja och kunna bekräfta per-
sonal i klinisk verksamhet: 

… du ska bekräfta folk hela tiden, även om de inte gör sitt jobb, du förstår, i 
en sådan organisation... hur ska man då kunna utmana? hur ska jag kunna 
utmana sådana vårdare som behöver bekräftelse... till höger och vänster hela 

                               
536 Linda Nelson & Robert McSherry, Exploring the lecturer/practitioner role: Individual 
perceptions of the lived experience. Nurse Education Today 2, 2002:109-118:116. 
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tiden, fast man bara går där och knappt kommer till sitt jobb... det är något fel 
i… i… systemet... det är så högt till tak, det är inte klokt... det... för då går det 
aldrig att ställa några krav heller, för nu, det finns ju fortfarande sjuksköters-
kor som säger: jag vägrar gå utbildning och så säger chefen: jaha, hon vägrar 
gå utbildning… och då är det bara så... 

Att undsätta är att ”bekräfta folk hela tiden, även om de inte gör sitt jobb”. 
Det omöjliggör målet att utmana: ”… hur ska man då kunna utmana?”, ”då 
går det aldrig att ställa några krav heller”. Dilemmats allvar, svårighet och 
utbredning understryks genom att Mona förflyttar oss närmare och skapar en 
mer påtaglig bild av klinisk verksamhet när hon säger: ”… till höger och till 
vänster hela tiden, fast man bara går där och knappt kommer till sitt jobb”. 
Att något är på tok förstärks med ”det är inte klokt”, en ontologisk rumslig 
metafor: ”det är så högt till tak” och problemet som ett systemfel utifrån en 
ontologisk maskinmetafor: ”… det är något fel i… i… systemet…”. Att kli-
niskt verksamma behöver och ska utmanas och utbildas legitimeras utifrån 
önskat samarbete och ett akademiskt ideal. Mona kan förstås som uppgiven, 
maktlös och därmed kompasslös då det är omöjligt för henne att vare sig 
utmana eller undsätta. Utan legitimitet och stöd från chefer i klinisk verk-
samhet, ”jaha, hon vägrar gå utbildning… och då är det bara så…”, är Mona 
en kompasslös, stillastående och rådvill vägvisare. 

Svårigheter uttrycks också i termer av otydliga avtal och arbetsbeskriv-
ningar. När Lilian berättar om vad hon gör blir hon mer och mer fundersam 
över vad hon ska göra och var, ”… jag sitter... jag blir lite mer och mer... lite 
fundersam…”. Avtalet som hon har är ett avtal mellan klinisk verksamhet 
och lärosätet. Där formuleras inte vad Lilian ska göra men i arbetsbeskriv-
ningen, som hennes chef i klinisk verksamhet har skrivit, står det att hon ska 
kompetensutveckla undersköterskor och sjuksköterskor och inventera vilka 
kunskaper de har just nu och…   

L: ... vad och hur de vill utöka den här kunskapen... eller kompetensen...//… 
och jag är ju... driver lite projekt också, projektledare...//… forskning och ut-
veckling också... som är en del av min arbetsbeskrivning... så jag är involve-
rad i ett forskningsprojekt som jag jobbar mycket med... och med studenter 
och det är det som är lite konstigt också, för att det står egentligen (skrattar) 
inte... i... min arbetsbeskrivning, att jag ska ha nåt med studenter, men att... ... 
på den avdelningen… men... jag ansvarar... här inifrån... universitetet... så är 
jag kliniskt ansvarig för tre avdelningar, men var jag ska ta den tiden egentli-
gen, det är inte, det finns inte definierat... någonstans... ... det står här inne... 
att jag är kontaktperson... för de där ute, men det står varken på min tjänste-
fördelning härifrån eller på min arbetsbeskrivning...  

A: mm… 

L: … ute på sjukhuset, att jag ska ha... någon har ändå sagt det, att jag ska ha, 
det är dem jag har ansvar för och det går ut till studenterna också... nu när jag 
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sitter och berättar så tänker jag, herregud vilket luddigt tänk, ingenting som är 
klart, vem gör och var då? 

Lilian säger först att hon ska inventera vad och hur kliniskt verksamma vill 
”utöka den här kunskapen”, men ändrar sig sedan och säger ”kompetens”. 
Jag frågar inte vad Lilian menar med de olika begreppen, men det kan för-
stås som att kliniskt verksamma främst har kompetens, vilket kan associeras 
till handlingsorienterade förmågor. Kunskap blir då något som Lilian utifrån 
sin akademiskt förankrade funktion kan bidra med för att uppnå det uttalade 
målet att öka befintlig kompetens. Som vägvisare är Lilian ansvarstagande, 
aktiv, drivande projektledare: ”utveckla”, ”ansvarig för”, ”jobbar mycket”, 
”inventera”, ”involverad”, ”projekt”, ”projektledare” och ”forskning”. Hon 
är också närvarande och samtidigt framtidsinriktad: ”just nu”, ”hur de vill 
öka”, ”driva” och ”projekt”. Hon försöker skapa struktur för vilken position 
hon kan tala utifrån. Problemet är att det i arbetsbeskrivningen inte står att 
hon också ska arbeta med studenter eftersom hon gör det och ansvarar för 
VFU på tre avdelningar. Men att det är hennes ansvar och att det ska finnas 
tid avsatt för detta saknas i hennes tjänstefördelning och arbetsbeskrivning. 
Otydligheten uttrycks med att hon vet detta men inte vem som sagt det: ”nå-
gon har ändå sagt det, att jag ska ha, det är dem jag har ansvar för och det 
går ut till studenterna också...”. Otydligheten blir än starkare när Lilian i 
samtalet lite frustrerad ställer sig utanför berättandet med hjälp av att besk-
riva sina egna tankar, ”… nu när jag sitter och berättar så tänker jag, herre-
gud vilket luddigt tänk, ingenting som är klart, vem gör och var då?” Att i 
vårt gemensamma samtal förhandla om och tillskriva sig positionen som 
vägvisare möter på motstånd och blir ett dilemma för Lilian. I egenskap av 
projektledare, för sig själv som det egentliga projektet saknar hon en egen 
kompass; en tydlig arbetsbeskrivning eller tjänstefördelning. Ett dilemma är 
också att Lilian behöver avgöra om hon ska styras eller ges frihet och om 
hon ska förstå sig själv som utmanad eller i behov att bli undsatt.  

Den ensamma samarbetaren  
Berättelsen om gapet som ett utbildningspolitiskt arv möjliggör och skapar 
subjektspositionen samarbetare som något nödvändigt och meningsfullt. 
Verksamhetsförlagd utbildning ska kvalitets- och kompetenshöjas utifrån ett 
akademiskt ideal genom att teori och praktik integreras. Ett lyckat samarbete 
kräver att plats för samarbete definieras, att tid avsätts och att goda samar-
betsrelationer kan skapas. Samarbetaren behöver samhörighet, eget stöd, 
nätverk och erhålla legitimitet. Om hon är väntad och önskad, har en egen 
tydlig uppfattning om sin funktion som kan delas och godkännas av andra 
kan hon inta sin subjektsposition. Hon kan då vara aktiv, kompetent, kreativ 
och självstyrande, vilket innebär att också vara framgångsrik. Men samarbe-
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taren har ett ensamt ansvar för sin position. Hon behöver vara stark och 
kunna kämpa för sin rätt att existera för att kunna erhålla rätten att inta sin 
subjektsposition. Hon behöver vara disciplinerad och ha en organisatorisk 
och kollektiv tillhörighet med andra som är villiga att samarbeta med henne. 
Om samarbetaren är oväntad, oplanerad och i avsaknad av en gemensam 
plats för samarbetet riskerar hon att möta hinder och själv delas, bli utelåst, 
hemlös, inlåst eller osynlig. Om hon inte är erkänd, trygg, företagsam och 
kreativ riskerar hon att bli en ensam samarbetare. Ett ständigt dilemma är att 
vara en individ i form av ett självstyrande subjekt och samtidigt vara en del 
av ett eller flera kollektiv. Hon behöver också hantera när och hur hon styrs 
eller ges frihet och om hon ska förstå sig som utmanad eller i behov av att bli 
undsatt.  

Brometaforen är en resurs som karaktäriserar samarbetaren själv och hen-
nes funktion. Metaforen används för att illustrera teamarbete som en möjlig 
bro mellan oönskat åtskilda kollektiv: ”… developing small teams of facili-
tators may provide a bridge between teachers and practitioners…”.537 Sa-
marbetaren är brobyggare:”…involved bridging the gap between theory and 
practice…”538, ”…the overall aim of such posts is to build bridges…539. Att 
bygga broar definierar det saknade genom det önskade: behovet av ett krea-
tivt och gemensamt projekt. Hoppet är att kunskapsformer ska förenas och 
att en förlorad gemenskap kan återställas, eller att det är möjligt att skapa en 
ny. Samarbetaren förväntas vara aktiv och ha viljan och kunskap att bygga 
dessa broar, men hon kan också vara en levande kanaliserande länk: 

– Jag ska vara länken till högskolan och har till uppgift att öka kopplingen 
mellan teori och praktik.540  

Samarbetaren ska fylla ett tomrum, ”vara länken”, samtidigt som hon ska 
ersätta något som inte fungerar fullt ut, ”öka kopplingen”. När samarbetaren 
är installerad utgör hon den saknade ontologiska och maskinmetaforiska, 
men ensidiga, ”kopplingen” från klinisk verksamhet till lärosätet. Väl på 

                               
537 Bernadette Shepherd, Ann M. Thomson, Sue Davies & Karen Whittaker, Facilitating 
learning in the community with lecturer-practitioner posts. Nurse Education Today, 19 (5), 
1999:373-385, jmf. Julie Camsooksai, The role of the lecturer practitioner in interprofessional 
education. Nurse Education Today, 22 (6), 2002:466-475:473; Augustinsson & Richard 
(2006). 
538 Elisabeth Manias & Robyn Aitken, Clinical teachers in speciality practice settings: percep-
tions of their role within postgraduate nursing programs. Learning in Health and Social Care, 
4 (2), 2005:67-77:76; 67. 
539 Salvoni (2000:69) jmf. Carmnes (2000); Johansson & Söderkvist Klang (2003); Au-
gustinsson & Richard (2006); A-K Johansson (2006). 
540 Lisa Olaison, Högskola i nytt samarbete med äldreboende. – Sjuksköterskor ska lockas till 
kommunjobb. Västerviks-Tidningen, 2009-09-05, del 1:6; jmf. Evamarie Pesonen, Bäst att få 
sjuksköterskor att se en framtid. Dagens Medicin, 2001-01-23:4; Landstingsvärlden, Veckan 
som kommer. Landstingsvärlden, 2000-09-28:37. 
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Inbjudan bygger på en etablerad retorik om ett brobyggande som kan förstås 
på flera sätt. Å ena sidan är bron mellan verksamhet och utbildning, dvs. 
praktiken kommer först. Det kan bero på att det är en gemensam konferens 
mellan ett universitet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. 
Kanske är det så att ett brobyggande från verksamhet till utbildning fram-
hålls av de fackligt aktiva? Å andra sidan kan de tre fyrkanterna på konfe-
rensinbjudan ge associationer av en bro, där universitetet placerats först som 
ett teoretiskt brofäste. Den tomma fyrkanten kan illustrera samarbetaren, i 
mitten av gapet, och därefter representeras verksamheten genom de fackligt 
aktiva, som ett praktiskt brofäste. Detta kan symbolisera kampen om att de-
finiera vilken form av kunskap som är primär och vad som egentligen är 
målet, att föra praktiken in i teorin eller föra ut teorin i praktiken. Till konfe-
rensen kommer 159 personer: verksamhetschefer, studierektorer, Socialsty-
relsens direktör, adjunkter, kliniklärare, kliniska adjunkter, kliniska lektorer, 
sjuksköterskor, docenter, avdelningsföreståndare, specialistsjuksköterskor, 
ombudsmän, vård- och kvalitetsutvecklare, praktiksamordnare, konsulter och 
doktorander från hela Sverige, men även Danmark. Medverkande på konfe-
rensen är förutom samarbetarna själva, en omvårdnadschef, en utredare från 
Högskoleverket, två professorer, en klinisk lektor, en representant för Stock-
holms läns Landstings FOU-kansli samt fackliga företrädare.  

På den första konferensen diskuteras anställningsvillkor och vad som ka-
raktäriserar samarbetaren, jämfört med andra lärare, vilket aktiverar pend-
lingen mellan det individuella och det kollektiva. Det utgör också samarbeta-
rens mest centrala dilemma. Andra exempel på samma tema är att samarbe-
tarna lyfter behovet av egna förebilder genom att efterfråga goda exempel545, 
vem är bättre lämpad och trovärdig att tala om den egna identiteten? Det som 
står på spel är hur själva subjektiveringen kan göras, vilket också är ämnet 
för 2001 års konferens. Föredrag fokuserar den professionella identiteten i 
relation till olika kollektiv: Nya arbetsuppgifter och förändrade profession-
ella identiteter – hot eller möjlighet för vårdens grupper? och Ger ökad spe-
cialisering en splittrad yrkeskår?546. Nu berättar också samarbetare om sina 
erfarenheter: Nuläge, visioner och identitet, och man uppmanar varandra att 
ha förståelse för otydligheten:  

… vi lever i början av en ny arbetsfunktion. Inte någon av deltagarna kunde 
redogöra för sina arbetsbeskrivningar. Det är en utvecklingsprocess som på-
går i hela landet och vikten av dialog med möjligheter att utbyta erfarenheter 
emellan oss kliniska adjunkter, likt denna konferens, måste betonas.547  

                               
545 Ibid. 
546 Karin Hermansson, Sammandrag från Konferensen Kliniska Adjunkter - Brobyggare i 
Uppsala 10–11 december 2001. AO Kompetenscentrum, Helsingborgs lasarett, 2001:3. 
547 Ibid. 
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Subjektspositionen är otydlig, ”… vi lever i början av en ny arbetsfunktion”. 
Då ”ingen kan redogöra för sina arbetsbeskrivningar” krävs ett tydligt kol-
lektiv för att bli synlig som individ. Att befinna sig i denna utvecklingspro-
cess av nationell omfattning, ”i hela landet”, sanktionerar och reproducerar 
behovet och vikten av ett kompetent gemensamt samarbete, för kollektivets 
bästa. Detta berättar Maria om när vi samtalar om hennes erfarenheter av att 
iscensätta sin funktion utifrån frågan om hur det kommer sig att hon valt 
detta arbete. Hon ska verka tillsammans med flera kliniker på olika orter. 
Maria har varit på en nationell konferens och tagit till sig ett förslag om hur 
funktionen kan iscensättas. Hon har ett första samtal med en av cheferna som 
också varit på samma konferens:  

… hon frågade mig först vad jag hade för tankar... och då berättade jag och 
då sa hon "- vad skönt, då är vi överens"... sen... i Dunkelbo... där visste de 
ingenting, de hade inga tankar... eller idéer och då föreslog jag det här och... 
och de tyckte väl att, ja det låter väl bra...  

Maria erhåller legitimitet som samarbetare då hon och denna chef delar 
samma förståelse, ”… hon frågade mig först vad jag hade för tankar”, ”… 
vad skönt, då är vi överens”. Även i mötet med den andra mer oförberedda 
och passiva chefen ”… där visste de ingenting”, ”… hade inga tankar… eller 
idéer”, ”… ja det låter väl bra”, accepteras Marias förslag. Att ha en egen 
tydlig uppfattning samt att den delas och godkänns av andra underlättar Ma-
rias subjektivering som samarbetare och hon kan kategoriseras som etablerad 
och fungerande.  

Läraren ska vara aktiv, men kollektivt lojal, i sitt sökande efter möjliga 
subjektspositioner; på konferensen år 2001 ges en föreläsning om tvärpro-
fessionella utbildningar. En strävan för allas bästa iscensätts med retoriken 
från tidigare decennier: behovet av ökat lagarbete utifrån befolknings- och 
behovsförändringar, teknikens utveckling och behovet av kontinuitet, effek-
tivitet och en demokratisering i sjukvården548. Konsensus är medlet för att nå 
önskade och gemensamma professionella, kollektiva och humana och där-
med moraliskt sanktionerade mål. Andra exempel på sökandet efter gemen-
sam förståelse är utformandet av klinisk bedömning av studenten, inklusive 
studentens egen självbedömning, och examination av studenter i termer av 
klinisk slutexamination och diskussionen om behovet av AT-tjänstgöring.549 
Hit hör även iscensättande och avgränsande av rum och tid för lärande, vil-

                               
548 Hermansson (2001:3).  
549 Ex. Anna Löfmark, Ingrid Thorell-Ekstrand Bedömning av studenter i klinisk utbildning–
en utmaning för handledarna. Omvårdaren 3, 1999:10–13; Birgitta Johansson & Kerstin 
Ulander, Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006–en rapport från Högskolan 
Kristianstad. Klinisk Patientnära Forskning 8. (Högskolan Kristianstad, Institutionen för 
Hälsovetenskaper: Kristianstad, 2007); Elsy Athin, Klinisk slutexamination i Sjuksköterske-
programmet 120 p. Försöksverksamhet vid fyra lärosäten år 2003-2005. (Karlstad University 
Press: Karlstad), 2006; Kaj Nyman, Praktiskt slutprov för studenter. Vårdfacket 5, 2007:22. 
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ket bland annat kallas kliniskt kunskapscentrum, klinisk utbildningsavdel-
ning/mottagning eller kliniskt träningscentrum. Benämningarna bygger på 
etablerade och därför nu förnuftiga och självklara begrepp: kunskap (ve-
tande) som något legitimerande och klinik som verkligheten. Kunskap kan 
samlas in, centreras och omsättas genom att träna på verkligheten i verklig-
heten. Denna förståelse av begreppen stödjer målet att utifrån det akade-
miska idealet kvalitetshöja klinisk utbildning. Samarbetaren verkar i dessa 
rum för lärande, här möjliggörs ”… linking theory and practice”.550 När Pa-
ula berättar om vad hon tycker om sina arbetsuppgifter är hennes erfarenhet-
er av detta rum mycket positivt, det är bland det bästa hon har gjort:  

… med utbildningsenhet och en mottagning som sköts av studenter, jättero-
ligt, det är det bästa jag gjort i hela mitt liv, jag har aldrig sett ett sådant lä-
rande bland studenterna... ... och så ska vi föra in det på avdelningarna, det är 
sådana vinster med det… jag har verkligen kämpat för detta… 

Paula är målmedveten och för en kamp för det hon identifierat som en effek-
tiv och god plats för samarbete, ”… har aldrig sett ett sådant lärande”, ”… 
jag har verkligen kämpat för detta”. Paula är framgångsrik som samarbetare 
”… det bästa jag har gjort”, ”… och så ska vi föra in det på avdelningarna”. 
Genom att sanktionera nyttan och behovet av sig själv som samarbetare och 
visa på vad hon åstadkommit kan Paula inta en fysisk plats som möjliggör 
och efterfrågar henne som subjekt. 

Stina har också goda erfarenheter av att vara samarbetare i likhet med 
Maria och Paula. Då jag frågar vad Stina tänker om de uppgifter hon har, 
berättar hon om hur det var när hon tillträdde tjänsten i slutet och 90-talet:  

… jag har varit med och utvecklat... jag fick ju sjösätta den här handled-
ningsmodellen som man efterfrågade... eller som man beskrev väldigt väl 
då... i en rapport... det var stor hjälp att ha det... färdigdukat... och gå in och 
samverka... mm... och där var det anpassat inom de olika verksamheterna... 
och nu i slutet så har jag varit med och... jag fick förtroendet och... bidra till 
klinisk utbildningsavdelning och vara pedagogisk resurs där... 

Stina har erfarenhet av att vara en väntad och önskad samarbetare: ”… sjö-
sätta den där handledningsmodellen som man efterfrågade”, ”… färdigdu-
kat”, ”… anpassat inom de olika verksamheterna”. Hon är välkommen in i 
klinisk verksamhet och kan ”… gå in och samverka”. En lång erfarenhet av 
gott samarbete har resulterat i att hon också är trovärdig, ”fick ju sjösätta”, 
”fick förtroendet…”. Som samarbetare kan Stina bidra, hon är en ”pedago-
gisk resurs” som kan utveckla klinisk utbildningsavdelning.  

Samarbetaren behöver vara ett aktivt, kompetent, kreativt och självsty-
rande subjekt.  
                               
550 Della Freeth & Heather, Fry, Nursing students´ and tutors´ perceptions of learning and 
teaching in a clinical skills centre. Nurse Education Today, 25 (4), 2005:272-282:272; 276. 
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The onus is on you the individual lecturer to sort Yourself out… be innova-
tive, be dynamic or sink.551 

Samarbetaren har ett ensamt ansvar för sin subjektsposition som utmärks av 
att vara aktiv, företagsam och rörlig, ”The onus is on You… to sort Yourself 
out”. Om uppdraget inte lyckas är det inte själva funktionen som är proble-
met, det är istället överlevnadskamp för subjektet att ingå i en social praktik 
eller gå förlorad, ”… be dynamic or sink”. Det dominerande dilemmat för 
samarbetaren är just när den egna funktionen inte kan relateras till samar-
betspartners och/eller en kollektiv tillhörighet, hon är en ensam samarbetare.  

Samarbetaren måste arbeta för sitt existensberättigande inom och mellan 
verksamhetsområden och kategoriseras ”… continue to be slaves to two 
masters.”552 Det är detta som står på spel för Veronica när vi samtalar om 
varför hon tror att hennes funktion finns. Syftet är att skapa samspel mellan 
klinisk verksamhet och lärosäte, men det förutsätter rätten att existera och att 
samarbetaren kämpar för sin rätt: 

... att man är liksom längst ned på... på... man har inte känt att den kunskapen 
man kommer in med... var inte lika mycket värd... att min erfarenhetsbase-
rade kunskap inte var lika mycket värd som det som stod i böckerna... var 
man inte väldigt stark och skrek ut sina kunskaper och så... så kändes det… ... 
sen har ju det blivit bättre ju... när man tagit plats, men det tog väldigt lång 
tid att ta plats... 

Samarbetaren behöver få legitimitet genom en tillhörighet, en tydlig plats för 
sin existens. Veronica har stått ut, ”… sen har ju det blivit bättre”, ”… tog 
väldigt lång tid att ta plats”, med att andra tillskrivit henne kategoriseringar 
som tillhör en annan subjektsposition, den som kliniskt verksam: ”liksom 
längst ned på…”, ”min erfarenhetsbaserade kunskap inte var lika mycket 
värd”. Kategorin okunnig praktiker är väletablerad och används för att ka-
raktärisera en subjektsposition som kliniskt verksam inom gapet som utbild-
ningspolitiskt arv. För att undvika att förknippas med andra kategorier och 
subjektspositioner krävs att samarbetaren kämpar emot, är stark och påvisar 
sin kompetens, ”var man inte väldigt stark”, ”skrek ut sina kunskaper”. I dag 
finns den nödvändiga förutsättningen för samspel eftersom Veronica har 
”tagit plats” och inte längre hotas av att tillskrivas en identitet som sätter 
hennes egen på spel. Men det tog väldigt lång tid att erövra tillhörigheten, 
”… sen har ju det blivit bättre ju... när man tagit plats, men det tog väldigt 
lång tid att ta plats...”, vilket krävs för att vara legitim att subjektivera sig 
som samarbetare.  

                               
551 Aston et al. (2000:183). 
552 Gillespie & McFetridge (2006:642); jmf. Glen & Clark (1999); M. Landers, The theory-
practice gap in nursing: The role of the nurse teacher. Journal of Advanced Nursing, 32 (6), 
2000:1550-1556:1554. 
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Att bli utesluten från en eller flera kollektiva tillhörigheter innebär en 
identitetsförlust för samarbetaren: ”… suffer some loss of identity when 
assuming clinical teaching roles.”553 Samarbetaren kategoriseras som identi-
tetslös, hon ägs av andra och är beroende av, ”continue to be slaves”554, om 
och hur hennes grad av kompetens, legitimitet och tillhörighet värderas av 
auktoriteter, ”… to two masters”555. Hon ska vara disciplinerad och samtidigt 
påvisa rätten att existera såväl som rätten att inneha en organisatorisk och 
kollektiv tillhörighet, ”… when assuming clinical teaching roles”556. Samar-
betarens kollektiva och organisatoriska tillhörighet behöver först sanktion-
eras av de som har auktoritet att erkänna hennes existens. Dilemmat som 
förblir en svårighet för samarbetaren är att hantera när och hur hon styrs eller 
ges frihet och om hon ska förstå sig själv som utmanad eller i behov att bli 
undsatt. 

Det samarbetaren ska åtgärda är nu det som karaktäriserar hennes själv: 
uppdraget och de organisatoriska förhållandena är komplexa557, dvs. proble-
matiska och bestående av flera delar. Dikotomierna är i form av dilemman 
något som nu ägs av samarbetaren själv. I resterande del av beskrivningen av 
denna subjektsposition kan vi se hur dikotomin teori och praktik producerar 
andra dikotomier, exempelvis inne och ute och synlig och osynlig. Dilemmat 
mellan individ och kollektiv synliggörs med en rumslig och kroppslig förstå-
else. Resurser för att kategorisera sig som ensam samarbetare hämtas från 
den fysiska världen och den egna kroppen. 

Samarbetaren kan kategoriseras som brobyggare med hinder558 och som 
delad, utelåst, hemlös, inlåst och osynlig. Användandet av hinder som reto-
risk resurs kan avse att söka förståelse för att det inte alltid är lätt att bryta ny 
mark och genomföra de insatser som ska åtgärda det som utifrån tolknings-
repertoaren slås fast som ett historiskt faktum. Först ut på scenen är delade 
samarbetaren. Skuldbördan fördelas mellan klinisk verksamhet och lärosä-
ten, men ansvaret för tillhörighets- och identitetsproblematiken förläggs till 
samarbetaren själv: 

                               
553 Jane Conway & Carolyn Elwin, Mistaken, misshapen and mythical images of nurse educa-
tion: Creating a shared identity for clinical nurse educator practice. Nurse Education in Prac-
tice, 7 (3), 2007:187-194:187, jmf. Charlotte Ramage, Negotiating multiple roles: Link teach-
ers in clinical nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 45 (3), 2004:287–296. 
554 Gillespie & McFetridge (2006:642). 
555 Ibid. 
556 Conway & Elwin (2007:187). 
557 Å. Hansson, L. Zettergren Elmqvist, R. Nygren, A. Ehrenberg, M. Häggbom, M. Omne 
Pontén & E. Borch, Sammanställning av utvärderingsresultat. (Institutionen för hälsa och 
samhälle: Falun, 2003); Kerstin Ulander, Utvärdering. Projekt ”Kliniska adjunkter vid Ängel-
holms Sjukhus”, 2004-2005. (Högskolan Kristianstad, Institutionen för Hälsovetenskap: 
Kristianstad, 2007); Hancock et al. (2007).  
558 Augustinsson & Richards (2006:2). 
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The job description should be for one person, not half and half. I am a whole 
person…//… There is no insight into the role from practice and no considera-
tion from the university as to what You do in practice.559  

Samarbetarens fysiska kropp metonymiseras med de retoriska resurserna att 
vara delad och i avsaknad av helhet, ”for one person, not half and half. I am 
a whole person”. Dikotomin teori och praktik materialiseras genom att krop-
pen symboliserar frånvaron av en önskad helhet. Hälso- och sjukvårdens 
organisationer beskrivs som okunniga, de saknar insikt i samarbetarens 
funktion, ”There is no insight…//… from practice”, och lärosäten tar inte 
hänsyn till eller försöker förstå den för samarbetaren handlingsorienterade 
verkligheten, ”no consideration from University what You do in practice”. I 
linje med det akademiska idealet värderas klinisk verksamhet ha bristande 
kunskap och förmåga, samtidigt som lärosäten tillskrivs en etablerad auktori-
tär position.  

En annan utmaning för samarbetaren är att indirekt vara utelåst och där-
med hemlös: 

Det är klart att det är bara att kliva in, tänkte jag. Men ack, så fel jag hade. 
Det jag möttes av var två organisationer som inte i någon organisation har en 
genomtänkt idé till vad man ska använda en klinisk adjunkt till.560 

Samarbetaren använder en ontologisk metafor i termer av ett rum, ”… bara 
att kliva in”, som symbol för de verksamheter hon ska samverka med. Av-
saknaden av detta rum innebär en upplevelse av att vara fysiskt och organi-
satoriskt oplanerad och oväntad, ”… inte i någon organisation har en genom-
tänkt idé”, vilket resulterar i att vara utelåst och hemlös.  

När Lilian får frågan om hon kan berätta om någon situation som har 
hindrat henne berättar hon om en avdelning som hon upplever sig motarbe-
tad av. De verkar ointresserade av att samarbeta och verkar inte vilja ha stu-
denter. När Lilian berättar om mötet med huvudhandledaren på denna avdel-
ning levandegörs Lilians erfarenhet som utelåst med de ontologiska contai-
nermetaforiska resurserna att inte släppas in eller få inblick: 

… hon släpper inte in mig egentligen... så att jag får den inblicken i vad som 
egentligen händer... och samtidigt så känner jag... jag vet inte vad jag ska 
sätta in, för det finns egentligen inte i min arbetsbeskrivning vad jag ska göra, 
så jag känner att jag har inte så mycket att komma med... 

Svårigheten för Lilian är att hon vill komma in, men hon har inte något att 
legitimera sitt inträde med, ”finns egentligen inte i min arbetsbeskrivning 
vad jag ska göra…”. När samarbetaren inte är språkligt formulerad och 
sanktionerad kan hon inte ”komma in” och ta plats. Monas berättelse förtyd-
                               
559 Nelson & McSherry (2002:115). 
560 Sandberg (2006:25). 
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ligar kategorin hemlös. Hon vill vara brobyggare men är istället hemlös när 
hon berättar om sin funktion utifrån frågan om hon kan komma på någon 
speciell situation som har hindrat henne:  

… jag vill ju va den här, jag vill ju så gärna den här brobyggaren, men det 
måste ju va nån hemma och så länge det inte finns nån hemma där, så hindrar 
det mig i mitt uppdrag, då får jag hela tiden vara den här polisen som kollar 
och går in och, nu gör jag inte så heller, men det känns ibland så att, att så 
fort man vänder ryggen till, då, då... då faller det bara ihop, det är så skört, 
hela organisationen är så skör, så om skolan skulle dra in det här (skratt) kli-
niska adjunktfunktionen, då skulle bara... jaa... falla alltihop så… inte det att 
jag vill göra mig... oumbärlig, men, det är inte så, men adjunktfunktionen i 
sig, nej det tror jag inte att verksamheten i sig, hej å hå skulle utveckla... och 
vfu´n, nej man skulle hålla på som vanligt, man, man sysslar inte med... lång-
siktiga frågor, det är hela tiden akutlösningar och då... då blir det aldrig någon 
riktig då, och man får hela tiden gå in… 

Klinisk verksamhet är något oförberett och ogenomtänkt som sker här och 
nu, ”aktutlösningar”. Klinisk verksamhet beskrivs med retoriska resurser 
som etablerats av och reproducerar gapet som utbildningspolitiskt arv: den är 
svag, något ”skört”, ”faller bara ihop”, omodern och bakåtsträvande, ”hej 
och hå skulle utveckla…”, ”nej man skulle hålla på som vanligt”, ”sysslar 
inte med långsiktiga frågor”, vill inte samverka, ”inte finns någon hemma” 
och förstår inte sitt eget bästa eller kan handla i enlighet med det goda aka-
demiska idealet, ”då får jag hela tiden vara den där polisen som går in och 
kollar”, ”blir det aldrig någon riktig då”. Klinisk verksamhet är byggnadsme-
taforiskt ”skör” och ”faller bara ihop” i sin högskolemässighet och utan 
Mona ökar risken att utveckling uteblir, ”hålla på som vanligt”. Hon berättar 
också om ett ofrivilligt offerskap, ”så fort man vänder ryggen till”. Hon är 
nödvändig, ”inte oumbärlig men…”, eftersom det är hon som ska ta hand om 
och reda ut det som de kliniskt verksamma, som oansvariga eller frånva-
rande, inte tar ansvar för. Mona kan förstås som hemlös och blir då ensam 
och utsatt när hon hindras i sitt uppdrag. Chefer och handledare i klinisk 
verksamhet kan kategoriseras som motarbetande och hindrande för Mona 
som brobyggare, då de är ”passiva”, ”inte hemma”, ”onåbara”, ”ointresse-
rade”. Här beskrivs ett mer eller mindre aktivt motarbetande som är konkur-
rerande och hotande för samarbetarens identitet, det finns inte en gemensam 
spelplan där samarbete kan skapas. Som hemlös och ensam söker Mona åt-
gärda sin utsatthet och skapa sig ett legitimt handlingsutrymme genom att 
rekrytera en kontrollerande kategoritillhörighet som ofrivillig polis. Monas 
funktion som samarbetare sätts ur spel och hon för istället en kamp om var 
och vad som är vems ansvar. Mona uttrycker de dilemman som här kan för-
stås som att styra och ge frihet och att inte kunna vara en individ och inte 
heller höra till eller få samarbeta med ett kollektiv.  
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Avsaknaden av en gemensam plats för samarbete uttrycks som att verka i 
ett Ingenmansland561. När Pia berättar om vad hon gör som klinisk adjunkt 
beskriver hon detta. En omorganisation i klinisk verksamhet har inneburit att 
hon befinner sig i ”gråzoner” och ”hänger i luften”:  

… för det var gråzoner... ... när jag liksom hängde i luften lite grann då... ef-
tersom de hade ju gjort den här omorganisationen egentligen, men den kli-
niska adjunkten hängde inte med, så rent organisatoriskt… på sjukhuset så 
visste jag inte riktigt, vem ska jag verka mot… 

Avsaknaden av en tydlig organisation för samverkan kategoriserar och me-
tonymiserar Pia som utsatt och ensam i ett territorium eller luftrum som ing-
en brukar eller har kontroll över. Hon saknar egna brofästen i termer av kon-
takter och kollektiva gemenskaper i sociala praktiker. Pia är utan fotfäste då 
hon hänger över gapet i sitt försök att hantera gråzonerna.  

En ytterligare kategoritillhörighet som kan känneteckna den ensamma 
samarbetaren är att vara inlåst:  

… ”inlåst” i organisationen, genom att inte ha tillräckligt tillträde till de ni-
våer i organisationen som verkligen kan påverka utformningen av en akade-
misk lärmiljö, genom att hennes roll inte är helt igenom förankrad och accep-
terad i vården eller på högskolan, genom att hon arbetar ”utspädd” över allt 
för stora arbetsområden. Den kliniska adjunkten kan inte heller ”låsa upp” 
denna inlåsning genom det svaga stödet för att utveckla den kliniska adjunk-
ten som profession. Här saknas bl. a forskning och den grundläggande mo-
dellen för lärande i praktiken och den kliniska adjunktens roll i denna mo-
dell...//...de inre tydliga motiven [för att den kliniska utbildningen ska bli 
högskolemässig] saknas.562  

Organisationers okunnighet om hur och var funktionen ska iscensättas åter-
kommer. De ontologiska rumsliga metaforerna inlåst och utspädd gestaltar 
samarbetaren som kroppsligt, såväl som mentalt, utelåst, begränsad, maktlös 
och diffus i relation till sociala sammanhang och fysiska institutionella struk-
turer. Hon är inlåst utifrån orsaker utanför hennes egen kropp och möjliga 
plats för samarbete. Professionalisering och högskolemässighet är självklara 
och eftersträvansvärda normer. De sanktioneras då inlåsningen ska motver-
kas genom mer vetande och pedagogiska modeller i linje med att organisera 
och strukturera verkligheten utifrån ett akademiskt ideal. Pedagogiska mo-
deller blir här till förfinade verktyg som ska rädda, frigöra eller samla in 
samarbetaren. Samarbetarens svårighet som utelåst och inlåst symboliserar 
dilemmat. Hon är inte individuellt eller kollektivt förankrad eller accepterad 
och är därför inte legitim. Hon är en ensam samarbetare som inte kan finna 
en möjlig plats för samarbete. 

                               
561 Landers (2000:1554). 
562 Sandberg (2006:43-ff). 
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Den ensamma samarbetaren är också osynlig, vilket Paula berättar om när 
vi samtalar om hon skulle kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt. Hon 
säger att det är viktigt att visa vad man åstadkommer:  

… för när jag började var jag så... anpassade mig till alla delarna så jag näst-
an försvann själv... ... jag tror det är en viktig del i sådana här sammanhang, 
att vara tydlig med vad man har åstadkommit... ingen annan som ser det... för 
man är på så många håll... och det är ju ingen som ser… och ingen som mär-
ker… om jag inte själv berättar… 

I början anpassade hon sig för mycket ”till alla delar”, ”jag nästan försvann 
själv” vilket gjorde Paula osynlig, ” ingen annan ser”, ”ingen märker”. För 
att Paula ska kunna inta funktionen som synlig samarbetare måste nyttan 
med den egna funktionen påtalas ”om jag inte berättar”. Om hon inte stän-
digt påtalar att hon finns är hon osynlig och är varken en individ eller en del 
av något kollektiv. Risken är att Paula ständigt hindras från att inta en kol-
lektiv tillhörighet då utmaningen hela tiden är att hålla sig synlig som indi-
vid. När Pia och jag samtalar om en problematisk situation hon erfarit åter-
kommer hon till den för henne besvärliga omorganisationen, hon är ledsen 
och gråter, men vill ändå fortsätta att berätta. Hon uttrycker sin osynlighet 
och därmed också sin ensamhet i två riktningar med hjälp av strukturerande 
metaforer: ”kan inte nå dem” och samtidigt kategoriserar hon sig indirekt 
som onåbar av andra, hon är en ö på ett hav:  

… man kan känna sig som en prick… på... en ö på ett hav, man är ensam... 
det är ett hav runt omkring och jag kan inte nå dom... 

