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Inledning
Det här numret av Högskolepedagogisk debatt har ett tydligt fokus mot handledning. De fyra
första artiklarna handlar dessutom om handledning inom forskarutbildningen, där en beskriver en
utbildning för forskarhandledare och de tre därpå följande artiklarna diskuterar forskarhandledning
från mer ett doktorandperspektiv än från ett handledarperspektiv.
Leif Karlsson och Anders Sonesson beskriver och diskuterar ett samverkansprojekt mellan
Lunds universitet och Högskolan Kristianstad kring utbildning av forskarhandledare, som
i sig innebär att: man kan utveckla den forskarhandledningsutbildning som finns; man kan
stärka samarbetet mellan de två högskolorna; man kan skapa kommunikation och möten för
framtida samarbete mellan olika discipliner inom det vetenskapliga fältet; och man kan utveckla
kompetensen hos enskilda forskare. Projektet beskrivs på ett detaljerat sätt, och kopplas till vilka
värden man menar sig kunna erhålla via en modell som den som presenteras. Det finns tre kurser
med något individuella mål, det finns en progression mellan dem och helheten förväntas leda till
en säkerhet inför framtida handledning.
Tina Mattsson från Socialhögskolan vid Lunds Universitet följer upp diskussionen kring
handledarrollen med sin artikel benämnd Den våldsamma akademin. Med utgångspunkt från
Bourdieu tar hon upp en diskussion kring makt och våld i forskarutbildningen. Hon diskuterar de
akademiska strukturer som ger en grogrund för ett förhållande som grundas i makt och våld, som
till exempel hierarkier, konkurrensförhållanden, den kritiska granskningens mindre positiva sida,
osynliggöranden, och hur patriarkala strukturer lever kvar i akademin på ett motsvarande sätt som
i samhället i stort (se till exempel diskussionen kring fotbollsreportern Bosse Hanssons yttrande,
Makobes tårta, Liten skär och Tintin). Mattssons poäng är till del att om man ”uppfostras” i en
negativ eller på olika sätt problematisk miljö, så kommer det att finnas med även fortsättningsvis
inom den ”uppfostrade”.
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Här tar Lars-Erik Nilsson vid med vad han kallar ett Försvar för det transcendentala handledningsvåldet.
Han menar, med utgångspunkt från kanske främst Biesta, att det alltid förekommer ett våld i
en pedagogisk lärandesituation, då utbildning går ut på att skapa individuella subjekt. Vidare
framhåller han ur ett positioneringsperspektiv att vi som individer alltid befinner oss i situationer
där vårt handlande sätter ramar både för oss själva, men även för andra i situationen, vilket i sin
tur innebär att våldet mellan olika individer finns där även om det mer sällan är tydligt aggressivt.
Den diskretion som den handledande har och måste utöva, behöver en tillit från den handledde
för att få någon nämnvärd effekt, trots att handledaren inte i någon starkare mening vet något om
vad som kommer att bli resultatet av handledningsverksamheten. Det finns alltså alltid ett mått av
okunskap eller risktagande i den process man ingår i.
Temat om handledning slutförs med Göran Brantes artikel Relationer inom handledning. Han
beskriver problem med handledningsrelationen inom några områden som frekvent tas upp i
diskussioner till exempel distinktionen personlig och professionell, genderrelationer och olika
handledningsstilar. Han formulerar handledningsrelationen i pedagogiskt didaktiska termer och
argumenterar för att det trots allt finns några viktiga faktorer som är gemensamma för allt lärande och
som bör prägla relationen. En god handledningsrelation präglas av att handledaren har kunskap om
det som skall läras och vad som krävs för att detta skall kunna läras. Handledningsrelationen måste
vara tillåtande och ge utrymme för att doktoranden att kunna fungera självständigt genomtänkt
och kritiskt. Den måste ta hänsyn till temporala aspekter, till exempel till att handledning är en
process där relationens förutsättningar ständigt förändras. (skrivet av Lars-Erik Nilsson)
Jane Mattisson avslutar journalen med en artikel som diskuterar internationalisering inom
högre utbildning. Med utgångspunkt från en kurs i engelsk kommunikation diskuterar hon hur
mötet med och mellan internationella studenter leder till olika synergieffekter ifråga om lärande,
undervisning och kunskapande gruppers praxis. Utifrån tesen att om människor får förståelse
för olika sätt att betrakta fenomen i världen på, leder till att människor med olika kulturella
bakgrunder kommer att få lättare att förstå varandra. Det kan fungera som en kraft som verkar
för förståelse mellan grupper och människor. Om människor får möjligheten att möta varandra på
lika villkor, så kommer de hellre att samarbeta än att motarbeta varandra och det är väl något som
den nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom skulle hållit med om. Kultur, internationalisering
och gruppers handlingspraktik påverkar och påverkas av möten, där engelska som ett världsspråk
blir bryggan för förståelse.
				Göran Brante
				Redaktör
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Kompetensutveckling för
forskarhandledare
Rapport från ett samverkansprojekt mellan
Läranderesurscentrum vid Högskolan Kristianstad
och Centre for Educational Development (CED) vid
Lunds Universitet
Leif Karlsson, lektor i pedagogik, LRC
Högskolan Kristianstad
Anders Sonesson, CED
Lunds Universitet
Inledning

För ett lärosäte som vill skapa goda och varaktiga förutsättningar för sin forskning blir
forskarutbildningens kvalitet en central fråga. Vid Lunds universitet har vid Centre for
Educational Development (CED) under ett flertal år getts kompetensutveckling i handledning
för forskarhandledare. Utbildningen har varit i form av en tvådagars workshop vilken på många
sätt fungerat tillfredsställande men samtidigt befunnits i behov av att utvecklas och stärkas. Vid
Högskolan Kristianstad har denna form av mer riktad kompetensutveckling saknats.
Samverkansprojektets syfte har varit att utifrån de befintliga workshoparna utveckla en
gemensam högskolepedagogisk utbildning i handledning för forskarhandledare där handledare
vid båda lärosätena kan delta. Utbildningen kan ses som en av flera satsningar i att utveckla
såväl forskningens som handledningens kvalitet, stärka det kollegiala utbytet samt rusta blivande
docenter (eller fortbilda befintliga) för att ytterligare utvecklas som forskare/handledare.
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Genom samverkan mellan Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad kan man
uppnå en större volym, använda befintlig kompetens över lärosätesgränsen, utveckla gemensam
kompetens samt dra fördel av de ”kulturella” möten mellan deltagarna som utbildningen avser
att ge möjlighet till. Dessutom stärker utvecklingsprojektet samverkan mellan de två lärosätenas
pedagogiska utvecklingsenheter utifrån den gemensamma avsiktsförklaring som redan finns.
Förankring av projektet och dess vikt för lärosätena har initialt gjorts med respektive
utvecklingsenhets chef, med avgående ordförande för forskarhandledningskollegiet tillika
ordförande i läraranställningsutskottet vid Högskolan i Kristianstad samt med ansvarig för
projektet Kompetensutvecklingsplan för forskarhandledare vid Lunds universitet.
Utvecklingsprojektet konkreta mål har varit att:
•
•
•
•
•

ta fram innehåll och former för en handledningsutbildning för
forskarhandledare
förankra och inlemma utbildningen strukturellt inom respektive lärosäte
utvärdera och dokumentera genomförd utbildning (Genomförandet ligger
utanför ansökan)
dessutom har ett ytterligare, mer generellt, syfte varit att
skapa möjligheter för fortsatt samarbete mellan forskare, handledare samt
medarbetare vid de två pedagogiska utvecklingsenheterna

Detta projekt har genomförts parallellt och i samverkan med projektet Kompetensutvecklingsplan
för forskarhandledare vid Lunds universitet. Våra förslag återfinns i slutrapporten från projektet
Kompetensutvecklingsplan för forskarhandledare och texterna är bitvis de samma.

Bakgrund

Forskarutbildning är den högsta nivån för utbildning inom högskolan. Paradoxalt nog är
forskarutbildningen också den utbildningsnivå som är minst undersökt och dokumenterad. Den
samlade forskningsunderbyggda kunskapen, nationellt och internationellt, om forskarutbildning
och forskarhandledning är liten och har dålig spridning. Även den mer praktiknära kunskapen,
om exempelvis examination och bedömning, är dåligt dokumenterad och spridd. Det råder ingen
tvekan om att många handledare, opponenter och betygsnämndsledamöter kan känna igen en
bra avhandling och en lämplig presumtiv doktor. Men denna kunskap är sällan explicitgjord och
kommer därför sällan till nytta i den konkreta handledningssituationen eller för utveckling av
forskarutbildningen.
Forskarhandledningen kompliceras av det enskilda forskningsprojektets unika karaktär
och den enskilde doktorandens bakgrund, förmågor och ambitioner. Villkoren för handledningen
ser mycket olika ut beroende på kunskapsområde, handledningstradition, intern eller extern
finansiering eller i vilken utsträckning forskarutbildningen är en integrerad del i institutionens eller
den enskilda handledarens forskningsproduktion. Att vara handledare är dessutom inte bara ett
kvalificerad pedagogiskt uppdrag utan också en förutsättning för meritering och i många fall för
externa anslag. Komplexiteten ökas också av de ökade krav som nu i och med Bologna-processen
ställs på forskarutbildningen att ge färdigheter gångbara även utanför akademin. Dessa krav ses
tydligt i de förnyade målen i Examensordningen.
En universitetslärare möter ofta under sin akademiska karriär tusentals studenter
på grundläggande och avancerad nivå, men betydligt färre doktorander på nära håll. Det
är därför lätt hänt att viktiga forskarutbildningsbeslut, på institutionsnivå eller i den konkreta
handledningssituationen färgas av lokala perspektiv och traditioner och av mer eller mindre
anekdotiska erfarenheter. Att få sina antaganden och sin praktik utmanade av handledare från
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andra ämnesområden samt att tvingas bli explicit och motivera sina handledningsval är en viktig del
i en forskarhandledarutbildning. Erfarenheterna från CED:s tvådagarskurser visar att möten över
ämnesgränser uppfattats som mycket givande. Möten över lärosätesgränserna kan ge ytterligare
stimulans till utveckling av den egna handledningspraktiken.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi en forskarhandledareutbildning som innehåller:
•
•
•
•

vetenskapligt grundad kunskap såväl som beprövad erfarenhet om
forskarutbildning, handledning och lärande samt de sammanhang inom vilka
utbildningen bedrivs,
aktiv bearbetning, kontextualisering och tillämpning av denna kunskap,
reflektion och kollegialt utbyte, inom och över ämnesgränserna, kring
handledning och forskarutbildning,
dokumentation och undersökande av doktoranders lärande såväl som av
forskarutbildningen och dess sammanhang.