När Kristina ska beskriva en problematisk situation berättar hon om sina 
erfarenheter som osynlig när hon befinner sig på lärosätet och möter studen-
ter hon tidigare träffat och haft bra kontakt med i klinisk verksamhet: 

… när jag är ute… så får jag en väldigt bra kontakt med studenterna... sedan 
möter jag de här inne... då är det helt annorlunda, jag får ett helt annat bemö-
tande här... än om jag är där... och jag är ändå en och samma... men det är 
som om jag representerar någonting när jag kommer in genom dessa dörrar... 
jag vet inte vad det är... jag ska inte säga att alla studenter är så...//… jag 
tycker det är... lite underligt för jag är ju samma person om jag är här eller om 
jag är där...//… vi ses ju i korridorerna då, vi kan ju åtminstone heja på 
varandra...  

I klinisk verksamhet är Kristina synlig och kontaktbar, ”väldigt bra kontakt”. 
På lärosätet tillskrivs hon istället kategorin osynlig, hon är inte önskvärd att 
ha kontakt med. Utifrån dikotomin teori och praktik genereras dikotomin 
synlig och osynlig och Kristina kategoriseras utifrån åtskilda institutionella 
tillhörigheter, ”här eller om jag är där”. Studenternas varierande bemötande 
av henne är en påminnelse om att hon inte är hel, hon är delad. Hon repre-
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senterar olika funktioner och tillhörigheter utifrån skilda institutionella 
sammanhang, kulturer och kollektiv. Samarbetarens ständiga utmaning är att 
förhålla sig till den organisatoriska delningen, uttryckt som ett dilemma mel-
lan individ och kollektiv eller som en delning av den egna kroppen. 

Den bristfälliga kunskapsbäraren 
Utifrån berättelsen om gapet som brist på rätt kunskap och vetande möjlig-
görs och reproduceras subjektspositionen kunskapsbäraren som något för-
nuftigt, nödvändigt och meningsfullt. Kunskapsbäraren har en erkänd och 
uppskattad akademisk kompetens och en stabil grund att stå på som bland 
annat utmärks av en magisterexamen och flerårig klinisk erfarenhet. Hon är 
en pionjär som trivs, är nöjd och uppskattar att inte ha en etablerad eller de-
finierad roll, det ger henne större frihet och fler möjligheter att iscensätta sin 
funktion. Hon kan stödja studenter i deras akademiska utveckling, bedöma 
värdet av utbildning och driva sin egen utveckling framåt. Kunskapsbäraren 
är trovärdig och har interpersonell kompetens, kan kommunicera, är distan-
serad till sin egen funktion, självsäker, flexibel, kan länka och hantera tid, 
resor och forskningsresultat. Hon uppskattas som kunskapsbärare av andra 
och är pedagog, utvecklare, mentor, ledare, innovatör, administratör, rekryte-
rare, förhandlare och utvärderare. När kunskapsbäraren saknar tid och inte 
hinner prioritera, prestera, avsluta, hitta rätt plats och rätt tid ställs hon inför 
utmaningen att förstå sig själv som kompetent eller bristfällig. Hennes brister 
består bland annat av att vara oförberedd, okunnig eller ha en otillräcklig 
självkänsla. I pendlingen mellan att vara kompetent och bristfällig resulterar 
så ett kompetent beteende i att hon ifrågasätter sin egen trovärdighet och 
kompetens. När hon av andra kategoriseras som bristfälligt trovär-
dig/kompetent försöker hon ändå vara kompetent genom att försöka fortsätta 
att samverka. I kategorin som bristfällig behöver hon stöd och mer vetande. 
Detta ska öka möjligheten att av både sig själv och andra bedömas som en 
legitim kunskapsbärare och därmed fullt ut kunna inta, verka i eller återer-
övra subjektspositionen som kunskapsbärare.  

Med kunskapsbärarens excellenta kompetens finns goda möjligheter att 
övervinna gapet genom att åtgärda bristen på rätt kunskap och vetande:  

These roles are widely seen as offering excellent potential for overcoming the 
theory–practice gap in nurse education.563  

                               
563 Graham, Williamson, Developing lecturer practitioner roles using action research. Journal
of Advanced Nursing, 47 (2), 2003:153-164:163, jmf. Jaqueline Leigh, Michelle Howarth & 
Patric Devitt, The role of the lecturer practitioner: An exploration of the stakeholders and 
practitioners perspective. Nurse Education in Practice, 5 (5), 2005:258-265 och SKL (2008a, 
b). 
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Kunskapsbäraren kategoriseras som pionjär: ”… det som är spännande är 
just att det är mycket pionjärarbete...” säger Maria när vi samtalar om vad 
hon gör och Pia ger exempel på hur hon lyckats bryta ny mark: 

… mitt första uppdrag var att bilda en grupp...//… som i dag som präglas av 
hög kompetens, för de får hela tiden input, från högskolan ... de får hela ti-
den... delta i ett akademiskt samtal på det viset... att man... man problematise-
rar, man reflekterar... man... diskuterar forskning... man diskuterar vardagliga 
problem på ett akademiskt sätt… 

Pias första uppdrag är att bilda den grupp som idag, efter nio år, utmärks av 
den önskvärda akademiska kompetensen att kunna problematisera, reflektera 
och diskutera forskning. Användandet av olika former av pronomen skapar 
önskad skillnad och avgränsar grupper och kollektiv: ”de” som får ”input” 
beskrivs med en ontologisk maskinmetafor, denna specifika grupp av kli-
niskt verksamma kan genom rätt stimulans generera det ”akademiska sättet”. 
Karaktäristiskt för denna grupp är att de tillskrivs egenskaper som känne-
tecknar ett större och redan etablerat akademiskt kollektiv uttryckt som 
”man”. Pia kan kategoriseras som akademiskt kompetent, pionjär och lyckad 
kunskapsbärare.  

Kunskapsbäraren har förmåga att se sitt eget värde och trivs med sitt ar-
bete. När jag samtalar med Johanna och frågar, hur hon skulle kunna utföra 
sitt uppdrag på ett bättre sätt, kategoriserar hon sig som kunskapsbärare:  

… det vet jag inte, jag är duktig på det jag gör och jobbar vidare på det… och 
utvecklar det… jag måste vidareutveckla annars tycker jag det blir tråkigt... 
att man fastnar och tror man kan göra likadant år ut och år in... vi måste hålla 
oss framme och utvecklas...//… man får vara lyhörd och utvecklas hela ti-
den... det är väl det som gör yrket spännande och roligt... att det händer nå-
got… 

Johanna kan kategoriseras som tillräcklig, hon har en stabil grund som hon 
kan och vill utveckla, ”jag är duktig på det jag gör och jobbar vidare på det... 
jag måste vidareutveckla”. Genom att vara lyhörd kan hon driva sin egen 
utveckling framåt, ”… man fastnar och tror man kan göra likadant”, ”vi 
måste hålla oss framme”, ”vara lyhörd och utvecklas hela tiden”. Detta gör 
att Johanna trivs och är nöjd ”annars tycker jag det blir tråkigt”, ”gör yrket 
spännande och roligt”, ”händer något”.  

När Emma ska berätta om hur hon tänker om sina arbetsuppgifter säger 
hon att de är stimulerande: 

Jag tycker det är väldigt stimulerande...//... vi... är en yrkesutbildning och en 
akademisk utbildning... och att de här båda delarna är ju... lika viktiga... och 
att... att sjuksköterskestuderande ser de här delarna... lika väl som att... sjuk-
sköterskor ute, de gör ju båda de här sakerna, men de kanske inte ser den här 
akademiska delen lika tydligt, men man håller ju på med... massor med sa-
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ker... för att hålla sig uppdaterad... och det har med den akademiska delen att 
göra också... men...//… de reflekterar... att bygga upp det här med huvud-
handledare och vara ett stöd för dem i hur de för sina diskussioner med stu-
denterna... och det har vi blivit riktigt bra på... det man har byggt upp har 
man kommit ganska långt med, men det kommer nya, så det är en … ständigt 
pågående... process... 

Som akademisk kunskapsbärare kan Emma bedöma värdet av en yrkes- och 
en akademisk utbildning, hon betonar den akademiska delen, men säger att 
båda är lika viktiga, ”de här båda delarna är ju… lika viktiga”. Hennes upp-
gift är att stödja studenter och huvudhandledare i den akademiska utveckl-
ingen, ”sjuksköterskestudenter ser de här delarna… man håller ju på med… 
massor av saker… för att hålla sig uppdaterad”, ”har med den akademiska 
utvecklingen att göra”. Studenterna behöver inte lika mycket stöd som hu-
vudhandledarna eftersom de i högre grad har en självklar tillhörighet, till-
gång och därmed förmåga till det akademiska, ”att sjuksköterskestudenter 
ser de här delarna”, ”sjuksköterskor ute”, ”de kanske inte ser den här akade-
miska delen lika tydligt”. Handledarnas akademiska kompetens, som visser-
ligen är bra, men på grund av personalomsättning behöver underhållas, inne-
bär att de har förmåga att hjälpa studenterna att reflektera och diskutera, ”de 
reflekterar”, ”hur de för sina diskussioner”, ”men det kommer nya”, ”stän-
digt pågående… process”.  

Att inneha en icke etablerad och icke definierad kunskapande funktion 
kan vara positivt. Kunskapsbäraren kan vara tillfredsställd med sin roll ef-
tersom hon kan förstås som fri och flexibel och ha möjlighet att anpassa sin 
funktion utifrån egna och andras behov:  

No single model of LP [lecturer practitioner] practice predominates, which in 
some ways is a strength in that each post holder is free to develop in a way 
that both suits them and meets local needs…//… The main satisfactions of 
the role seem to lie in having the flexibility to set one’s own priorities…564 
…//…The fact that there is not a universally accepted model for the role of 
the lecturer in practice is a good thing. This provides an opportunity for lec-
turers to develop an individualized practice-based role geared to their particu-
lar needs.565 

Kunskapsbäraren förväntas inneha eller ha förmåga att skaffa sig de resurser 
som behövs. Utifrån innehav av kategorierna pedagog, utvecklare, mentor, 
ledare, innovatör, administratör, rekryterare, förhandlare och utvärderare är 
hon meriterad inom många områden: 

… nurse teachers would be required to acquire a diversity of skills. The main 
skills identified were: Educational management: curricular innovative skills; 

                               
564 McGee (1998:252). 
565 Sian E. Maslin-Prothero & Sara Owen, Enhancing your links and credibility. Nurse Educa-
tion Today 1 (1), 2001:189-195:194. 
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time management skills; effective communication and interpersonal skills; 
link activities and negotiation skills; entrepreneurial work and educational 
audit. Teaching and learning: teaching and facilitating skills; clinical supervi-
sion/ mentoring skills and continuous assessment skills. Professional devel-
opment: academic skills; clinical credibility; self-assertiveness and flexibility. 
Research skills: the ability to write and to utilize research findings in theory 
and practice. Administrative skills: travel; secretarial work and nurse 
recruitment.566 

Kunskapsbäraren är kliniskt trovärdig som innehavare av interpersonell, 
kommunikativ och akademisk kompetens. Hon kan kategoriseras som di-
stanserad till sin egen roll, som självsäker, flexibel och hon kan länka, han-
tera tid, resor och forskningsresultat i teori och praktik.  

När Pia ska berätta om någon händelse som hindrat henne är det hennes 
förmåga att vara ”lite cool” som möjliggör kategoritillhörigheten självsäker:  

… att kunna vara lite cool och inse, att ja, det där är inte min sak... det där ska 
jag inte bry mig i eller lägga mig i...//… det som inte händer detta året får väl 
hända nästa år... eller det får väl hända om fem år... 

Pia kan i sin självsäkerhet också förstås som distanserad, att det akademiska 
målet nås är inte bara hennes ansvar och det brådskar inte, ”inte bry mig eller 
lägga mig i”, ”får väl hända nästa år”, ”om fem år”.  

När jag frågar Helen vilken kompetens hon behöver säger hon att man ska 
ha en magisterexamen och ha varit kliniskt verksam som sjuksköterska. Ma-
gisterexamen är extra viktigt eftersom lärosätens examinationsrättigheter 
ifrågasätts och att man omöjligt kan vara kunskapsbärare om man inte kan 
mer än vad studenterna kan, ”det måste vara fullständigt omöjligt... att sitta 
och bedöma arbeten och på seminarier om man inte har... den kunskapen 
själv”. Helen fortsätter: 

… som handledare har sagt ute... de har värderat det väldigt högt, man vet 
vad man pratar om... att man... man har inte bara en teoretisk modell och sä-
ger att... nu ska ni jobba så här när man vet hur det ser ut i verkligheten... 

Helen kan kategoriseras som kunskapsbärare av andra, ”handledare har sagt 
ute”. Hennes kliniska kompetens bidrar till en tillhörighet till kategorin tro-
värdig eftersom hon ”vet vad man pratar om” och ”vet hur det ser ut i verk-
ligheten”. Som kunskapsbärare förväntas hon ha förmåga att dela handledar-
nas handlingsorienterade perspektiv och erfarenheter ”inte bara en teoretisk 
modell”, ”nu ska ni jobba så här när man vet hur det ser ut”. Att ”göra” ställs 

                               
566 Camiah (1998: 99), jmf. ex. Aston et al. (2000); Kathleen Duffy & Hazel E. Watson, An 
interpretive study of the nurse teachers´ role in practice placement areas. Nurse Education 
Today, 21 (7), 2001:551-558; Nelson & McSherry (2002). 
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i motsats till en ”teoretisk” modell i strävan efter nytta utifrån bristen på rätt 
kunskap och vetande.  

När Maria ska beskriva vilken kompetens hon behöver uttrycker hon i 
likhet med vägvisaren behovet av att balansera mellan att styra och ge frihet. 
Maria formulerar det i termer av att vara både lyhörd och drivande: 

… det här att vara lyhörd men ändå drivande... vilket är en balansgång... så... 
du måste också ta initiativ aktivt, det är ingen som förväntar sig och kommer 
till dig och frågar om du inte visar själv...//… mycket var ju bara att visa att 
man behövs…//... för det här var ju en ny funktion, ingen visste någonting 
och en del vet inte fortfarande men...//... flexibel, många bollar i luften...//… 
och en vilja att fortsätta utvecklas... ... ... för det är ju så att när man möter 
nya problem och saker så måste man ju, kan man ju inte säga att ja det gick ju 
bra, utan man måste ha nyfikenheten, kan man hitta andra alternativ… vad 
kan jag utveckla... hålla sig uppdaterad också... för mycket handlar om att in-
formera om, vad är det senaste, man vill ju veta och då måste ju jag hålla mig 
uppdaterad också... ... ... sen är det inte så dumt att ha lite ledaregenskaper 
också... med tanke på att du ska leda dina huvudhandledare, inte vara rädd, ha 
modet...  

Kunskapsbärarens kunnande i att vara ”lyhörd” och ”visa att man behövs” 
behöver uppvägas av förmågan att själv vara aktiv och ”drivande” eftersom 
”det här var ju en ny funktion” och ”ingen visste någonting och en del vet 
fortfarande inte”. Maria framhåller kunskapsbärarens karaktäristiska inter-
personella kompetens, ”vara lyhörd”, ”ta initiativ”, ”visar själv” och akade-
miska kompetens, ”hålla sig uppdaterad”, ”det senaste”, ”man vill ju veta”. 
Hon kan inta kategorierna flexibel, ledare och utvecklare: ”många bollar i 
luften, ”man kan inte sitta fast i”, ”ta initiativ”, ”vara nyfiken”, ”hitta andra 
alternativ”, ”vad kan jag utveckla”, ”hålla sig uppdaterad”, ”informera om 
det senaste”, ”inte så dumt med lite ledaregenskaper också”, ”ska leda dina 
huvudhandledare, inte vara rädd, ha modet”.  

En svårighet kunskapsbäraren kan möta handlar om att sakna tid567 och 
därmed riskera att av sig själv och andra kategoriseras som bristfällig kun-
skapsbärare. När jag frågar Veronica om vad hon tycker om sina arbetsupp-
gifter säger hon att de är bra, men hon tycker inte att hon gör ett bra jobb 
”någonstans”: 

… det beror på att, att jag på något sätt aldrig får arbeta färdigt, utan jag är 
här och så är jag där, och så borde jag varit här eller borde ha varit där och så 
far jag liksom fram och tillbaka... jag… kan uppleva att det är en press på en, 
kliniken hade säkert önskat att vi utvecklade mycket mer och gjorde mycket 
mer, samtidigt som man här, här prioriterar, här på skola, att man forskar 
och… och utvecklar och så... och så har man ingen tid till det… 

                               
567 Pollard et al. (2006:317), jmf. ex. Aston et al. (2000); A-K. Johansson (2006). 
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Veronica saknar tid, vilket innebär att hon inte känner att hon kan avsluta det 
hon påbörjat, ”aldrig får arbeta färdigt, utan jag är här och så är jag där”. 
Tidsbristen innebär att hon oavsett var hon är, befinner sig på fel plats, ”så 
borde jag varit här eller borde ha varit där”. Hon känner en press att hon inte 
hinner prestera tillräckligt, ”så har man ingen tid till det”, utifrån verksam-
hetens eller lärosätets önskemål och förväntningar. I avsaknad av tid kan 
Veronica kategoriseras som bristfällig kunskapsbärare. Eftersom hon inte 
kan avsluta påbörjade arbetsuppgifter, vara på rätt plats, i rätt tid kan hon 
inte heller prioritera rätt eller räcka till. 

När Helen berättar om vad hon tänker om sina arbetsuppgifter säger hon 
att hon inte visste vad hon gav sig in på. Utifrån bristen på tid balanserar hon 
mellan att förstå sig själv som kompetent eller bristfällig: 

... alltså jag visste ju inte riktigt vad jag gav mig in i, det kan jag ju inte på-
stå... jag hade inte fått information innan om att det skulle ta så mycket tid i 
anspråk... en del av arbetsuppgifterna tog längre tid än jag hade trott och jag 
hade kanske... ... för det hade jag nog... då hade jag nog insett att detta är 
omöjligt att klara på 50 % ... … jag skulle... skulle väldigt gärna haft detta på 
heltid för att kunna liksom... göra det riktigt bra, jag kände att jag gjorde väl-
digt många brandkårsutryckningar... man fick hela tiden ta att... ta det man 
hann just då... man hade kanske kunnat lägga upp det på ett annat sätt, men... 
om man hade mer tid... man hade kunnat engagera sig mer och förberett och 
så… 

Helen kan kategoriseras som oförberedd, ovetande, omöjlig och i avsaknad 
av tid, ”hade inte fått information innan”, ”kunnat engagera sig mer och för-
berett”, ”visste inte riktigt vad jag gav mig in i”, ”tog längre tid än jag hade 
trott”, ”omöjligt att klara på 50 % ”, ”heltid för att kunna göra det riktigt 
bra”, ”många brandkårsutryckningar”, ”om man hade mer tid”, men är sam-
tidigt kompetent, ”för det hade jag nog… då hade jag nog insett att detta är 
omöjligt”.  

En annan möjlig utmaning för kunskapsbäraren är risken att av sig själv 
eller andra kategoriseras som tvivelaktig kunskapsbärare då hennes trovär-
dighet568 eller kompetens569 ifrågasätts. När Veronica berättar om sitt upp-
drag, är trovärdigheten i klinisk verksamhet viktig för henne och en strävan 
efter att den inte ska kunna ifrågasättas: ”...jag är ju rätt trovärdig... jag har ju 
arbetat varje sommar kliniskt...”. Trovärdigheten kan förstås som en 
färskvara som ska eller bör upprätthållas. Ansvaret för den egna trovärdig-
heten innebär att kunna avgöra när den egna trovärdigheten är eller riskerar 
att kunna bedömas som tvivelaktig. Bedömningen kan göras av kunskapsbä-

                               
568 Ex. Lu (1993); Aston et al. (2000); P. J. Calpin-Davies, Preventing the “professional 
cleansing” of nurse educators. Journal of Nursing Management, 9 (5), 2001:281-286); 
Carnwell et al. (2007); Wotton & Gonda (2003); Pollard et al. (2006). 
569 Ex. Nelson & McSherry, (2002); Fisher (2004); Gillespie & McFetridge (2006); Carnwell 
et al. (2007). 
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raren själv eller av andra och innebära möjligheten att ta sitt moraliska an-
svar eller svårigheten att mot sin egen förståelse kategorisera sig själv eller 
kategoriseras av andra som bristfällig kunskapsbärare.  

Att andras bedömning kan sätta tillhörigheten som kunskapsbärare på spel 
berättar Stina om när jag frågar om det finns något som hindrat henne i hen-
nes funktion. Hon citerar både sig själv och andra i sitt samtal med mig, vil-
ket bidrar till att stärka problemets vidd, svårighetsgrad och autenticitet. Hon 
berättar om en samverkan med ett klinikområde som hon inte har någon 
klinisk erfarenhet av. Chefer och handledare erbjuder motstånd till att accep-
tera henne som kunskapsbärare, ”kom inte här och tyck”. De kategoriserar 
henne i avsaknad av kompetens för samverkan med dem och verksamhets-
området, ”du förstår oss inte”: 

… det har varit svårt i samverkan med avdelningschefer... med handledar-
budskapet till psykiatrin... de har varit i... jag vet inte... i en bubbla... suckar... 
kom inte här och tyck, vi har alltid gjort så här... ... eftersom jag inte är psy-
kiatri så har de... de sa: - du förstår oss inte... - nej sa jag, det är ni som kan 
verksamheten... men tillsammans borde vi kunna vara oslagbara när det gäller 
pedagogiken... att kunna... ... där är ett av problemen... och jag har också tagit 
liknelser då, att jag kan inte rehabilitering heller... men där har vi utvecklat en 
klinisk utbildningsavdelning...  

Såväl chefer, handledare och Stina använder sig av och reproducerar berät-
telserna om gapet som brist på rätt kunskap och vetande och gapet som ut-
bildningspolitiskt arv. Chefer och handledare hänvisar till en verklig ”verk-
lighet” och kunskap i relation till det Stina i sin funktion som kunskapsbä-
rare representerar, ”kom inte här och tyck”, ”du förstår oss inte”. Genom att 
kategorisera kliniskt verksamma som bristande och ovetande tillskriver Stina 
sig den av dem ifrågasatta subjektspositionen som kunskapsbärare, att er-
bjuda den kompetens och de möjligheter som de saknar. De kategoriseras 
som omedvetna om omvärlden och den utveckling som pågår, eftersom de 
befinner sig i en egen ”bubbla”, har tillräckligt med kunskap och vill fort-
sätta arbeta som de ”alltid gjort”. Stina försöker ändå samverka genom att 
först erkänna deras kompetens, ”det är ni som kan verksamheten” och däref-
ter försöka legitimera sin egen kompetens som kunskapsbärare genom att 
hänvisa till något de inte ska kunna ifrågasätta: hennes pedagogiska kompe-
tens, ”borde vi kunna vara oslagbara när det gäller pedagogiken” och att 
hennes kompetens erkänns av andra utifrån liknande förutsättningar, ”jag 
kan inte rehabilitering heller… men där har vi utvecklat…”. Hon kan varken 
utmana eller undsätta, styra eller ge frihet och i sin låsta position mellan 
dessa dilemman (etic) kategoriseras hon av andra och sig själv som bristfäl-
lig kunskapsbärare. 

Kunskapsbärarens kompetens och trovärdighet står också på spel inom 
akademiförlagd utbildning. Pia berättar att akademiledningen egentligen inte 
ville anställa henne, men landstingsledningen uppskattade och värderade 



 155

hennes kompetens och erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska och 
chef: 

… det stod mellan mig och en annan och jag tror att de fick sista ordet på 
landstinget, jag har den känslan... det jag tror att... prefekten tyckte att jag var 
ett svagt akademiskt kort...  

Pia upplever att hon kategoriserats som bristfällig, ”jag har den känslan”, 
”svagt akademiskt kort”. När vi samtalar om vad hon behöver för kompetens 
är det till skillnad från klinisk kompetens och klinisk trovärdighet istället den 
akademiska kompetensen som sätts på spel. I slutet av samtalet frågar jag 
hur hon ser på sin framtid, hon berättar då att hon länge känt att hon vill sluta 
och istället arbeta med andra uppgifter inom lärosätet:  

… jag vill göra andra saker... men... jag tänker så här... jag har inte fått göra 
det på... kanske två år, det har varit konkreta saker jag har velat... endera är 
jag oumbärlig ... eller så... jag kan inte gå in i teorin här, jag har inte kompe-
tens att göra något annat...//… som klinisk adjunkt ska man helst hålla till i 
metodrummen… 

Pia kan kategorisera sig som kunskapsbärare för och inom verksamhetsför-
lagd utbildning, men i av saknad av akademisk kompetens är den tillgängliga 
tillhörigheten bristfällig kunskapsbärare för och inom akademiförlagd ut-
bildning, ”endera är jag oumbärlig… eller så… jag kan inte gå in i teorin 
här”. I motsats till Stina har Pia legitimitet för och inom verksamhetsförlagd 
utbildning vilket inkluderar lärosätets rum för verksamhetsförlagd utbild-
ning: ”… som klinisk adjunkt ska man helst hålla till i metodrummen”. Men 
det arbetet präglas inte av någon status som kan hjälpa upp eller stärka hen-
nes akademiska kompetens, den befäster snarare avsaknaden av önskad 
kompetens genom att olika rum inom lärosätet graders utifrån akademisk 
kompetens och trovärdighet.  

I samtalet med Eva konkretiseras kategoriseringen av bristen på akade-
misk kompetens som ett behov av egen forskarutbildning. När jag frågar 
henne hur hon skulle kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt, börjar hon 
berätta om sin upplevelse av att inte vara lyssnad på: 

… jag är inte lyssnad på här... och det gör jätteont... och då får jag väldigt... 
dålig självkänsla... för jag har inte den här doktorsgraden och så... så då 
tänkte jag, det är kanske bra att jag får doktorera och så... då kanske jag får 
lättare och... att få fram det man vill och så, man blir lyssnad på, på ett annat 
sätt och så...//… man kan slappna av lite, för man har en slags plattform så... 
... ... och det har också varit lärorikt...//… om jag hade haft doktorsgrad själv 
så hade man lyssnat mer på mig här... då hade jag kanske kunnat jobba med 
något projekt där borta mer...  
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Eva kan kategoriseras inneha en ofrivillig subjektsposition som bristfällig 
kunskapsbärare utifrån hur chefer och kollegor vid lärosätet bemöter henne 
”jag är inte lyssnad på här”. För Eva innebär det en otillräcklig självkänsla, 
vilket förstärker bristfälligheten, ”det gör jätteont… och då får jag väldigt… 
dålig självkänsla”. Viljan att förhandla om och stärka sin position som kun-
skapsbärare uttrycker Eva när hon säger att det är ”kanske bra att jag får 
doktorera”, då kanske jag får lättare”, ”få fram det man vill”, ”blir lyssnad 
på”, ”slappna av lite”, ”har en slags plattform”, ”varit lärorikt”. Mer vetande 
ska stärka det bristande självförtroendet och underlätta den egna subjektive-
ringen och erkännandet som kunskapsbärare ”lyssnat mer på mig här… då 
hade jag kanske kunnat jobba med något projekt där borta mer”. Andras och 
kunskapsbärarens erkännande av den egna kompetensen och trovärdigheten 
står på spel och avgör tillgång till och bekräftelse av den egna subjektsposit-
ionen inom verksamhets- och utbildningskontexter.  

Den bristfälliga kunskapsbäraren kan förstås, liksom den kompasslösa 
vägvisaren och den ensamma samarbetaren, vara i behov av eget stöd i av-
saknad av möjlighet att inta önskad subjektsposition. När jag frågar Alice 
hur hon skulle kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt handlar det om stöd 
från en klinisk lektor: 

… vi har nyligen fått en klinisk lektor... ...  som är lite mera draghjälp och så 
då...//… hon blir, kan också bli lite förbisedd av de teoretiska lektorerna… 
och lektor är ju ändå ansedd... men klinisk lektor... inte lika inflytelserik som 
en teoretisk lektor...//… men hon är ändå en chans för oss ... att kanske bli 
lyssnade... 

Alice säger att hon behöver stöd i form av ”draghjälp” och någon som för 
hennes talan ”chans för oss… att kanske bli lyssnade”. Förhoppningen är att 
den kliniska lektorn ska erkännas eller kunna erövra kunskapsbärarens sak-
nade eller otillräckliga legitimitet och därmed stärka eller ersätta kunskaps-
bärarens. Men Alice uttrycker samtidigt en undran över om det kan fungera 
eftersom den kliniska lektorn möter liknande utmaning som kunskapsbä-
raren; hon kategoriseras inte i lika hög grad som självklart legitim som de 
”teoretiska” lektorerna, ”bli lite förbisedd”, ”inte lika inflytelserik som en 
teoretisk lektor”.  

När Eva beskriver en problematisk situation berättar hon om sitt behov av 
stöd, men det erbjuds inte av lärosätet, det hittar hon hemma vid köksbordet: 
”jag hade aldrig klarat det här själv utan stöd hemifrån... det får jag inte här... 
det är diskussionerna kring köksbordet...”. Sofia lyfter behovet och vikten av 
att få stöd från andra med samma uppdrag och subjektsposition, när hon fått 
frågan om hur hon ser på sin framtid:   

... i de situationer där man upplever att man kommer till korta...//... det stöd 
som vi i kliniska adjunktgruppen kan ge varandra, det är ju viktigt... men om 
det skulle förändras... då... tror jag det skulle var svårt kanske att orka... 
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Som bristfällig kunskapsbärare, ”man kommer till korta”, finner Sofia gott 
stöd bland sina kollegor, utan dem vet hon inte om hon skulle orka, ”men om 
det skulle förändras”, ”svårt kanske att orka”. 

Kunskapsbärarens behov av stöd och mer kunskap sanktioneras och re-
produceras med hjälp av kurser och återkommande konferenser. Bristerna 
ska utbildas bort vilket kan illustreras med föredragstitlarna ”Adjungerande 
kliniska adjunkter – från vilsenhet till möjligheter”, ”Utmaningar vid exam-
inationer och bedömningar, Att lämna modellinlärning och låta kunskapsfäl-
tet styra”570. En tredje konferens, ”Klinisk adjunkt. Samverkan, forsknings-
anknytning och klinisk träning”571, år 2005, ska belysa den komplexa sub-
jektspositionen, uppmaningen är att diskutera hur funktionen kan utvecklas 
och stärkas. Här diskuteras bland annat högskolemässighet, forskning, nutid 
och framtida utmaningar samt ”mobbning på arbetsplatsen – ett tabubelagt 
fenomen”.572 Kunskapsbäraren påminns om sina skilda behov av mer ve-
tande och det egna ansvaret: hon behöver utvecklas, forskningsanknytas, ha 
visioner, anta svårigheter som utmaningar, ha kompetens att inta önskad 
position och aktivt undvika icke önskade subjektspositioner.  

Kunskapsbärarens egen förmåga till lärande sanktioneras utifrån livslångt 
lärande som teknologi. Eget lärande och självkännedom är de tekniker som 
ska rättfärdiga och driva kunskapsbäraren i strävan att iscensätta en lyckad 
lärargärning. Att vara social, flexibel och till viss del distanserad till sin 
funktion är de moraliska värden hon förväntas ha eller kunna odla. Att inse 
sin egen otillräcklighet är att visa upp ett kompetent beteende. Hon förväntas 
ta ansvar för sin kompetens genom att erkänna sina brister och sträva efter 
att åtgärda sin otillräcklighet. Kunskapsbäraren bedöms som engagerad i sin 
funktion om hon har efterfrågad kompetens, en egen professionell identitet 
och förmåga att ge av sig själv. Då kunskapsbärarens existens ska åtgärda 
gapet förväntas hon synliggöra sig som ”länk” genom att använda sin aka-
demiska och moraliska kompetens utifrån vad som är den nödvändiga och 
rätta kunskapen. Det dominerande dilemmat innebär att avväga när man är 
tillräckligt kompetent eller otillräcklig för att vara trovärdig som kunskaps-
bärare inför sig själv och andra. 

Att som vägvisare, samarbetare eller kunskapsbärare försöka förstå och 
hantera sin subjektsposition innebär inte en enkelriktad förhandling om en 
fungerande eller problematisk subjektsposition. Vi kan exempelvis se att 
Mona växelvis intar subjektspositionerna vägvisare, kompasslös vägvisare 
och ensam samarbetare, Maria har erfarit meningsfulla positioner som väg-
visare, samarbetare och kunskapsbärare och Pia har med varierad framgång 
försökt förstå och hantera sin funktion utifrån subjektspositionerna vägvi-
                               
570 Kurs för Klinisk adjunkt. Yrkesidentitet. Kliniska examinationer, 6-7 maj 2003 i Uppsala. 
Myron Zaluha, Kurssekretariatet, Uppsala Universitet, 2003:2. 
571 Konferens. (2005). Klinisk adjunkt. Samverkan, forskningsanknytning och klinisk träning, 
24-25 maj 2005 i Uppsala. 
572 Ibid., s. 2. 
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sare, samarbetare och kunskapsbärare. Istället kan vi förstå det som att olika 
subjektspositioner i en och samma situation och kontext, såväl som flera 
situationer och kontexter, sätts på spel. Detta möjliggör, bekräftar, hotar 
och/eller utesluter den subjektiverade positionen och andra subjektsposition-
er. Sökandet handlar om att för subjektet identifiera och inta det som där och 
då kan förstås som en förnuftig, meningsfull, eftersträvansvärd eller effektiv 
subjektsposition.  

De olika subjektspositionerna visar på förhandlingar och möjliga posi-
tioner, den legitimitet som står på spel och en variation av möjliga dilem-
man. Ett och samma excerpt kan belysa skilda subjektspositioner. Exempel-
vis kan det som karaktäriserar den bristfälliga kunskapsbärarens otillräckliga 
akademiska kompetens även karaktärisera den ensamma samarbetaren. Det 
excerpt som vi tagit del av, när Veronica berättar om sin avsaknad av en 
kollektiv tillhörighet inom lärosätet, kan också förstås utifrån att det inte 
endast är avsaknad av plats för samverkan som står på spel, det är också 
hennes möjliga subjektsposition som kunskapsbärare, ”... att man är liksom 
längst ned på... på... man har inte känt att den kunskapen man kommer in 
med... var inte lika mycket värd”. Sammantaget visas hur olika subjektspo-
sitioner kan förstås som meningsfulla, möjliga, önskvärda, omöjliga, hotfulla 
eller motarbetade av andra eller av läraren själv. Ett fastlåsande inom såväl 
som mellan olika dilemman och subjektspositioner synliggörs i subjektets 
strävan att utifrån tillgänglig och meningsfull tolkningsrepertoar om gapet 
iscensätta sin egen funktion. 

Utan hjälte - ingen bro, utan bro - ingen hjälte... 
Hjälten har nu varit verksam runt om i världen under några decennier, sedan 
80-talet i exempelvis Storbritannien och från slutet av 90-talet inom många 
sjuksköterskeutbildningar i Sverige. I början av 2000-talet ifrågasätts denna 
lärares funktion i Storbritannien573 och därpå följande år intensifieras och 
sprids frågan till bland annat Australien574 och Sverige575. 

It could be considered that the lecturer practitioner is perhaps a role which is 
past its sell-by date576 

                               
573 Ex. Pegram & Robinson (2002); Cave (2005); Katherine, M. MacKenzie, Who should 
teach clinical skills to nursing students? British Journal of Nursing, 18 (7), 2009:395–398. 
574 Judy Mannix, Pat Faga, Barbara Beale & Debra Jackson, Towards sustainable models for 
clinical education in nursing: An on-going conversation. Nurse Education in Practice, 6 (1), 
2005:3-11.; Kelly (2007). 
575 Ex. Stockholms Läns Landsting (2006); Stockholms Läns Landsting (2009). 
576 Leigh et al. (2005:265). 
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Behovet av läraren är inte självklart längre, ”it could be considered”. Hon 
kategoriseras med kunskapsekonomiska termer som en vara som inte är så 
lätt att sälja längre, ”is past its sell-by date”. Det kan förstås som att utveckl-
ingen har gått vidare, förbi den tid då denna vara lanserades. Kanske uppma-
nas vi därigenom att överväga om hjälten inte fyller den funktion som det 
var tänkt, att hon som modell har gått ur mode eller helt enkelt inte fyller 
något behov längre? Oavsett så är det i Sverige ekonomiska och organisato-
riska argument577 som används för att inte inrätta fler tjänster och inte heller 
tillsätta tjänster som blir lediga. Andra argument är att ”pedagogisk medve-
tenhet” nu finns inom klinisk verksamhet och möjliggör att hennes kompe-
tens och trovärdighet ifrågasätts578, hon kategoriseras allt mer som en bris-
tande kunskapsbärare, en icke behövd vägvisare eller samarbetare. Istället 
ska hon främst rekryteras från klinisk verksamhet och i sin funktion vara en 
praktiker där denna funktion inte ska vara permanent579.  

När jag samtalar med Stina om hon upplevt något som hindrat henne i 
hennes funktion berättar om sina erfarenheter av ovan nämnd utveckling. 
Stina har arbetat i över 10 år som klinisk adjunkt och en av hennes kollegor, 
som anställdes samtidigt som henne, har gått i pension och inte ersatts. Inom 
landstinget finns endast Stina kvar, hennes tjänst har minskat till att omfatta 
tjugo procent och ska inom kort troligen avslutas helt: 

... tack och lov det har byggts en grund... den finns... ... och så länge som hu-
vudhandledarna finns kvar... så rullar bollen... men slutar de... då raseras det 
fort och det är ju... det är ju universitet och högskola som ska sätta upp målen 
och kraven... det är ju vi som examinerar... det är vi som... ansvarar för kvali-
teten... det är jätteproblematiskt... från att det har varit i utveckling... så är det 
lite i nedgång nu... 