Detta innehåll skall ses mot följande syften som vi föreslår för utbildningen:
•
•
•
•
•

att erbjuda handledare inom utbildning på forskarnivå en forskningsanknuten
kompetenshöjande högskolepedagogisk utbildning i linje med SUHF:s mål
(se bilaga 1),
att skapa en arena för kollegial samverkan över ämnesgränserna för
forskarhandledare,
att medverka till gränsöverskridande samverkan för utveckling av utbildning
på forskarnivå såväl inom och mellan lärosätena som på nationell och
internationell nivå,
att medverka till utveckling av högskolepedagogiska FoU-projekt inom
området utbildning på forskarnivå,
att medverka i kvalitetsarbetet i utbildning på forskarnivå med särskild
tonvikt på frågor om doktoranders lärande och studiemiljö, forskningsetik,
jämställdhet och mångfald.

En forskarhandledarutbildning för utveckling – kursupplägg

Den planerade utbildningen består av tre kurser: A, B och C. Dessa kurser utgör normalt en
progression. Kurs A är tänkt att motsvara det krav på utbildning för forskarhandledare som
ställs i Högskoleförordningens sjätte kapitel, 32 §. Kurs B är en seminariekurs bestående av
fyra seminarier. Till dessa kopplas läsning och uppgifter samt workshops som bygger vidare på
respektive seminariums innehåll. Seminarierna är öppna för alla oavsett om man går kurs B eller
ej men för kursintyg krävs att man förbereder och deltar i efterföljande workshops samt gör en
sammanfattande reflektion. Kurs C innebär att deltagaren fördjupar sig i ett projekt som berör den
egna pedagogiska praktiken på FU-nivå. En översikt av kursupplägget ges i figur 1 (se nästa sida).
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Fig. 1. Översiktsbeskrivning över kursupplägg för forskarhandledningsutbildning vid Lunds
Universitet och Högskolan Kristianstad
Kurserna är avsedda att kunna tillgodoräknas i den behörighetsgivande högskolepedagogiska
utbildningen på nivå 6-10 veckor inom Lunds Universitet och som projektkurs vid Högskolan
Kristianstad. Utbildningen kommer att erbjudas till handledare från alla forskningsområden och
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vara öppen för forskarhandledare från Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad samt från
andra lärosäten i mån av plats. Heterogena kursgrupper med avseende på ämnestillhörighet kommer
att efterstävas i syfte att tillvarata kunskaper, erfarenheter och forskarutbildningstraditioner över
ämnes- och lärosätesgränser. Behov hos deltagarna av att få fördjupa sig i egen handledning
och i den egna forskarutbildningskontexten kommer att tillgodoses genom kursernas praktiska
fokus och genom de olika arbetsuppgifterna. Utbildningen kommer att utnyttja den samlade
bredden av kursgruppernas handledningskompetens genom att på olika sätt skapa möjligheter
för ett kollegialt utbyte. Detta skall ses inte bara som ett viktigt inslag för lärande och motivation
inom utbildningen utan också ett sätt att lägga en grund för fortsatt kollegialt utbyte i och runt
forskarhandledning och forskarutbildning.
Utbildningen har ett stort inslag av seminarier, workshops, och diskussioner inom
och över ämnesgränserna. Möjligheterna att ta tillvara deltagarnas erfarenheter och kunskap är
därför stora. Vid genomförandet kommer projektarbetena från kurs C systematiskt att användas
i efterföljande omgångar av kurs A och B, vilket ytterligare bidrar till att ta tillvara deltagarnas
kunskap. Utbildningens innehåll och arbetsuppgifter utformas för att vara i linje med de krav
på vetenskaplighet som ställs i SUHF:s rekommendationer för mål för den behörighetsgivande
pedagogiska utbildningen.
Kurs A: Introduktion till forskarhandledning, 2 hp
Kurs A är innehållsmässigt baserad på de tvådagarskurser som tidigare getts vid Lunds Universitet
men är utvidgad med tid för läsning, reflektion och mindre uppgifter.
Mål
Efter avslutad kurs skal handledaren kunna:
•
•
•
•
•

definiera sin egen roll och sitt ansvar inom ramen för forskarutbildningen;
relatera kunskaper om doktorandernas lärande till frågor om handledarstöd och utformning
av andra inslag i forskarutbildningen;
relatera forskarutbildningen och handledningen till de regelverk som är relevanta;
introducera doktoranden till såväl rättigheter som skyldigheter och vilka resurser som står
till förfogande då hjälp och stöd utöver handledningen är påkallad;
tillsammans med doktoranden upprätta den individuella studieplanen, på ett sätt som är väl
avvägt och förankrat i målen för forskarutbildningen och de faktiska förutsättningarna.

Innehåll
Kursen innehåller moment om handledarrollen, doktorandens lärande och handledningens
pedagogik ställd i relation både till regelverk och praktiska förutsättningar, lokal policy och dess
tillämpning. Handledningen belyses relativt doktorandens och handledarens olika åtaganden i
forskarutbildning och forskning. Såväl praktiska som teoretiska perspektiv rörande handledningen
tas upp till diskussion. Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv berörs, liksom makt och
etikfrågor relaterade till handledaruppdraget. Under kursens gång möter deltagarna representanter
för FU-ledning, FU-stöd och doktorandombudsman/ doktorandorganisation.
Form
Kursen består av en tvådagars workshop, individuella studieuppgifter samt två dagar för uppföljning.
En av uppgifterna består i analys och problematisering av den individuella studieplanen. Deltagarna
kommer inför kursstart att få till uppgift att beskriva sin syn på FU och handledning, vad man gör
och varför, särskilt relevanta problem och hur man hanterat dessa, samt ta fram ett konkret fall/
exempel som de vill dela med andra kursdeltagare. Detta material kommer under kursens gång
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att bearbetas. Kursen avslutas med att deltagarna genomför en metareflektion där reflektionerna
kring den initiala uppgiften är utgångspunkten. Metareflektionen är en del av kursens utvärdering.
Deltagande i workshops, godkända uppgifter samt metareflektion ger kursintyg.
Kurs B: Seminariekurs för undervisning på forskarnivå, 3 hp
Kurs B innebär tematisk fördjupning inom ett antal för forskarhandledning och forskarutbildning
väsentliga områden. Seminarieformen har valts för att erbjuda en möjlighet till kontinuerliga
möten och stimulera samverkan mellan handledare från olika områden.
Mål
Efter avslutad kurs ska handledaren/läraren kunna:
•
•
•

tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat som grund för vidareutveckling av det egna
handledarskapet;
på ett reflekterat sätt relatera planering, bedömning och utvärdering av
utbildning på forskarnivå till frågor om vetenskaplighet, etik, demokrati,
jämställdhet och likabehandling;
i samverkan med kollegor initiera relevanta FoU-projekt till stöd för
kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå.

Kurs B består av fyra öppna seminarier med inbjudna gäster. Till varje seminarium finns litteratur
samt uppgifter som ligger till grund för en efterföljande workshop där forskarhandledarna
diskuterar frågeställningar kopplade till den egna pedagogiska praktiken. Dessa frågeställningar
kan ytterligare fördjupas genom att läggas som grund för ett projektarbete under kurs C. Vid varje
workshop ska deltagarna avslutningsvis reflektera över hur workshopen och det bakomliggande mer
teoretiskt orienterade seminariet har påverkat uppfattningen av den egna handledningspraktiken.
Kurs B avslutas med en individuell metareflektion som ”binder ihop” de tidigare reflektionerna
och som utgör en del av kursens utvärdering. Deltagande i seminarier, workshops, godkända
uppgifter samt metareflektion ger kursintyg. Ett webbaserat seminariearkiv, som också innehåller
fördjupningslitteratur, upprättas. Seminariernas teman och innehåll kommer att variera. De som
planeras i nuläget är:
Seminarium 1: Developing doctorateness – ett metaseminarium där frågan om vad det
är doktoranden skall lära och utveckla, samt varför, fördjupas. Detta seminarium
utgör grunden för de efterföljande seminarierna.
Seminarium 2: Handleda doktoranders skrivande – seminariet placerar skrivandet
i centrum för såväl doktorandens forskning som dennes lärande. Olika
handledningsstrategier och pedagogiska metoder diskuteras.
Seminarium 3: Roller och relationer i forskarutbildning – behandlas utifrån pedagogiska
och etiska perspektiv.
Seminarium 4: Handledningens kontext, organisation och strategi – tar upp väsentliga,
aktuella utvecklingsfrågor och kvalitetsaspekter, som t ex jämställdhet,
internationalisering m.m.
Kurs C: Projektarbete för utbildning på forskarnivå. 3 hp
I kurs C fördjupar sig deltagarna i ett projekt som skall vara relaterat till den egna
handledningspraktikens eller forskarutbildningens pedagogik.
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Mål
Efter avslutad kurs ska handledaren/läraren kunna:
•
•

tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning på
forskarnivå;
redovisa ett eget självständigt arbete som behandlar utbildning och
undervisning på forskarnivå relaterat till utbildningsvetenskaplig teori och
forskning.

Projektet väljs efter ett introducerande projektseminarium och ska vara förankrat vid deltagarens
fakultet, sektion, institution eller motsvarande. Som stöd för projektet erbjuds handledning.
Kollegialt stöd deltagarna emellan organiseras. Projektrapporten ska vara skriven så att den
kan utgöra stöd för andra handledare och användas som grund för utvecklingsarbete av
forskarutbildningen. Projekten redovisas vid en avslutande kurskonferens. Det ska vara möjligt
att publicera sin rapport i en skriftserie eller som ett konferensbidrag. Projektarbetena från kurs C
projekt kommer att användas i efterföljande omgångar av kurs A och B. Projektarbetet avslutas med
att deltagarna reflekterar över hur projektet och dithörande seminarium påverkat deras uppfattning
om sin egen handledningspraktik. Den inledande uppgiften och de två metareflektionerna lämnas
till kurslärarna för att förbättra och utveckla kursen under kursens gång.

Utbildningens relation till utveckling och samverkan

Utbildningen erbjuder lärare/handledare möjlighet att få inblick i och skapa kunskap om
forskarutbildning och handledning. Denna kunskap är tänkt att ligga till grund för utvecklingsarbete
och som innehåll i efterföljande kurserna. Utbildningen avser att skapa en arena för samverkan
mellan forskarhandledare, forskare med särskilt fokus på forskarutbildning och handledning,
och de inom lärosätena som har särskilt uppdrag att utveckla forskarutbildning. En översikt av
kursernas upplägg och relation till utveckling och samverkan (röda linjer) ges i figur 2 (se nästa
sida).
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Fig. 2 Forskarhandledningsutbildning vid Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad,
relation till utveckling och samverkan
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Utvärdering och utveckling av utbildningen

Deltagarnas kursuppgifter kommer tillsammans med reflektionsinläggen att vara viktiga delar av
kursernas och utbildningens utvärdering. Dessutom kommer fokusgrupper med deltagarna att
genomföras ca sex månader efter genomgången utbildning (avslutat projektarbete). Materialet
från dessa fokusgrupper är tänkt att fungera som input för kursens fortsatta utveckling.
Dokumentationen från de workshops med doktorander som hölls vid Lunds Universitet under
augusti/september 2009 kan komma att fungera som utgångspunkt för de fokusgruppsträffar
som nämnts ovan.
I ett senare skede kommer alumner att används för att fånga upp vilka ”effekter”
utbildningen haft på individens sätt att handleda och om man kan skönja en ändrad (förbättrad)
pedagogisk praktik.