Utifrån ovissheten kategoriserar hon sig ändå som nöjd med att hon varit 
med och byggt upp något, ”tack och lov”, ”byggts en grund”. Så länge hu-
vudhandledarna som Stina utbildat och arbetat tillsammans med finns kvar, 
finns det någon som känner till vad som skapats och kan fortsätta att upp-
rätthålla grunden, ”så rullar bollen vidare”. Det kan förstås som att Stinas 
akademiska kompetens överförts från akademi till klinisk verksamhet och nu 
till viss del kan förvaltas av huvudhandledarna. Men om de skulle sluta 
skulle allt de byggt upp raseras och det går fort, ”raseras det fort”. Lärosäten 
är de som kategoriseras som drivande och ansvariga för projektet och dess 
kvalitet och Stina intar en tillhörighet till detta kollektiv, ”det är vi som…”. 
Utan Stinas kompetens riskerar klinisk verksamhet att inte kunna vare sig 
behålla eller säkerställa en högskolemässig klinisk utbildning, ”… det är 

                               
577 SKL (2008b). 
578 Ex. Landers (2000); Cave (2005); Malcom Elliott & Natalie Wall, Should nurse academics 
engage in clinical practice? Nurse Education Today, 28 (5), 2008:580-587. 
579 Ex. Glen & Clark (1999); Aston et al. (2000); Calpin-Davies (2001). 
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jätteproblematiskt”. Från att ha upplevt att vara med och utveckla är Stina i 
stället del i en avveckling av den egna funktionen, ”varit i utveckling… så är 
det lite i nedgång nu”. Tidigare ingångna avtal om Stinas tjänst och funktion 
avslutas, hon uttrycker det som att den tidigare pedagogiska överenskom-
melsen om klinisk adjunkt och huvudhandledare för klinisk utbildning inte 
gäller längre, ”bryter alltså... den här handledningsmodellen”. Avvecklingen 
sanktioneras med ekonomiska och organisatoriska argument och förhand-
lingen gäller för vem och på vilka villkor klinisk adjunkt är en ”resurs”: 

… det är ekonomin... och det var ju så från början... initialt så finansierades 
den kliniska adjunkten till 50 % av landstinget... men när högskolan blev stat-
lig... överfördes de kliniska adjunkterna och finansierades av... av högsko-
lan... och det där... försöker man ju nu gå tillbaka till... att landstinget ska be-
tala igen... till 50 %... men de har ju inte den resursen... så... man bryter 
alltså... den här handledningsmodellen... och initiativet är ju nu... att från in-
stitutionen här... som anser att det är landstingets uppgift att göra det som jag 
som klinisk adjunkt har gjort nu under tio år... och... det betyder att lands-
tinget nu... köper min tjänst sedan två månader tillbaka en dag i veckan... 
alltså man skär ner... istället då för att ha haft en 50 % resurs så har jag nu en 
20 % resurs till att... det gör man då året ut... en dag i veckan...  

Avvecklingen sanktioneras av institutionen utifrån argumentet att i över ett 
decennium ha bedrivit arbetsuppgifter som ägs av och därmed också ska 
bekostas av landstinget, ”som anser att det är landstingets uppgift att göra det 
som jag som klinisk adjunkt har gjort nu under tio år”. Landstinget, som i 
början var med och i större utsträckning finansierade tjänsten, har i sitt eko-
nomiska perspektiv avsaknad av ”resurser” och väljer att under en kortare 
tidsperiod köpa en lägre procentandel av Stinas tjänst, ”...  alltså man skär 
ner”, ”nu en 20 % resurs”. Det kan förstås som att organisationernas inställ-
ning till Stina som ”resurs” har skiftat i betydelse, hennes funktion är inte 
lika självklar och värdefull längre. Lärosätet och landstinget är generella 
kollektiv i termer av att ”man” bryter avtal utifrån ekonomiska och organisa-
toriska argument. Stinas kollektiva tillhörighet till lärosätet förstärks indirekt 
i talet om landstinget som ”de” och minskningen av hennes tjänst, i form av 
en vara som köps av landstinget, ”... man skär ner, … nu en 20 % resurs…”. 
När den kliniska adjunktens funktion och organisatoriska tillhörighet står på 
spel i organisationernas förhandling kategoriseras hon inte längre som en 
nödvändig resurs, hon är en ekonomisk belastning. Det är klinisk verksamhet 
som ska ta ansvar för funktionens möjliga nytta och fortlevnad:  

… så är det tänkt... att... det ska tillsättas en person... i landstinget... de kan ju 
inte kalla det klinisk adjunkt... utan det måste ju heta något annat då... och 
vad de har för krav... vi har ju en tydlig kravbild... på klinisk adjunkt... ... kli-
nisk adjunkt ska ju ha... många års erfarenhet som sjuksköterska, vara specia-
listutbildad... ... ha... magisterkompetens... pedagogisk erfarenhet och utbild-
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ning och... helst också en administrativ... erfarenhet... står det i beskrivning-
en... 

Landstinget planerar att ”ta över” iscensättandet av funktionen med en per-
son inom den egna kliniska verksamheten och Stina intar en fundersam håll-
ning till detta och undrar vad den personen kan kallas, ”de kan ju inte kalla 
det klinisk adjunkt”. Den akademiska legitimitet som ordet ”adjunkt” avser 
att symbolisera och säkerställa förstås inte som möjlig att transformera till 
klinisk verksamhet. Legitimiteten utifrån en akademisk tillhörighet förväntas 
innebära och säkerställa en viss kravnivå: klinisk erfarenhet, specialistut-
bildning, magisterkompetens, pedagogisk utbildning och erfarenhet samt 
administrativ erfarenhet. Vilka krav som kan och kommer att ställas på ersät-
taren i klinisk verksamhet undrar Stina över, hennes avslutande ord får också 
sätta punkt för resultatet i detta kapitel:  

… men… ja vi får väl se… det är förutsättningarna just nu… 

Summering 
När lärarna talar om de utbildningskontexter de är en del av används tolk-
ningsrepertoarens varianter av gapet som resurser och det i samhället etable-
rade talet om kunskapers nytta, samverkan och lärande. Lärosätets verksam-
het innehåller ett teori-teori-gap eftersom det finns ett behov att integrera 
teoretiska kurser med varandra och studenten är sin egen länk. Utifrån vad 
verksamhetsförlagd utbildning är, blir den akademiförlagda utbildningen 
mer overklig och i avsaknad av en möjlig helhet. Lärosätets del av utbild-
ningen ska skapa helhet, fokusera kunskapers nytta och motverka förvirring 
och struktur för handlande. Rätt kunskap och vetande i form av verktyg och 
en bas ska ge den rätta och goda förberedelsen för verkligheten ”där ute”. 
Lärosätets verksamhet formuleras som mål och vad som är önskvärt, inte 
som något verkligt. Verksamhetsförlagd utbildning är ”efter” teorin, men är 
den plats där helhet kan påvisas och kunskapers nytta omsättas, tillämpas 
och integreras, såväl i dag som för och i framtiden. Klinisk verksamhet är 
verkligheten, det är där det sker något, skapas, uttrycks, fås, görs, man ska 
kunna se, handla, uppleva, erfara och själv bli en del av det verkliga, där ute. 
Det är ett perspektiv i linje med en traditionell förståelse av praktik. 

Berättelsen om hjälten innehåller både framgång, balans, bakslag och 
motstånd. I det här kapitlet har vi mött den kompasslösa vägvisaren, den 
ensamma samarbetaren och den bristfälliga kunskapsbäraren. Här visas vilka 
kategorier och kategoriseringar som förknippas med eller bygger upp lära-
rens subjektspositioner. Här synliggörs också de olika ideologiska dilemman 
som läraren kan behöva bedöma, balansera och hantera.  
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Vägvisaren är en tillgång, hon behövs och har en avgörande roll i att säkra 
högskolemässighet i verksamhetsförlagd utbildning. Hon är aktiv, drivande, 
öppen, ansvarstagande, tydlig, stödjande och hjälpande. Hon är framtidsin-
riktad och är beredd att erbjuda varierande förmågor utifrån efterfrågan. Hon 
kan identifiera vägar framåt, möjliggöra, utveckla, förändra och etablera 
utifrån behov. Vägvisaren behöver hålla sig i rörelse, vara medveten om sin 
omgivning, ha tålamod och ha förståelse för att utveckling kan ta tid. Hon 
behöver ha en egen kompass i form av bekräftelse, stöd, eget lärande och 
uppleva att hon är inom räckhåll för dem hon ska guida. Med kompassen är 
hon trygg och kompetent, utan den riskerar hon att uppleva maktlöshet och 
uppgivenhet, bli stillastående och därmed betydelselös. De ideologiska di-
lemman vägvisaren brottas med är att undsätta eller utmana, ge frihet eller 
styra, att vara en individ eller tillhöra ett eller flera kollektiv, vara en auktori-
tet eller vara jämlik samt behöva välja mellan att tänka eller göra. 

Samarbetaren behöver en egen samhörighet, stöd, nätverk och legitimitet. 
När hon är väntad och önskad kan hon inta sin subjektsposition. Hon är ak-
tiv, kompetent, kreativ och självstyrande. Men samarbetaren har ett ensamt 
ansvar för sin position. Hon behöver vara stark och kunna kämpa för sin rätt 
att existera för att kunna erhålla rätten att inta sin subjektsposition. Hon be-
höver vara disciplinerad och ha en organisatorisk och kollektiv tillhörighet 
med andra som är villiga att samarbeta med henne. Om samarbetaren är 
oväntad, oplanerad och i avsaknad av en gemensam plats för samarbetet 
riskerar hon att möta hinder och själv delas, bli utelåst, hemlös, inlåst eller 
osynlig. Om hon inte är erkänd, trygg, företagsam och kreativ riskerar hon 
att bli en ensam samarbetare. Ett ständigt dilemma är att vara en individ i 
form av ett självstyrande subjekt och samtidigt vara en del av ett eller flera 
kollektiv. Hon behöver också hantera när och hur hon styrs eller ges frihet 
och om hon ska förstå sig som utmanad eller i behov av att bli undsatt. 

Kunskapsbäraren har en erkänd och uppskattad akademisk kompetens och 
en stabil grund att stå på. Hon kan stödja studenter i deras akademiska ut-
veckling, bedöma värdet av utbildning och driva sin egen utveckling framåt. 
Kunskapsbäraren är trovärdig och har bland annat interpersonell kompetens, 
kan kommunicera, är distanserad till sin egen funktion, självsäker och flexi-
bel. Hon uppskattas som kunskapsbärare av andra och är både pedagog, ut-
vecklare, mentor, ledare, innovatör, administratör, rekryterare, förhandlare 
och utvärderare. När kunskapsbäraren saknar tid och inte hinner prioritera, 
prestera, avsluta, hitta rätt plats och rätt tid ställs hon inför utmaningen att 
förstå sig själv som kompetent eller bristfällig. Hennes brister består bland 
annat av att vara oförberedd, okunnig eller ha en otillräcklig självkänsla. I 
pendlingen mellan att vara kompetent och bristfällig resulterar så ett kompe-
tent beteende i att hon ifrågasätter sin egen trovärdighet och kompetens. När 
hon av andra kategoriseras som bristfälligt trovärdig och kompetent försöker 
hon ändå vara kompetent genom att försöka fortsätta att samverka. I katego-
rin som bristfällig behöver hon stöd och mer vetande. Detta ska öka möjlig-
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heten att av både sig själv och andra bedömas som en legitim kunskapsbä-
rare och därmed fullt ut kunna inta eller återerövra subjektspositionen som 
kunskapsbärare. 

Den kliniska adjunkten har varit verksam runt om i världen under några 
decennier sedan 80-talet i Storbritannien och från slutet av 90-talet inom 
många sjuksköterskeutbildningar i Sverige. I början av 2000-talet börjar 
lärarfunktionen att ifrågasättas både internationellt och nationellt. Läraren 
kategoriseras i kunskapsekonomiska termer som en vara som inte är så lätt 
att sälja längre. Kanske kan det förstås som att hjälten inte fyller den funkt-
ion det var tänkt, att hon som modell har gått ur mode eller helt enkelt inte 
fyller något behov längre? Oavsett så är det, i Sverige, ekonomiska och or-
ganisatoriska argument som används för att inte inrätta fler tjänster och inte 
tillsätta lediga tjänster. Klinisk verksamhet antas också besitta en ”pedago-
gisk medvetenhet” vilket innebär att den kliniska adjunktens kompetens och 
trovärdighet ifrågasätts, hon kategoriseras alltmer som en bristande kun-
skapsbärare, en icke behövd vägvisare eller samarbetare. Istället ska hon 
främst rekryteras från klinisk verksamhet och i sin funktion vara en praktiker 
med ett tillfälligt uppdrag istället för en permanent funktion.  

I följande kapitel förs en avslutande diskussion utifrån avhandlingens 
syfte och frågeställningar med fokus på styrning.  
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7. Dimmornas bro 

Valet av kontextualisering, teoretiska och analytiska utgångspunkter har haft 
konsekvenser för hur denna avhandling tagit form och det resultat som i 
detta kapitel kan diskuteras. Jag hade kunnat visa på andra intressanta 
aspekter gällande kliniska adjunkter om jag till exempel använt Bourdieus 
fältteori eller habitusbegrepp. Det hade troligtvis möjliggjort en ökad förstå-
else för valet att inta lärarfunktionen klinisk adjunkt, något som inte diskute-
ras i denna avhandling. Användandet av en teoretisk referensram som exem-
pelvis sociokulturellt lärande hade på ett annat sätt än som här varit möjligt 
kunnat belysa lärarnas eget lärande och olika stadier av deltagande i olika 
praktikgemenskaper. Kritik mot ett Foucauldianskt maktperspektiv framförs 
ibland i termer av en avsaknad av normativa kriterier och utgångspunkter.580 
I mitt perspektiv är det istället en poäng med denna diskursanalytiska studie. 
Att studera hur villkoren för en lärarfunktion och utbildningskontexter kon-
strueras och iscensätts innebär att vi kritiskt kan granska och därmed disku-
tera den akademiska utbildningens innehåll och dess möjliga utfall. Att ana-
lysera makt och kunskap i denna avhandling innebär inte att söka vem som 
har makt eller inte, fokus är att kritiskt granska utifrån vilka villkor kunskap 
produceras och kunskap producerar makt. Sammantaget möjliggör det att 
inte bara på ett abstrakt plan beskriva diskursiva formationer utan även syn-
liggöra hur de iscensätts i form av tolkningsrepertoarer, subjektspositioner 
och ideologiska dilemman i kontextuella och situerade verkligheter i olika 
sociala praktiker.  

Att analysera styrning har i denna avhandling inneburit att bland annat be-
lysa utifrån vilka betingelser kliniska adjunkter blivit möjliga och på vilka 
villkor, vilka sociala praktiker som utesluts eller framhålls, hur och varför 
något sägs och hur det i sin tur syftar till att kunna bidra till att forma framti-
den. Avhandlingens metaforiska titel Dimmornas bro symboliserar flera 
olika former av dimmighet och broar. Dels är det själva teori-praktik-gapet, 
dels är det i form av lärarnas subjektspositioner och dilemman, men det är 
även en styrning genom otillräcklighet och en ovisshet när det gäller både 
problemens och lärarnas konstruktion, funktion, aktualitet, villkor och fram-
tid. I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet främst utifrån forsknings-
frågan om hur lärarfunktionen styrs, upprätthålls och utmanas (fråga fyra). I 

                               
580 Nancy Fraser, Unruly Practices. Power, discourse and gender in contemporary social 
theory. (Polity Press: Cambridge, 1989). 
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min diskussion om kliniska adjunkter och styrning börjar jag med att åter-
knyta till den kontext som avhandlingen placerades i inledningsvis. 

Talet om en kunskapsekonomi i utbildning och 
forskning 
Talet om kunskapens nytta och samverkan som utifrån analyserna dominerar 
som retoriska resurser inom tolkningsrepertoaren, subjektspositionerna och 
lärarnas ideologiska dilemman kan förstås som effektiva medel inom en 
mängd olika diskurser från den utbildningspolitiska arenan och vetenskaps-
samhället. Kanske är talet om en kunskapsekonomi en början på en ny meta-
berättelse? Lärande kan då förstås som en medföljande berättelse som möj-
liggörs utifrån ett fokus på kunskapens nytta och samverkan. Oavsett detta, 
så är kunskapsekonomin en diskursiv formation som även karaktäriserar och 
karaktäriseras av talet om globalisering, vilken associeras med ett gränsöver-
skridande mellan länder, omfördelning av kapital och privatisering581. Ut-
bildning och forskning ska kunna lösa nästan alla samhällsproblem.582 Läro-
säten är massuniversitet eller kunskapsfabriker i kunskapssamhället, en ef-
fekt av globaliseringen.583 Denna globala kunskapsbaserade ekonomi om-
skapar villkoren för akademiska institutioner då samverkan med marknaden 
är central. Samverkan, både informellt mellan individer och formellt mellan 
organisationer, är också den senaste trenden inom ledning och organisering 
av hälso- och sjukvård.584 Ett annat exempel är utvecklandet av distansut-
bildning som ska bidra till livslångt lärande, gynna samarbete mellan utbild-
ning och näringsliv, öka antalet verksamhetsförlagda utbildningsplatser samt 
”förbereda studenterna för sin professionella roll i det 21:a århundradet.”585 
Biopolitisk styrning konstruerar och efterfrågar självständiga subjekt och 

                               
581 Manuel Castells, The information age: Economy, society, and culture: Vol. 3. End of mil-
lennium. (Oxford: Blakwell, 1998); Cervero et al. (2001); Rose (1999); Mats Benner, Kun-
skapsnation i kris? (Nya Doxa: Stockholm, 2009:23-ff).  
582 Maria Lindh & Johan Sundeen, Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1 – Den 
svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid. Vetenskap för profession, Rapport nr 15, 
2010. (Borås Högskola: Borås, 2010:10). 
583 Amela Dzin, Kunskapssyner och kunskapens vyer. Om kunskapssamhällets effektivisering-
ar och universitetets själ, med exempel från Karlstad universitet. Karlstad University Studies 
2009:14. (Universitetstryckeriet: Karlstad, 2009:5-6); Annika Bergviken Rensfeldt, ”Opening
Higher Education” Discursive transformations of distance and higher education government. 
Gothenburg Studies in Educational Sciences 300. Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göte-
borgs Universitet: Göteborg, 2010:113-ff). 
584 Johan Berlin & Gustaf Kastberg. Styrning av hälso- och sjukvård. Liber: Malmö, 2011:25-
ff). Tidigare trender har varit planering - från 1960- och 1970-talet, decentralisering från 
mitten av 1980-talet och från början av 1990-talet fokuserades marknadsanpassning medan 
samverkan har betonats alltmer sedan slutet av 1990-talet och början av 2000-talet (s.18-ff). 
585 Ingeborg Amnéus, Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor. 
Återrapportering av ett regeringsuppdrag. (Högskoleverket: Stockholm, 2010:71). 
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distansutbildning är ett styrningsverktyg utifrån politiska intentioner och 
ideal om öppenhet.586  

När Mats Benner skriver om relationen mellan forskning och samhälle, 
under 90-talet, påtalar han att forskarsamhällets autonoma ställning har upp-
hört. Politisk styrning har i reformer utgått ifrån att akademiska institutioner 
och system inte förmått anpassa sig i tillräcklig utsträckning utifrån nya eko-
nomiska, sociala och politiska villkor.587 Utbildningspolitikens mål och syf-
ten riskerar att utifrån en rådande globaliseringsdiskurs främja utbildning 
som en träning av specifika professionella färdigheter.588 Diskursen präglas 
av ett tal om att bygga relationer som tillhandahåller eller konsumerar ut-
bildning och stödjer därmed inte utvecklandet av intellektuella och kritiska 
förmågor.589 Det finns således en spänning mellan forskning och utbildning. 
Forskning är en modern kunskapsproduktion och önskade former för sam-
verkan och tillgång eller utfall av ekonomiska medel är inte alltid de samma 
för forskning respektive utbildning.590 Kunskap ska vara användbar och 
samhällsnyttig, att bygga nätverk syftar till att betona andra former för styr-
ning än tidigare; kunskap är ett ekonomiskt medel.591 Samarbete är både ett 
medel och ett mål då "högre utbildning och forskning ska stärkas”592. Till-
lämpad forskning är central i den politiska debatten om framtidens forsk-
ningspolitik. Retoriken fokuserar kunskap och vetenskap som de verktyg 
som behövs för det självklara målet att bygga Sverige som en ”konkurrens-
kraftig och framgångsrik forskningsproducent”.593 Ett exempel är den högak-
tuella reformeringen av yrkesutbildningar i bland annat Sverige och Finland. 
Samma honnörsord traderas: ”yrkeshögskolornas uppgift ska även i fortsätt-
ningen vara att ge utbildning med nära anknytning till arbetslivet och tilläm-
pad forskning som stödjer regional utveckling”594. Högskoleverkets utvärde-

                               
586 Bergviken Rensfeldt (2010:123). 
587 Mats Benner, Kontrovers och konsensus. Vetenskap och politik i svenskt 1990-tal. (Nya 
Doxa: Nora, 2001:232). 
588 Ingrid Unemar Öst, Kampen om den högre utbildningens syfte och mål. En studie av 
svensk utbildningspolitik. Örebro Studies in Education 27. (Örebro Universitet: Örebro, 
2009). 
589 Ibid.  
590 Benner (2009:41); Dan Tedenljung. Anspråk på utbildningsforskning, villkor för externa 
projektbidrag. Örebro Studies in Education 31, (Örebro Universitet: Örebro, 2011:192-ff). 
591 Benner (2009:17); Tedenljung (2011:192-ff). 
592 Högskoleverket, Universiteten i Asien stärker sina samarbeten. Nyhetsbrev: Internationellt 
om högskolan, Nr 37/2010 – 10 december (Högskoleverket: Stockholm 2010d); Högskolever-
ket, Lärosäten i samarbete. Högskolans omvärld, Nr 18, 7 december 2010 (Högskoleverket: 
Stockholm, 2010c). 
593 Jan Björklund, Svensk forskningspolitik måste våga satsa på spets. (Dagens Nyheter, 17 
december, 2010), se även Regeringskansliet, Forskning formar framtiden. (Regeringskansliet, 
Stockholm, 2010). 
594 Högskoleverket, Ny finansiering och nya examina för de finska yrkeshögskolorna. Nyhets-
brev: Internationellt om högskolan, Nr 38/2010–17 december 2010 (Högskoleverket: Stock-
holm, 2010a); Högskoleverket, Yh-utredning om utbildning av piloter. Högskolans omvärld, 
Nr 17, 24 november 2010 (Högskoleverket: Stockholm, 2010b).  
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ringar och bedömningar av utbildningars resultat och anställdas kompetens 
såväl som statligt grundande av forskningsanslag utifrån utbildningsinstitut-
ioners förmåga att samverka med omgivande samhälle är exempel på tekni-
ker som syftar till att forma såväl önskvärda kollektiv som individer. Dessa 
tekniker, varigenom övervakning och kontroll och därmed styrning kan ske, 
för befolkningens såväl som individens bästa, sanktioneras av det som är det 
sanna vetandet om något, det rätta, det nyttiga, det moderna, det goda och 
det moraliskt riktiga.  

Högskolemässighet kan förstås som en dominerande diskursiv formation 
som är under granskning i denna avhandling. Specifika faktorer är satta i 
spel och tävlar sinsemellan utifrån det som formuleras som verkligt, funge-
rande, självklart och förnuftigt, här i form av en högskolemässig utbildning 
rymmande kompetenta, flexibla, moraliska och samarbetande lärarsubjekt. 
Dessa lärare syftar till att skapa en modern, framtidsinriktad och effektiv 
sjuksköterskeutbildning utifrån hur och vad som betraktas som sann, rätt, 
aktuell och effektiv kunskap i utbildning och forskning. Otillräckligheten 
installeras som en styrningsteknologi, i form av en styrningsmentalitet som 
ska få subjektet att producera mer högskolemässighet och ta ansvar för att 
uppnå statens intentioner. Då Högskoleverket undviker en definition av hög-
skolemässighet595 fungerar styrningen genom att högskolemässighet blir 
rörligt och omsätts allt mer effektivt i diskursen utifrån såväl institutioners 
och individers eget ansvar och strävan att uppnå det som förstås som målet 
för styrningen. Överförbarheten av styrning596 fungerar för dessa lärare ge-
nom bekännelsen om otillräcklighet som maktteknik och självstyrande tek-
nik och aktualiserar olika önskvärda och möjliga subjektspositioner och di-
lemman inom rådande diskursiva ramar. Detta resultat öppnar upp för hur en 
social praktik konstituerar olika former av subjekt, hur subjekt etiketteras 
och organiseras samt vilka självstyrande beteenden som sätts i spel, med 
andra ord en maktpraktik597.  

Det finns mångt och mycket som det inte talas om inom diskursen om 
akademisering och högskolemässighet. Högskolemässighet symboliserar det 
vetande som värderas, sorteras och upphöjs till sanning598. Det utesluter an-
nat vetande som oviktigt eller ogiltigt. Det som utgör en motmakt och därför 
ett möjligt hot mot diskursens gränser och etablerade status marginaliseras 
eller försänks i tystnad. Exempel på detta är skråväsendets lärande- och kun-
skapstraditioner, validering av kunskap, tyst kunskap, vad som utgör kompe-
tens och kunskap hos kliniskt verksamma, hälso- och sjukvårdens organisat-
ioner och kulturer, aktuell samhällssituation i relation till vilka som söker 
vård och vilken vård som kan erbjudas och under vilka villkor, lärosätens 

                               
595 Högskoleverket (2001:66). 
596 Foucault (1971/1993); Rose (1999); Foucault (1994:326-ff). 
597 Beronius (1991:109). 
598 Foucault (1971/1993:7-ff; 16-ff). 
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kulturer, traditioner, förutsättningar, villkor och professionsutbildningarnas 
innehåll och kvalitet i det etablerade kunskapsekonomiska perspektivet samt 
olika pedagogiska modeller som mästarlära eller problembaserat lärande. 
Samverkan utifrån det akademiska idealet utesluter detta, helhet definieras 
utifrån teorins etablerade status och den för samhället nyttiga och effektiva 
vetenskapliga kunskapen. 

Tolkningsrepertoaren om ett gap mellan teori och 
praktik 
Dimmornas bro i form av ett teori- praktik gap inom sjuksköterskeutbildning 
börjar ta form under 70-talet och framåt. Från att ha varit en språkligt och 
organisatoriskt installerad problematisk social praktik tar det sin boning i 
lärares kroppar och formuleras som det egna kognitiva och moraliska pro-
blemet. Samverkan är något centralt då teori och praktik ska integreras och 
utbildningen forskningsanknytas. Vetenskaplig kunskap är normen och prak-
tiska problem är de påtagliga och därför viktiga problem som ska åtgärdas 
med tillämpandet av teori och evidensbaserad kunskap. Integrering, samver-
kan, kvalitet, evidens och helhetssyn är diskursivt effektiva retoriska resurser 
i debatten om behovet av en högskolemässig utbildning. Klyftan omtalas 
metaforiskt som skilda världar och den kliniska adjunkten är den resurs som 
har kompetens att ta sig mellan och verka i dessa båda världar. Teori och 
praktik existerar i kraft av varandra och blir en nödvändig förutsättning för 
varandra samtidigt som de splittras i en explosion av olika former. Här är det 
gapet och den kliniska utbildningen som representerar problemen och kli-
niska adjunkter är den lösning som behövs för att kontrollera teoretiskt och 
praktiskt rum för lärande. Diskursivt styrande krafter i denna riktning utgörs 
av högskoleverket, genomförda politiska reformer och forskare. Det sker en 
förskjutning från utbildningsystemet till individen i en styrning utifrån 
självrannsakan och disciplinering. Kliniska adjunkter är konstruerade för att 
lösa problemet med att kvalitetssäkra såväl sig själva som verksamhetsför-
lagd utbildning och skapa en enhetlig och hel utbildning. Livslångt lärande 
som teknologi och reflektion som teknik är resurser för styrning om var, hur 
och när den rätta kunskapen ska och kan användas. 

Tolkningsrepertoaren om ett gap mellan teori och praktik kan förstås som 
en större berättelse som möjliggör och är beroende av mindre berättelser599. I 
kapitel fem visas hur tolkningsrepertoaren iscensätts, reproduceras och till 
viss del ifrågasätts utifrån de mindre berättelserna gapet som brist på rätt 
vetande och kunskap respektive gapet som ett utbildningspolitiskt arv. Gapet 
som utbildningspolitiskt arv utgörs av att bristen på samarbete mellan lärosä-

                               
599 Liedman (1997/2010:50-ff). 
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ten och hälso- och sjukvårdens verksamheter förklarar de långvarigt proble-
matiska, svaga och konfliktfyllda relationerna. Här är avgörandet av skuld-
frågan central, avnämare och utbildningsinstanser söker förklaringar hos 
andra än den egna organisationen och dess professionella kollektiv. Lös-
ningen är att samarbeta utifrån en akademiskt ideal, där teorins status ska 
öka statusen på verksamhetsförlagd utbildning och för själva yrket. Här är 
klinisk adjunkt som en hybrid funktion en god lösning i debatten om behovet 
av samarbete och strävan att förbättra praktikens status. Genom att organi-
sera verkligheten och strukturera tänkandet ska gapet åtgärdas. Detta sker i 
form av att installera praktiska rum för lärande, olika pedagogiska modeller, 
tekniska hjälpmedel, evidensrörelsen och livslångt lärande som teknologi, 
vilket uppmuntrar självstyrt lärande i form av exempelvis reflektion. Mo-
dellerna och teknikerna förstärker åtskiljandet av kunskapsformer och batte-
riet av åtgärder leder istället till en permanent installation av gapet, men i 
fler varianter än tidigare.  

Klinisk verksamhet är verkligheten och kanske är det därför den är så vik-
tig? För det är ju där det sker något, skapas, uttrycks, fås och görs. Det är där 
man förväntas kunna se, handla, uppleva, erfara och själv bli en del av det 
verkliga, där ute. Det är ett perspektiv i linje med den diskursivt etablerade 
traditionella förståelse av praktik600. När kliniken etablerades var det tvär-
tom, då var det en medvetet avskild konstruerad verksamhet som skulle ge-
nerera kunskap. Det skulle vara ett medel för att kunna iscensätta, karaktäri-
sera, kontrollera och förutsäga verkligheten och vad som därmed skulle för-
stås som sant och rimligt.601 I texten Vansinnets historia visas hur vansinnet 
kommit att definieras som något motsatt till förnuft för att sanktionera vad 
som är normalt eller inte. Förgivet tagen kunskap är ett medel för att utöva 
makt och kontroll över de människor som är nödvändiga att definiera och 
kontrollera i termer av vad som är normalt/onormalt eller mora-
liskt/omoraliskt. Diskursen om den själsligt sjuke, där fängelse och våld 
ersatts med övervakning och moraliska föreskrifter, utgår ifrån diskursen om 
de oförnuftiga som avskilts från övriga i samhället, vilket Foucault kallar 
den stora inspärrningen. Kunskap legitimerar på detta sätt att en viss kategori 
människor konstrueras som objekt för klinisk och vetenskaplig verksamhet. 
Utifrån vetenskaplig och modern kunskap framhålls en framtidsinriktad och 
förnuftig syn på vansinnets orsaker, hur det ska definieras och behandlas: 
makt och vetande förbinds med varandra.602  

I texterna Övervakning och Straff samt Klinikens födelse visar Foucault 
hur inte bara vårt tänkande och uppfattningar om själen inordnas i samhälle-
liga system, det gäller också viljan att hantera och kontrollera människors 

                               
600 Ex. Gustavsson (2000; 2002). 
601 Michel Foucault, Klinikkens Fødsel. (Hans Reitzels Forlag: København, 1963/ 
2000:18;59). 
602 Foucault (1972/2002); Foucault (1971/1993); Foucault (1973/1983). 



 171

kroppar; biomakt/biopolitik.603 I Sexualitetens historia, del 1, Viljan att veta, 
visar Foucault hur maktmekanismer i relation till individen inte bara utveck-
lats inom vetenskapen och samhälleliga institutioner, exempelvis vetenskap-
ens talordningar och konstruktionen av fängelser och sjukhus, det gäller även 
sexualiteten. I syfte att forma den moderna människan förenas den styrande 
makten med biomakt och yttrar sig exempelvis genom reglering och kontrol-
ler avseende hygien (och rashygien), livslängd och grad av hälsa.604 Skapan-
det av sjukhus med placerandet, ibland även fastlåsandet, av patientens fy-
siska kropp i en säng för övervakning och kontroll, kan liknas vid inspärran-
det och kontroll av själen i skapandet av sinnessjukhusen och fängelserna. 
Själ och kropp görs så observerbara för kliniska studier. Det kliniska är här 
en vetenskapligt konstruerad och sanktionerad verksamhet för att bygga mer 
vetande i syfte att kunna definiera, övervaka, kontrollera och förutspå. Klini-
kerna skapas som den plats där kunskap utvecklas och subjekt konstrueras 
som patienter i syfte att kontrollera själar eller kroppar utifrån ett visst ve-
tande.605 Det är ”i talet som makt och vetande kopplas samman”.606 

Med tiden har kliniken istället, i denna kontext, blivit den sanna och verk-
liga verkligheten. Genom makt och vetande identifieras, kontrolleras och 
iscensätts verklighetens önskade nu och framtid. Men här är det istället makt 
och vetande i termer av högskolemässighet, en akademiseringsprocess, evi-
dens, helhet och nytta. Det är det som förväntas karaktärisera akademiför-
lagd utbildning och med integrering och önskad utveckling känneteckna 
verksamhetsförlagd utbildning, klinisk verksamhet och de kliniskt verk-
samma.  

När gapet fick en kropp 
I avhandlingen visas hur den kliniska adjunkten möjliggörs och efterfrågas 
utifrån en ide´ om styrning, konstruerad och grundad i ett ideologiskt tal om 
kunskap utifrån en antik idéhistorisk tradition. Detta är i linje med Liedmans 
centrala utgångspunkt i beskrivningen av modernitetens historia: ”historien 
och inte minst idéhistorien är oavlåtligen närvarande i våra samtidsbetraktel-
ser och våra föreställningar och prognoser om framtiden.”607 Den kliniska 
adjunkten möjliggörs som den ultimata och avgörande lösningen på ett 
mycket gammalt och vanligtvis förgivet taget existerande problem mellan 
olika former av kunskap: gapet mellan teori och praktik. Det finns även en 
utbredd föreställning om ett gap eller en klyfta och en strävan efter att olika 
kunskapsformer ska integreras, länkas, förenas eller gjutas samman inom 
                               
603 Foucault (1974/ 1998:35;162). 
604 Foucault (1976/2009). 
605 Foucault (1963/ 2000:18;59). 
606 Foucault (1976/2009:110).  
607 Liedman (1997/2010: 20). 
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exempelvis lärarutbildning608, socionomutbildning609 och arkitekt och ingen-
jörsutbildning610. Att i sin yrkesverksamhet fortsätta med dessa strävanden är 
centralt för många yrkesgrupper i resultatinriktade verksamheter, exempelvis 
tandläkare, läkare, sjuksköterskor, socionomer, poliser, ingenjörer, advoka-
ter, arkitekter, officerare och lärare611.  

Förutom de diskursiva skiften som över tid etablerar gapet mellan teori 
och praktik (kapitel fyra) så visas i avhandlingen på ännu ett diskursivt 
skifte: när gapet fick en kropp - i skepnad av kliniska adjunkter. Utgångs-
punkten för behovet av kliniska adjunkter utgår ifrån idén om behovet av att 
samverka för ett helhetsperspektiv och att klinisk verksamhet är den verklig-
het där studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdsverksam-
heter bedriver praktik. Den kliniska adjunkten är den första yrkeskategori 
och subjekt som, i raden av pedagogiska modeller inom svensk sjuksköters-
keutbildning, konstrueras i syfte att integrera kunskapsformer och initiera, 
implementera och utveckla evidensbaserad kunskap. 

Utifrån tolkningsrepertoaren om ett gap och dess medföljande berättelser 
konstrueras vägvisarens, samarbetarens och kunskapsbärarens vardag utifrån 
samverkan för och ett iscensättande av en högskolemässig verksamhetsför-
lagd utbildning inom klinisk verksamhet. Teori är av tradition och logik nå-
got självklart överordnat och styrande. Utifrån det som förväntas vara ett fast 
och orubbligt teoretiskt brofäste kan olika handlingar rättfärdigas eller un-
derkännas. Denna logik är möjlig att kopiera från en institutionell verksam-
het till en annan. Såväl vägvisaren, samarbetaren som kunskapsbäraren ska 
genom ett självreglerat styrande synliggöra sin kompetens och nå målet ge-
nom att bygga och själv utgöra olika sorteras broar till klinisk verksamhet 
och därmed hjälpa klinisk verksamhet att få del av det inom den egna logi-
kens eftersträvansvärda: att kunna tänka och tänka rätt. Praktik konstrueras 
indirekt utifrån teori och det praktiska brofästet blir till största del synligt 

                               
608 Ex. Agneta Bronäs & Staffan Selander (red): Verklighet, verklighet. Teori och praktik i 
lärarutbildning. (Norstedts: Stockholm, 2006); Fred Korthagen & T, Wubbels, Learning from 
practice. I F. Korthagen (red): Linking practice and theory. The pedagogy of realistic teacher 
education. (Mahwah, N.J.:L. Erlbaum Associates, 2001); Henrik Hegender, Lärarutbildning-
ars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning. Pedagogisk forskning i Sverige, 12/3, 
2007:194-207; Ulf Lundström, Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och yrkesut-
veckling vid millennieskiftet. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete, nr 14. (Institutionen för 
barn- och ungdomspedagogik, Umeå Universitet: Umeå, 2007); Anita Eriksson, Om teori och 
praktik i lärarutbildning. Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborgs Universitet: Göte-
borg, 2009). 
609 Ex. Kerstin Johansson & Eva Johnsson, Att förena teori och praktik i socionomutbildning. 
Rapportserie i socialt arbete, No 003, 2009. (Institutionen för vårdvetenskap och socialt ar-
bete, Växjö Universitet: Växjö). 
610 Göran Fransson, Teori och praktik i yrke och utbildning. Komparativa studier med arkitek-
ter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare. Stockholm Library of Curriculum Studies. Vol. 
13. (HLS Förlag: Stockholm, 2003). 
611 Ex. Fransson (2003; 2006); Jonnergård et al (2008); Staffan Nilsson, From higher educa-
tion to professional practice. (Department of Behavioural Sciences and Learning; Linköpings 
Universitet: Linköping, 2007); Eriksson (2009); Fransson & Jonnergård (2009).  
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genom det som inte uttalas. Klinisk verksamhet respektive lärosäten kan 
kategoriseras som både passiva och aktiva kollektiv. Klinisk verksamhet och 
lärosäten är passiva då de är ointresserade, de är mer aktiva då de genom 
olika former av motstånd inte erkänner lärarens legitimitet i den egna kon-
texten. I diskursen om akademisering och högskolemässighet utgör klinisk 
verksamhet en motmakt till teorins dominerande status utifrån att utgöra 
eller känna till en verklig verklighet och vad som fungerar eller är användbar 
kunskap. Lärosäten reproducerar den egna legitimiteten och auktoriteten 
utifrån det självklara att teori är något giltigt i sig vilket också legitimerar 
den egna verksamheten. Verkligheten utanför kan beskrivas och förklaras 
med teori och teori genererar de kunskaper och den utveckling som tar oss in 
i framtiden. 

Inrättandet av kliniska adjunkter blir en del av de efterfrågade nya lös-
ningarna som behövs, det blir ett instrument och uttryck för styrning utifrån 
en styrningsmentalitet som bygger på den rådande akademiska diskursen. 
Klinisk verksamhet/verksamhetsförlagd utbildning/praktik/att göra dvs. pro-
blemet förväntas på detta sätt kunna kontrolleras och hanteras. Den kliniska 
adjunkten som en modern kunskapsmäklare612, är den hjälte som behövs. 
Hon är svaret på behovet av helhet och utvecklandet av det rätta lärandet, 
den rätta kunskapen och dess nytta.  

Genom samverkan ska läraren utifrån olika subjektspositioner skapa nå-
got nytt eller annorlunda vilket också är det som ska hjälpa henne själv att 
först identifiera sin funktion och plats för att därefter inta platsen. Detta ska 
ske i en verklighet, men ändå på ett metafysiskt plan, utifrån att organisera 
verkligheten och strukturera tänkandet med analytiska kognitiva tekniker 
eftersom den enade värld hon ska skapa ännu inte är synlig. Läraren är den 
som med sitt sinne och sin kropp ska lösa upp gapet då hon behövs för att 
förverkliga ett sammanfogande och utbyte av kunskapsformer. Nyttan av 
kunskaper är i fokus och målet är paradoxalt nog att både skapa och behålla 
en existerande verklig helhet. Genom efterfrågandet av och inrättandet av 
denna lärarfunktion är konstruktionen av en disciplineringsapparat som bör-
jat med reformer förkroppsligad, ett exempel på den förfinade och utveck-
lade pedagogiska idén att lösa problemet med klinisk utbildning. 

Lärarfunktionen är konstruerad för att överbrygga gapet och då svårighet-
er visar sig fokuseras istället lärarens egen kompetens och trovärdighet i 
syfte att hitta en lösning på det problemet. Själva lärarkonstruktionen betrak-
tas inte som omöjlig eller utopisk. Hon ska inte bara sammanfoga olika kun-
skaper utan dessutom överföra egna förmågor mellan verksamheter. Det den 
egna kroppen genom gapet har kommit att performativt symbolisera och 
manifestera ska inte bara ske, det ska också utvecklas, förfinas och demon-
streras. Graden av självstyrande förmåga ska bekännas och bedömas av 
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andra. De tekniker som ska garantera trovärdighet är de samma som lärarens 
funktion är konstruerad att åtgärda.  

Subjektifieringen av kunskapsformer har trots eller kanske med hjälp av 
den diskursiva formeringen av kunskap som en vara613, flyttat in i kroppen i 
form av självrannsakan. I skilda subjektspositioner försöker läraren ta vara 
på möjligheter och anta utmaningar i termer av svårigheter. Hon ses som en 
självklarhet och de svårigheter hon kan möta ska omsättas utifrån det egna 
ansvaret. I brist på legitimitet i form av acceptans eller en tydligt formulerad 
funktion, tid och plats eller tillhörighet försöker hon subjektivera sig som 
meningsfull utifrån den egna förståelsen av uppdraget, sig själv som ett verk-
tyg och rådande tolkningsrepertoar som både resurs och mål. Detta självsty-
rande beteende innebär en ständig värdering av den egna förmågan. Hon ska 
kunna analysera omgivningens behov och möta behoven genom att visa på 
den egna nyttan för samverkan och de personliga kvalifikationerna trovär-
dighet och kompetens. Otillräcklighet som styrande teknik opererar genom 
subjektets självrannsakan. Genom granskning av möjlig kollektiv tillhörighet 
och de egna förmågorna övervakar subjektet sig själv. Självrannsakan upp-
muntras och sätts i spel då trovärdighet och kompetens i skilda subjektsposit-
ioner sätts på spel. Detta tvingar henne till självrannsakan, en självrannsakan 
som också ska kunna uppfattas och bedömas av andra. Läraren är den indi-
vid som utifrån rådande gränser och hierarkier förväntas förkroppsliga och 
iscensätta sin funktion och vara ett moraliskt, ansvarstagande, handlande och 
samarbetande subjekt. Hon ska ha förmåga att känna sig själv, göra sig själv 
till ett aktivt subjekt med kunskap och förväntas därmed vid rätt tidpunkt 
såväl vilja som välja det rätta. Makt och vetande präglar på detta sätt läraren 
själv som därmed kategoriseras och märks med såväl plats som en egen in-
dividualitet. Det som betraktas som sant tvingas på henne och avkräver er-
kännande, vilket i sin tur blir de karaktäriserande drag som andra kan och 
ska kunna identifiera henne med. Subjektets förmåga till önskvärt självsty-
rande beteende blir den måttstock med vilken det egna moraliska ansvarsta-
gandet, yrkesskickligheten och framgången värderas.  

Dikotomier och dilemman genererar ytterligare dikotomier och dilemman. 
Teori och praktik producerar exempelvis dikotomierna att tänka och att göra, 
inne och ute, synlig och osynlig. Dikotomin teori och praktik möjliggör ex-
empelvis dilemmat att föra ut teori i praktiken eller föra in praktik i teorin, 
som vi sett brobyggaren fokusera på, eller kunskapsbärarens avvägning av 
att vara tillräckligt kompetent eller genom ett kompetent beteende ta ansvar 
för den egna otillräcklighet i syfte att kunna vara trovärdig som kunskapsbä-
rare inför sig själv och andra. En annan dikotomi läraren präglas av är att 
vara självklar eller att behöva kämpa för sin existens. Dikotomierna kan 
producera implicita och explicita dilemman som kan synliggöras med 
forskarkategorisering och hur talet uttrycks och kan förstås i lärarens situe-
                               
613 Liedman (1997/2010:277). 
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rade verklighet och kontext: läraren som individ eller som en del av ett eller 
flera kollektiv, att tänka eller att göra, att styra eller ge frihet och att utmana 
eller undsätta. Men också dilemmat att försöka förstå sig själv som utmanad 
eller i behov av undsättning och att vara i behov av mer styrning eller mer 
frihet. Hennes egen svårighet att subjektivera sig förklaras i linje med gapet 
som utbildningspolitiskt arv eller brist på rätt kunskap och vetande. Identi-
tetslåsningarna blir subjektets eget pedagogiska problem att lösa. Det hon 
ska åtgärda är nu det som karaktäriserar hennes själv. Dikotomierna har i 
form av andra dikotomier och dilemman blivit något som ägs och karaktäri-
serar hjälten själv. 

Otillräcklighet som teknologi för styrning  
I avhandlingen visas att styrningen för att hantera det problematiska gapet 
och klinisk utbildning som ett renoveringsobjekt bygger på relationer mellan 
auktoriteter, nätverk av makt, allmänna och icke offentliga, samt auktorite-
ters handlingar614. Här är det den utbildningspolitiska arenan, vetenskaps-
samhället, de fackligt aktiva och såväl professionella kollektiv som individer 
som utgör dessas relationer. Styrning iscensätts med hjälp av olika tekni-
ker615, här reflektion och integrering som exempel utifrån livslångt lärande 
som teknologi i en ideologiskt grundad diskursiv förståelse och berättelse 
om kunskapens nytta och behovet av samverkan. Gapet är här det som ge-
nom och i diskursen och med hjälp av styrning konstrueras som ett naturligt 
och existerande problem616 som ska lösas med hjälp av den kliniska adjunk-
ten. Denna lösning får stark genomslagskraft internationellt och nationellt då 
lösningens status sanktioneras av väl etablerade för givet tagna antaganden 
om gapet. Det gör att styrningen fungerar eftersom det finns ett behov av en 
lösning och att en lösning erbjuds.617  

Styrningsmentalitet, som förutsätter en frihet på individnivå och att indi-
vider är medskapande i sin egen styrning618, kommer i funktion då veten-
skapssamhället, olika professionella kollektiv och kliniska adjunkter själva 
stärker relationen mellan de handlingar som betraktas som önskvärda och det 
egna ansvaret att handla utifrån detta619. Den styrningsmentalitet som är i 
funktion utgår främst från livslångt lärande och kunskapens nytta som tek-
nologi och olika tekniker för samverkan och lärande. Vetenskapssamhället, 
den utbildningspolitiska arenan, facklig press och nätverk för kliniska ad-

                               
614 Rose (1999:15). 
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617 Ibid. 
618 Foucault (1971/1993); Rose (1999). 
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junkter är exempel på maktteknologier620 satta i spel inom den akademiska 
diskursen. Exempel på självteknologi621 är kliniska adjunkters strävan efter 
att vara ett kompetent lärarsubjekt genom att själv ifrågasätta och bekänna 
sin grad av kompetens och trovärdighet. 

Inom den akademiska och högskolemässiga diskursen utgör tolkningsre-
pertoaren om ett gap en del av den tal-ordning som reglerar vem som kan 
tala, vad som är sant och vilka positioner och platser som används för och i 
talet622. Forskare förhandlar om vilka positioner som ska anses legitima, 
vilken forskning som kan förstås som legitim och sann och vilka av forskar-
nas subjektspositioner som är garant för god forskning. Exempel på språklig 
styrning för kliniska adjunkter är vedertagna och dominerande dikotomier623, 
exempelvis teori- praktik, att tänka – att göra samt inne -ute. Med hjälp av 
dessa dikotomier formas nutiden, önskade beteenden uppmuntras och kon-
trolleras624. Kliniska adjunkter subjektiverar sig så genom valda handlingar 
utifrån en mångfald av auktoriteter, normer, värderingar, mål och syften, 
vilket i avhandlingen visat på olika effekter625 för deras subjektivering, möj-
liga subjektspositioner och hur dessa kan förstås som meningsfulla och lo-
giska. 

I denna avhandling visas en återkommande bild av ett ständigt otillräck-
ligt arbete, då Högskoleverkets granskningsresultat presenteras 2007, retori-
ken är densamma som under 1970, 80- och 90-talet. Handledares akade-
miska kompetens behöver stärkas, verksamhetsförlagd utbildning behöver 
utvecklas ytterligare och avtal mellan landsting, kommuner och andra vård-
givare är bristfälliga. Målet är dock fortfarande att projektet med en modern 
högskolemässig svensk sjuksköterskeutbildning ska lyckas. Men för detta 
krävs att lärarna själva värnar om och upprätthåller det de lyckas åstad-
komma, fortsätter sin strävan och själva subjektiverar sig som de moraliskt 
ansvarsfulla och kompetenta lärare som fortfarande ändå saknas.  

Lärarfunktionen möjliggörs genom talet om ett oönskat problematiskt till-
stånd mellan akademi/teori/vetande/vetenskap och klinisk verksam-
het/praktik/ handling/yrkeskunnande, vilket avskilt och legitimerat klinisk 
utbildning som det objekt som behöver renoveras utifrån ny teknik och ve-
tenskaplig rationell logik. Det rätta vetande är att veta när och vad som är 
förnuftigt, normalt, önskvärt och moraliskt rätt, vilket legitimeras utifrån 
rationella, vetenskapliga, samhällsekonomiska, utbildningsorganisatoriska 
och utbildningspolitiska argument. De som talar om det är inte främst de 
som befinner sig inom det i glömska försänkta praktikerlärandet då de är ett 
kollektiv som marginaliserats av de fackligt aktiva, de vetenskapligt skolade, 

                               
620 Foucault (1971/2008:263). 
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623 Rose (1999: 276-ff). 
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myndighetsutövare, de kompetenta och moraliskt aktiva, de framtidsbenägna 
och de politiskt medvetna. Otillräcklighet som självstyrande teknik och 
maktteknik, en ständig strävan efter tillhörighet, kompetens och mer vetande 
möjliggörs med hjälp av gapet som efterfrågar och producerar bristmänni-
skor med bekännelsebehov. Att disciplinera sig är att styra sig själv utifrån 
det önskvärda, där bekännelsen fungerar som en teknik för styrande genom 
att den förklarar och sanktionerar otillräckligheten och att inte höra till. 

Otillräckligheten sprids i form av debatter, annonser, intervjuer, konferen-
ser, forskning, utvärdering, organisering av institutioner, arbetsplatser, rum 
för lärande samt inrättandet av tid och plats för lärare och studenter. Otill-
räckligheten aktiverar, genom sin ständiga produktion och sökande efter mer 
vetande, en omsättning och produktion av makt och makttekniker i form av 
samarbete, konsensus, livslångt lärande, reflektion, kritiskt tänkande, bekän-
nelser, självrannsakan, bedömningar, examinationer, kvalitetsmätningar och 
kontroller. Makten och dess tekniker såväl kontrolleras av som kontrollerar 
organisationer, institutioner, individer som önskvärda subjekt och politiskt 
formulerade objekt. Denna sociala praktik och den makt som omsätts sprids 
och manifesteras genom självstyrande beteenden och genom regler och för-
bud, i vetenskapens, pedagogikens, teknikens, utvecklingens och det moder-
na samhällets namn.  

Olika pedagogiska modeller och tekniker för styrning och självstyrande 
iscensätts och utvecklas utifrån den diskursivt installerade otillräckligheten 
för kontroll av verksamhetsförlagd utbildning i form av ett åtgärdande av 
gapet. Talet om pedagogiska modeller ändrar till viss del karaktär under 
senare delen av 90-talet och framåt. Det handlar fortfarande om att integrera 
teori och praktik, tid och plats för lärarens funktion med hänvisning till ex-
empelvis utbildningsavdelningar, men det uttrycks även i termer av teamar-
bete, kliniskt träningscentrum och klinisk slutexamination. Styrningen fun-
gerar nu genom att den kliniska adjunkten själv söker och uppmuntras söka 
sin egen plats, tid och tekniker. Det anordnas såväl konferenser, kurser som 
ett internationellt nätverk, vilket kan ses som en pastoral styrningsmekanism 
såväl som (makt)resurs och effekt626. Som exempel kan vi titta närmare på 
den första nationella konferensen som genomförs för kliniska adjunkter i 
Uppsala år 2001 där tid används som retorisk resurs i undertiteln Nuläget, 
framtiden och visioner. Konferensen syftar till att kunna beskriva den brygg-
ande funktionen i dagsläget. Användandet av termen nuläget, i relation till 
därpå följande termer, indikerar att utgångspunkten är något oönskat som ska 
förändras och att förändring är en utvecklingsprocess som sker över tid, från 
en punkt till en annan. Termerna framtiden och visioner, visar på och sankt-
ionerar ett behov av att tala om framtid, en viss framtid, att visa på det önsk-
värda, genom något drömlikt, tänkbart – dimmornas bro. Läraren uppmanas 
associera till något som, i relation till ett otillräckligt nuläge, formuleras som 
                               
626 Foucault, “Politics and Reason”, I Kritzman (1988:77-78). 
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problematiskt och svårfångat. Hennes individuella, moraliska och profess-
ionella ansvar aktiveras som styrningsmekanismer, hon ska ges, ha och 
skapa visioner om såväl en individuell som kollektiv funktion. Konferensen 
samlar en mängd individer, som i sina subjektspositioner intar olika repre-
sentationer av kunskap och makt, vilka antas vara av vikt att verkställa och 
engagera för utvecklandet av flera hjältar. I nätverk av makt, där subjektspo-
sitioner är effekter av makt i diskursen627, aktiveras den pastorala makten, 
övervakning och efterfrågan av önskade beteenden. I iscensättandet blir det 
viktigt att ruta in och aktivera önskade, tillgängliga och möjliga subjektspo-
sitioner. Det tjänar syftet att identifiera subjektet och sanktionera lärarfunkt-
ionen som något normalt och önskvärt, genom att det uppfattas som allmänt 
förekommande, allmänt känt och legitimeras av de som innehar positioner 
som associeras med makt och vetande. Utifrån detta öppnas för möjligheten 
och behovet av en kamp om makten att formulera och iscensätta lärarfunkt-
ionens nu och framtid. Organisering av identiteter skapar en agenda och 
driver egna krav som till viss del befinner sig bortom kontroll och övervak-
ning i en ny talexplosion. Detta skapar nya talordningar och positioner i form 
av nya sätt att tala om identiteten och problemet som snarare än avlägsnar 
ger funktionen en permanent närvaro i diskursen om akademisering och hög-
skolemässighet. De som anses ha lyckats med sitt arbete, är de moraliskt 
goda exemplen som ska visas upp för att uppmuntra till efterföljare, men 
också för att visa att det goda är möjligt – för alla. Ansvarsförskjutningen 
från utbildningssystemet till individen aktiveras genom att individen ska vara 
medstyrande och synlig för det kollektiva. Vardagliga och vanligt förekom-
mande exempel är efterfrågan av den egna reflektionen, inrättandet av hand-
ledningsforum och utvecklings- och bedömningssamtal samt uppmuntran av 
och efterfrågan av nätverk och olika former av samverkan. Styrningen verkar 
såväl specifikt som generellt, individuellt som kollektivt, för samhällets 
bästa och önskad styrning av framtiden.  

Vid den andra konferensen återkommer konsensus628 som medlet för att 
nå önskade professionella, kollektiva och humanistiska och därmed mora-
liskt sanktionerade mål. Mer vetande, i form av forskning, är det som efter-
frågas och ska föra de upplysta in i framtiden. Läraren uppmuntras att sub-
jektivera sig som moraliskt aktivt professionellt subjekt. Hon ska vara aktiv, 
men kollektivt lojal, i sitt sökande efter möjliga subjektspositioner. Genom 
självrannsakan, att berätta och att lyssna, ska sanningen uppenbaras och hon 
kan bli fri att producera samarbete, lojalitet och arbetsamhet629. Otillräcklig-
heten återkommer, den är nu diskursivt installerad. Otillräcklighet som idé 
visar sig genom att för att bli synlig som individ, hänvisas till behovet av ett 
tydligt kollektiv. Nationen används som resurs för att visa på behovet och 

                               
627 Beronius (1991:109-110); Dean (1999/2010:18); Hall (2001:80). 
628 Potter (1996:158); Wooffitt (2006:54). 
629 Foucault, “Politics and Reason”, I Kritzman (1988:77-78). 
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vikten av att åtgärda de egna bristerna och bli kompetent, för allas bästa. 
Läraren förstår sig som avskild och söker åtgärda detta genom att söka dia-
log, konsensus och fysiska möten. Gapet som idé producerar en otillräcklig-
het som teknik. Detta installeras för att styra lärararten, individuellt som 
kollektivt, i maktens komplexa nätverk.  

Ytterligare exempel på otillräcklighet är att det 2001 initieras ett nätverk 
för kliniska adjunkter. Dilemmat mellan individ och kollektiv har som effekt 
och får genomslagskraft då nätverket rinner ut i sanden. Otillräckligheten 
stärks och omsätts också genom att det år då den första konferensen för lä-
rarna genomförs, erbjuds kurser för kliniska adjunkter. Subjektet är inte på 
väg från eller till något och har inte, vare sig som vägvisare, samarbetare 
eller kunskapsbärare, en självklar eller fungerande tillhörighet i något defini-
erat kollektiv eller institutionellt sammanhang. Valen för individerna är 
många, subjektspositionerna likaså, men viktigast är att leva upp till förvänt-
ningar, dvs. att ständigt positionera sig som ett aktivt moraliskt subjekt, att se 
möjligheter och bekänna svårigheter. Lärarens otillräcklighet och utsatthet 
ska utbildas bort, men installeras istället än mer effektivt.  

Den otillräcklighet som satts i spel med iscensättandet av lärarfunktionen 
som en styrande pedagogisk idé förstärks genom att tala om behovet av ut-
veckling, förstärkning, styrning, visioner, gemenskap, samverkan, att bli 
hörd och sedd. Även här är tid och plats disciplinerande och kontrollerande 
verktyg och ytterligare möjliga subjektspositioner iscensätts. Detta sker i 
form av pedagogiska tekniker och modeller, exempelvis retorik, teamarbete 
och kliniskt träningscentrum. Läraren ska få en plats och erhålla funktionella 
redskap, för att attrahera till subjektivering inom subjektspositionerna vägvi-
sare, kompasslös vägvisare, samarbetare, ensam samarbetare, kunskapsbä-
rare och bristfällig kunskapsbärare. I subjektspositionerna ska hon utveckla 
sin egen förmåga och därmed axla ett moraliskt ansvar för genomförandet av 
den egna pedagogiska funktionen. Hon övervakas genom individualisering 
och synliggörande. Styrningen fungerar genom att önskade beteenden efter-
frågas av hälso- och sjukvårdens och lärosätenas egna inre arbete, även det i 
form av exempelvis teamarbete och skapandet av olika rum för lärande. Att 
kunna kontrollera var en individ befinner sig och när innebär möjlighet att 
mäta egenskaper och förtjänster. Teori och praktik analyseras utifrån orsak 
och verkan, den som vet hur individers lärande och undervisning sker och 
nyttjas, konstrueras av och konstruerar maktpraktikerna. Kunskap och moral 
sammanlänkas, det moraliskt riktiga är att känna sig själv och göra sig själv 
till objekt för kunskap och det sunda förnuftet. Detta yttrar sig genom att 
visa på kunskap om att veta vad, hur och när man bör göra något, inom legi-
timerade gränser och rådande hierarkier, exempelvis i form av självvärde-
ring, reflektionsträffar eller olika former av handledning och examinations-
former.  

Genom att skapa medvetenhet om övervakning, fungerar makten automa-
tiskt då objekten för styrning samtidigt är de subjekt som själva reproducerar 
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denna maktordning genom självrannsakan. Önskade system upprätthålls och 
traderas av såväl explicita auktoriteters uttalanden som outtalade och under-
förstådda antaganden. Subjektets beteende är föremål för analys, ingripan-
den, påbud, förbud och erkännanden i denna ekonomiskt och politiskt med-
vetna diskurs. Genom yttre och inre kontroll blir lärarens kompetens, legiti-
mitet och självrannsakan till bekännelsetekniker i en självstyrande maktprak-
tik utifrån otillräcklighet. I strävan efter vetenskap och sanning, genom 
reflektion och andra pedagogiska tekniker ska det som är dolt komma i da-
gen. Självaktiverande och självstyrande tekniker uppmuntras och reproduce-
ras i form av exempelvis högskolemässighet, livslångt lärande och interpro-
fessionella team. Dessa beteenden skapar i sig självdisciplinerande beteen-
den och därmed också ett fortsatt formerande av denna sociala praktik, där 
hoppet utifrån otillräckligheten ständigt är – att med rätt kompetens iscen-
sätta en hel och effektiv framtid. 

Den diskursivt installerade idén om klinisk utbildning som det problem 
som ska lösas, är ett medvetet sätt att styra, där klinisk adjunkt som pedago-
gisk idé är den drivkraft som ska iscensätta önskad klinisk utbildning. En 
helt ny typ av lärarart kommer från ingenstans, ingen vet hur de ska styras, 
men ändå styrs funktionen och sitter ihop som idé utifrån otillräcklighet som 
sätter hjältens egen existens på spel. Den diskursiva installeringen i begrep-
pet klinisk adjunkt är otillräckligheten, det är idén, det finns ingen anledning 
till självrannsakan av eller bekännelser om den egna kompetensen och tro-
värdigheten om man inte är otillräcklig. De kommer alltid att vara otillräck-
liga och beroende av den egna självrannsakan då de inte styrs av yttre direk-
tiv i form av exempelvis reformer, förordningar eller klassrumsregleringar. 
De är aldrig tillräckligt subjektiverade i sin position eller kollektivt förank-
rade, de är inte tillräckligt kompetenta eller moraliska och gapet kommer 
aldrig att överbryggas tillräckligt väl, de är en grupp som alltid behöver mer 
stöd och mer vetande. Klinisk adjunkt som pedagogisk idé symboliserar 
gapet som inte kommer att utrotas. Det är ett installerat faktum, och ju mer 
vi talar om det desto mer kommer det att installeras, det är det som är mak-
tens logik i sig självt.  

Mot nästa önskade framtid… 
Den kliniska adjunkten som den eftersökta hjälten är på väg ut från scenen. 
Hur kan vi förstå det? Kanske är det debatten om hennes kompetens och 
trovärdighet, en abstraktion av det grundläggande gapet i sig, som blir än 
omöjligare att ta sig an? Kanske är det då enklare att återgå till att skilja kun-
skapsformerna åt genom att förstå den kompetensutvecklade praktikern som 
den som har den nu mer nödvändiga och viktiga kliniska trovärdigheten och 
kompetensen? Huvudhandledare och handledare har organiserats och utbil-
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dats och förväntas kanske kunna ta över arbetet och om inte utveckla det, i 
alla fall underhålla det i tillräcklig utsträckning.  

Hybridiseringens konsekvenser, att söka kombinera olika idealtyper, är att 
identiteter börjar leva sitt eget liv bortom avsedd styrning, vilket möjliggör 
en mångfald av subjekt och positioner. Det kan förstås som att delar av dis-
kursen nedmonteras inifrån genom att varianterna av möjliga subjektsposit-
ioner istället för att definieras och kontrolleras istället utökas och spränger 
gränserna inifrån. Berättelsen om hjälten är inte längre möjlig. Om den ut-
veckling vi sett möjliggöras fortsätter, kommer ett oändligt antal subjekt, 
inom en mångfald av positioner, fortsätta att reproducera tolkningsrepertoa-
ren om gapet. Dilemmat mellan vetande och moral i termer av att vara kom-
petent eller bristfällig är en del av gapet i form av vi - dem, individ – kollek-
tiv, där också den enskilda forskaren ställs mot kollektivets nytta. Är kun-
skap vägen mot målet, motivationen och medlet, men inte själva målet? Vad 
är då målet? Livslångt lärande? Självförverkligande? Att vara på väg? 

Att lärarfunktionen inte längre prioriteras och efterfrågas kan också för-
stås utifrån att vad som identifieras, sanktioneras och prioriteras som ett pro-
blem har förskjutits utifrån vad som är i fokus för styrning. Kanske stödjer 
en omfattande finanskris under dessa år ifrågasättandet av lärarfunktionen 
och problemet. Debatten innehåller påtalandet av svårigheter utifrån ekono-
miska, organisatoriska och pedagogiska argument. Lärosäten och klinisk 
verksamhet skiftar fokus till andra, kanske mer angelägna problem och för 
framtiden viktigare broar att bygga? De rester som återstår är frågorna om 
vilken form av tjänst som egentligen är den rätta vägen för det moderna pro-
jektet att restaurera verksamhetsförlagd utbildning och vem som ska betala 
för det. 

Konstruktionen av hjälten producerar och reproducerar gapet i olika vari-
anter utifrån otillräcklighet som styrande teknik. Tolkningsrepertoarens olika 
varianter av gapet som en brist på rätt kunskap och vetande gäller i hög grad 
även läraren själv. De olika subjektspositionerna som vägvisare, kompasslös 
vägvisare, samarbetare, ensam samarbetare, kunskapsbärare och bristfällig 
kunskapsbäraren utgör tillsammans en förståelse av att som lärare vara lyck-
ad eller misslyckad. Den lyckade läraren kan kategoriseras som en teoretisk 
hjälte. Vägvisaren, samarbetaren och kunskapsbäraren innehar och kan odla 
egna kognitiva förmågor, olika former av kompetens och verka i sin funktion 
utifrån det akademiska idealet. Den misslyckade läraren kan förstås som en 
praktiskt präglad hjälte, hon saknar den akademiska legitimitet och auktoritet 
som utifrån tolkningsrepertoaren om gapet är det problem hon ska åtgärda. 
Forskare använder och rör sig inom och mellan de retoriskt resursrika berät-
telserna om gapet som brist på rätt kunskap och vetande och gapet som ett 
utbildningspolitiskt arv. Även dessa båda varianter av gapet kan förstås som 
en teoretiskt driven berättelseram respektive en mer praktisk eller handlings-
orienterad berättelseram. Sammantaget visar det på hur kraftfullt gapet re-
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producerar sig självt oavsett när och hur vi talar om det, vilket även denna 
avhandling är ett utmärkt exempel på.  

Avhandlingen bidrar dock till att fånga lärarfunktionens framträdande, 
fram till dagens mer ovissa framtid. Här visas också på en ny och annorlunda 
historieskrivning av svensk sjuksköterskeutbildning. Det är möjligt att en ny 
pedagogisk era med specifika pedagogiska konsekvenser har börjat ta form. 
Professionens tid kan vara på väg att luckras upp eftersom projektet är plats- 
och professionslöst, de yrkesverksamma är själva projektet och hybrider 
efterfrågas som kunskapsmäklare i ett kunskapsekonomiskt präglat neolibe-
ralt arbetsliv. Gapet har en historia som har en social ordning med ett förflu-
tet och en framtid. Vi lever med det och en medvetenhet om det har didak-
tiska poänger. Vill vi fortsätta att reproducera teori-praktik-gapet? Mer in-
tressant vore att studera och problematisera andra idéer i samhället och våra 
institutioner och se hur de kan villkora, prägla, förstås och användas som 
meningsfulla i vår vardag, oavsett vilka vi vill vara eller var vi är. 
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8. Sammanfattning 

Den här avhandlingen handlar om en relativt ny lärarfunktion inom svensk 
sjuksköterskeutbildning: klinisk adjunkt. I början av 2000-talets första de-
cennium hade två tredjedelar av Sveriges sjuksköterskeutbildningar kliniska 
adjunkter som en del av lärarstaben. Bara tiotalet år tidigare fanns det inga, 
men 2010 finns ett hundratal, de flesta av dem verksamma i en egenhändigt 
hopsatt idé om vad denna nya tjänst har för pedagogisk funktion. Hur blev 
det så?  

Till skillnad från andra svenska lärarreformer, som initierats historiskt 
sett, är denna iscensatt av enskilda lärosäten och utformas innehållsmässigt 
av lärarna själva. Lärosäten bedriver en form av självreglerande anpassning 
till Högskoleverkets värderingar och rekommendationer. Nya varianter av 
samarbetsprojekt mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdsverksamheter ser 
dagens ljus. Ett nytt styrningsförhållande mellan myndigheter, utbildningsin-
stanser och lärare framträder då individers och institutioners frihet uppmunt-
ras och statens och myndigheters mer direkta och reglerande styrning tonas 
ned. I denna avhandling beskrivs de diskurser och därmed det ideologiska 
stöd, som ligger till grund för denna unika lärarreform. 

Benämningar och beskrivningar av funktionen varierar mellan lärosäten 
och hälso- och sjukvårdsverksamheter, en benämning är klinisk adjunkt och 
syftet med lärarfunktionen kan beskrivas att de ska:  

… verka för högskolemässighet inom kunskapsaspekterna manuella, instru-
mentella, emotionella förhållningssätt, etiska och estetiska bedömningar samt 
tystnad och intuition. Vidare förväntas lärarna verka för samarbete mellan ak-
tuell utbildningsinstitution och hälso- och sjukvårdsverksamhet, arbeta för 
vetenskaplig skolning i VFU, arbeta för studentinflytande, verka för en kri-
tisk och kreativ miljö samt stärka studenters integration av tanke, känsla och 
handling inför kommande yrkesutövning.630  

I samverkan… inrättas två anställningar som klinisk universitetsadjunkt som 
ett led i att höja kvalitén i den kliniska utbildningen och att brygga över grän-
sen mellan teori och praktik…631 

Lärarnas uppgift är att samarbeta för högskolemässighet inom verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) och mellan akademi och klinisk verksamhet. Olika 
                               
630 Sandberg (2006:3). 
631 Universitetsläraren (1998:12). 
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former av kunskap och kompetens ska stärkas och utvecklas avseende såväl 
sjuksköterskeprofessionen som ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarna är 
verksamma inom högre utbildning där målet är en akademisk yrkesexamen. 
Vad som formuleras som kunskap och hur kunskap betraktas och därmed 
villkoras är grundläggande för hur utbildningen och lärarnas arbete och 
funktion språksätts och därmed iscensätts. Högskolemässighet och talet om 
utbildningsstrukturer och dess innehåll, vanligtvis i termer av teori och prak-
tik, är allmänna självklara utgångspunkter. Kliniska adjunkter är de som ska 
samverka mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdens verksamheter. De ska 
arbeta för en kvalitetshöjning av klinisk utbildning och utgöra en bro mellan 
teori och praktik. 

Avhandlingens struktur har utformats utifrån följande forskningsfrågor: 1) 
Vilka problem är det som denna nya lärarfunktion ska lösa? och 2) Hur ska 
problemet lösas, dvs. hur argumenteras för lärarfunktionen? Resultatet pre-
senteras i kapitel fyra ”Klinisk adjunkt som pedagogisk ide´” samt kapitel 
fem ”Kampen om hur gapet ska förstås och lösas”. Fråga 3) Vad blir effek-
ten av detta? utgör grund för kapitel fem och kapitel sex ”Hjälten som ska 
åtgärda gapet”. Fråga 4) Hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktion-
en? belyses i kapitel sex och diskuteras mer ingående i det sjunde och avslu-
tande kapitlet ”Dimmornas bro”. Kapitel fyra handlar om hur lärarfunktion-
en klinisk adjunkt lanseras som en lösning utifrån två problem; att teori och 
praktik betraktas som något oönskat åtskilt samt att klinisk utbildning defi-
nieras som ett problem. I kapitel fem beskrivs en inom vetenskapssamhället 
dominerande och utbredd förståelse av ett problematiskt gap mellan teori 
och praktik. Denna metaberättelse består av medföljande mindre berättelser 
om hur gapet bör förstås, förklaras och åtgärdas. Genom språket värderas 
och konstrueras när, på vilka villkor och vilken form av kunskap som betrak-
tas som möjlig, förnuftig och önskvärd. Berättelserna möjliggör att tala om 
ett behov av och därmed en konstruktion av en hybrid lärarfunktion: klinisk 
adjunkt. Kapitel sex handlar om den kliniska adjunkten som den hjälte som 
ska åtgärda gapet. Fokus är hur lärarfunktionen iscensätts och vilka variat-
ioner av lärarsubjekt som är möjliga och meningsfulla, men även hur denna 
lärarfunktion styrs, upprätthålls och utmanas inom rådande diskursiva ramar. 
I avhandlingens sjunde kapitel förs en avslutande diskussion utifrån avhand-
lingens syfte och frågeställningar med fokus på styrning. 

Då jag studerat tidigare forskning om lärares arbete inom sjuksköterske-
utbildning visas på en kamp om hur kunskap ska betraktas, vilket har bäring 
för vilka förutsättningar och villkor utbildningen förväntas ta hänsyn till. 
Därmed läggs även grunden för vilka pedagogiska modeller som blir nöd-
vändiga och nyttiga och hur de genom sina funktioner och användbarhet ska 
uppfylla och säkerställa vissa syften och mål. I det inledande kapitlet ges en 
kort sammanfattning av framväxten av kliniska adjunkter och begreppet 
högskolemässighet belyses närmare. Detta följs av exempel på olika sätt att 
betrakta och konstruera kunskap vilka används som resurser i talet om vad 
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kunskap är och bör vara inom sjuksköterskeutbildning. En resurs är exem-
pelvis ett förgivet tagande av antika tankestrukturer gällande kunskapsfor-
mer, vilka aktualiseras i det som i dag betraktas som självklart – en högsko-
lemässig, akademisk sjuksköterskeutbildning. Dessa delar av inledningen 
fyller funktionen att ge referenspunkter för avhandlingen i stort såväl som till 
hur och vilken kunskap forskare producerar och reproducerar om kunskap 
och utbildning, något som är performativt för lanseringen av kliniska adjunk-
ter. Det historiskt och traditionellt etablerade och därmed diskursivt effektiva 
talet om teori och praktik inom sjuksköterskeutbildning, som majoriteten av 
forskarna traderar och upprätthåller, aktualiseras i talet om kliniska adjunk-
ter, deras arbete och funktion.  