Förankring och fortsatt utveckling av modellen

Modellen och dess grundläggande idéram har diskuterats inom respektive lärosätes pedagogiska
utvecklingsenhet. Dessutom har diskussion förts med ordförande för forskarkollegiet, ordföranden
vid läraranställningsutskottet samt forskningskoordinatorn vid Högskolan Kristianstad.
Utbildningen har dessutom diskuterats i HKR:s professorskollegium och kommer under våren att
avhandlas av LärarResursCentrums-nämnd vid Högskolan Kristianstad. Inom Lunds Universitet
har projektet samordnats med arbetet med att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för
lärare/handledare inom utbildning på forskarnivå. Därigenom har vår modell och idéram kommit
att förankras vid Lunds universitets Råd för utbildning på forskarnivå och i den referensgrupp
som funnits vid Lunds universitet. Utbildningsmodellen har dessutom dryftats inom Nätverket för
forskarhandledarutbildare (NFU). Vid ett internat under november gavs projektledarna tillfälle att få
respons på modellen samt dessutom ta del av erfarenheter från andra lärosäten i Sverige.
Utbildningsmodellen, de teoretiska utgångspunkter den bygger på, de sätt på vilket
modellen är tänkt att utvärderas på samt den forsknings- och utvecklingspotential som projektet
innehåller presenterades vid 9th Quality in Postgraduate Research Conference 13 – 16 april 2010 Adelaide,
South Australia (se bilaga 2). I samband med besöket i Australien genomfördes dessutom ett antal
kontaktbesök med pedagogiska utvecklare/forskare inom fältet, företrädesvis i Sydney och Cairns.

Fortsatt samverkan

Vårt samverkansprojekt har också för avsikt att utveckla fortsatt samverkan mellan de två
utvecklingsenheterna. Vi avser att bland annat ur det material som utvärderingarna ger specificera
praxisnära forskningsfrågor av gemensamt intresse för våra lärosäten. Att utifrån studier av den
handledning som sker i forskarhandledares pedagogiska praktik utveckla utbildningen kan ses som
en viktig angelägenhet för högskolepedagogiska utvecklare med intresse för forskarhandledning. Att
studera hur handledare arbetar och vilket lärande som sker är dessutom en viktig forskningsfråga.
Forskarutbildning är den mest avancerade utbildning (i betydelsen att den leder till den högsta
formen av examen) skolsystemet ger och spelar dessutom en central betydelse för akademins
kvalitet. Ett internationellt utbyte och samarbete kring dessa forsknings- och utvecklingsfrågor
borgar också för en ökad kvalité.

Slutord

Att utbilda blivande forskare och universitetslärare kan ses som en av akademins viktigaste
uppgifter. Som forskarhandledare har man en central roll i forskarutbildningen vilket ställer krav på
såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens. Det är därför viktigt att forskare uppmuntras
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till att stärka och utveckla sina pedagogiska kunskaper och färdigheter. Att genomgången
forskarhandledningsutbildning ges ett tydligt meriteringsvärde blir utifrån ett sådant resonemang
av yttersta vikt. Att göra genomgången utbildningen till ett krav för att uppnå docentur eller att
göra utbildningen till ett valbart alternativ inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska
utbildningen är sätt att markera dess betydelse.
Forskarutbildning är inte bara en individuell fråga. Det är också viktigt att uppmuntra
och stödja utvecklingen på ett organisatoriskt plan. Genom nätverksbyggande och genom att
samla och samordna kompetens inom och mellan lärosäten kan en sådan utveckling stödjas.
Praktiknära forskningsinsatser riktade mot forskarhandledningens olika problemområden kan
fungera som en ytterligare utvecklingspotential.

Bilaga 1
Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildningen fastställt nationellt av
SUHF 2005
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen för utbildning på avancerad nivå.)
Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är:
att kursdeltagaren skall ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.
Detta innebär att kursdeltagaren skall ha utvecklat
kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning
med utbildningsvetenskaplig relevans
förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på
vetenskaplig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och
gruppers lärande
ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till
värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet, demokrati, jämställdhet och
likabehandling i den högre utbildningen
kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre
utbildning
förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildningen och
av den egna professionen
och redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning
inom det egna kunskapsområdet relaterat till utbildningsvetenskaplig teori och
forskning.
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Bilaga 2
Antaget abstract vid QPR
A Study Program for Doctoral Supervisors – a Vehicle for Development
A study program for doctoral supervisors is currently being implemented at two higher education
institutions: One large and traditional research university and one university college. The overall
aim of the program is to improve supervision as well as local practices for doctoral education
and doctoral research in departments and research groups but also at the institutional level. In
planning the program three important considerations were made. The program should:
•
•
•

be aligned with existing qualification frameworks for tenure and promotion;
serve as a platform and source for knowledge building and organisational
learning on doctoral supervision and doctoral student learning;
serve as an arena for supervisors, educational developers, and educational
researchers to collaborate on doctoral student learning and doctoral
supervision.