Högskolemässighet definieras inte i uppslagsverk eller av Högskolever-
ket. Poängen med det är, enligt Högskoleverket, att begreppet inte bygger på 
lagtexter eller förordningar utan är ett multivariat begrepp utifrån argumen-
ten att vi behöver överge våra förväntningar på ett ”allomfattande och av 
överordnade myndigheter reglerat begrepp”, då former och villkor för hur 
utbildning bedrivs måste ”tillåtas variera inom vida ramar”.632 Hur och vilka 
variationer som ska beviljas och av vem är inte uttalat. Kunskap är ett kom-
plext begrepp och uppfattas utifrån olika perspektiv, vanligtvis i termer av 
olika former eller aspekter. Forskare och filosofer diskuterar detta och ifrå-
gasätter om all kunskap är möjlig att språksätta. Fram till 1980-talet debatte-
ras kunskap i Sverige främst i termer av vetenskaplig kunskap.633 Kunskap 
har därefter under senare decennier bland annat definierats och begreppslig-
gjorts som explicit kunskap, vetenskaplig kunskap, teoretisk kunskap, for-
mell kunskap, faktakunskap, påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, pro-
duktiv kunskap, konstnärlig kunskap, erfarenhetskunskap, vardagskunskap, 
praktisk kunskap, tyst kunskap, praktisk klokhet och ursprunglig/medfödd 
kunskap.634 Sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning har utbildnings-
strukturella likheter i form av akademiförlagd- och verksamhetsförlagd ut-
bildning. I dessa sammanhang är det vanligt att kunskapsformer och dess 
funktioner problematiseras och är ämne för forskning och debatter. Ett ex-
empel är föreställningen om att teori är något som ska tillämpas i praktiken, 
det är såväl en självklar utgångspunkt som ett till viss del kritiserat perspek-
tiv. Återkommande är dock en rådande och ökad distans eller spänning mel-
lan olika utbildningskontexter och då olika former av kunskap definieras635 
leder det till att de, avsiktligt eller ej, dikotomiseras. 

Det finns olika betraktelsesätt avseende vilka förutsättningar det finns för 
vår förmåga att kunna förstå, beskriva och analysera det vi kallar verklig-

                               
632 Högskoleverket (2001:66). 
633 Gustavsson (2009). 
634 Ex. Janik (1996); Gustavsson (2000); Liedman (2001); Gustavsson (2002); Odora Hoppers 
(2002); Gustavsson (2004); Bornemark & Svenaeus (2009). 
635 Ex. Rolf (1991); Lindberg-Sand (1996); Molander (1997); Josefsson (1991); Claesson 
(1999); Hegender (2010).  
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het/en. I denna avhandling utgår jag från att vårt tänkande kan beskrivas som 
idéer om verkligheten.636 Dessa idéer är perspektivbundna och konstrueras 
bland annat genom språket, våra förväntningar och vad som uppfattas som 
rationella normer. Olika variationer av vad som uppfattas som verkligheten 
kan synliggöras genom att visa på rådande samtalsordningar - diskurser.637 
Exempel på samtalsordningar, i det material som analyseras i avhandlingen, 
är hur konstruktionen av kliniska adjunkter utgår från en strävan efter hög-
skolemässighet, ett visst tal om kunskap, ett avvisande eller rättfärdigande av 
vissa former eller relationer av kunskap, sökandet efter helhet och nytta samt 
de mest effektiva eller bästa pedagogiska modellerna. I kapitel två redogörs 
för val av teoretiskt perspektiv i avhandlingen vilket avslutas med hur makt 
och kunskap kan förstås i utbildning och forskning. Här görs bland annat 
nedslag i den i dag aktuella idén om kunskap som en vara, i en kunskaps-
ekonomi, i ett kunskapssamhälle. Genom att konkretisera den diskursanaly-
tiska ansatsen med ett idéhistoriskt och ett av flera möjliga nutidsperspektiv 
på utbildning och forskning är min strävan att såväl exemplifiera diskursers 
bärande kraft för hur vi tänker, talar och handlar som att sätta konstruktionen 
av kliniska adjunkter i ett vidare sammanhang. 

Det vetenskapliga förhållningssättet att lyfta fram och problematisera re-
lationen mellan språk och verklighet bygger på det idéhistoriskt, filosofiskt 
och vetenskapsteoretiskt grundade paradigmskiftande antagandet att det 
finns olika sätt att uppfatta verkligheten och relatera till den.638 Sanningen 
om verkligheten betraktas inte som existerande, sökbar eller möjlig att nå. 
Människan beskrivs som ett handlande subjekt inom en av flera möjliga 
konstruktioner av verkligheten.639 Min utgångspunkt är därmed att vår värld 
och vårt språk är socialt konstruerade och konstruerande640. Jag gör inga 
anspråk på att ge en neutral eller sann bild av verkligheten. Målet är inte 
heller att söka eller finna någon slutlig, kausal eller essentiell mening med 
fenomen eller skeenden.641  

Jag utgår alltså ifrån att en diskurs kan beskrivas som de logiker och sam-
talsordningar som fastställer gränser för vad som är socialt och kulturellt 
sanktionerat och sanktionerbart.642 En diskurs visar på så sätt vad som är 
accepterat och vad som inte är accepterat att uttrycka i en viss situation och 
kontext. Enligt Foucault formeras diskurser vanligtvis genom att vetande 
värderas, sorteras och upphöjs till sanning eller avfärdas. Det som betraktas 
som icke möjligt och därmed utesluts643 möjliggörs i relation till det som 

                               
636 Beronius (1991). 
637 Ibid. 
638 Börjesson (2003); Larsson (2006). 
639 Börjesson & Palmblad (2007); Nilsson (2008). 
640 Börjesson och Palmblad (2007). 
641 Beronius (1991:61). 
642 Foucault (1971/1993). 
643 Ibid., s. 7-ff. 
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anses vara sant respektive falskt. Vad som är sant eller inte, relateras till 
vilken kunskap som legitimeras som rådande och giltig.644 En strävan efter 
en högskolemässig sjuksköterskeutbildning där teori ska höja praktikens 
status genom att teori och praktik integreras, är i denna avhandling exempel 
på vad som är det sanna och rätta. Det vetande och den ordning som därmed 
inte ifrågasätts, utgör grunden för det diskursen rymmer och avser att repro-
ducera.645  

Diskurser formeras av specifika strategier, kunskaper646 och normer647 
som kan upprätthålla och förändra diskursen. Det som i diskursen är i fokus 
traderas och det som samtidigt konstrueras som osäkert eller omöjligt648 
utgör gränser som också styr diskursen.649 Även om en diskurs på detta sätt 
är begränsande, ingår alltid möjligheten att tänka annorlunda och utanför det 
förgivet tagna, vilket i sig möjliggör formerandet av flera olika diskurser.650 
Exempel på strategier är att teori och praktik ska integreras med hjälp av 
reflektion eller andra pedagogiskt formulerade och sanktionerade tekniker. 
En rådande norm är högskolemässighet som utesluter praktikerskrået som 
något omodernt, ovetenskapligt och därmed onyttigt och ineffektivt. Fokus 
som traderas är ett oönskat problematiskt gap mellan teori och praktik.  

Foucault betonar vetandets diskursiva praktik, vilken kan tydliggöras och 
därmed problematiseras genom att undersöka vad vetande innebär och vilka 
effekter det kan få.651 Eftersom praktikbegreppet återkommer i olika former i 
avhandlingen vill jag förtydliga begreppets analytiska innebörd utifrån Da-
vid Howarths formulering av Foucaults forskningsobjekt diskursiva prakti-
ker. Tal i olika former utgör hjälpmedel för och yttringar av hur makt, indi-
vider och den fysiska världen iscensätts. Begreppet rymmer betydelsen av 
”talandets, skrivandets och kommunicerandets performativa och praktiska 
aspekter och förbinder dem med frågor om makt, subjektivitet och krop-
pen”.652 Den som talar är aktiv och använder diskursen som resurs där språ-
ket är ett verktyg i en ständigt pågående konstruktion av oss själva och värl-
den. Då materialet analyseras används Foucaults utgångspunkter för att syn-
liggöra vad som karaktäriserar den diskursiva värld kliniska adjunkter är en 
del av och för dem möjliga sätt att vara, vad som kan sägas, göras och kän-
nas653. I avhandlingen används retorisk analys av hur språket används som 
resurs för att hantera vad som står på spel i social praktik. Detta möjliggör 

                               
644 Ibid., s. 10-ff; Foucault (1976/2009). 
645 Potter och Wetherell, i Wetherell et al., (2001a); Billig, I Wetherell, Taylor & Yates 
(2001a). 
646 Foucault (1971/1993:31; 1976/1993:18-ff; 54-ff). 
647 Foucault (1971/1993:32 -33). 
648 Ibid., s. 37-ff. 
649 Ibid., s. 16. 
650 Nilsson (2008:66).  
651 Foucault (1972/2002:248). 
652 Howarth (2007:95).  
653 Willig, i Smith (2008). 
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studiet av diskursens villkor, hur och vad som står på spel och reproduceras i 
diskursen, hur kunskap produceras samt hur subjekt subjektiverar sig med 
hjälp av språket.654 Genom att kombinera analys av formerandet av diskurser 
och språk som social praktik kan det som reglerar en diskurs göras synligt.655 
Vårt vetande och det som är i fokus för vår kunskap tillskrivs mening i dis-
kursen. Kliniska adjunkter är här exempel på ett subjekt som ska lösa pro-
blemet med ett oönskat gap mellan teori och praktik. Deras arbete och funkt-
ion organiseras och styrs i de sociala praktiker där de ingår, utifrån rådande 
ideologier656; idéer och ideal657. Språket är handlingar som visar hur verklig-
heter iscensätts, tillskrivs värden och innehåll. Vårt tal förstås som en social 
praktik utifrån att språket är skapande, det gör något. Språket möjliggör, 
begränsar, utför, iscensätter och reproducerar tankar, handlingar och det vi 
håller som sant, rätt och viktigt. Genom språket styrs vad vi talar om och hur 
vi kan tala om det.658  

För att tydliggöra vad som står på spel i diskursen använder jag de analy-
tiska begreppen tolkningsrepertoar, subjektspositioner och ideologiska di-
lemman. Begreppet tolkningsrepertoar används för att se hur och vilka dis-
kursiva formeringar som iscensätts och organiseras genom att se vad som 
definieras som sant och rimligt. Ord och beskrivningar organiseras och bil-
dar mönster som möjliggör och reproducerar berättelser utifrån vissa karak-
täristika, värderingar och handlingar.659 Subjektsposition är ett begrepp som 
omfattar synen på identitet och jaget.660 Identitet och jaget är något som 
skapas i ett socialt sammanhang, det uppstår och förändras utifrån sociala 
kontexter. Subjektspositioner möjliggörs utifrån ett visst språkbruk och kan 
beskrivas som det begrepp som sammanlänkar diskursers logik och forme-
ring med tolkningsrepertoarer i konstruktionen av identitet i en social prak-
tik. Ideologiska dilemman uppkommer då motsägelsefulla idéer krockar 
utifrån olika konkurrerande meningsskapande versioner av vad som betrak-
tas som sunt förnuft.661 Inom en specifik social kontext konstrueras ideolo-
gier utifrån uppfattningar, värderingar och (språk)handlingar. 

Forskares vetenskapliga kunskap är vanligtvis det som förstås som ve-
tande (episteme) och därmed något vi håller för sant.662 I avhandlingen ana-
lyseras hur forskare utgår ifrån och debatterar vad som är det rätta och effek-
tiva vetandet om sjuksköterskeutbildning och dess genomförande. Detta 
utifrån sammanhang, kunskapsformer och pedagogiska modeller, vilka ingår 
                               
654 Hall, i Wetherell et al. (2001a:72-81); Wetherell et al (2001a:272-283). 
655 Billig (2001:211); Edley, i Wetherell, Taylor & Yates. (2001b: 223). 
656 En ideologi kan beskrivas som en komprimering av tankestrukturer och beteenden inom en 
given social praktik (Billig, 2001:217-ff). 
657 Hall, (2001:74). 
658 Ibid., s. 72-ff. 
659 Wetherell & Potter (1992:91-92). 
660 Edley (2001:223-ff). 
661 Billig (2001:202-ff; 218-ff). 
662 Foucault (1980/2010:109-ff). 
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i tolkningsrepertoaren om ett gap mellan teori och praktik som öppnar för 
möjligheten att konstruera kliniska adjunkter. Tolkningsrepertoaren och dess 
medföljande berättelser reproducerar en diskurs om akademisering och hög-
skolemässighet. Hur vetenskaplig kunskap konstruerar dessa talordningar 
om vad som är sant och förnuftigt och därmed formar hur vi betraktar och 
talar om världen kritiseras av Foucault. Istället vill Foucault visa på hur kun-
skap tar form utifrån en viss epok eller kultur och hur det styr och villkorar 
vad som betraktas som sant eller falskt.663 Den vetenskapliga talordningen 
rymmer såväl tänkande, undervisning som vetenskapligt skrivande utifrån 
idéhistoriska och vetenskapshistoriska perspektiv och dess rådande maktför-
hållanden.664 Foucault använde många olika begrepp för kunskap/vetande 
och hur makt därmed kan analyseras. Diskursivt formerad, etablerad och 
auktoritativt sanktionerad kunskap används, som jag förstår det, synonymt 
med vetande, (sannings)regimer och rådande logiker. Makt och vetande be-
skrivs av Foucault som något relationellt och av varandra beroende och öm-
sesidigt konstituerande, makt producerar vetande och makt och vetande för-
utsätter varandra.665 

I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för analysen. Styr-
ning och styrningsmentalitet är i detta perspektiv relationer av makt och 
auktoriteter som berör individers jag och identiteter.666 I en analys kan så 
relationer mellan sanning, makt och subjekt identifieras, vilka specifika stra-
tegier som sätts i spel, vad som är i fokus och därmed organiseras, såväl som 
paketeras på ett visst sätt, i ett visst syfte.667 Styrning är komplext och bygger 
på relationer mellan auktoriteter, nätverk av makt, allmänna och icke offent-
liga, samt auktoriteters handlingar.668 Styrning iscensätts med hjälp av olika 
tekniker, utifrån en eller flera teknologier vilka bland annat rymmer ideolo-
gier och bygger på det som formuleras som rådande logiker eller sanningsre-
gimer.669 Teknologier och dess tekniker används för att behålla, utöva och 
skapa auktoritet. Teknologierna bygger på värden, normer, ambitioner och 
självreglering av det egna jaget och iscensätts genom att relatera något gene-
rellt till något specifikt eller individuellt. Utifrån det som genom och i dis-
kursen och med hjälp av styrning konstrueras som ett naturligt och existe-
rande problem presenteras lösningen.670 Lösningens status är beroende av att 
de för givet tagna antaganden som styrningen bygger på fungerar och att det 
finns ett behov av en lösning och att en lösning erbjuds.671  

                               
663 Foucault (1970/2002).  
664 Foucault (1972/2002); Foucault (1971/1993); Foucault (1973/1983). 
665 Foucault (1974/ 1998:37-ff). 
666 Ibid., s. 27. 
667 Rose (1999:57); Hall (2001:79-ff). 
668 Rose (1999:15). 
669 Ibid. 
670 Ibid., s. 57–ff. 
671 Ibid. 
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Styrningsmentalitet är en form av styrning som förutsätter en frihet på in-
dividnivå och att individer själva är medskapande i sin egen styrning.672 Ut-
märkande är relationen mellan de handlingar som betraktas som önskvärda 
och individens ansvar att handla utifrån detta673, dvs. hur vi styr oss själva. 
Styrningsmentalitet handlar om hur vi tänker och resonerar; utifrån vilka 
tankebyggnader och idéer som teknologier och tekniker kan operera. Tanke-
byggnaderna är kollektivt grundade och kan vanligtvis formuleras då de 
består av rationell kunskap, övertygelser och åsikter. Idéerna kan vara svå-
rare att beskriva då de är dolda i social praktik, associerar till känslor och 
sanktioneras genom språket.674 Styrningsmentalitet kan utifrån detta beskri-
vas som såväl maktverktyg som makteffekt och kan användas för att synlig-
göra maktformer vi underkastar oss genom diskurser och dess formeringar. 
Styrningsmentalitet bygger även på hur språket används och hur det kan 
förstås. Språket utgör grund för styrandet utifrån vem som kan tala, vad som 
är sant och vilka positioner och platser som används för och i talet - talord-
ningar.675 

Utbildningssystem upprätthåller och förändrar diskurser och förbinder på 
detta sätt kunskap och makt.676 Utbildningens område utgör en kamp om 
kunskap och makt då utbildning ingår i sociala, ekonomiska, kulturella, teo-
logiska och politiska samhälleliga system.677 Formell utbildning är bärande 
både genom att det finns ideologier om utbildning, men även att utbildning 
också vanligtvis är en process inom vilken en eller flera specifika ideologier 
överförs.678 I diskurser används ord och begrepp som är ideologiskt, kultu-
rellt och historiskt tillgängliga och diskurser rymmer och reproducerar såle-
des ideologier.679 Ideologier kan vara såväl synliga och uttalade, som under-
förstådda och delar av det vi i vår vardag tar för givet och förstår som verk-
ligt. De är en del av hur vi tänker, vad vi upplever som självklart och vad 
som uppfattas som sant, normalt, värdefullt och genomförbart. Berättelser 
och metaforer kan på detta sätt beskrivas som diskursiva resurser i vårt tal 
om verkligheten.  

I sin bok The postmodern condition från slutet av 70-talet förutspår Jean-
François Lyotard att kunskap kommer att betraktas som något utanför män-
niskan, utifrån en nyttofunktion - det som är effektivt och har ett syfte kom-
mer att betraktas som sant. Han delegitimerar på detta sätt metaberättelser, 
speciellt den stora berättelsen om bildningsidealet; exempelvis kunskap som 

                               
672 Conduct of conduct, se Foucault (1971/1993); Rose (1999). 
673 Ibid. 
674 Foucault (1994:24-ff). 
675 Foucault (1971/1993:7; 26); Rose (1999:24- ff). 
676 Foucault (1979/1993:31). 
677 Cervero et al (2001), jmf. Englund (1996). 
678 Billig (1988). 
679 Potter och Wetherell i Wetherell et al (2001a); Billig (2001). 
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frigörande eller kunskap som en del av det klassiska bildningsidealet680. 
Istället blir de små och lokala berättelserna allt mer centrala, vi relaterar till 
dem och betraktar dem som naturliga utgångspunkter för vårt tänkande om 
kunskap och utbildning.681. Det alltmer dominerande ekonomiska och glo-
bala perspektivet på akademisk kunskap och utbildning kritiseras utifrån 
perspektivet att kunskap även är bildning.682 Diskursen om det klassiska 
universitetet formeras som en motdiskurs, utifrån konkurrens från andra 
diskurser, då bildningsidealet ifrågasätts och makten att definiera episteme, 
legitimitet att definiera och lösa problem, har förskjutits till aktörer utanför 
det akademiska systemet.683 Sammantaget visar detta på hur motsägelsefulla 
krav ställs i form av lärosätens självständighet jämfört med att de är politiska 
instrument samt målet om elituniversitet jämfört med en utbildning för alla. 
Synen på kunskap och utbildning har genomgått drastiska förändringar under 
senare decennier, från kunskap som ett personligt värde till kunskap som en 
ekonomisk vara, och från bildning för en elit till massutbildning.  

I kapitel fyra kan se hur det från mitten av 70-talet och fram till början av 
90-talet sker en förskjutning och ett skifte i talet om sjuksköterskeutbildning. 
Utbildningen beskrivs inte längre som ett skråkontrollerat intresseområde, 
utan som en nödvändig högskolemässig angelägenhet. Detta möjliggörs uti-
från ett tal om att problematisera olika kunskapsformer genom att institut-
ionalisera dem utifrån vad som antas känneteckna praktik respektive teori: 
klinisk verksamhet och en högskolemässig utbildning.  

Materialet som används i kapitel fyra utgörs av olika dokument från sjuk-
sköterskeutbildningar i Sverige till exempel rapporter, utvärderingsstudier, 
arbetsbeskrivningar och olika avtal, arkivmaterial från Svensk Sjuksköters-
keförening, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Landstingsarkiv i Sve-
rige, Högskoleverket, Mediearkivet, 1991–2009 och texter på Internet. Vi-
dare ingår facktidskrifter: Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor/Vårdfacket 
åren 1974–2009, ämnestidningen för vård- och barnavårdslärare Omvårda-
ren, åren 1991–2009 samt internationellt och nationellt publicerad forskning 
angående sjuksköterskeutbildning under tidsperioden 1978–2009. Forsk-
ningsfrågorna som belyses här är 1) Vilka problem är det som denna nya 
lärarfunktion ska lösa? samt 2) Hur ska problemet lösas, dvs. hur argumente-
ras för lärarfunktionen? Det analytiska begrepp som är centralt är tolknings-
repertoar utifrån en retorisk analys av språkets retoriska, handlingsoriente-
rade och faktaskapande funktion. Detta för att synliggöra hur tolkningsreper-
toaren om ett gap mellan teori och praktik möjliggörs och tar plats som ett 
faktum som sjuksköterskeutbildning och klinisk verksamhet behöver förstå 

                               
680 Se ex. Gustavsson (2009:104-ff), jmf. Liedman (1997/2010:392-ff) och Jonnergård et al 
(2008:187) som skriver om att idén om vetenskapen som ursprung och verktyg för utvecklan-
det av en bättre värld inte längre existerar som metaberättelse. 
681 Liedman (1997/2010:50-ff). 
682 Ex. Liedman (1997/2010); Bowden & Ference (2004); Gustavsson (2009); Dzin (2009). 
683 Fransson & Jonnergård (2009:21–44). 
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och utgå ifrån för att arbeta mot och skapa önskad högskolemässighet med 
hjälp av kliniska adjunkter. 

I kapitel fyra visas på de diskursiva skiften som sker i talet om kunskaps-
former förändrar förståelsen av att teori och praktik är något oproblematiskt, 
att teori föregår praktik. Det är en processliknande förståelse av kunskaps-
former, teori ska tillämpas, det ska överföras till klinisk utbildning och kli-
nisk verksamhet. Att högskolemässighet börjar efterfrågas under 70-talet och 
ska iscensättas med utbildningsreformen vård 77 förändrar detta. Samhälls-
utvecklingen efterfrågar en sjuksköterska som kan handleda, undervisa och 
leda. Samarbete mellan klinisk verksamhet och utbildningens institutioner är 
något nödvändigt. En enhetlig utbildning ska skapas utifrån att det är en 
gemensam högskolemässig angelägenhet, förutom strävan att säkra framtida 
behov av lärare. Under 80-talet och framåt åtskiljs så kunskap i ett organisa-
toriskt perspektiv då teori och praktik i ett första diskursiva skifte formuleras 
som institutionellt problematisk åtskilda former av vetande. Teori är fortfa-
rande något som ska överföras och tillämpas, det ska transformeras till nyt-
tiga handlingar. Vårdlärare blir de som har huvudansvaret för undervisning-
en och sjuksköterskornas handledande funktion stärks. Behovet av mer ve-
tande i form av en högskolemässig utbildning framhålls i termer av sjukskö-
terskors behov av vidareutbildning och lärares behov av forsknings-
kompetens. Lärarna ska ha en akademiskt och kliniskt förankrad kunskap. 
Lärarna separeras diskursivt från klinisk verksamhet då de är gäster i klinisk 
verksamhet vilket ytterligare stärker efterfrågan och behovet av samarbete 
mellan organisationerna. Under 90-talet är teori och praktik till viss del fort-
farande en processliknande konstruktion, det nya är att lärarnas arbete och 
funktion formuleras i termer av integrering av kunskapsformer.  

Nästa diskursiva skifte synliggörs när teori och praktik ska sammanfogas, 
de utgör en klyfta som behöver överbryggas. Gapet omsätts och etableras i 
olika fysiska och professionella kroppar. Integreringen ska skapa effektiva 
och kompetenta professioner och en hel högskolemässig utbildning. Detta är 
en del i möjliggörandet av kliniska adjunkter utifrån förutsättningen att en 
enskild lärarprofession ska axla ansvaret och legitimera kulturella och tradi-
tionella kunskapers värden för såväl lärare som sjuksköterskor. Samverkan 
återkommer som något centralt, vilket är i linje med dagens fokus på kun-
skapens nytta och behovet av samverkan som nämns i det inledande kapitlet. 
Utifrån detta inrättas kliniska lektorat under början av 90-talet och staten blir 
ensam huvudman för utbildningen. Utbildningen ska ha en nära koppling till 
universitet och forskning. Vetenskaplig kunskap är normen och praktiska 
problem ska studeras genom tillämpandet av teori och åtgärdas med evi-
densbaserad omvårdnad. Helhetssyn, kvalitet, integrering, samverkan och 
evidens är diskursivt effektiva retoriska resurser som omsätts i debatten om 
behovet av högskolemässighet. Högskolemässighet är något självklart vars 
innebörd den som är kompetent inte kan var okunnig om eller ifrågasätta. 
Högskoleverket är den yttre kontrollant som har makten att avgöra om ut-
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bildningsinsatser resulterar i önskad riktning och utveckling. Högskoleverket 
uppmuntrar inrättandet av kliniska adjunkter i syfte att förbättra och säker-
ställa kvaliteten på klinisk utbildning. Den vetenskapliga kunskapens legi-
timitet blir så en styrningsmekanism i akademiseringsprocessen.  

Ännu ett diskursivt skifte under början av 90-talet förändrar förståelsen av 
gapet som en klyfta till teori och praktik som skilda världar, teori är något 
där ”inne” och praktik där ”ute”. Praktiken behöver säkerställas och utveck-
las. De skilda världarna representeras av lärare respektive kliniskt verksam 
personal, vilket möjliggör en fortsatt debatt om lärarnas funktion och kompe-
tens. Läraren är den som kan och ska ta sig mellan och verka i de båda värld-
arna för att skapa en hel och verklig värld. Teori och praktik existerar i kraft 
av varandra och förutsätter varandra. De splittras i en explosion av olika 
varianter vilket är medkonstruerande av klinisk utbildning som det problem 
som behöver lösas. Under 90-talet och 2000-talets början utvecklas den nya 
lärararten klinisk adjunkt i form av samarbetsprojekt och uttrycks som kom-
binationstjänster. Detta utifrån ett professionaliseringssträvande, att utbild-
ningen behöver kontrolleras samt att Vård 77 orsakat gapet. Lärarna som 
pedagogisk idé hålls samman av tolkningsrepertoaren om gapet (kapitel 
fem). Vetenskapssamhället, Socialstyrelsen och Högskoleverket är diskursivt 
formerande krafter som bevakar och bevakas i akademiseringsprocessen. 
Högskoleverket efterfrågar kliniska adjunkter och återkommande är den 
integrationsproblematik som uttrycks som en brist på teorianknytning och en 
klinisk verksamhet som behöver utvecklas och stärkas. Akademisering och 
professionalisering används som retoriska resurser i strävan att stärka utbild-
ningens och yrkeskunnandets status och legitimitet. Under 2000-talet kopp-
las begreppen ihop med forskningsanknytning och evidensbaserad vård. 
Klinisk adjunkt ska med sin akademiskt förankrade och legitima funktion 
skapa något nytt i en organisationsöverskridande konstruktion. Gapet om-
talas i olika varianter: som en spänning mellan forskare och praktiker, aka-
demiseringen styrs av högskoleverket och läroplaner är resultatet av kom-
promisser gällande ämnens status och lärares osäkerhet angående utbild-
ningens ramar och mål samt i termer av lärarnas behov av dubbel kompetens 
i form av akademisk utbildning och klinisk erfarenhet. Akademiseringen 
betraktas som hotad och motarbetad då olika kollektiv inte enas om samma 
tolkningar. Passagen mellan världarna ska åtgärdas med integrering, oavsett 
funktion, sjuksköterska eller lärare, är problemet det samma. Mer vetande 
ska ge respektive profession framgång. Här sker en ansvarsförskjutning från 
utbildningsystemet till individen. Styrningen består i självrannsakan och 
disciplinering. Läraren ska ha ett personligt engagemang och ta sitt mora-
liska ansvar. Kliniska adjunkter ska lösa problemet med att kvalitetssäkra 
såväl lärarna själva som verksamhetsförlagd utbildning och därmed skapa en 
hel högskolemässig utbildning. Utifrån det diskursivt etablerade talet om 
kunskapens nytta och samverkan samt lärande som 2000-talets bildningsbe-
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grepp är samarbete, integrering, livslångt lärande och reflektion åter-
kommande retoriska resurser i detta arbete.  

Under slutet av 80-talet, under 90-talet och början av 2000-talet etableras 
klinisk adjunkt som ett organisationsöverskridande gemensamt projekt mel-
lan utbildningsinstanser och klinisk verksamhet. De två vanligaste lärar-
funktionerna benämns klinisk adjunkt respektive adjungerande klinisk ad-
junkt. Syftet är att kvalitetssäkra klinisk verksamhet med hjälp av högre lä-
rarkompetens, större integration, bredare ämnesinnehåll och en höjd veten-
skaplig kompetens. Nationellt och internationellt sjösätts den kliniska 
adjunkten som problemens lösning i form av en hybrid samverkande ”kun-
skapsmäklare”. Hon är eftersökt och med sin dubbla professionella kompe-
tens är hon den som ska förena idealtyperna den vetenskapliga hjälten, orga-
nisatören och omhändertagaren. Gapet mellan teori och praktik ska åtgärdas 
genom ett främjade och utvecklande av en högskolemässig verksamhetsför-
lagd utbildning. Den kliniska adjunkten antas inneha de ideala förmågor som 
klinisk verksamma och studenter i en högskolemässig utbildning också skall 
behärska: högskolemässig kunskap, klinisk kompetens och förmåga att inte-
grera teori och praktik.  

I kapitel fem kan vi se att den i dag etablerade och dominerande tolk-
ningsrepertoaren om teori och praktik som ett gap i stort sett betraktas som 
ett axiom. Gapet diskuteras utifrån hur det ska förstås, dess möjliga orsaker 
och vad som därmed är förnuftiga åtgärder. Denna tolkningsrepertoar är en 
del av diskursen om akademisering och högskolemässighet. Den möjliggörs, 
upprätthålls och motarbetas av forskarpositioner inom och mellan skilda 
kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska hemvister. Materialet som 
används i kapitel fem utgörs av internationellt publicerad och till viss del 
nationellt publicerad forskning angående sjuksköterskeutbildning under tids-
perioden 1978–2009. Det analytiska begreppet som är i fokus här är tolk-
ningsrepertoar genom analys av språkets retoriska, handlingsorienterade och 
faktaskapande funktion. Forskningsfrågorna som belyses här utifrån veten-
skapssamhällets tolkningsföreträdare är dels fråga 1) Vilka problem är det 
som denna nya lärarfunktion ska lösa? 2) Hur ska problemet lösas?, dvs. hur 
argumenteras för lärarfunktionen? samt 3 a) Vilka diskursiva ramar iscen-
sätts, utmanas och reproduceras?  

Kapitel fem handlar om tolkningsrepertoaren om ett gap och dess båda 
berättelseramar gapet som brist på rätt kunskap respektive gapet som utbild-
ningspolitiskt arv som utgör resurser för att på olika sätt att förstå, förklara, 
konstruera och åtgärda gapet. Argument hämtas från skilda ideologiska och 
kunskapsteoretiska utgångspunkter för olika kunskapsformer, dess relation-
er, legitimitet, status, villkor, möjligheter och omsättande i form av modeller, 
verktyg eller sökta effekter. Ett mer eller mindre uttalat positivistiskt para-
digm dominerar. Verkligheten går att beskriva, förklara, förutsäga och kon-
trollera utifrån att en logisk, sann och hel verklighet existerar, även om ga-
pets villkor och konstruktion till viss del kritiseras utifrån ett postmodernt 
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paradigm. Teoretiska perspektiv och pedagogiska modeller ska höja prakti-
kens status och påvisa behovet av att erkänna praktikens status som teori. 
Pedagogiska modeller och verktyg utvecklas då teori och praktik omorgani-
seras och framstår som skilda områden för vetande. Teori respektive praktik 
beskrivs innehålla olika strategiska möjligheter eller hinder genom hänvis-
ning till skillnader, avvikelser, något generellt eller specifikt, kollektivt eller 
individuellt och självstyrande tekniker som exempelvis reflektion, integre-
ring och konsensus.  

Inom berättelsen om gapet som brist på rätt kunskap och vetande domine-
rar en strävan efter helhet och kunskapers nytta i linje med hur samverkan 
och kunskapens nytta på många sätt betraktas som förnuftigt och självklart i 
samhället i dag. Med ett visst teoretiskt vetande och erkännande av maktför-
hållanden ska kunskapsformer integreras. Teorins rådande status kan ifråga-
sättas och praktikens inneboende värden och status kan förstås bättre och 
därmed också få erkännande. När de kunskapsteoretiskt grundade argumen-
ten inte är i fokus kritiserar forskare istället varandra utifrån vem som kan 
och utför äkta och god forskning. Diskursen om akademisering och högsko-
lemässighet rymmer således ett för forskarna kunskapsteoretiskt teori-teori-
praktik gap och ett vetenskapsteoretiskt och vetenskapsfilosofiskt ideologiskt 
dilemma mellan logik och sanning respektive konstruktion och retorik. Fors-
kares kunskaper, legitimitet och sanningsanspråk kritiseras likväl som att 
evidensbaserad forskning dominerar alltför mycket, den kritiseras som frag-
menterad, småskalig och utförd av praktiker. Forskare efterfrågar ett mer 
kritiskt och vetenskapligt tänkande vilket associeras med och endast kan 
utövas utifrån en forskarposition med legitimitet grundad i ett traditionellt 
akademiskt normsystem. I början av 2000-talet använder forskare retorisk 
analys för att brygga broar över gapet. Även om slutsatserna är att det med 
hjälp av exempelvis metaforer och reflektion som teknik skapas overkliga 
förväntningar på utbildningssammanhang förstärks istället gapet som kon-
struktion, det förblir en handlingsorienterad, upplevd och verklig företeelse 
att förhålla sig till.  

Tolkningsrepertoarens andra berättelseram, gapet som utbildningspolitisk 
arv utgår ifrån en internationellt och under decennier utbredd förståelse att 
utbildningsreformer orsakat gapet. Skuldfrågan till gapet är central och för-
läggs till olika institutioner och professionella kollektiv. Företrädare för kli-
nisk verksamhet hävdar bristen på praktisk kunskap som en motmakt till 
akademiseringen. Även här reproduceras gapet utifrån det diskursivt etable-
rade behovet av samverkan, kunskapens nytta respektive en lärande-era som 
uttrycks i termer av bristande handlingsförmåga i relation till god förmåga 
till kritisk reflektion och livslångt lärande. Här efterfrågas en hybrid lärar-
funktion som kan förbättra praktikens status med hjälp av teori. Gapet kon-
strueras också utifrån att praktik ska släpa efter teorin samt att akademin 
producerar en dikotomi mellan att tänka och att göra. Kunskapsformer åt-
skiljs genom att de institutionaliseras och materialiseras i separata profess-
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ionella kroppar och fysiska rum. Den omoderna oreflekterande praktikern 
ska undsättas och genom mer vetande erhålla den kompetens och status som 
saknas. Men att utveckla klinisk utbildning och klinisk verksamhet får inte 
ske på bekostnad av akademins rådande status. Det torde vara problematiskt 
för forskare att i sin argumenterande position som teoretiker förhandla om 
kunskapers legitimitet. Den bevisföring som sker förs inom och är förankrad 
i en etablerad maktordning, en ordning som symboliserar utveckling och 
framåtskridande i sitt sökande efter mer vetande, vilken de själva därmed 
riskerar att ifrågasätta. 

När gapet förstås som en organisatorisk delning betraktas problemet som 
en pedagogisk utmaning och lösningen är att organisera och strukturera 
verkligheten såväl fysiskt som kognitivt. Berättelsen om gapet som utbild-
ningspolitiskt arv präglas så även av hur verkligheten ska organiseras och 
tänkandet struktureras. I samarbetsrum ska lärande kommuniceras, organise-
ras och iscensättas i tid och rum för att såväl möjliggöra som påvisa ett lä-
rande. Det bästa vetandet och klokhet ska sorteras, ges en plats, paketeras 
och teknifieras med effektivitet och nytta som mål. Detta ska underlättas 
genom att etikettera och organisera fysiska rum så att det lärande som sker 
kan förstås som kollegialt, modernt och effektivt och att resultatet kan be-
traktas som en gemensamt skapad och utökad kunskap. Den i inledningen 
nämnda förståelsen av lärande som dagens bildningsbegrepp, kunskapens 
nytta och evidens fungerar och iscensätts utifrån exempelvis utbildningsav-
delningar, teamarbete och lärandemiljöer. Här ingår även kognitivt baserade 
tekniker och pedagogiska modeller som reflektion, kritiskt tänkande, pro-
blembaserat lärande och evidensbaserad praktik. När dessa pedagogiska 
tekniker och modeller inte fungerar eller räcker till kan de utföras eller stär-
kas med hjälp av olika tekniska och datorbaserade verktyg. Klinisk verk-
samhet är den sanna verklighet som kan kopieras och transformeras med 
hjälp av tekniska format, men med den fördel att den är i tryggt förvar när 
olika förmågor imiteras i en annan tid och på en annan plats. Det antas gynna 
förmågan att tänka, handla och att kunna enas om det bästa valet av hand-
ling.  

Livslångt lärande som teknologi uppmuntras genom ett självstyrt lärande i 
form av reflektion i olika former. Reflektion är något nödvändigt och kritiskt 
för att lärande ska kunna ske vilket även etablerar en gemensam förståelse av 
att det inte är lätt att integrera teori och praktik. Gapet är själva styrnings-
problemet eftersom det betraktas som mycket verkligt och bekymmersamt 
och därför måste åtgärdas. I syfte att legitimera och lösa problemet opererar 
styrningen genom att föreskriva förändrad förståelse för problemets kon-
struktion, villkor och åtgärder. Då effekten är att gapet ofrivilligt reproduce-
ras, exempelvis inom reflektion som teknik och problembaserat lärande som 
pedagogisk modell, möjliggörs en efterfrågan och legitimering av ett teori- 
och praktikkompetent subjekt som den kliniska adjunkten.  
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Kapitel sex handlar om denna hybrida kunskapsmäklare och hjälte som 
ska åtgärda gapet. Materialet som används i detta kapitel utgörs av mina 
samtal med 15 kliniska adjunkter i Sverige, rapporter och utvärderingsstu-
dier från sjuksköterskeutbildningar i Sverige, arkivmaterial från Svensk 
Sjuksköterskeförening, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lands-
tingsarkiv i Sverige, Mediearkivet, 1991–2009 och texter på Internet. Vidare 
ingår facktidskrifterna Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (som 1977 fick 
namnet Vårdfacket) åren 1974–2009, ämnestidningen för vård- och barna-
vårdslärare Omvårdaren, åren 1991–2009 samt internationellt och nationellt 
publicerad forskning angående sjuksköterskeutbildning under tidsperioden 
1978–2009.  