These considerations will be discussed in relation to enhancement of supervision and doctoral
student learning, the scholarship of teaching and learning movement, and compulsory higher
education teacher training. The study program of Lund and Kristianstad will be used as a case.
The presentation will be made against a contextual backdrop in which doctoral education is
claimed to be under increasing tensions. On one hand doctoral education has become increasingly
important for research production and research funding. On the other hand there is a strong push
for doctoral education to focus learning and employability and to serve a wider purpose than the
re-growth of the academy. In Europe this is most visible through the Bologna process.
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Den våldsamma
akademin
Makt, hierarki och konkurrens inom
forskarutbildningens väggar

Tina Mattsson, fil. dr Socialt arbete,
Socialhögskolan, Lunds universitet
Inledning

Min erfarenhet är att vi gärna vill tala om akademin som en trevlig plats, styrd av ideal som
nyfikenhet, kreativitet och fylld av intellektuella utmaningar. Vi ser akademin som en plats där
vi gärna vill vara, en miljö där vi kan sysselsätta oss med saker som intresserar oss och som är
angelägna. När jag läste den kurs i forskarhandledning som gav inspirationen till denna artikel,
talade vi nästan bara om akademin på detta sätt. Diskussionen som fördes var ofta oförstående
inför att denna miljö kunde innebära känslor av utsatthet och underordning, och det var till
exempel svårt att prata om hur maktrelationer kunde påverka relationen mellan handledare och
doktorand.
Det är inte sällan svårt att tala om just makt och maktrelationer, kanske för att de ligger
oss nära. Hur vi än vänder och vrider så är vi en del av de relationer som skapar underordning
och överordning, hierarkier och ojämlikhet. I denna artikel bryter jag mot detta tabu genom
att föra en diskussion om det som jag kallar Den våldsamma akademin. Jag kommer lyfta fram
hur makt, hierarki, prestige och konkurrens har betydelse inom akademin och hur det påverkar
den akademiska miljön (och därmed både doktorandernas situation i forskarutbildning, deras
framtida yrke och arbetsplats samt deras relation till handledaren och handledarens ansvar

79

och handlingsutrymme). Med utgångspunkt i olika texter som diskuterar olika erfarenheter
av maktrelationer inom akademin, har jag arbetat fram olika teman som på olika sätt belyser
svårigheter, eller våldsamheter, i akademins värld. Jag arbetar med fyra områden: Att vägas och
mätas: Hierarkier och konkurrens, Den kritiska granskningen, (O)synliggörandet och Med den
vita medelklassmannens om akademins norm. Innan jag går in på dessa, några ord om vad jag
menar med begreppet våld.

Den våldsamma ordningen

Jag valt att använda begreppet våld och tala om akademins våldsamhet eftersom jag vill
uppmärksamma och synliggöra den destruktivitet som finns inom vissa akademiska inslag. Jag
har inspirerats av olika teoretiker som skrivit om våld och som pekat på ”mildare” eller mindre
”tydliga” former av våld. Ett exempel på en sådan diskussion förs av Pierre Bourdieu när han
diskuterar begreppet ”symboliskt våld” (Bourdieu 1999). Bourdieu använder detta begrepp för att
förklara det han kallar ”den manliga dominansen”, dvs. könsmaktsordningen och specifikt mäns
överordning. Jag låter mig inspireras av detta begrepp eftersom det avser fånga ett våld som utövas
i tysthet och i samspel, det symboliska våldet är ett:
… milt, omärkligt våld /…/ som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via
kommunikation och kunskap… (Bourdieu 1999, s. 11).
Det symboliska våldet gör att vi uppfattar den maktordning vi lever i som naturlig och riktig.
Det symboliska våldets otydlighet och dess ”mildhet” ligger i dess självklarhet. Vi accepterar det
eftersom det är en del av en ordning som vi tar för given: det är så här det är.
Det är två saker i Bourdieus begrepp som jag ser som särskilt intressanta och användbara.
Det första är hur han pekar på att det symboliska våldet delvis utövas som ett samspel mellan de
dominerande och de dominerade, ett samspel som skapas genom att ordningen förefaller vara
naturlig (och därmed ofrånkomlig).
De dominerade tillämpar kategorier konstruerade ur de dominerandes perspektiv
på dominansrelationerna och får dem därför att framstå som naturliga /…/ det
symboliska våldet inrättas genom det gillande den dominerande nödvändigtvis
ger den dominerade (och alltså dominansen) när han för att tänka om honom
och sig själv, eller snarare för att tänka som sitt förhållande till den dominerande
endast förfogar över kunskapsinstrument som är gemensamma för dem båda
och som, eftersom de bara utgör dominansrelationens förkroppsligade form, får
förhållandet att framstå som naturligt (Bourdieu 1999, s. 49).
Underordning innebär inte alltid känslan av underordning, utan kan innebära en känsla av respekt
och beundran för den rådande ordningen och för de som genom den överordnas. Vi kan därmed
acceptera en maktordning även när vi riskerar att fara illa i den, eller faktiskt far illa i den. Dess
naturlighet och självklarhet gör att vi snarare ser och beundrar de dominerande än ser det våld
som utövas och de som far illa.
Det andra som är användbart och relevant är hur Bourdieu lyfter fram de nära band som
finns i dominansrelationer och hur de med små enkla medel upprätthålls och återskapas. Det krävs
bara milda former för att de skall återskapas och denna våldsamhet kan därför vara extremt subtil
Den symboliska kraften är en maktform som utövas på kroppen, direkt och
liksom magiskt, utan någon som helst fysiskt tvång, men denna magi verkar bara
genom att stödja sig på dispositioner som är nedlagda som fjädrar längst inne i
kroppen (Bourdieu 1999, s. 52).
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Min förståelse av denna kraft som verkar bara genom att beröra en fjäder långt inne i kroppen,
är att den handlar om att den sociala interaktionen formas efter invanda mönster och regler, där
vi alla verkar och agerar i förhållande till hur vi förväntas verka och agera. Vi reagerar därför inte
nödvändigtvis med motstånd när vi blir illa och våldsamt behandlade. Vi reagerar snarare så som
vi lärt oss, vilket kan innebära att vi svarar med acceptans och underordning, snarare än med
motstånd. Därmed samspelar vi med våldet, och är delaktiga i att upprätthålla det, oavsett om vi
är utsatta för det eller inte.

Att vägas och mätas: Hierarkier och konkurrens
Det är konstigt med titlar, de gör en till något annat i både egnas och andras
ögon/…/I samtal med män händer det att jag låter dem förstå att jag är
professor. Det gör jag om jag märker att de behandlar mig nedlåtande eller om
jag helt enkelt får lust att sätta dem på plats. Det finns inget som kan platta till
en man som det faktum att man intellektuellt och objektivt sett står över honom.
Och då säger jag givetvis inte att jag är kvinnoforskare utan rättssociolog eller
sociolog (Widerberg 1998, s. 96-97)
Konkurrens skapar hierarkier och status, hierarkier och status skapar konkurrens. Det finns olika
tecken på konsekvenserna av hur akademin värderar och nedvärderar och hur de även gör det på
olika sätt och på olika grunder. I citatet ovan visar sociologen Karin Widerberg (1998) hur hon
får status och kan vinna respekt inom akademin genom att lyfta fram sin akademiska position,
vilken ibland blir nödvändig för henne att använda. Widerbergs resonemang pekar även på att
vissa aspekter har tyngre status än andra, som kön samt inom vilket område hon är verksam.
Det är inte ett alternativ för henne att försöka hävda sig som professor och kvinnoforskare,
eftersom det senare skulle urholka den status som hennes professorstitel kan ge. För att erhålla
status och beviljas sin position behöver hon vända sig till mer trovärdiga kunskapsområden, som
rättssociologi eller sociologi (jfr Schoug 2004, s. 173). Widerberg kan (inte osannolikt utifrån sin
position) raljera lite över det bisarra i situationen, men akademins hierarkier och konkurrens är
ofta långt ifrån produktiva eller trevliga krafter för de som befinner sig i dem.
Akademins utformning som en meritokrati påverkar hur status och hierarkier formas.
Meritokratin innebär att resurser, befogenheter och friheter förväntas fördelas i förhållande till
tanken om kvalitet och begåvning snarare än utifrån en jämlikhetstanke. Möjligheten att få en
tjänst, forskningsmedel, position och/eller titel är alltså inte en ”rättighet” utan är något som
tillfaller den som bedöms vara bäst (ganska ofta definierat som den som är bäst). När den bäste
vaskas fram, gör hon eller han det i konkurrens med andra, vilka i sin tur bedöms som sämre
och mindre kompetenta (Schoug 2004, s. 23, 128). Under senare år kan det sägas att denna tanke
eskalerat i samband med satsningar på de forskare och framför allt forskarmiljöer som bedöms
bedriva spjutspetsforskning och vara excellenta. I viljan att göra Sverige till ett ledande forskarland
har de ekonomiska medlen i allt större utsträckning satsats på få utvalda miljöer som anses vara
särskilt starka och kompetenta. Dessa miljöer förväntas genom satsningarna bli ännu starkare och
på sikt världsledande inom sina forskningsområden (Berggren 2012; Schoug 2004, s. 130). I och
med detta blir det också avgörande för både lärosäten och enskilda forskare att bli indefinierade
i kategorin ”lyckade” och ”världsledande” (Schoug 2004, s. 23). Meritokratin skapar hierarkier
mellan forskare, forskaren avancerar och erhåller status i förhållande till hur bra hon eller han
antas vara. Schoug (2004) pekar på att när forskningsmedel antas delas ut till de bästa och endast
till de bästa forskarna, kan den som inte erhåller forskningsmedel antas bedriva mindre viktig eller
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mindre kvalitativt bra forskning.
Den som inte erhåller forskningsmedel riskerar att förmodas vara mindre kompetent
än andra och att inte ha forskningsmedel blir stigmatiserande. Inom exempelvis humaniora och
samhällsvetenskap, där de ekonomiska medlen är väsentligt begränsade i förhållande till antalet
forskare som ansöker om dem, innebär detta en mycket svår konkurrenssituation (Schoug,
2004, s. 23-24). Enligt Schoug (2004) ökar dessutom smärtan i konkurrensen ju närmre du är
de du konkurrera med, doktorander och postdocs kan exempelvis uppleva ”hatstämning” när
utbildningsbidrag fördelas (s. 135), något som säger något vilka känslor och krafter som verkar
inom en institution och bland dess forskare. Ehn och Löfgren (2004) problematiserar samma fråga
och pekar på att eftersom forskare även ofta bedömer varandra (genom peer-review, opponentskap,
sakkunnigutlåtanden etcetera) pågår en kamp om erkännande som gör alla medvetna om var de
befinner sig i hierarkin. I konkurrens och i motgångar blir andras framgångar lätt provocerande,
känns orättvisa och omotiverade (s. 37). Det är utifrån dessa resonemang begripligt varför
stämningen på en institution kan vara så svår och så fylld av jämförelser, missunnsamhet och
avundsjuka: så våldsam. När andra får vad man själv ville ha och kanske också behövde, då är det
inte givet att det är enkelt att vara generös gentemot andra.
Wenger (1998) talar om learning as becoming och menar att vår lärandeprocess påverkar vår
identitet, upplevelsen av vilka vi är. Det är utifrån det värt att fråga sig hur den enskilda doktoranden
eller forskaren utvecklas i relation till systemet där hon konstant bedöms, mäts och vägs, och
successivt utkristalliseras och konceptualiseras som lyckad eller misslyckad. Flera forskare vittnar
om betydelsen av att erhålla medel och publicera sig för att bli och vara någon inom akademin.
Alvesson (2003) berättar hur han haft svårt att etablera sig som forskare efter att ha disputerat
med en avhandling som spände över olika forskningsfält. Åren av brist på stöd i på den svenska
forskningsarenan skapade motsägelsefulla känslor kring tron den egna förmågan (s. 187). Vid ett
tillfälle intervjuade jag forskare i en av de så kallade excellenta forskarmiljöerna i Sverige. Hon var
forskningsmässigt framgångsrik men påtalade med eftertryck att hon i andra forskares ögon ”…
inte var någon…” innan hon fick forskningspengar. I samma stund som hon erhöll medel, började
mer etablerade kollegor att se henne. Hon gav uttryck för att utifrån denna erfarenhet förstå
nödvändigheten av att göra rätt saker och lyckas, och var mycket mån om att stötta doktorander
och post docs på ett sådant sätt att de kvalificerades in, snarare än ut, ur systemet (Mattsson,
2010). För den som inte själv drabbats av uteblivna forskningsmedel kan det vara svårt att se och
förstå baksidan i det akademiska systemet. Schoug (2004) beskriver exempelvis hur han själv som
doktorand hade en relativt gynnad och trygg situation och aldrig reflekterade över att akademin
kunde upplevas på andra sätt, något han däremot fick erfara efter disputationen då det dröjde
innan han fick externa medel (s. 28). Liknande erfarenheter möter han bland doktorander och
post docs han intervjuat om livet efter disputationen. Att söka externa medel och gång på gång
få avslag på dessa ansökningar, och att därmed inte bara komma längre och längre från den reella
möjligheten att forska, utan successivt indefinieras i kategorin ”misslyckad” är helt enkelt en tung
och svår process.
Schoug (2004) menar utifrån sina diskussioner att det finns risker i detta meritokratiska
system, där bara de absolut bästa får uppmärksamhet, status och finansiering och där de som
presterar mer mediokra prestationer, förlorar både legitimitet men även möjligheten att faktiskt
bedriva forskning (s. 24). Jag skulle själv vilja gå längre och menar att problemet sannolikt är större
än så, jag är inte alls säker på att det är de som bedriver medioker forskning som blir utan medel,
utan även duktiga forskare som bedriver spännande, viktig och angelägen forskning blir utan
forskningsstöd. Andra faktorer än kvalitet och originalitet har betydelse när forskning och forskare
bedöms, exempelvis är kön, ålder och tillgång till nätverk centrala och avgörande faktorer när den
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”bästa” forskningen skall utses (se ex Sandström, Wold, Jordansson, Ohlsson & Smedberg, 2010;
Wennerås & Wold, 1997). Schoug (2004) pekar även han på hur man ofta på olika sätt tar sig
runt konkurrensen och meritokratins värderingar genom exempelvis riktade tjänsteskrivelser och
uppmuntran av ”rätt” personer att söka en utlyst tjänst (s. 154, 173). Ett meritokratiskt system är
våldsamt i sig eftersom det bygger på ständig bedömning och utsållande av ”de bästa”, men det
blir extra våldsamt när de som sållas ut kanske inte alls är bäst, eller i alla fall inte de enda som är
bra.