Forskningsfrågorna som belyses är fråga 3 a-c) Vilka diskursiva ramar 
iscensätts, utmanas och reproduceras?, Vilka kategorier av lärare möjliggörs 
och efterfrågas?, Hur iscensätts lärarfunktionen av lärarna själva? samt fråga 
4) Hur styrs, upprätthålls och utmanas lärarfunktionen? Lärarnas möjliga 
subjektspositioner och ideologiska dilemman är i fokus, vilket innebär att 
även de diskursiva ramar som fungerar som förnuftiga och meningsfulla och 
möjliga att reproducera synliggörs, dvs. rådande tolkningsrepertoar och dess 
medföljande berättelser. En analys av språkets retoriska, handlingsoriente-
rade och faktaskapande funktion visar hur tolkningsrepertoaren om ett gap 
mellan teori och praktik som social praktik sätts i spel utifrån lärarnas ideo-
logiska dilemman och subjektspositioner. Det analytiska begreppet ideolo-
giska dilemman belyser hur erfarenheter såväl kan avfärdas som sanktion-
eras som logiska, greppbara och meningsfulla då dilemmat utgörs av olika 
konkurrerande meningsskapande versioner inom tolkningsrepertoaren och 
dess medföljande berättelser. Det analytiska begreppet subjektsposition och 
det analytiska verktyget kategorisering används för att belysa hur och vilka 
läraridentiteter som möjliggörs och iscensätts inom tolkningsrepertoaren om 
ett gap mellan teori och praktik.  

I kapitel sex visas att när lärarna talar om de utbildningskontexter de är en 
del av används tolkningsrepertoarens varianter av gapet som resurser och det 
i samhället etablerade talet om kunskapers nytta, samverkan och lärande. 
Lärosätets verksamhet innehåller ett teori-teori-gap eftersom det finns ett 
behov att integrera teoretiska kurser med varandra och studenten är sin egen 
länk. Utifrån vad verksamhetsförlagd utbildning är, blir den akademiförlagda 
utbildningen mer overklig och i avsaknad av en möjlig helhet. Lärosätets del 
av utbildningen ska skapa helhet, fokusera kunskapers nytta och motverka 
förvirring och struktur för handlande. Rätt kunskap och vetande i form av 
verktyg och en bas ska ge den rätta och goda förberedelsen för verkligheten 
”där ute”. Lärosätets verksamhet formuleras som mål och vad som är önsk-
värt, inte som något verkligt. Verksamhetsförlagd utbildning är ”efter” teo-
rin, men är den plats där helhet kan påvisas och kunskapers nytta omsättas, 
tillämpas och integreras, såväl i dag som för och i framtiden. Klinisk verk-
samhet är verkligheten, det är där det sker något, skapas, uttrycks, fås, görs, 
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man ska kunna se, handla, uppleva, erfara och själv bli en del av det verk-
liga, där ute. Det är ett perspektiv i linje med en traditionell förståelse av 
praktik. 

Berättelsen om hjälten innehåller både framgång, balans, bakslag och 
motstånd. Här möter vi den kompasslösa vägvisaren, den ensamma samarbe-
taren och den bristfälliga kunskapsbäraren utifrån vilka kategorier och kate-
goriseringar som förknippas med eller bygger upp lärarens subjektsposition-
er. Här synliggörs också de olika ideologiska dilemman som läraren kan 
behöva bedöma, balansera och hantera.  

Vägvisaren är en tillgång, hon behövs och har en avgörande roll i att säkra 
högskolemässighet i verksamhetsförlagd utbildning. Hon är aktiv, drivande, 
öppen, ansvarstagande, tydlig, stödjande och hjälpande. Hon är framtidsin-
riktad och är beredd att erbjuda varierande förmågor utifrån efterfrågan. Hon 
kan identifiera vägar framåt, möjliggöra, utveckla, förändra och etablera 
utifrån behov. Vägvisaren behöver hålla sig i rörelse, vara medveten om sin 
omgivning, ha tålamod och ha förståelse för att utveckling kan ta tid. Hon 
behöver ha en egen kompass i form av bekräftelse, stöd, eget lärande och 
uppleva att hon är inom räckhåll för dem hon ska guida. Med kompassen är 
hon trygg och kompetent, utan den riskerar hon att uppleva maktlöshet och 
uppgivenhet, bli stillastående och därmed betydelselös. De ideologiska di-
lemman vägvisaren brottas med är att undsätta eller utmana, ge frihet eller 
styra, att vara en individ eller tillhöra ett eller flera kollektiv, vara en auktori-
tet eller vara jämlik samt behöva välja mellan att tänka eller göra. 

Samarbetaren behöver en egen samhörighet, stöd, nätverk och legitimitet. 
När hon är väntad och önskad kan hon inta sin subjektsposition. Hon är ak-
tiv, kompetent, kreativ och självstyrande. Men samarbetaren har ett ensamt 
ansvar för sin position. Hon behöver vara stark och kunna kämpa för sin rätt 
att existera för att kunna erhålla rätten att inta sin subjektsposition. Hon be-
höver vara disciplinerad och ha en organisatorisk och kollektiv tillhörighet 
med andra som är villiga att samarbeta med henne. Om samarbetaren är 
oväntad, oplanerad och i avsaknad av en gemensam plats för samarbetet 
riskerar hon att möta hinder och själv delas, bli utelåst, hemlös, inlåst eller 
osynlig. Om hon inte är erkänd, trygg, företagsam och kreativ riskerar hon 
att bli en ensam samarbetare. Ett ständigt dilemma är att vara en individ i 
form av ett självstyrande subjekt och samtidigt vara en del av ett eller flera 
kollektiv. Hon behöver också hantera när och hur hon styrs eller ges frihet 
och om hon ska förstå sig som utmanad eller i behov av att bli undsatt. 

Kunskapsbäraren har en erkänd och uppskattad akademisk kompetens och 
en stabil grund att stå på. Hon kan stödja studenter i deras akademiska ut-
veckling, bedöma värdet av utbildning och driva sin egen utveckling framåt. 
Kunskapsbäraren är trovärdig och har bland annat interpersonell kompetens, 
kan kommunicera, är distanserad till sin egen funktion, självsäker och flexi-
bel. Hon uppskattas som kunskapsbärare av andra och är både pedagog, ut-
vecklare, mentor, ledare, innovatör, administratör, rekryterare, förhandlare 
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och utvärderare. När kunskapsbäraren saknar tid och inte hinner prioritera, 
prestera, avsluta, hitta rätt plats och rätt tid ställs hon inför utmaningen att 
förstå sig själv som kompetent eller bristfällig. Hennes brister består bland 
annat av att vara oförberedd, okunnig eller ha en otillräcklig självkänsla. I 
pendlingen mellan att vara kompetent och bristfällig resulterar så ett kompe-
tent beteende i att hon ifrågasätter sin egen trovärdighet och kompetens. När 
hon av andra kategoriseras som bristfälligt trovärdig/kompetent försöker hon 
ändå vara kompetent genom att försöka fortsätta att samverka. I kategorin 
som bristfällig behöver hon stöd och mer vetande. Detta ska öka möjligheten 
att av både sig själv och andra bedömas som en legitim kunskapsbärare och 
därmed fullt ut kunna inta eller återerövra subjektspositionen som kunskaps-
bärare. 

Den kliniska adjunkten har varit verksam runt om i världen under några 
decennier sedan 80-talet i Storbritannien och från slutet av 90-talet inom 
många sjuksköterskeutbildningar i Sverige. I början av 2000-talet börjar 
lärarfunktionen att ifrågasättas både internationellt och nationellt. Läraren 
kategoriseras i kunskapsekonomiska termer som en vara som inte är så lätt 
att sälja längre. Kanske kan det förstås som att hjälten inte fyller den funkt-
ion det var tänkt, att hon som modell har gått ur mode eller helt enkelt inte 
fyller något behov längre? Oavsett så är det, i Sverige, ekonomiska och or-
ganisatoriska argument som används för att inte inrätta fler tjänster och inte 
tillsätta lediga tjänster. Klinisk verksamhet antas också besitta en ”pedago-
gisk medvetenhet” vilket innebär att den kliniska adjunktens kompetens och 
trovärdighet ifrågasätts, hon kategoriseras alltmer som en bristande kun-
skapsbärare, en icke behövd vägvisare eller samarbetare. Istället ska hon 
främst rekryteras från klinisk verksamhet och i sin funktion vara en praktiker 
med ett tillfälligt uppdrag istället för en permanent funktion.  

Att analysera styrning har i denna avhandling inneburit att bland annat be-
lysa utifrån vilka betingelser kliniska adjunkter blivit möjliga och på vilka 
villkor, vilka sociala praktiker som utesluts eller framhålls, hur och varför 
något sägs och hur det i sin tur syftar till att kunna bidra till att forma framti-
den. Avhandlingens metaforiska titel Dimmornas bro symboliserar flera 
olika former av dimmighet och broar. Dels är det själva teori-praktik-gapet, 
dels är det i form av lärarnas subjektspositioner och dilemman, men det är 
även en styrning genom otillräcklighet och en ovisshet när det gäller både 
problemens och lärarnas konstruktion, funktion, aktualitet, villkor och fram-
tid.  

Talet om kunskapens nytta och samverkan som utifrån analyserna domi-
nerar som retoriska resurser inom tolkningsrepertoaren, subjektspositionerna 
och lärarnas ideologiska dilemman kan förstås som effektiva medel inom en 
mängd olika diskurser från den utbildningspolitiska arenan och vetenskaps-
samhället. Kanske är talet om en kunskapsekonomi en början på en ny meta-
berättelse? Lärande kan då förstås som en medföljande berättelse som möj-
liggörs utifrån ett fokus på kunskapens nytta och samverkan. Oavsett detta, 
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så är kunskapsekonomin en diskursiv formation som även karaktäriserar och 
karaktäriseras av talet om globalisering, vilken associeras med ett gränsöver-
skridande mellan länder, omfördelning av kapital och privatisering684. Ut-
bildning och forskning ska kunna lösa nästan alla samhällsproblem.685 Läro-
säten är massuniversitet eller kunskapsfabriker i kunskapssamhället, en ef-
fekt av globaliseringen.686 Kunskap ska vara användbar och samhällsnyttig, 
att bygga nätverk syftar till att betona andra former för styrning än tidigare; 
kunskap är ett ekonomiskt medel.687 Samarbete är både ett medel och ett mål 
då "högre utbildning och forskning ska stärkas”688. Högskoleverkets utvärde-
ringar och bedömningar av utbildningars resultat och anställdas kompetens 
såväl som statligt grundande av forskningsanslag utifrån utbildningsinstitut-
ioners förmåga att samverka med omgivande samhälle är exempel på tekni-
ker som syftar till att forma såväl önskvärda kollektiv som individer. Dessa 
tekniker, varigenom övervakning och kontroll och därmed styrning kan ske, 
för befolkningens såväl som individens bästa, sanktioneras av det som är det 
sanna vetandet om något, det rätta, det nyttiga, det moderna, det goda och 
det moraliskt riktiga.  

Högskolemässighet kan förstås som en dominerande diskursiv formation 
som är under granskning i denna avhandling. Specifika faktorer är satta i 
spel och tävlar sinsemellan utifrån det som formuleras som verkligt, funge-
rande, självklart och förnuftigt, här i form av en högskolemässig utbildning 
rymmande kompetenta, flexibla, moraliska och samarbetande lärarsubjekt. 
Dessa lärare syftar till att skapa en modern, framtidsinriktad och effektiv 
sjuksköterskeutbildning utifrån hur och vad som betraktas som sann, rätt, 
aktuell och effektiv kunskap i utbildning och forskning. Otillräckligheten 
installeras som en styrningsteknologi, i form av en styrningsmentalitet som 
ska få subjektet att producera mer högskolemässighet och ta ansvar för att 
uppnå statens intentioner. Då Högskoleverket undviker en definition av hög-
skolemässighet689 fungerar styrningen genom att högskolemässighet blir 
rörligt och omsätts allt mer effektivt i diskursen utifrån såväl institutioners 
och individers eget ansvar och strävan att uppnå det som förstås som målet 
för styrningen. Överförbarheten av styrning690 fungerar för dessa lärare ge-
nom bekännelsen om otillräcklighet som maktteknik och självstyrande tek-
nik och aktualiserar olika önskvärda och möjliga subjektspositioner och di-
lemman inom rådande diskursiva ramar.  

Det finns mångt och mycket som det inte talas om inom diskursen om 
akademisering och högskolemässighet. Högskolemässighet symboliserar det 

                               
684 Castells (1998); Cervero et al. (2001); Rose (1999); Benner (2009:23-ff).  
685 Lindh & Sundeen (2010:10). 
686 Dzin (2009:14); Bergviken Rensfeldt (2010:113-ff). 
687 Benner (2009:17); Tedenljung (2011:192-ff). 
688 Högskoleverket (2010d); Högskoleverket (2010c). 
689 Högskoleverket (2001:66). 
690 Foucault (1971/1993); Rose (1999); Foucault (1994:326-ff). 
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vetande som värderas, sorteras och upphöjs till sanning691. Det utesluter an-
nat vetande som oviktigt eller ogiltigt. Det som utgör en motmakt och därför 
ett möjligt hot mot diskursens gränser och etablerade status marginaliseras 
eller försänks i tystnad. Exempel på detta är skråväsendets lärande- och kun-
skapstraditioner, validering av kunskap, tyst kunskap, vad som utgör kompe-
tens och kunskap hos kliniskt verksamma, hälso- och sjukvårdens organisat-
ioner och kulturer, aktuell samhällssituation i relation till vilka som söker 
vård och vilken vård som kan erbjudas och under vilka villkor, lärosätens 
kulturer, traditioner, förutsättningar, villkor och professionsutbildningarnas 
innehåll och kvalitet i det etablerade kunskapsekonomiska perspektivet samt 
olika pedagogiska modeller som mästarlära eller problembaserat lärande. 
Samverkan utifrån det akademiska idealet utesluter detta, helhet definieras 
utifrån teorins etablerade status och den för samhället nyttiga och effektiva 
vetenskapliga kunskapen. 

Dimmornas bro i form av ett teori- praktik gap inom sjuksköterskeutbild-
ning börjar ta form under 70-talet och framåt. Från att ha varit en språkligt 
och organisatoriskt installerad problematisk social praktik tar det sin boning 
i lärares kroppar och formuleras som det egna kognitiva och moraliska pro-
blemet. Kliniska adjunkter är konstruerade för att lösa problemet med att 
kvalitetssäkra såväl sig själva som verksamhetsförlagd utbildning och skapa 
en enhetlig och hel utbildning. Livslångt lärande som teknologi och reflekt-
ion som teknik är resurser för styrning om var, hur och när den rätta kun-
skapen ska och kan användas. Klinisk verksamhet är verkligheten och 
kanske är det därför den är så viktig? För det är ju där det sker något, skapas, 
uttrycks, fås och görs. Det är där man förväntas kunna se, handla, uppleva, 
erfara och själv bli en del av det verkliga, där ute. Det är ett perspektiv i linje 
med den diskursivt etablerade traditionella förståelse av praktik692. När kli-
niken etablerades var det tvärtom, då var det en medvetet avskild konstrue-
rad verksamhet som skulle generera kunskap. Det skulle vara ett medel för 
att kunna iscensätta, karaktärisera, kontrollera och förutsäga verkligheten 
och vad som därmed skulle förstås som sant och rimligt.693 Med tiden har 
kliniken istället, i denna kontext, blivit den sanna och verkliga verkligheten. 
Genom makt och vetande identifieras, kontrolleras och iscensätts verklighet-
ens önskade nu och framtid. Men här är det istället makt och vetande i ter-
mer av högskolemässighet, en akademiseringsprocess, evidens, helhet och 
nytta. Det är det som förväntas karaktärisera akademiförlagd utbildning och 
med integrering och önskad utveckling känneteckna verksamhetsförlagd 
utbildning, klinisk verksamhet och de kliniskt verksamma. 

I avhandlingen visas hur den kliniska adjunkten möjliggörs och efterfrå-
gas utifrån en ide´ om styrning, konstruerad och grundad i ett ideologiskt tal 

                               
691 Foucault (1971/1993:7-ff; 16-ff). 
692 Ex. Gustavsson (2000; 2002). 
693 Foucault (1963/ 2000:18;59). 
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om kunskap utifrån en antik idéhistorisk tradition. Detta är i linje med Lied-
mans centrala utgångspunkt i beskrivningen av modernitetens historia: 
”historien och inte minst idéhistorien är oavlåtligen närvarande i våra sam-
tidsbetraktelser och våra föreställningar och prognoser om framtiden.”694 
Den kliniska adjunkten möjliggörs som den ultimata och avgörande lösning-
en på ett mycket gammalt och vanligtvis förgivet taget existerande problem 
mellan olika former av kunskap: gapet mellan teori och praktik.  

Förutom de diskursiva skiften som över tid etablerar gapet mellan teori 
och praktik (kapitel fyra) så visas i avhandlingen på ännu ett diskursivt 
skifte: när gapet fick en kropp - i skepnad av kliniska adjunkter. Utgångs-
punkten för behovet av kliniska adjunkter utgår ifrån idén om behovet av att 
samverka för ett helhetsperspektiv och att klinisk verksamhet är den verklig-
het där studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdsverksam-
heter bedriver praktik. Den kliniska adjunkten är den första yrkeskategori 
och subjekt som, i raden av pedagogiska modeller inom svensk sjuksköters-
keutbildning, konstrueras i syfte att integrera kunskapsformer och initiera, 
implementera och utveckla evidensbaserad kunskap. 

Utifrån tolkningsrepertoaren om ett gap och dess medföljande berättelser 
konstrueras vägvisarens, samarbetarens och kunskapsbärarens vardag utifrån 
samverkan för och ett iscensättande av en högskolemässig verksamhetsför-
lagd utbildning inom klinisk verksamhet. Teori är av tradition och logik nå-
got självklart överordnat och styrande. Utifrån det som förväntas vara ett fast 
och orubbligt teoretiskt brofäste kan olika handlingar rättfärdigas eller un-
derkännas. Denna logik är möjlig att kopiera från en institutionell verksam-
het till en annan. Såväl vägvisaren, samarbetaren som kunskapsbäraren ska 
genom ett självreglerat styrande synliggöra sin kompetens och nå målet ge-
nom att bygga och själv utgöra olika sorteras broar till klinisk verksamhet 
och därmed hjälpa klinisk verksamhet att få del av det inom den egna logi-
kens eftersträvansvärda: att kunna tänka och tänka rätt. Praktik konstrueras 
indirekt utifrån teori och det praktiska brofästet blir till största del synligt 
genom det som inte uttalas. Klinisk verksamhet respektive lärosäten kan 
kategoriseras som både passiva och aktiva kollektiv. Klinisk verksamhet och 
lärosäten är passiva då de är ointresserade, de är mer aktiva då de genom 
olika former av motstånd inte erkänner lärarens legitimitet i den egna kon-
texten. I diskursen om akademisering och högskolemässighet utgör klinisk 
verksamhet en motmakt till teorins dominerande status utifrån att utgöra 
eller känna till en verklig verklighet och vad som fungerar eller är användbar 
kunskap. Lärosäten reproducerar den egna legitimiteten och auktoriteten 
utifrån det självklara att teori är något giltigt i sig vilket också legitimerar 
den egna verksamheten. Verkligheten utanför kan beskrivas och förklaras 
med teori och teori genererar de kunskaper och den utveckling som tar oss in 
i framtiden. 
                               
694 Liedman (1997/2010: 20). 
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Inrättandet av kliniska adjunkter blir en del av de efterfrågade nya lös-
ningarna som behövs, det blir ett instrument och uttryck för styrning utifrån 
en styrningsmentalitet som bygger på den rådande akademiska diskursen. 
Klinisk verksamhet/verksamhetsförlagd utbildning/praktik/att göra dvs. pro-
blemet förväntas på detta sätt kunna kontrolleras och hanteras. Den kliniska 
adjunkten som en modern kunskapsmäklare695, är den hjälte som behövs. 
Hon är svaret på behovet av helhet och utvecklandet av det rätta lärandet, 
den rätta kunskapen och dess nytta.  

Genom samverkan ska läraren utifrån olika subjektspositioner skapa nå-
got nytt eller annorlunda vilket också är det som ska hjälpa henne själv att 
först identifiera sin funktion och plats för att därefter inta platsen. Detta ska 
ske i en verklighet, men ändå på ett metafysiskt plan, utifrån att organisera 
verkligheten och strukturera tänkandet med analytiska kognitiva tekniker 
eftersom den enade värld hon ska skapa ännu inte är synlig. Läraren är den 
som med sitt sinne och sin kropp ska lösa upp gapet då hon behövs för att 
förverkliga ett sammanfogande och utbyte av kunskapsformer. Nyttan av 
kunskaper är i fokus och målet är paradoxalt nog att både skapa och behålla 
en existerande verklig helhet. Genom efterfrågandet av och inrättandet av 
denna lärarfunktion är konstruktionen av en disciplineringsapparat som bör-
jat med reformer förkroppsligad, ett exempel på den förfinade och utveck-
lade pedagogiska idén att lösa problemet med klinisk utbildning. 

Lärarfunktionen är konstruerad för att överbrygga gapet och då svårighet-
er visar sig fokuseras istället lärarens egen kompetens och trovärdighet i 
syfte att hitta en lösning på det problemet. Själva lärarkonstruktionen betrak-
tas inte som omöjlig eller utopisk. Hon ska inte bara sammanfoga olika kun-
skaper utan dessutom överföra egna förmågor mellan verksamheter. Det den 
egna kroppen genom gapet har kommit att performativt symbolisera och 
manifestera ska inte bara ske, det ska också utvecklas, förfinas och demon-
streras. Graden av självstyrande förmåga ska bekännas och bedömas av 
andra. De tekniker som ska garantera trovärdighet är de samma som lärarens 
funktion är konstruerad att åtgärda.  

Subjektifieringen av kunskapsformer har trots eller kanske med hjälp av 
den diskursiva formeringen av kunskap som en vara696, flyttat in i kroppen i 
form av självrannsakan. I skilda subjektspositioner försöker läraren ta vara 
på möjligheter och anta utmaningar i termer av svårigheter. Hon ses som en 
självklarhet och de svårigheter hon kan möta ska omsättas utifrån det egna 
ansvaret. I brist på legitimitet i form av acceptans eller en tydligt formulerad 
funktion, tid och plats eller tillhörighet försöker hon subjektivera sig som 
meningsfull utifrån den egna förståelsen av uppdraget, sig själv som ett verk-
tyg och rådande tolkningsrepertoar som både resurs och mål. Detta självsty-
rande beteende innebär en ständig värdering av den egna förmågan. Hon ska 

                               
695 Benner (2009:40-ff). 
696 Liedman (1997/2010:277). 
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kunna analysera omgivningens behov och möta behoven genom att visa på 
den egna nyttan för samverkan och de personliga kvalifikationerna trovär-
dighet och kompetens. Otillräcklighet som styrande teknik opererar genom 
subjektets självrannsakan. Genom granskning av möjlig kollektiv tillhörighet 
och de egna förmågorna övervakar subjektet sig själv. Självrannsakan upp-
muntras och sätts i spel då trovärdighet och kompetens i skilda subjektsposit-
ioner sätts på spel. Detta tvingar henne till självrannsakan, en självrannsakan 
som också ska kunna uppfattas och bedömas av andra. Läraren är den indi-
vid som utifrån rådande gränser och hierarkier förväntas förkroppsliga och 
iscensätta sin funktion och vara ett moraliskt, ansvarstagande, handlande och 
samarbetande subjekt. Hon ska ha förmåga att känna sig själv, göra sig själv 
till ett aktivt subjekt med kunskap och förväntas därmed vid rätt tidpunkt 
såväl vilja som välja det rätta. Makt och vetande präglar på detta sätt läraren 
själv som därmed kategoriseras och märks med såväl plats som en egen in-
dividualitet. Det som betraktas som sant tvingas på henne och avkräver er-
kännande, vilket i sin tur blir de karaktäriserande drag som andra kan och 
ska kunna identifiera henne med. Subjektets förmåga till önskvärt självsty-
rande beteende blir den måttstock med vilken det egna moraliska ansvarsta-
gandet, yrkesskickligheten och framgången värderas.  

Dikotomier och dilemman genererar ytterligare dikotomier och dilemman. 
Teori och praktik producerar exempelvis dikotomierna att tänka och att göra, 
inne och ute, synlig och osynlig. Dikotomin teori och praktik möjliggör ex-
empelvis dilemmat att föra ut teori i praktiken eller föra in praktik i teorin, 
som vi sett brobyggaren fokusera på, eller kunskapsbärarens avvägning av 
att vara tillräckligt kompetent eller genom ett kompetent beteende ta ansvar 
för den egna otillräcklighet i syfte att kunna vara trovärdig som kunskapsbä-
rare inför sig själv och andra. En annan dikotomi läraren präglas av är att 
vara självklar eller att behöva kämpa för sin existens. Dikotomierna kan 
producera implicita och explicita dilemman som kan synliggöras med 
forskarkategorisering och hur talet uttrycks och kan förstås i lärarens situe-
rade verklighet och kontext: läraren som individ eller som en del av ett eller 
flera kollektiv, att tänka eller att göra, att styra eller ge frihet och att utmana 
eller undsätta. Men också dilemmat att försöka förstå sig själv som utmanad 
eller i behov av undsättning och att vara i behov av mer styrning eller mer 
frihet. Hennes egen svårighet att subjektivera sig förklaras i linje med gapet 
som utbildningspolitiskt arv eller brist på rätt kunskap och vetande. Identi-
tetslåsningarna blir subjektets eget pedagogiska problem att lösa. Det hon 
ska åtgärda är nu det som karaktäriserar hennes själv. Dikotomierna har i 
form av andra dikotomier och dilemman blivit något som ägs och karaktäri-
serar hjälten själv. 

I avhandlingen visas att styrningen för att hantera det problematiska gapet 
och klinisk utbildning som ett renoveringsobjekt bygger på relationer mellan 
auktoriteter, nätverk av makt, allmänna och icke offentliga, samt auktorite-
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ters handlingar697. Här är det den utbildningspolitiska arenan, vetenskaps-
samhället, de fackligt aktiva och såväl professionella kollektiv som individer 
som utgör dessas relationer. Styrning iscensätts med hjälp av olika tekni-
ker698, här reflektion och integrering som exempel utifrån livslångt lärande 
som teknologi i en ideologiskt grundad diskursiv förståelse och berättelse 
om kunskapens nytta och behovet av samverkan. Gapet är här det som ge-
nom och i diskursen och med hjälp av styrning konstrueras som ett naturligt 
och existerande problem699 som ska lösas med hjälp av den kliniska adjunk-
ten. 

Den styrningsmentalitet som är i funktion utgår främst från livslångt lä-
rande och kunskapens nytta som teknologi och olika tekniker för samverkan 
och lärande. Vetenskapssamhället, den utbildningspolitiska arenan, facklig 
press och nätverk för kliniska adjunkter är exempel på maktteknologier700 
satta i spel inom den akademiska diskursen. Exempel på självteknologi701 är 
kliniska adjunkters strävan efter att vara ett kompetent lärarsubjekt genom 
att själv ifrågasätta och bekänna sin grad av kompetens och trovärdighet. 
Inom den akademiska och högskolemässiga diskursen utgör tolkningsreper-
toaren om ett gap en del av den tal-ordning som reglerar vem som kan tala, 
vad som är sant och vilka positioner och platser som används för och i ta-
let702. 

I avhandlingen visas en återkommande bild av ett ständigt otillräckligt ar-
bete, då Högskoleverkets granskningsresultat presenteras 2007, retoriken är 
densamma som under 1970, 80- och 90-talet. Handledares akademiska kom-
petens behöver stärkas, verksamhetsförlagd utbildning behöver utvecklas 
ytterligare och avtal mellan landsting, kommuner och andra vårdgivare är 
bristfälliga. Målet är dock fortfarande att projektet med en modern högsko-
lemässig svensk sjuksköterskeutbildning ska lyckas. Men för detta krävs att 
lärarna själva värnar om och upprätthåller det de lyckas åstadkomma, fortsät-
ter sin strävan och själva subjektiverar sig som de moraliskt ansvarsfulla och 
kompetenta lärare som fortfarande ändå saknas.  

Lärarfunktionen möjliggörs genom talet om ett oönskat problematiskt till-
stånd mellan akademi/teori/vetande/vetenskap och klinisk verksam-
het/praktik/ handling/yrkeskunnande, vilket avskilt och legitimerat klinisk 
utbildning som det objekt som behöver renoveras utifrån ny teknik och ve-
tenskaplig rationell logik. Det rätta vetande är att veta när och vad som är 
förnuftigt, normalt, önskvärt och moraliskt rätt, vilket legitimeras utifrån 
rationella, vetenskapliga, samhällsekonomiska, utbildningsorganisatoriska 
och utbildningspolitiska argument. De som talar om det är inte främst de 

                               
697 Rose (1999:15). 
698 Ibid. 
699 Ibid., s. 57–ff. 
700 Foucault (1971/2008:263). 
701 Ibid. 
702 Foucault (1971/1993:7; 26); Rose (1999:24- ff). 
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som befinner sig inom det i glömska försänkta praktikerlärandet då de är ett 
kollektiv som marginaliserats av de fackligt aktiva, de vetenskapligt skolade, 
myndighetsutövare, de kompetenta och moraliskt aktiva, de framtidsbenägna 
och de politiskt medvetna. Otillräcklighet som självstyrande teknik och 
maktteknik, en ständig strävan efter tillhörighet, kompetens och mer vetande 
möjliggörs med hjälp av gapet som efterfrågar och producerar bristmänni-
skor med bekännelsebehov. Att disciplinera sig är att styra sig själv utifrån 
det önskvärda, där bekännelsen fungerar som en teknik för styrande genom 
att den förklarar och sanktionerar otillräckligheten och att inte höra till. 

Otillräckligheten sprids i form av debatter, annonser, intervjuer, konferen-
ser, forskning, utvärdering, organisering av institutioner, arbetsplatser, rum 
för lärande samt inrättandet av tid och plats för lärare och studenter. Otill-
räckligheten aktiverar, genom sin ständiga produktion och sökande efter mer 
vetande, en omsättning och produktion av makt och makttekniker i form av 
samarbete, konsensus, livslångt lärande, reflektion, kritiskt tänkande, bekän-
nelser, självrannsakan, bedömningar, examinationer, kvalitetsmätningar och 
kontroller. Makten och dess tekniker såväl kontrolleras av som kontrollerar 
organisationer, institutioner, individer som önskvärda subjekt och politiskt 
formulerade objekt. Denna sociala praktik och den makt som omsätts sprids 
och manifesteras genom självstyrande beteenden och genom regler och för-
bud, i vetenskapens, pedagogikens, teknikens, utvecklingens och det moder-
na samhällets namn. 

Den otillräcklighet som satts i spel med iscensättandet av lärarfunktionen 
som en styrande pedagogisk idé förstärks genom att tala om behovet av ut-
veckling, förstärkning, styrning, visioner, gemenskap, samverkan, att bli 
hörd och sedd. Även här är tid och plats disciplinerande och kontrollerande 
verktyg och ytterligare möjliga subjektspositioner iscensätts. Detta sker i 
form av pedagogiska tekniker och modeller, exempelvis retorik, teamarbete 
och kliniskt träningscentrum. Läraren ska få en plats och erhålla funktionella 
redskap, för att attrahera till subjektivering inom subjektspositionerna vägvi-
sare, kompasslös vägvisare, samarbetare, ensam samarbetare, kunskapsbä-
rare och bristfällig kunskapsbärare. I subjektspositionerna ska hon utveckla 
sin egen förmåga och därmed axla ett moraliskt ansvar för genomförandet av 
den egna pedagogiska funktionen. Hon övervakas genom individualisering 
och synliggörande. Styrningen fungerar genom att önskade beteenden efter-
frågas av hälso- och sjukvårdens och lärosätenas egna inre arbete, även det i 
form av exempelvis teamarbete och skapandet av olika rum för lärande. Att 
kunna kontrollera var en individ befinner sig och när innebär möjlighet att 
mäta egenskaper och förtjänster. Teori och praktik analyseras utifrån orsak 
och verkan, den som vet hur individers lärande och undervisning sker och 
nyttjas, konstrueras av och konstruerar maktpraktikerna. Kunskap och moral 
sammanlänkas, det moraliskt riktiga är att känna sig själv och göra sig själv 
till objekt för kunskap och det sunda förnuftet. Detta yttrar sig genom att 
visa på kunskap om att veta vad, hur och när man bör göra något, inom legi-
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timerade gränser och rådande hierarkier, exempelvis i form av självvärde-
ring, reflektionsträffar eller olika former av handledning och examinations-
former.  

Genom att skapa medvetenhet om övervakning, fungerar makten automa-
tiskt då objekten för styrning samtidigt är de subjekt som själva reproducerar 
denna maktordning genom självrannsakan. Önskade system upprätthålls och 
traderas av såväl explicita auktoriteters uttalanden som outtalade och under-
förstådda antaganden. Subjektets beteende är föremål för analys, ingripan-
den, påbud, förbud och erkännanden i denna ekonomiskt och politiskt med-
vetna diskurs. Genom yttre och inre kontroll blir lärarens kompetens, legiti-
mitet och självrannsakan till bekännelsetekniker i en självstyrande maktprak-
tik utifrån otillräcklighet. I strävan efter vetenskap och sanning, genom 
reflektion och andra pedagogiska tekniker ska det som är dolt komma i da-
gen. Självaktiverande och självstyrande tekniker uppmuntras och reproduce-
ras i form av exempelvis högskolemässighet, livslångt lärande och interpro-
fessionella team. Dessa beteenden skapar i sig självdisciplinerande beteen-
den och därmed också ett fortsatt formerande av denna sociala praktik, där 
hoppet utifrån otillräckligheten ständigt är – att med rätt kompetens iscen-
sätta en hel och effektiv framtid. 

Den diskursivt installerade idén om klinisk utbildning som det problem 
som ska lösas, är ett medvetet sätt att styra, där klinisk adjunkt som pedago-
gisk idé är den drivkraft som ska iscensätta önskad klinisk utbildning. En 
helt ny typ av lärarart kommer från ingenstans, ingen vet hur de ska styras, 
men ändå styrs funktionen och sitter ihop som idé utifrån otillräcklighet som 
sätter hjältens egen existens på spel. Den diskursiva installeringen i begrep-
pet klinisk adjunkt är otillräckligheten, det är idén, det finns ingen anledning 
till självrannsakan av eller bekännelser om den egna kompetensen och tro-
värdigheten om man inte är otillräcklig. De kommer alltid att vara otillräck-
liga och beroende av den egna självrannsakan då de inte styrs av yttre direk-
tiv i form av exempelvis reformer, förordningar eller klassrumsregleringar. 
De är aldrig tillräckligt subjektiverade i sin position eller kollektivt förank-
rade, de är inte tillräckligt kompetenta eller moraliska och gapet kommer 
aldrig att överbryggas tillräckligt väl, de är en grupp som alltid behöver mer 
stöd och mer vetande. Klinisk adjunkt som pedagogisk idé symboliserar 
gapet som inte kommer att utrotas. Det är ett installerat faktum, och ju mer 
vi talar om det desto mer kommer det att installeras, det är det som är mak-
tens logik i sig självt.  

Den kliniska adjunkten som den eftersökta hjälten är på väg ut från sce-
nen. Hur kan vi förstå det? Kanske är det debatten om hennes kompetens och 
trovärdighet, en abstraktion av det grundläggande gapet i sig, som blir än 
omöjligare att ta sig an? Kanske är det då enklare att återgå till att skilja kun-
skapsformerna åt genom att förstå den kompetensutvecklade praktikern som 
den som har den nu mer nödvändiga och viktiga kliniska trovärdigheten och 
kompetensen? Huvudhandledare och handledare har organiserats och utbil-



 208 

dats och förväntas kanske kunna ta över arbetet och om inte utveckla det, i 
alla fall underhålla det i tillräcklig utsträckning.  

Hybridiseringens konsekvenser, att söka kombinera olika idealtyper, är att 
identiteter börjar leva sitt eget liv bortom avsedd styrning, vilket möjliggör 
en mångfald av subjekt och positioner. Det kan förstås som att delar av dis-
kursen nedmonteras inifrån genom att varianterna av möjliga subjektsposit-
ioner istället för att definieras och kontrolleras istället utökas och spränger 
gränserna inifrån. Berättelsen om hjälten är inte längre möjlig. Om den ut-
veckling vi sett möjliggöras fortsätter, kommer ett oändligt antal subjekt, 
inom en mångfald av positioner, fortsätta att reproducera tolkningsrepertoa-
ren om gapet. Dilemmat mellan vetande och moral i termer av att vara kom-
petent eller bristfällig är en del av gapet i form av vi - dem, individ – kollek-
tiv, där också den enskilda forskaren ställs mot kollektivets nytta. Är kun-
skap vägen mot målet, motivationen och medlet, men inte själva målet? Vad 
är då målet? Livslångt lärande? Självförverkligande? Att vara på väg? 

Konstruktionen av hjälten producerar och reproducerar gapet i olika vari-
anter utifrån otillräcklighet som styrande teknik. Tolkningsrepertoarens olika 
varianter av gapet som en brist på rätt kunskap och vetande gäller i hög grad 
även läraren själv. De olika subjektspositionerna som vägvisare, kompasslös 
vägvisare, samarbetare, ensam samarbetare, kunskapsbärare och bristfällig 
kunskapsbäraren utgör tillsammans en förståelse av att som lärare vara lyck-
ad eller misslyckad. Den lyckade läraren kan kategoriseras som en teoretisk 
hjälte. Vägvisaren, samarbetaren och kunskapsbäraren innehar och kan odla 
egna kognitiva förmågor, olika former av kompetens och verka i sin funktion 
utifrån det akademiska idealet. Den misslyckade läraren kan förstås som en 
praktiskt präglad hjälte, hon saknar den akademiska legitimitet och auktoritet 
som utifrån tolkningsrepertoaren om gapet är det problem hon ska åtgärda. 
Forskare använder och rör sig inom och mellan de retoriskt resursrika berät-
telserna om gapet som brist på rätt kunskap och vetande och gapet som ett 
utbildningspolitiskt arv. Även dessa båda varianter av gapet kan förstås som 
en teoretiskt driven berättelseram respektive en mer praktisk eller handlings-
orienterad berättelseram. Sammantaget visar det på hur kraftfullt gapet re-
producerar sig självt oavsett när och hur vi talar om det, vilket även denna 
avhandling är ett utmärkt exempel på.  

Avhandlingen bidrar dock till att fånga lärarfunktionens framträdande, 
fram till dagens mer ovissa framtid. Här visas också på en ny och annorlunda 
historieskrivning av svensk sjuksköterskeutbildning. Gapet har en historia 
som har en social ordning med ett förflutet och en framtid. Vi lever med det 
och en medvetenhet om det har didaktiska poänger. Vill vi fortsätta att re-
producera teori-praktik-gapet? Mer intressant vore att studera och problema-
tisera andra idéer i samhället och våra institutioner och se hur de kan vill-
kora, prägla, förstås och användas som meningsfulla i vår vardag, oavsett 
vilka vi vill vara eller var vi är. 
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9. Summary 

This dissertation is about a relatively new teacher function in Swedish nurs-
ing education: clinical teacher. In the first years of the 21st century, two 
thirds of the nursing programs in Sweden had clinical teachers among the 
teachers. Only ten years earlier there were none, but in 2010 there were 
around one hundred clinical teachers, most of them operating on the basis of 
their own homemade conception of the pedagogical function of this new 
profession. How did this happen? 

In contrast to other Swedish teaching reforms which have been initiated in 
history, this one has been launched by individual institutions of higher edu-
cation and designed by the teachers themselves in terms of content. Institu-
tions of higher education tend to assume a self-regulating approach in rela-
tion to the standards and recommendations of the National Agency for High-
er Education. New types of cooperative projects between institutions of 
higher education and health and sick care operators appear. A new relation 
of control between authorities, educational institutions and teachers emerges 
as the freedom of individuals and institutions is encouraged and the more 
direct and regulatory control function of the authorities is toned down. This 
dissertation describes those discourses, and hence also that ideological sup-
port, that provide the foundation for this unique teaching reform. 

Terms for and descriptions of the function vary between different institu-
tions of higher education and health and sick care operators; clinical teacher 
is one term. The task for teachers is to cooperate for higher education stand-
ards in Teaching Practice (VFU) and between academic and clinical activi-
ties. Different types of knowledge and competence must be encouraged and 
developed, both in the nursing profession and in terms of a scientific ap-
proach. The teachers are active within higher education and the objective is 
an academic professional degree. The way in which knowledge is defined 
and valued, and consequently specified, is a fundamental part of the way in 
which education programs and the work and function of teachers are discur-
sively constructed and thereby staged. Higher education standards and de-
bates concerning the structure and content of education, typically in terms of 
theory and practice, are obvious and customary starting points. Clinical 
teachers are expected to cooperate both with institutions of higher learning 
and with health and sick care providers. Their role is to work for better quali-
ty in clinical education and “bridge the gap between theory and practice”. 
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The structure of this dissertation follows upon the following research 
questions: 1) what problems will be addressed by the new teacher function? 
And 2) how will the problems be addressed, in other words what are the 
arguments in favor of the new teacher function? The results are presented in 
chapter four “Clinical teacher as pedagogical idea” and chapter five “The 
struggle over understanding and closing the gap”. Question 3) what will be 
the effect of this? is the foundation for chapters five and six “The hero who 
will close the gap”. Question 4) How is the teacher function controlled, 
maintained and challenged? is highlighted in chapter six and discussed in 
more detail in chapter seven, the final chapter “Bridge of Mist”703 Chapter 
four is about the way in which the teacher function clinical teacher has been 
launched as a solution in relation to two problems: the fact that theory and 
practice have been seen as deplorably separate and the fact that clinical edu-
cation has been defined as a problem. Chapter five describes a common and 
dominant conception in the scientific community of a problematic gap be-
tween theory and practice. This metanarrative is made up of correlated minor 
narratives about the ways in which this gap should be understood, explained 
and remedied. Through language, knowledge is evaluated and constructed in 
terms of when, on what terms and in what form it is seen as possible, reason-
able and desirable. These narratives make it possible to posit the need for 
and discuss the construction of a hybrid teacher function: clinical teacher. 
Chapter six is about the clinical teacher as the hero who will close the gap. 
The focus is on the staging of the teacher function and the types of teacher 
subjects that are possible and meaningful, but also ways in which this teach-
er function is governed, maintained and challenged within the discursive 
framework at hand. The seventh chapter of the dissertation includes a con-
cluding discussion of its purpose and issues with a focus on governing and 
governmentality. 

Previous research in the area of teachers’ work in nursing education 
demonstrates a struggle over the conception of knowledge, which in turn 
affects the circumstances and conditions that any education program must 
observe. In this process, it is also settled what pedagogical models will seem 
necessary and useful, and how they will fulfill and secure certain objectives 
and goals in terms of function and utility. The introductory chapter provides 
a short summary of the rise in clinical teachers and a definition of the con-
cept higher education standards. This part is complemented with examples of 
different ways of defining and constructing knowledge, which are used as 
resources in discussions concerning what knowledge is and should be in 
nursing education. One such resource is for instance taking for granted struc-
tures of thought from antiquity in relation to forms of knowledge, which are 
then realized in something seen as indispensable today – an academic nurs-
ing education which meets higher education standards. These parts of the 
                               
703 The original title is “Waterloo Bridge” (1940), in Sweden launched as “Bridge of mist”. 
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introduction serve as points of reference for the dissertation as a whole as 
well as for ways and forms in which researchers produce and reproduce 
knowledge and education, a performative aspect of the launching of clinical 
teachers. The historically and traditionally established and therefore discur-
sively effective concept of theory and practice in nursing education, which a 
majority of researchers reproduce and maintain, is actualized in the ongoing 
conversation about clinical teachers, their work and function. 

Higher education standards are not defined in dictionaries or by the Na-
tional Agency of Higher Education. The reason for that, according to the 
National Agency of Higher Education, is that the concept is not based in the 
law but is a multivariate term according to the argument that we must aban-
don our expectations for a “universal term regulated by the authorities”, 
since the forms and conditions of educational activities must “be allowed to 
vary widely within a given framework”.704 What variations should be ac-
cepted, how, and by whom, is not explicitly stated. Knowledge is a complex 
concept which is understood from various perspectives, usually in terms of 
different forms or aspects. Researchers and philosophers have discussed the 
issue and asked whether or not all types of knowledge can be conceptualized 
in language. Up until the 1980s, knowledge was debated in Sweden primari-
ly in terms of scientific knowledge.705 Since then, knowledge has been de-
fined and conceptualized over the last few decades as explicit knowledge, 
scientific knowledge, theoretical knowledge, formal knowledge, factual 
knowledge, propositional knowledge, tacit knowledge, productive 
knowledge, artistic knowledge, experiential knowledge, everyday 
knowledge, practical knowledge, silent knowledge, practical wisdom and 
original/congenital knowledge.706 Nursing education and teacher education 
have structural educational similarities in terms of academic and practical 
education. In these contexts forms of knowledge and the functions of such 
forms tend to be problematized and turned into issues for research and de-
bate. One example is the idea that theory should be applied in practice, both 
a given starting point and a perspective which has been challenged in part. 
An obvious tendency is the increased distance or tension between different 
educational contexts and when different forms of knowledge are defined707 
this process leads to dichotomies, whether deliberate or not. 

There are different ways of viewing the conditions that determine our 
ability to understand, describe and analyze what we call real/ity. In this dis-
sertation, I assume that our thoughts can be defined as ideas about reality.708  

                               
704 Högskoleverket (2001:66). 
705 Gustavsson (2009). 
706 See for instance Janik (1996); Gustavsson (2000); Liedman (2001); Gustavsson (2002); 
Odora Hoppers (2002); Gustavsson (2004); Bornemark & Svenaeus (2009). 
707 See for instance Rolf (1991); Lindberg-Sand (1996); Molander (1997); Josefsson (1991); 
Claesson (1999); Hegender (2010).  
708 Beronius (1991). 
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These ideas are tied to given perspectives and constructed through, among 
other things, language, our expectations and common conceptions of rational 
normativity. There are different views on the conditions for our ability to 
understand, describe and analyze what we call reality. Different views of 
what is perceived as reality can be made visible through highlighting domi-
nant forms of structures and regime of conversation – discourses.709 Exam-
ples of this, taken from the material analyzed in this dissertation, are how the 
construction of clinical teachers starts out from a desire for higher education 
standards, a certain concept of knowledge, a rejection or justification of cer-
tain forms or relations of knowledge, the search for wholeness and useful-
ness as well as the best or most effective pedagogical models. Chapter two 
delineates the choice of theoretical perspective for the dissertation and con-
cludes with a discussion of the way in which power and knowledge can be 
understood in education and research. This part includes among other things 
a brief consideration of the current conception of knowledge as a commodi-
ty, in an economy of knowledge, in a knowledge-based society. By making 
concrete the discourse analysis approach through a history of ideas perspec-
tive and one out of several possible contemporary perspectives on education 
and research, my aim is to offer examples of the way in which discourses are 
significant for how we think, speak and act and also to consider the construc-
tion of clinical teachers in a wider context. 

The scientific principle to pinpoint and problematize the relation between 
language and reality is grounded in the new paradigm, derived from the his-
tory of ideas, philosophy and theory of science, which assumes that there are 
different ways of understanding and relating to reality.710 The truth about 
reality is not considered as pre-existing, approachable or reachable. The hu-
man being is described as an acting subject within one out of several possi-
ble constructions of reality.711 My starting point, therefore, is that our world 
and our language are social constructions and socially constructed. 712 I do 
not intend to provide a neutral or true picture of reality. Moreover, my goal 
is not to seek or find the final, causal or essential meaning of phenomena or 
events.713  

My starting point, then, is that a discourse can be described in terms of 
the logic and the structures of conversation that determine limits for what is 
socially and culturally sanctioned and possible to sanction.714 In other words, 
a discourse regulates what expressions are accepted or not accepted in a cer-
tain situation and context. According to Foucault, discourses are typically 
formed as knowledge is valued, organized and established as truth, or reject-

                               
709 Ibid. 
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ed. That which is seen as impossible and therefore excluded715 is made pos-
sible in relation to conceptions of true and false. What is considered true or 
not relates to what knowledge has been legitimized as current and valid.716 In 
this dissertation, the effort to reach a nursing education which meets higher 
education standards and elevates theory to the status of practice through 
integrating the two is an example of what is regarded as true and right. That 
knowledge and that structure, which is therefore not contested, constitute the 
foundation for what the discourse includes and functions to reproduce.717  

Discourses are formed by specific strategies, forms of knowledge718 and 
norms719 which can maintain and change the discourse. The central content 
of a discourse is transferred and that which is simultaneously construed as 
uncertain or impossible720 provides boundaries which similarly control that 
discourse.721 Despite the fact that a discourse is restrictive in that sense, it 
always offers the possibility to think differently and outside the scope of the 
given, which in itself opens up the possibility of forming multiple discours-
es.722 One examples of a strategy is the idea that theory and practice must be 
integrated by means of reflection or other pedagogically formulated and 
sanctioned techniques. A current norm is the idea of higher education stand-
ards which excludes the vocation of the practitioner as something old-
fashioned and unscientific and therefore useless and ineffective. The trans-
ferred focus is an undesirable and problematic gap between theory and prac-
tice.  

Foucault emphasizes the discursive practices of knowledge, which can be 
explained and thereby problematized through investigating what knowing is 
and its potential effects.723 Since the concept of a practice recurs in different 
contexts in this dissertation, I would like to clarify the analytical significance 
of the concept based on David Howarth’s formulation of Foucault’s object of 
research, discursive practices. Different forms of speech constitute instru-
ments for and expressions of the ways in which power, individuals and the 
physical world are staged. The concept includes the significance of “the per-
formative and practical aspects of speech, writing and communication and 
relates them to issues of power, subjectivity and the body”.724 The one who 
speaks is active and uses discourse as a resource in the sense that language is 
a tool for a constantly ongoing construction of ourselves and the world. To 

                               
715 Ibid, p. 7-ff. 
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analyze the material, Foucault’s approach has been used to make visible the 
characteristics of the discursive world to which clinical teachers belong and 
what is possible in it, what can be said, done and felt725. In this dissertation, a 
rhetorical analysis of language use is used as a resource to formulate what is 
at stake in social practice. This approach makes possible a study of discur-
sive conditions, what is at stake and reproduced in discourse and how, how 
knowledge is produced and how subjects turn themselves into subjects by 
means of language.726 Through a combined analysis of discourse formation 
and language as a social practice it is possible to make visible that which 
regulates a discourse.727 Our knowing and the focus of our knowledge are 
invested with meaning in discourse. In the present study, clinical teachers 
represent a subject which is expected to solve the problem of an unwanted 
gap between theory and practice. Their work and function are organized and 
governed in the social practices of which they are part, in accordance with 
current ideologies728; ideas and ideals729. Language is an act which shows 
how realities are staged, invested with value and content. Our speech can be 
understood in terms of a social practice in the sense that language is creative, 
it makes something. Language makes possible, delimits, performs, stages 
and reproduces thoughts, actions and that which we see as true, right and 
important. Language governs what we talk about and how we can talk about 
it.730  

In order to clarify what is at stake in discourse I will use the analytical 
concepts interpretive repertoire, subject positions and ideological dilemmas. 
The concept interpretive repertoire is used to find out what discursive forms 
are staged and organized through looking at definitions of truth and reason. 
Words and descriptions are organized and patterned so as to make possible 
and reproduce narratives in accordance with certain characteristics, values 
and actions.731 Subject position is a concept which concerns a view of identi-
ty and the self.732 Identity and the self are created, established and changed in 
social contexts. Subject positions are made possible on the basis of a certain 
use of language and can be explained as the concept that connects the logic 
and formation of discourse with interpretive repertoires in identity construc-
tion taking place in social practice. Ideological dilemmas arise when contra-
dictory ideas clash along the lines of competing significatory conceptions of 
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common sense.733 In a specific social context, ideologies are constructed on 
the basis of conceptions, values and (language) acts. 

The scientific knowledge of researchers is usually identified as knowing 
(episteme, epistemological knowledge) and consequently seen as truth.734 
This dissertation includes a discussion of the way in which researchers start 
out from and debate a view of appropriate and effective knowledge about 
nursing education and its procedures. This view entails contexts, forms of 
knowledge and pedagogical models which inform the interpretive repertoire 
of a gap between theory and practice that in turn opens up a possibility for 
the construction of clinical teachers. The interpretive repertoire and its asso-
ciated narratives reproduce a discourse about academic and higher education 
standards. Foucault challenges the way in which scientific knowledge con-
structs these speech acts about truth and reason which govern the way in 
which we view and talk about the world. Foucault instead highlights the way 
in which knowledge is formed in the context of a certain historical or cultur-
al context and how this context governs and conditions conceptions of true 
and false.735 Scientific discourse includes thought, education and scientific 
writing on the basis of various history of ideas and science perspectives and 
dominant power relations related to them.736 Foucault uses many different 
concepts for knowledge/knowing and related analyses of power. Discursive-
ly formed, established and authoritatively sanctioned knowledge is used, as I 
understand it, as a synonym of knowing, (truth) regimes and dominant logic. 
Power and knowledge are described by Foucault as relational and interde-
pendent mutually constitutive aspects, in the sense that power produces 
knowledge and power and knowledge are dependent on each other.737 

Chapter three includes a description of the theoretical framework for 
analysis. Governing and governmentality are here conceptualized as power 
and authority relations which affect the selves and identities of individu-
als.738 Relations of truth, power and subjectivity can be identified in analysis, 
as well as the specific strategies employed, and focal points which get orga-
nized and packaged in a certain way and for a certain purpose.739 Governing 
is a complex phenomenon built on relations between authorities, public and 
non-public power networks, and the acts of authorities.740 Governing is 
staged by means of different techniques, on the basis of one or several tech-
nologies which include among other things ideologies and foundational for-
mulations of dominant logic or regimes of truth.741 Technologies and their 
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techniques are used to retain, exercise and create authority. Technologies are 
based on values, norms, ambitions and self-regulation of one’s own self, and 
are staged through relating something general to something specific or indi-
vidual. The solution is presented in terms of that which has been constructed 
as a natural and pre-existing problem in and through discourse and by means 
of governance.742 The status of the solution depends on the functionality of 
the assumptions which are taken for granted, the presence of a need for a 
solution, and the fact that a solution is offered.743  

Governmentality is a type of governing which presupposes individual 
freedom and assumes that individuals help co-create their own govern-
ance.744 It is characterized by a relation between actions considered desirable 
and the responsibility of the individual to act in accordance with them, 745 in 
other words the way in which we govern ourselves. Governmentality is 
about the way in which we think and reason; the thought structures and ideas 
upon which technologies and techniques can operate. Thought structures are 
collectively formed and can typically be formulated since they involve ra-
tional knowledge, convictions and opinions. Ideas can be more difficult to 
describe since they are inherent in social practice, related to emotions and 
sanctioned through language.746 Consequently, governmentality can be con-
ceptualized as both an instrument of power and a consequence of power, and 
can be used to make visible forms of power that we subject ourselves to 
through discourse and discursive forms. Governmentality is also grounded in 
the way in which language is used and how it can be understood. Language 
is the foundation for governance in terms of who can speak, what is true and 
what positions are used to speak and in speech – forms of speech (discours-
es).747 

Educational systems maintain and change discourses and in that sense 
connect knowledge and power.748 The domain of education constitutes a 
struggle over knowledge and power since education is part of social, eco-
nomic, cultural, theological and political societal systems.749 Formal educa-
tion is constitutive both in the sense that there are educational ideologies, 
and in the sense that one or several specific ideologies are typically trans-
ferred in the educational process.750 Discourses allow the use of words and 
concepts which are ideologically, culturally and historically available and 
thus embrace and reproduce ideologies.751 Ideologies can be either visible 
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and explicit, or implicit aspects of that which we take for granted and per-
ceive as real in everyday life. They are part of how we think, what seems 
obvious to us and what is seen as true, normal, valuable and achievable. Nar-
ratives and metaphors can thus be described as discursive resources in our 
conversation about reality.  

In his book The Postmodern Condition, published in the late 1970s, Jean-
François Lyotard predicts that knowledge will be regarded as something 
separate from the human being, as a utility function – that which is effective 
and has a purpose will be considered true. This way, he delegitimizes 
metanarratives, especially the grand narrative about the ideal of learning; for 
instance knowledge as liberation or knowledge as part of the classical ideal 
of learning752. Contrary to such grand narratives, minor local narratives be-
come increasingly central; we relate to them and see them as natural starting 
points for thinking about knowledge and education.753 The increasing domi-
nation of economic and global perspectives on academic knowledge and 
education is critiqued from the standpoint that knowledge is also learning.754 
The discourse about the classical university is formed as a counterdiscourse 
which competes with other discourses, as the ideal of learning is challenged 
and the power to define the episteme, that is the legitimacy to define and 
solve problems, is displaced onto agents outside the academic system.755 On 
the whole, this tendency indicates contradictory demands on institutions of 
higher learning to be independent while being political instruments, and live 
up to expectations for elite universities while offering education to everyone. 
Views on knowledge and education have changed radically over the past few 
decades, from a concept of knowledge as a personal asset to knowledge as a 
commodity in a certain economy, and from elite learning to mass education.  

Chapter four describes a shift that happened between the mid-1970s and 
the early 1990s in discourses about nursing education. Education is no long-
er described as a domain controlled by a profession, but as a necessary con-
cern in terms of higher education standards. This shift is made possible by a 
discourse about problematizing different forms of knowledge through insti-
tutionalizing them along the lines of what supposedly characterizes practice 
and theory: clinical activities and higher education programs, respectively.  

The material used in chapter four comprises various documents from 
nursing education programs in Sweden, for instance reports, evaluative stud-
ies, work descriptions and various contracts, materials from the archives of 
Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 
Landstingsarkiv i Sverige, the National Agency of Higher Education, Me-
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diearkivet, 1991–2009 and texts published on the Internet. Also professional 
journals are included: Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor/Vårdfacket 
1974–2009, the journal for care and childcare teachers Omvårdaren, 1991–
2009 as well as international and national research publications on nursing 
education from the period 1978–2009. The research questions in focus here 
are the following: 1) what problems will be addressed by the new teacher 
function? And 2) how will the problems be addressed, in other words what 
are the arguments in favor of the new teacher function? The key analytical 
concept is interpretive repertoire, in relation to a rhetorical analysis of the 
rhetorical, action-oriented and fact-creating function of language. This con-
cept helps make visible the foundation for the interpretive repertoire of a gap 
between theory and practice, established as a fact which must be understood 
and taken into account in nursing education and clinical operations in order 
to strive for and create desirable higher education standards by means of 
clinical teachers. 

Chapter four shows that discursive shifts in relation to conversations 
about forms of knowledge change the understanding of theory and practice 
as something unproblematic, in the sense that theory precedes practice. This 
is an understanding of forms of knowledge as processes: theories must be 
applied, transferred to clinical education and clinical operations. The demand 
for higher education standards which appears in the 1970s and is formalized 
in and staged through the education reform Vård 77 changes this understand-
ing. New developments in society create demands for a nurse who can be a 
supervisor, teacher and leader. Cooperation between clinics and educational 
institutions becomes indispensable. The creation of a unitary education sys-
tem relates not only to a desire to meet the future need for teachers, but also 
the idea of a common investment in higher education. During the 1980s and 
onwards, in an initial discursive shift, knowledge is singled out in terms of 
organization as theory and practice are formulated as institutionally prob-
lematic separate forms of knowledge. Theory is still seen as something 
which must be transferred and applied; it is supposed to inform useful prac-
tices. Healthcare teachers are made primarily responsible for education and 
the supervising function of nurses is reinforced. The need for more 
knowledge in higher education terms is emphasized in terms of nurses’ need 
for further training and teachers’ need for research competence. Teachers are 
expected to have both academic and clinical knowledge. The teachers are 
discursively separated from clinical operations as ”guests” of clinics, which 
increases the demand and need for colleboration between the organizations. 
In the 1990s, theory and practice remain constructed in part in terms of a 
process, but the work and function of teachers are reformulated in terms of 
the integration of forms of knowledge.  

The next discursive shift appears when theory and practice are going to be 
combined; they span a gap which must be bridged. The gap is represented 
and established in various physical and professional bodies. The integration 
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is meant to create effective and competent professions and a unitary higher 
education program. This is part of justifying clinical teachers through the 
assumption that a separate teacher profession must and can take responsibil-
ity for and legitimize the value of cultural and traditional knowledge for both 
teachers and nurses. Colleboration keeps returning as something centrally 
important, which relates to today’s focus on the usefulness of knowledge and 
the need for collaboration mentioned in the introductory chapter. In accord-
ance with this focus, clinical lectureships were established in the early 1990s 
and the state became the single organizer of education programs. The educa-
tion is meant to be closely connected to the university and to research. Scien-
tific knowledge is privileged as the norm and practical problems will be 
studied through applied theory and solved through care supported by scien-
tific evidence. A holistic perspective, quality, integration, colleboration and 
evidence are discursively effective rhetorical resources in debates about the 
need for higher education standards. Higher education standards turn into 
something obvious, the significance of which a competent person must real-
ize and cannot question. The National Agency for Higher Education consti-
tutes the external control function which has the power to decide if educa-
tional reforms are valid in relation to the desired direction and development. 
The National Agency for Higher Education encourages the deployment of 
clinical teachers in order to improve and secure the quality of clinical educa-
tion. The legitimacy of scientific knowledge thus turns into a governing 
mechanism in the process of academization.  

Another discursive shift in the early 1990s changes the understanding of 
the gap as an abyss to a conception of theory and practice as separate worlds; 
theory is ”inside” and practice ”outside”. Practice needs safeguarding and 
development. The separate worlds are represented by teachers and clinical 
staff, respectively, and this notion calls for a continued debate about the 
function and competence of the teachers. The teacher’s role is to move be-
tween and operate in both worlds in such a way as to create a real and uni-
fied world. Theory and practice exist through and in relation to each other. 
They explode in a proliferation of different types which helps construct clin-
ical education as the problems that needs a solution. During the 1990s and 
the early years of the 21st century, the new teacher category clinical teacher 
was developed as a collaborative project and expressed in terms of combined 
services. This approach was based on a desire for professionalization, the 
idea that education must be controlled, and the assumption that the educa-
tional reform Vård 77 had caused the gap. The pedagogical vision for the 
teachers is founded on the interpretive repertoire of the gap (Chapter five). 
The scientific community, the National Board of Health and Welfare and the 
National Agency for Higher Education are discursively formed institutions 
which monitor and are monitored by the process of academization. The Na-
tional Agency for Higher Education demands clinical teachers and a recur-
ring issue is the integration problem which stems from a lack of theoretical 
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connections and the need for development and improvement in clinical oper-
ations. Academization and professionalization are used as rhetorical re-
sources in an attempt to promote the status and legitimacy of education and 
vocational knowledge. In the 21st century, these concepts are tied to research 
and care based on evidence. A clinical teacher is expected to have an aca-
demically grounded and legitimate function which allows for creativity in 
relation to the construction of interconnected organizations. The gap is con-
ceptualized in different ways: as a tension between researchers and practi-
tioners, the process of academization is controlled by the National Agency 
for Higher Education and course plans are the results of compromises re-
garding the status of subjects, teachers’ insecurities about the frameworks 
and goals of education programs, and teachers’ need for double competen-
cies in the areas of academic education and clinical experience. The process 
of academization is regarded as endangered and threatened when different 
groups disagree about interpretations of the situation. The passage between 
worlds is supposed to happen through integration, and regardless of function 
– nurse or teacher – the problem remains the same. More knowledge will 
ensure the success of either profession. This is a displacement of responsibil-
ity from the education system onto the individual. Governing takes the shape 
of self-examination and discipline. The teacher must be engaged on a per-
sonal level and take moral responsibility. Clinical teachers are expected to 
solve the problem of ensuring the quality of both the teachers themselves 
and education practice, and thus create an entire education system which 
meets higher education standards. In relation to established discourses about 
the usefulness and collaboration of knowledge as well as learning as the 
educational concept of the 21st century, cooperation, integration, lifelong 
learning and reflection will recur as rhetorical resources in the present study.  

From the late 1980s until the early years of the 21st century, clinical 
teachers are established as a common project which connects the organiza-
tions of educational institutions and clinical operators. The two most com-
mon teacher functions are called clinical teacher and adjunct clinical teacher. 
The purpose is to secure the quality of clinical operations through greater 
teaching competence, more integration, a broader subject area and enhanced 
research capabilities. Both nationally and internationally, the clinical teacher 
function is launched as the solution to the problems at hand along the lines 
of a hybrid, collaborative “transferer of knowledge”. She is in demand, and 
because of her double professional competence her role is to combine the 
ideal types of the heroic scientist, the coordinator and the caregiver. The gap 
between theory and practice will be bridged through promoting and develop-
ing an educational practice which meets higher education standards. A clini-
cal teacher is expected to have the same ideal capabilities as clinical practi-
tioners and students in higher education programs: university-level 
knowledge, clinical skills, and an ability to integrate theory and practice.  
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Chapter five shows that today’s established and dominant interpretive 
repertoire about theory and practice in terms of a gap is generally regarded 
as an axiom. The gap is discussed in terms of how it can be understood, what 
the possible reasons for it are, and what should therefore be considered ra-
tional remedial acts. This interpretive repertoire is part of the discourse about 
academization and higher education standards. It is enabled, maintained and 
undermined by research positions within and between different epistemolog-
ical and philosophical scientific domains. The material used in chapter five 
comprises internationally published and some nationally published research 
studies on nursing education between 1978 and 2009. The key analytical 
concept here is interpretive repertoire through an analysis of the rhetorical, 
action-oriented and fact-creating function of language. The research ques-
tions highlighted here are 1) what problems will be solved through the new 
teacher function? 2) How will the problem be solved? In other words, what 
are the arguments in favor of the teacher function? and 3 a) What discursive 
frameworks are staged, challenged and reproduced? 

Chapter five is about the interpretive repertoire of a gap and the two nar-
rative frameworks for it - the gap as a lack of the right kind of knowledge 
and the gap as a legacy of educational politics – which provide resources for 
understanding, explaining, constructing and dealing with the gap. Arguments 
are derived from various ideological and epistemological starting points for 
different forms of knowledge; their relations, legitimacy, status, conditions, 
opportunities and applications in the shape of models, tools and desired ef-
fects. The dominant paradigm is more or less explicitly positivist. Reality 
can be described, explained, predicted and controlled in the sense that a logi-
cal, true and complete reality exists, even though the gap, its conditions and 
construction, is analyzed in part in the light of a postmodern paradigm. The-
oretical perspectives and pedagogical models are expected to raise the status 
of practice and expose the need for an acknowledgement of practice as theo-
ry. Pedagogical models and tools are developed as theory and practice are 
reorganized and appear as separate domains of knowing. Theory and practice 
are described in terms of different strategic possibilities or problems through 
a focus on differences, divergences, something general or specific, collective 
or individual, and self-management techniques such as for instance reflec-
tion, integration and consensus.  

Within the narrative of the gap as a lack of the right kind of knowledge 
and knowing there is a dominant desire for unity and useful knowledge 
which corresponds to the way in which cooperation and utilitarian 
knowledge are considered as rational and obvious values in today’s society. 
Forms of knowledge will be integrated by means of a certain theoretical 
knowledge and an acknowledgement of power relations. The dominant sta-
tus of theory can be challenged and the inherent value and status of practice 
can be understood in a better way and thereby attain recognition. When the 
epistemologically grounded arguments are not in focus, researchers critique 
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each other instead in terms of who can and does do true and good research. 
In other words, for researchers the discourse about academization and higher 
education standards includes a gap between epistemology-theory-practice 
and, in relation to the theory and philosophy of science, the ideological di-
lemma of logic and truth on the one hand, and construction and rhetorics on 
the other. The knowledge, legitimacy and truth claims of researchers are 
challenged, and evidence-based research is criticized in terms of being too 
dominant, fragmented, small-scaled and carried out by practitioners. Re-
searchers call for a more critical and scientific approach which is related to 
and possible only from a research position which is legitimate in the frame-
work of a traditionally academic normative system. In the early years of the 
21st century, researchers uses rhetorical analysis to bridge the gap. It seems 
as though the use of metaphors and reflection as a technique can create unre-
alistic expectations on education, but still the construction of the gap is rein-
forced; it remains an action-oriented, heuristic and real aspect which must be 
taken into account.  

The other narrative framework of the interpretive repertoire, the gap as a 
legacy of educational politics, is based on a prevalent and longstanding in-
ternational view that education reforms caused the gap. The question of who 
caused the gap is crucial and different institutions and professional collec-
tives are pointed out as guilty. Representatives of clinical operators empha-
size the lack of practical knowledge as a counterpoint to academization. The 
gap is reproduced here as well in terms of, on the one hand, the discursively 
established need for cooperation and utilitarian knowledge and, on the other 
hand, an era of learning which is reported to lack agency in the skills of crit-
ical reflection and lifelong learning. There is a demand for a hybrid teacher 
function which can enhance the status of practice by means of theory. The 
gap is also constructed through the idea that theory precedes practice and 
through the way in which the academic system produces a dichotomy be-
tween thinking and doing. Forms of knowledge are separated when they are 
institutionalized and materialized in professional bodies and physical spaces. 
The old-fashioned unreflective practitioner must be rescued and make up for 
his or her lack of competence and status through more knowledge. However, 
the development of clinical education and clinical operations must not weak-
en the dominant status of the academic system. For researchers as theorists, 
it is probably problematic to negotiate the legitimacy of knowledge from that 
argumentative position. Any evidence brought up in the issue is part of and 
grounded in an established power structure, a structure which symbolizes 
development and progress in the ongoing search for more knowledge, and 
they themselves would risk challenging it. 

When the gap is understood as an organizational division, the problem 
tends to be seen as a pedagogical challenge which can be addressed through 
organizing and structuring reality, both physically and cognitively. The nar-
rative of the gap as a legacy of education politics is thus also characterized 
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by ideas about organizing reality and structuring thought. In a collaborative 
context, learning must be communicated, organized and staged in time and 
space in order both to make learning possible and to prove its existence. The 
best knowledge and wisdom will be categorized, positioned, packaged and 
turned into a set of techniques in a process which aims for efficacy and use-
fulness. The process will be aided by naming and organizing physical spaces 
in such a way that the learning that takes place can be understood as collegi-
al, modern, and effective, and its results as expanded knowledge created 
collectively. The idea, mentioned in the introduction, of learning as today’s 
concept for education and the usefulness and evidence of knowledge func-
tions and is staged on the basis of for instance educational departments, 
teamwork and learning environments. It also includes cognitive techniques 
and pedagogical models such as reflection, critical thinking, problem-based 
learning and evidence-based practice. When these pedagogical techniques 
and models do not work or are regarded as insufficient, they can be imple-
mented or enhanced by means of various technological or computer-based 
tools. Clinical practice is the true reality which can be copied and trans-
formed using technology, but with the advantage that it is safeguarded when 
different skills are mimicked at another point in time and in another place. 
The assumption is that this model promotes the ability to think, act, and 
reach a consensus about the best alternative for action.  

Lifelong learning as a technique is encouraged through self-directed 
learning built on different types of reflection. Reflection is necessary and 
crucial in relation to the potential for learning, which also establishes a 
common understanding of the difficulties of integrating theory and practice. 
The gap itself constitutes the problem of governing, since it is seen as very 
real and detrimental and therefore must be addressed. In order to legitimize 
and solve the problem, governing functions operate through prescribing a 
different understanding of the problem in terms of structure, conditions and 
remedies. The effect is an involuntary reproduction of the gap, for instance 
in terms of reflection as a technique and problem-based learning as a peda-
gogical model, and this makes possible a demand for and legitimization of a 
subject that is competent in both theory and practice: the clinical teacher. 

Chapter six describes this hybrid transferer of knowledge as the hero who 
will bridge the gap. The material used in this chapter comprises my conver-
sations with 15 clinical teachers in Sweden, reports and evaluations from 
nursing education programs in Sweden, materials from the archives of 
Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Landstingsarkiv i Sverige, Mediearkivet, 1991–2009 and texts published on 
the Internet. Also professional journals are included: Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor (which changed its name to Vårdfacket in 1977) 1974–2009, 
the journal for care and childcare teachers Omvårdaren, 1991–2009 as well 
as international and national research publications on nursing education from 
the period 1978–2009.  
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The research questions which are highlighted are questions 3 a-c) What 
discursive frameworks are staged, challenged and reproduced? What teach-
ers categories are made possible and in demand? How is the teacher function 
staged by the teachers themselves? And question 4) How is the teacher func-
tion governed, maintained and challenged? The emphasis is on the possible 
subject positions and ideological dilemmas of teachers, which means that the 
discursive frameworks that function as rational, meaningful and possible to 
reproduce – in other words the dominant interpretive repertoire and its asso-
ciated narratives - are highlighted. An analysis of the rhetorical, action-
oriented and fact-creating function of language shows how the interpretive 
repertoire of a gap between theory and practice in social practice is put into 
play in relation to the teachers’ ideological dilemmas and subject positions. 
The analytical concept of ideological dilemmas points to the way in which 
experiences can be rejected or sanctioned as logical, graspable and meaning-
ful when the dilemma derives from various competing models of significa-
tion within the interpretive repertoire and its associated narratives. The ana-
lytical concept of subject position and the analytical tool of categorization 
are used to explicate what teacher identities are made possible and staged 
within the interpretive repertoire of a gap between theory and practice, and 
how this is done.  

Chapter six shows that when teachers talk about the educational contexts 
of which they are a part, they use the interpretive repertoire and its notions of 
the gap in terms of resources and the socially established view of knowledge 
as usefulness, cooperation and learning. The activities of the educational 
institute include a theory-theory gap since there is a need for integration 
between theoretical courses and the student is his or her own link. In terms 
of what Teaching Practice is, academic education appears more unreal and 
lacks the potential for unity. The role of the educational institution is to cre-
ate unity, focus on the usefulness of knowledge, prevent confusion and pro-
vide structures for action. Accurate knowledge and the tools and foundations 
for knowing will provide the right and good preparation for the real world 
”out there”. The activities of the educational institution are formulated in 
terms of goals and objectives, not in terms of reality. Teaching Practice fol-
lows “after” theory, but offers a location where unity can be established and 
the usefulness of knowledge can be implemented, applied and integrated, 
today as well as in and for the future. Clinical practice is reality, where 
something happens and is created, expressed, received, done; where a person 
can see, act, experience, feel, and become part of the real world out there. 
This perspective corresponds to the traditional understanding of practice. 

The narrative of the hero includes success, balance, backlash and re-
sistance. It presents us with the pathfinder without a compass, the lonesome 
collaborator and the imperfect bearer of knowledge on the basis of the cate-
gories and possibilities for categorization that relate to or construct the sub-
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ject positions of teachers. It also highlights the ideological dilemmas that the 
teacher may have to assess, balance and handle.  

The pathfinder is an asset, she is needed and she has a crucial role when it 
comes to ensuring higher education standards in Teaching Practice. She is 
active, enthusiastic, open, responsible, frank, supportive and helpful. She is 
focused on the future and able to offer different skills on demand. She can 
identify possible solutions, create possibilities, develop, change and establish 
methods on the basis of the needs at hand. The pathfinder must keep moving, 
be aware of her environment, be patient and understand that development 
takes time. She needs a compass of her own in terms of affirmation, support, 
her own personal learning and a sense of being within reach of those who 
rely on her for guidance. With such a compass she is secure and competent, 
but without it she is at risk of feeling powerless and dejected, of becoming 
immobile and thus insignificant: a pathfinder without a compass. The ideo-
logical dilemmas that the pathfinder must fight comprise the alternatives of 
rescuing or challenging, offering freedom or control, being an individual or 
belonging to one or several collectives, being authoritative or equal, and 
choosing between thought and action. 

The collaborator needs her own affinity, support, network and legitimacy. 
When she is expected and wanted, she can inhabit her subject position. She 
is active, competent, creative and independent. But the collaborator is alone 
in her responsibility for her own position. She must be strong and able to 
fight for her right of existence to be empowered to take up her subject posi-
tion. She needs discipline and an organizational and collective affinity with 
others who are willing to cooperate with her. If the collaborator is unex-
pected, unprepared and lacks a common space for cooperation, she risks 
encountering obstacles and may become divided, excluded, homeless, con-
strained or invisible. If she is not recognized, secure, ambitious and creative, 
she risks turning into a lonesome collaborator. A constant dilemma is to be 
an individual in the sense of a self-governing subject and at the same time be 
part of one or several collectives. She must also be able to handle when and 
how she is governed or given freedom and if she should see herself as chal-
lenged or in need of rescue. 

The bearer of knowledge has a recognized and appreciated academic 
competence and a stable foundation to operate from. She can support stu-
dents in terms of their academic progress, assess the value of education and 
manage her own development. The bearer of knowledge is reliable and has 
interpersonal and communicative skills, takes up a position of distance in 
relation to her own function, and is self-confident and flexible. She is appre-
ciated as berarer of knowledge by other people and functions as pedagogue, 
developer, mentor, leader, innovator, administrator, recruitment officer, ne-
gotiator and evaluator. When the bearer of knowledge is pressed for time and 
cannot find the time to prioritize, perform, finalize, pick the right time and 
place, she must take on the challenge of seeing herself as competent or in-



 226 

competent, the risk to turn into an imperfect bearer of knowledge. Her im-
perfection can be lack of preparation, lack of knowledge or lack of self-
esteem. Thus, as she oscillates between being competent and incompetent a 
capable behavior results in her questioning her own credibility and compe-
tence. When others categorize her as less than credible/capable, she still tries 
to be competent through maintaining cooperation. When she is incompetent 
she needs support and more knowledge. This will allow her to be regarded as 
a legitimate bearer of knowledge both by herself and by others and thereby 
fully occupy or reclaim the subject position as bearer of knowledge. 

Clinical teachers have been active around the world for a few decades 
since the 1980s in Great Britain and since the late 1990s in many nursing 
education programs in Sweden. In the early years of the 21st century, the 
teacher function was increasingly put into question both nationally and in-
ternationally. In terms of the economy of knowledge, the teacher is catego-
rized as a commodity which is not as easy to sell anymore. Perhaps we can 
understand this as a hero who does not match the intended function, that she 
is a model who went out of fashion, or that there simply is no need for her 
anymore? Either way, in Sweden financial and organizational arguments are 
used to explain why new positions are not created and why vacant positions 
are not filled. Clinical practice is also seen as possessing its own ”pedagogi-
cal consciousness” which means that the competence and credibility of the 
clinical teacher are thrown into question, she is increasingly categorized as a 
imperfect bearer of knowledge, a pathfinder or collaborator who is not need-
ed. Contrary to before, she is now supposed to be recruited from clinical 
practice and occupy the position of a practitioner with a temporary mission 
rather than a permanent function. 

In this dissertation, the analysis of governing has entailed among other 
things to discuss how and in relation to what conditions clinical teachers 
have been made possible, what social practices are excluded or privileged, 
how and why something is said and how these things in turn contribute to 
shaping the future. The metaphorical title of the dissertation, The Bridge of 
Mist, refers to many different types of mist and bridges. Partly it is about the 
theory-practice gap itself, partly about the subject positions and dilemmas of 
the teachers, but it is also a governing through inadequacy and an uncertainty 
about the construction, function, actuality, conditions and future of both 
problems and teachers.  

The discourse of the usefulness of knowledge and cooperation which 
analysis shows is the dominant rhetorical resource within the interpretive 
repertoire, the subject positions and the ideological dilemmas of teachers, 
can be seen as effective measures in a wide range of different discourses in 
educational politics and the scientific community. Perhaps the idea of an 
economy of knowledge is the beginning of a new metanarrative? Learning 
can then be conceptualized as an associated narrative which depends on a 
focus on the usefulness and cooperation of knowledge. Apart from this, the 
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economy of knowledge is a discursive formation which also characterizes 
and is characterized by the notion of globalization, which is associated with 
boundaries between countries being crossed, redistribution of capital and 
privatization756. Education and research will solve almost any social prob-
lem.757 Educational institutions are mass universities or knowledge factories 
in a knowledge society, an effect of globalization.758 Knowledge is supposed 
to be useful and benefit society, the purpose of building networks is to em-
phasize other forms to govern than the ones from the past; knowledge is a 
financial asset.759 Cooperation is both a tool and a goal when ”higher educa-
tion and research will be reinforced”760. The evaluations and assessments of 
the National Agency for Higher Education in relation to the results of educa-
tion programs and the competence of teachers as well as public research 
funds based on the ability of educational institutions to cooperate with socie-
ty at large are examples of techniques that operate to form both desired col-
lectives and desirable individuals. These techniques, through which surveil-
lance and control and thus governing can take place, for the best of the gen-
eral population as well as the individual, are sanctioned by that which is the 
true knowledge of something, that which is right, useful, modern, good and 
morally sound.  

Higher education standards can be seen as a dominant discursive for-
mation which is investigated in this dissertation. Certain things have been 
put into play and compete with each other in terms of what is formulated as 
real, functional, natural and rational, in this case in the form of an education 
program which meets higher education standards and includes competent, 
flexible, moral and colleborative teacher subjects. The aim of these teachers 
is to create a modern, future-oriented and effective nursing education pro-
gram along the lines of what is considered true, accurate, current and effec-
tive knowledge for education and research. Inadequacy is instituted as a 
technology of governing, a form of governmentality which will make the 
subject work towards higher education standards and take responsibility for 
the intentions of the state. Since the National Agency for Higher Education 
avoids defining higher education standards761 governing operates through an 
indeterminate concept and is put into play more and more effectively in dis-
course in relation to the way in which both institutions and individuals take 
responsibility for and desire to reach that which is the purpose of governing. 
The transfer of governing762 works for these teachers through the admission 
of inadequacy as techniques of power and self-governing and actualizes var-
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ious desirable and possible subject positions and dilemmas within dominant 
discursive frameworks.  

Many things are unspoken within the discourse of academization and 
higher education standards. Higher education standards define the type of 
knowledge that is valued, organized and elevated as truth.763 It excludes oth-
er types of knowledge as insignificant or unauthorized. Anything that consti-
tutes a counterforce and thus a potential threat in relation to the boundaries 
and established status of discourse is marginalized and remains unspoken. 
Examples of this process are the guild system traditions of learning and 
knowledge; knowledge validation; tacit knowledge; what counts as compe-
tence and knowledge among clinical practitioners; the organizations and 
cultures of health and sick care; the current social situation as it relates to 
who needs care, what care can be offered, and on what conditions; the cul-
tures, traditions, preconditions, and conditions of educational institutions; the 
content and quality of professional education programs in relation to the 
terms of the economy of knowledge; and various pedagogical models such 
as learning from a master or problem-based learning. The academic ideal of 
cooperation excludes all this, unity is defined in terms of the established 
status of theory and scientific knowledge as useful and effective in society. 

The Bridge of Mist, in the shape of a theory-practice gap in nursing edu-
cation programs, begins to take shape in the 1970s and develops from there. 
It changes from being a problematic social practice inherent in language and 
organization to invading teachers’ bodies and being formulated as a cogni-
tive and moral problem of the individual. Clinical teachers are constructed to 
solve the problem of ensuring the quality of themselves as well as Teaching 
Practice, and to create a unified and complete education system. Lifelong 
learning as a technology and reflection as a technique are resources that gov-
ern where, how and when the right knowledge will and can be used. Clinical 
practice is reality and perhaps that is why it is so important? That is where 
something happens, where something is created, expressed, received and 
performed. That is where one is expected to be able to see, act, experience, 
feel and become part of the real world out there. This perspective corre-
sponds to the discursively established traditional understanding of prac-
tice.764 When the clinic was established, the opposite was true; it was a de-
liberately separate constructed practice meant to generate knowledge. It was 
meant to promote the ability to stage, characterize, govern and predict reality 
and what could thereby be understood as true and reasonable.765 Over time, 
the clinic has instead turned into the true and real reality in this context. 
Through power and knowledge, the desired reality now and in the future is 
identified, governed and staged. In this case, power and knowledge can be 
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seen in terms of higher education standards, a process of academization, 
evidence, unity and usefulness. These are the expected characteristics of 
academic education and, through integration and desired development, also 
of Teaching Practice, clinical practice and clinical practitioners. 

The dissertation shows how the clinical teacher is made possible and in 
demand in relation to a view of governing, constructed and grounded in a 
history of ideas tradition from antiquity. This emphasis corresponds to Sven-
Erik Liedman’s main assumption when describing the history of modernity: 
”history, and especially the history of ideas, is a permanent part of our views 
of the present and our views and predictions for the future.”766 The clinical 
teacher is made possible as the ultimate and crucial solution for a very old 
problem which is usually taken for granted as inevitable in relation to differ-
ent forms of knowledge: the gap between theory and practice. 

Apart from the discursive shifts which establish the gap between theory 
and practice over time (Chapter four), this dissertation points to yet another 
discursive shift: the moment when the gap was embodied or realized in a 
body – the body of the clinical teacher. The demand for clinical teachers 
starts out from an idea about the need for cooperating towards a unitary per-
spective, and the fact that clinical practice is the reality where students and 
staff of health and sick care clinics engage in practice. Among all the peda-
gogical models in Swedish nursing education programs, the clinical teacher 
is the first profession and subject constructed to integrate forms of 
knowledge and initiate, implement and develop evidence-based knowledge. 

On the basis of the interpretive repertoire about a gap and its associated 
narratives, the everyday situation of pathfinders, collaborators and bearers of 
knowledge is constructed in terms of the cooperation for and the staging of a 
Teaching Practice in clinical operations which meets higher education stand-
ards. In terms of tradition and logic, theory is seen as evidently primary and 
formative. Various acts can be justified or denounced on the basis of that 
which is expected to be a firm and steady bridge abutment of theory. This 
logic can be duplicated from one institutional practice to another. The path-
finder, the collaborator and the bearer of knowledge must make visible their 
competence through self-regulated governance, reach the goal by building 
and functioning as different types of bridges in relation to clinical practice, 
and thereby help clinical practice gain that which is desirable in their own 
logic: the ability to think and think correctly. Practice is indirectly construct-
ed in relation to theory and the bridge abutment of practice becomes visible 
primarily through that which is not explicit. Clinics and educational institu-
tions can be categorized as both passive and active collectives. Clinics and 
educational institutions are passive when they are not interested, but more 
active when they use different forms of resistance to question the legitimacy 
of the teacher in the context of their own function. In the discourse about 
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academization and higher education standards, clinical practice constitutes a 
counterforce in relation to the dominant status of theory in terms of being or 
knowing about a real reality and what types of knowledge are functional or 
useful. Educational institutions reproduce their own legitimacy and authority 
through the obviousness of theory being valid in itself, which also legitimiz-
es their own activities. The real world out there can be explained through 
theory, and theory generates the knowledge and development that will take 
us into the future. 

The deployment of clinical teachers becomes part of the new solutions 
that are necessary and in demand, it turns into an instrument and expression 
of governance along the lines of a governmentality grounded in the dominant 
academic discourse. This way, the problem - clinical activities/Teaching 
Practice/practice/action –is supposed to be possible to govern and handle. 
The clinical teacher as a modern bearer of knowledge is the hero that we 
need. She is the answer to the question of unity and the development of the 
right learning, the right knowledge and its utility.  

Through cooperation and in relation to different subject positions, the 
teacher will create something new and different which will also help her 
identify her own function and position before she can occupy that position. 
This can happen in reality, but at the same thing on a metaphysical plane, in 
the sense of organizing reality and structuring thought through analytical 
cognitive techniques since the unified world she is going to create is not yet 
visible. The teacher is expected to use her mind and her body to close the 
gap, she is needed to realize a amalgamation and exchange of forms of 
knowledge. The utility of knowledge is in focus and, paradoxically enough, 
the goal is to both create and retain an existing real unity. Through demand-
ing and establishing this teacher function, the construction of an apparatus of 
discipline which has initiated reforms finds embodiment, one example of the 
refined and advanced pedagogical idea of solving the problem of clinical 
education. 

The teacher function is constructed to bridge the gap and when there are 
problems the teacher’s own competence and credibility is in focus for the 
effort to find solutions to those problems. The teacher function itself is not 
considered impossible or utopian. She is expected not only to merge differ-
ent forms of knowledge but also to transfer her own capabilities between 
different fields of activity. The way in which her own body turns into a per-
formative symbol and manifestation in relation to the gap must not only 
happen but also be developed, refined and demonstrated. The degree of self-
governing ability must be recognized and estimated by others. Those tech-
niques that are supposed to guarantee credibility are the same ones that the 
teacher function is constructed to resolve.  

The subjectification of forms of knowledge moved into the body in the 
shape of self-evaluation, despite or perhaps as a result of the discursive for-
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mation of knowledge as a commodity.767. Taking up various subject posi-
tions, the teacher tries to take on opportunities and challenges taking the 
shape of difficulties. She is taken for granted and the difficulties she may 
encounter must be related to her own responsibility. Lacking legitimacy in 
terms of acceptance or a clearly formulated function, time and place, or affil-
iation, she tries to subjectify herself as meaningful in relation to her own 
understanding of the task, see herself as a tool and the dominant interpretive 
repertoire as both resource and purpose. This self-governing behavior entails 
a constant evaluation of her own capabilities. She is expected to be able to 
analyze the needs of others and fill those needs through proving her own 
usefulness in terms of cooperation and the personal qualifications of credi-
bility and competence. Inadequacy as a technology of governance operates 
through the self-evaluation of the subject. Through scrutinizing possible 
collective affiliations and her own capabilities, the subject surveys herself. 
Self-evaluation is encouraged and put into play whenever credibility and 
competence in different subject positions are at stake. This will force her into 
self-evaluation, a type of self-evaluation which must also be possible for 
other people to observe and estimate. The teacher is an individual who is 
expected to embody and stage her own function along the lines of dominant 
boundaries and hierarchies and be a moral, responsible, active and coopera-
tive subject. She must be able to know herself, turn herself into an active 
subject in possession of knowledge and is therefore expected to both want 
and choose the right thing at the right moment. In this way, power and 
knowledge determine the teacher, who is thereby categorized and assigned to 
a place as well as an individual identity of her own. That which is seen as 
true is imposed on her and demands recognition, which in turn feeds into the 
characteristic traits by means of which other people can and will identify her. 
The ability of the subject to adopt the desired behavior of self-evaluation 
turns into the gauge of her own moral responsibility, professional skill and 
success.  

Dichotomies and dilemmas generate new dichotomies and dilemmas. The 
dichotomy of theory and practice produces for instance the dichotomies of 
thinking and doing, inside and outside, visible and invisible. The dichotomy 
of theory and practice also makes possible the dilemma of bringing theory 
into practice or practice into theory, which we have seen the builder of 
bridges focus on, or the dilemma of the bearer of knowledge to be competent 
enough or to behave capably in such a way as to take responsibility for her 
own inadequacy in order to be credible as a bearer of knowledge in the eyes 
of herself and others. Another dichotomy that defines the teacher is the one 
of being taking for granted or having to fight for one’s own existence. These 
dichotomies can produce implicit and explicit dilemmas which can be made 
visible through research categories and the ways in which discourse is ex-
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pressed and understood in the situated reality and context of the teacher: the 
teacher as an individual or as a part of one or several collectives, thinking or 
doing, governing or offering freedom, and challenging or rescuing. Moreo-
ver, there is the dilemma of trying to understand oneself as challenged or in 
need of rescue and as wanting more governance or more freedom. Her own 
difficulties in subjectifying herself can be explained along the lines of the 
gap as a legacy of educational politics or a lack of the right kinds of 
knowledge and knowing. This identity deadlock turns into the subject’s own 
pedagogical problem which she herself must solve. She must now find a 
remedy for something that defines her. The dichotomies, in the shape of 
other dichotomies and dilemmas, have turned into something that belongs to 
and characterizes the hero herself. 

This dissertation shows that the governance of the problematic gap and 
the conceptualization of clinical education as an object for renovation are 
built on relations between authorities, public and non-public power net-
works, and the actions of authorities.768 In this context, the domain of educa-
tional politics, the scientific community, union representatives and both pro-
fessional collectives and individuals constitute such relations. Governance is 
staged by means of different techniques769, in this case for instance reflection 
and integration in terms of lifelong learning as a technology in an ideologi-
cally grounded discursive understanding and narrative of the usefulness of 
knowledge and the need for cooperation. In this context, the gap is con-
structed in discourse and through governance as a natural and pre-existing 
problem770 which will be solved by means of the clinical teacher. 

The governmentality that is in place starts out primarily from lifelong 
learning and the utility of knowledge as technology and different techniques 
for cooperation and learning. The scientific community, the domain of edu-
cational politics, union press and networks for clinical teachers are examples 
of technologies of power771 put into play in academic discourse. One exam-
ple of a technology ot the self772 is the effort of clinical teachers to be com-
petent teacher subjects through questioning and recognizing their own level 
of competence and credibility. In academic discourse and the discourse 
about higher education standards, the interpretive repertoire of a gap consti-
tute part of the speech structure which regulates who can speak, what is true, 
and what positions and spaces are used for and in speech.773 

This dissertation includes a recurring image of a task which is never com-
pleted; when the National Agency for Higher Education presents the results 
of their review in 2007, it retains the rhetorics of the 1970s, 1980s and 
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1990s. The academic competence of supervisors must be improved, Teach-
ing Practice must be developed, and the contracts of county councils, munic-
ipalities and other care providers are imperfect. At the same time, the objec-
tive that the project of a modern Swedish nursing education which meets 
higher education standards will succeed is retained. However, in order to 
make this happen, teachers must safeguard and maintain their own achieve-
ments, continue their efforts and subjectify themselves as the morally re-
sponsible and competent teacher who is still not in place.  

The teacher function is made possible through the discourse of an un-
wanted problematic relation between the academic system/theory/ 
knowledge/science and clinical activities/practice/action/vocational skills, 
which has distinguished and legitimized clinical education as an object for 
renovation through new technologies and scientific reason and logic. The 
right knowledge is to know what is reasonable, normal, desirable and moral-
ly sound, and when, and it is legitimized along the lines of rational, scientific 
and economic arguments and claims about the organization and politics of 
education. Those who talk about it are not primarily people who operate 
within the forgotten domain of practical learning, since they have been mar-
ginalized as a collective by union representatives, scientists, persons in au-
thority, those who are competent and morally active, future-oriented and 
politically conscious. Inadequacy as a self-governing technique and technol-
ogy of power, a constant struggle for affiliation, competence and more 
knowledge, is made possible through the notion of the gap which demands 
and produces people determined by lack and a need for recognition. Self-
discipline is to govern oneself in the direction of that which is desired, where 
recognition functions as a governing technique through the way in which it 
explains and sanctions inadequacy and exclusion. 

The idea of inadequacy is disseminated in debates, advertisements, inter-
views, conferences, research, evaluations, the arrangement of institutions, 
workplaces and spaces for learning, and the organization of time and place 
for teachers and students. Inadequacy calls for action, through its constant 
production and search for more knowledge, a deployment and production of 
power and power techniques such as cooperation, consensus, lifelong learn-
ing, reflection, critical thinking, confessions, self-scrutiny, evaluations, ex-
aminations, quality surveys and control functions. Power and its techniques 
are both governed by and govern organizations, institutions, and individuals 
as desirable subject and politically formulated objects. This social practice 
and the power that is at work in it are disseminated and manifested through 
self-governing behaviors and through rules and regulations, in the name of 
science, pedagogy, technology, development and modern society. 

The inadequacy that was put into play through the staging of the teacher 
function as a formative pedagogical idea is reinforced through conversations 
about the need for development, improvement, governance, visions, solidari-
ty, cooperation, and a sense of being heard and seen. In this context as well, 
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time and place are tools of discipline and control and additional possible 
subject positions are staged. This is done through pedagogical techniques 
and models, for instance rhetorics, teamwork and clinical training centers. 
The teacher is provided with a space and functional tools which will make 
subjectification seem attractive in relation to the subject positions pathfinder, 
pathfinder without a compass, collaborator, lonesome collaborator, bearer of 
knowledge and inadequate bearer of knowledge. Through these subject posi-
tions, she will develop her own ability and thereby take on moral responsi-
bility in relation to her own pedagogical function. She is monitored through 
indvidualization and visualization. Governing operates through the way in 
which desired behaviors are required by health and sick care providers and 
educational institutions for their own internal operations, again in terms of 
for instance teamwork and the organization of various spaces for learning. 
Being able to control where an individual is and when means a possibility to 
measure qualities and capabilities. Theory and practice are analyzed in terms 
of cause and effect; those who know how individuals learn and how educa-
tion is done and used are both constructed by and help construct practices of 
power. Knowledge and morality are merged, what is morally sound is to 
know oneself and make oneself an object of knowledge and common sense. 
This notion is inherent in the focus on knowledge as knowing what must be 
done, how and when it must be done, within the boundaries of legitimacy 
and dominant hierarchies, for instance through self-evaluation, reflection 
meetings or different forms of supervision and examination.  

Through raising consciousness about surveillance, power operates auto-
matically since the objects being governed are at the same time the subjects 
that reproduce this power structure through self-scrutiny. Desired systems 
are maintained and continued through the speech acts of explicit authorities 
as well as implicit and tacit assumptions. The behavior of the subject is the 
object of analysis, interventions, decrees, prohibitions and recognition in this 
discourse mindful of economy and politics. Through external and internal 
control, the teacher’s competence, legitimacy and self-scrutiny are tech-
niques of confession in a self-governing power practice grounded in inade-
quacy. As a result of the desire for science and truth and through reflection 
and other pedagogical techniques, that which has been hidden will be re-
vealed. Self-activating and self-governing techniques are encouraged and 
reproduced, for instance in the shape of higher education standards, lifelong 
learning and interprofessional teams. These behaviors themselves create self-
disciplining behaviors and thereby also a continual formation of this social 
practice, in which inadequacy is the starting point for hopes that the right 
competence will allow the staging of a unified and effective future. 

The discursively established idea about clinical education as a problem 
which must be solved is a conscious form of governance, where the clinical 
teacher as a pedagogical idea is the mechanism which will allow the staging 
of a desired clinical education. A brand new type of teacher suddenly ap-
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pears, nobody knows how they will be governed, yet the function allows for 
governance and makes sense as an idea through a certain inadequacy, in 
relation to which the very existence of the hero is at stake. The discursive 
point of the concept clinical teacher is inadequacy, that is the main idea, self-
scrutiny and confessions about one’s own competence and credibility are not 
necessary unless one is inadequate. Clinical teachers will always be inade-
quate and dependent on self-scrutiny since they are not governed by external 
directives such as reforms, decrees or classroom regulations. They will never 
be sufficiently subjectified in their position or grounded in a collective, they 
are not competent or moral enough, and the gap will never be bridged in a 
satisfactory way: as a group they will always be in need of more support and 
more knowledge. The clinical teacher as pedagogical idea symbolizes the 
gap which cannot be closed. It is an established fact, and the more we talk 
about it the more established it will be, that in itself is the logic of power.  

The clinical adjunct as the hero is on her way off stage. How can this be 
understood? Perhaps the debate about her competence and credibility, an 
abstraction of the original gap itself, becomes increasingly impossible to 
handle? Perhaps it is easier then to return to a distinction of forms of 
knowledge through a concept of the competent practitioner as the one who 
possesses the clinical credibility and competence which is now seen as more 
necessary and more important? Main supervisors and supervisors have been 
organized and educated and are expected to be able to take over the clinical 
teacher’s job, perhaps not be able to develop it but at least maintain it in a 
satisfactory way.  

The consequence of hybridization, as the attempt to combine different 
ideal types, is that identities take on lives of their own beyond the intentions 
of governance, which makes possible multiple subjects and positions. This 
can be understood in terms of an internal deconstruction of parts of discourse 
when the spectrum of possible subject positions is expanded and explodes 
boundaries from the inside instead of submitting itself to definition and con-
trol. The narrative of the hero is no longer possible. If the trend that we have 
seen become possible continues, an infinite proliferation of subjects, occupy-
ing a multitude of positions, will continue reproducing the interpretive reper-
toire about the gap. The dilemma of knowledge and morality, expressed in 
terms of being competent or inadequate, is part of the gap along the lines of 
us-them, individual-collective, where the individual researcher is positioned 
against the benefit of the collective. Is knowledge a means to an end, the 
motivation and method, but not the end in itself? What is the ultimate goal? 
Lifelong learning? Self-realization? Being on your way there? 

The construction of the hero produces and reproduces the gap in different 
versions on the basis of inadequacy as a governing technique. The various 
versions of the gap in the interpretive repertoire as a lack of the right 
knowledge and knowing relate to a great extent to the teacher as well. Taken 
together, the different subject positions, such as pathfinder, pathfinder with-
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out a compass, collaborator, lonesome collaborator, bearer of knowledge and 
inadequate bearer of knowledge, constitute an understanding of being suc-
cessful or failed as a teacher. The successful teacher can be categorized as a 
theoretical hero. The pathfinder, the collaborator and the bearer of 
knowledge possess and can develop their own cognitive capabilities, differ-
ent forms of competence and operate in their functions along the lines of the 
academic ideal. The failed teacher can be seen as a practical hero, she lacks 
the academic legitimacy and authority which at the same time constitute the 
problem that she is supposed to remedy in accordance with the interpretive 
repertoire of the gap. Researchers use and move across and between the rhe-
torically resourceful narratives about the gap as a lack of the right 
knowledge and knowing and the gap as a legacy of educational politics. The-
se two versions of the gap can also be understood as a theory-driven narra-
tive framework and a more practical or action-oriented narrative framework, 
respectively. In sum, this indicates how powerfully the gap reproduces itself 
independently of when and how we talk about it, a phenomenon of which 
this dissertation itself is an excellent example.  

This dissertation contributes to an understanding of the teacher function 
up until the present and the notion of an uncertain future. It also includes a 
new and different historiography of Swedish nursing education. The gap has 
a history which in turn has a social structure with a past and a future. We live 
with it and being conscious of it is a didactic point. Do we want to continue 
reproducing the theory-practice gap? It would be more interesting to study 
and problematize other ideas in society and our institutions and find out how 
they can condition and define our everyday life and be understood and used 
as meaningful, no matter who we want to be or where we are.  
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Bilaga 1 Enkätformulär 

Nationell kartläggning av olika tjänster inom klinisk sjuksköterskeut-
bildning

1) Hur många av nedanstående tjänster som berör era sjukskö-
terskestudenters kliniska utbildning finns inrättade inom aka-
demi och/eller hälso- och sjukvårdsverksamheter? 

Benämning av tjänst Antal 

Klinisk professur  

Kliniskt lektorat  

Klinisk adjunkt-tjänst  

Adjungerande klinisk adjunkt  

Annan, nämligen:  

 

Kommen-
tar:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2) A) Kryssa för var innehavarna av de olika tjänsterna har sin an-
ställning/arbetsgivare (kryssa för flera alternativ om det är aktu-
ellt):

Beskrivning
av tjänst 

An-
tal

Aka-
demi 

Lands-
ting

Kom-
mun 

Privat
vårdfö-
retag

Annat,
beskriv
vad: 
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Komme-
me-
tar:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2 B) Kryssa för den eller de huvudmän som finansierar de olika 
tjänsterna (kryssa för flera huvudmän om det är aktuellt): 

Beskrivning
av tjänst 

An-
tal

Aka-
demi 

Lands-
ting

Kom-
mun 

Privat
vårdfö-
retag

Annat,
beskriv
vad: 
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Kommen-
tar:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3) Var vänlig bifoga följande information/dokument då Du skickar 
in denna enkät

A) Skriftligt/skriftliga avtal angående inrättade tjänster 

(Uppgifterna 3 A- C är viktiga då jag försöker kartlägga förekomsten av och 
utformningen av olika lärartjänster. Då det inte finns enhetliga definitioner 
av vare sig tjänster eller innehåll behöver jag få ett underlag för att försöka 
förstå hur det kan vara organiserat.) 

Kommentar: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

B) Arbetsbeskrivning/ar gällande inrättade tjänster 

Kommentar: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

C) Målbeskrivning/ar gällande inrättade tjänster 

Kommentar: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

D) Befattning, namn och kontaktuppgifter (adress, e-
post och telefon) på de personer som innehar de olika 
tjänsterna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att jag 
skall kunna kontakta dem och fråga om de vill delta i 
min studie. 

Kommentar: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

4) Här finns möjlighet att skriva det som Du tycker saknas i enkäten 
men som är av vikt gällande de olika tjänsterna för klinisk sjuksköters-
keutbildning. Var god texta. 

Kommentar: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Varmt tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Informationsbrev till kliniska adjunkter 

Till Dig som arbetar som lärare inom akademiförlagd- och verksam-
hetsförlagd sjuksköterskeutbildning! 

Kunskaper om lärares arbete inom både akademiförlagd- och verksamhets-
förlagd utbildning, vid sjuksköterskeutbildningar i Sverige är bristfälliga. 
Någon mer omfattade studie av lärarnas arbete och funktion har inte genom-
förts. Tjänsterna benämns exempelvis som klinisk adjunkt, adjungerande 
klinisk adjunkt och/eller kontaktlärare. Detta område avses dock bli belyst i 
ett nyligen påbörjat avhandlingsarbete. Forskningshuvudman är Mälardalens 
högskola och ansvarig forskare är Docent Håkan Sandberg, Mälardalens 
högskola, 016–155116, e-post: hakan.sandberg@mdh.se. Arbetet sker i sam-
verkan mellan Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
vid Örebro universitet och Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälar-
dalens högskola i Västerås. Det lärosäte och den hälso- och sjukvårdsverk-
samhet där Ditt arbete bedrivs, samt Regionala etikprövningsnämnden i 
Uppsala, har godkänt studiens genomförande. 

Avhandlingsarbetet har under våren och hösten 2008 innefattat en kart-
läggande enkätundersökning gällande förekomsten av olika lärartjänster för 
akademiförlagd- och verksamhetsförlagd utbildning. Avhandlingsarbetet 
innebär även individuella intervjuer med ovan nämnda lärare. Då den kart-
läggande enkätstudien är genomförd, är det nu aktuellt med en intervjustu-
die. De lärare som tillfrågas för deltagande i intervjustudien antas ha en an-
ställning på minst 50 %, som ovan nämnda lärartjänst, inom ramen för sin 
anställning. Aktuella är även de lärare som nyligen fått sin tjänst minskad 
eller avslutat sin tjänst. 

Syftet med studien är att belysa och beskriva lärarnas funktion inom de 
utbildningsområden där de är verksamma. Resultatet förväntas bidra till att 
tydliggöra lärarnas arbete och funktion. Därmed förväntas resultatet även 
bidra till att utbildningen utvecklas inom såväl akademiska- som hälso- och 
sjukvårds sammanhang och kunna leda till att stärka och stödja studenters 
lärande. Syftet är att erhålla lärares individuella erfarenheter och uppfatt-
ningar. Avsikten är inte att kontrollera eller att jämföra kunskaper, studien 
skall vara perspektivberikande, inte jämförande. 

Som ett första led i intervjustudien, skickas detta brev till Dig för att fråga 
om Du kan tänka Dig att delta i intervjustudien? Intervjun kommer att ge-
nomföras på Din arbetsplats då Du har möjlighet, under våren, hös-
ten/vintern 2009 och genomföras av undertecknad. Intervjun tar cirka en 
timme, intervjuerna kommer att skrivas ut ordagrant och analyseras av mig. 
Ingen utomstående kommer att få ta dela av insamlade uppgifter. Det är tillå-
tet att när som helst avbryta Din medverkan i intervjustudien, utan att behöva 
uppge någon anledning till detta. All information kommer att databehandlas 
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och sammanställas som beskrivningar utan identitetsuppgifter. De kommer 
därför inte att kunna kopplas till Dig som person och några möjligheter att 
identifiera just Ditt svar finns alltså inte. Datamaterial och namnlista med 
löpnummer, för de deltagare som deltar, förvaras i låst skåp under projektti-
den. Om du vill delta i studien kommer jag att via telefon ta kontakt med Dig 
för att vid behov ge mer information om studien samt boka tid och plats för 
intervju. Om du har några frågor, ring då gärna undertecknad eller skicka en 
e-post, Annica Engström, telefon arbete: 021 – 10 70 10, mobiltelefon: 0733 
– 92 46 49, e-post: annica.engstrom@mdh.se 

Behandling av personuppgifter beskrivs på bifogad bilaga. Var vänlig fyll i 
och underteckna bifogad bilaga angående deltagande i studien samt behand-
ling av dina personuppgifter. Returnera bilagan till mig med bifogat svars-
kuvert senast den ___/___, 2009. 

 

Trots att jag förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas jag att Du vill hjälpa mig 
att öka kunskaperna om de olika lärarfunktionerna och utvecklingen av 
svensk sjuksköterskeutbildning! 

Med vänlig hälsning 

 

 

______________________________________________ 

Annica Engström, Universitetsadjunkt och doktorand, Västerås ____/____, 
2009 
  



 267

Bilaga 3 Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig för projektet Mälardalens högskola och kontaktper-
son är Annica Engström. Följande datainsamlingsmetoder och uppgifter, 
vilka utgör personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (SFS: 1998:204), 
kommer att behandlas i projektet: Bandinspelade intervjuer kommer att ge-
nomföras, individuellt och eventuellt i grupp, med adjungerande kliniska 
adjunkter och kliniska adjunkter. Kopplat till ev. observationer kommer 
forskaren att föra ett register över samtliga medverkande. Registret kommer 
att avidentifieras så att det inte går att spåra medverkande utan kodnyckel 
som endast forskaren har tillgång till. Personuppgifterna, inklusive kodnyck-
lar kommer endast användas för detta specifika forskningsprojekt och kom-
mer att bevaras endast under projektets levnadstid. Ingen utomstående kom-
mer att få ta del av insamlade uppgifter. Vill du ha reda på vilka personupp-
gifter som finns registrerade om Dig kan du ansöka om registerutdrag. An-
sökan om registerutdrag är gratis, och kan göras en gång per kalenderår. 
Ansökan skall vara i pappersform och undertecknad och lämnas in till kon-
taktpersonen Annica Engström. Adress: Akademin för hälsa, vård och väl-
färd, Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås. 

Uppgifterna du lämnar blir en del av det material som ligger till grund för 
forskningen. Om någon begär att få ta del av forskningsmaterialet med hän-
visning till offentlighetsprincipen kommer högskolan att pröva utlämnandet. 
Sekretesslagen ger möjlighet att sekretessbelägga uppgifter i materialet, nå-
got som prövas i det enskilda fallet. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Samtycke till att deltaga i studien samt behandling av personuppgifter 

� Ja, jag vill delta i studien, och samtycker till att mina personuppgifter 
behandlas på det sätt som beskrivits ovan.  

Mina kontaktuppgifter: 

- E-postadress (var god texta):________________________________ 

- Telefonnummer: ________________________________________ 

______________________________ ________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 4 Frågeguide  

1. Kan du berätta hur det kommer sig att du valt att arbeta som kli-
nisk adjunkt? 

2. Inom vilka ämnes och klinikområden är du verksam? 

3. Hur länge har du arbetat som klinisk adjunkt?  

4. Berätta om vad du gör som klinisk adjunkt?  

5. Vad är ditt uppdrag som KA? 

6. Arbetar du utifrån någon pedagogisk modell?  

7. Finns de några huvuduppgifter? – och vad tänker du om det?  

8. Beskriv tre problematiska situationer du erfarit som KA? 

9. Beskriv tre situationer då din funktion fungerat utmärkt?  

10. Kan du berätta om någon speciell händelse eller episod som hjälpt 
dig att utvecklas som KA? 

11. Kan du berätta om någon speciell händelse eller episod som hind-
rat dig som KA? 

12. Vilken specifik kompetens anser du behövs som KA? Kunskaper? 
Färdigheter? Personliga egenskaper? Någon annan kompetens du 
saknar eller behöver? 

13. Hur skulle du kunna utföra ditt uppdrag på ett bättre sätt? 

14. Berätta om hur du ser på akademiförlagd utbildning? 

15. Berätta om hur du ser på verksamhetsförlagd utbildning? 

16. Vilken är din erfarenhet gällande din funktion gentemot två hu-
vudmän? 

17. Hur ser du på din framtid som klinisk adjunkt? 

18. Utifrån det vi samtalat om här, vad är ditt intryck – varför finns 
KA? 