Den kritiska granskningen

Att vara verksam inom akademin handlar om att prestera och producera och att det du gör
ofta granskas på olika sätt. För en doktorand är inte nödvändigtvis förmågan att dra in externa
medel det viktigast mätinstrumentet, utan kanske framför allt förmågan att komma framåt
i forskarutbildningen och i arbetet med avhandlingen, att producera papers, artiklar och
avhandlingstexter och i olika sammanhang kunna diskutera och försvara de samma. Att granskas
kritiskt och att kunna försvara sitt arbete är en del av den akademiska kulturen. Detta gör vi i stort
och smått, mellan handledare och doktorand, vid olika former av seminarier och konferenser
och vid disputationen. Den kritiska granskningen är något som på sätt och vis aldrig tar slut,
den kan vara jobbig och tung under forskarutbildningen men man bör vara väl förberedd på att
den fortsätter efter disputation. Den kritiska granskningen är värdefullt och viktig, den kan vara
konstruktiv och bra, den kan föra ett arbete framåt och göra det bättre. Den ger också utrymme
för våld och innebär ett centralt spelrum för akademins våldsamma sida genom att exempelvis
vara ickekonstruktiv, hånfull, inkompetensförklarande, exkluderande eller nedlåtande. Den kan
vara våldsam bara genom att den i sig är granskande, med andra ord även granskning som utförs
på ett hyggligt och respektfullt sätt kan vara svår, kännas hård och blottande.
Widerberg (1998) berättar om hur osäkerhet skapas när hon vid sin första muntliga
examination grillas av examinatorn (en äldre herre) på titlarna på de böcker hon läst och på
namnet på dess författare. Widerberg har studerat flitigt och inspirerat inför sin muntliga examen
och sett fram emot att få diskutera innehållet i böckerna, men testas i första hand på detaljer som
hon absolut inte kan komma ihåg ju mer hon pressas i examinationssituationen (s. 76 ff). Den
kritiska granskningen, testandet av Widerbergs kunskap, går över från att vara relevant och
forskande, till att vara disciplinerande och markerande. Hon lär sig sin plats när examinatorn
hittar hennes svaghet och pressar henne på oväsentliga detaljer – som om vore de lika viktiga som
hennes förmåga att redogöra för och förhålla sig till innehållet i böckerna. Wahl med flera (2004)
ger otaliga liknande exempel på hur den kritiska granskningen används för att förminska och
inkompetensförklara. Deras exempel är i flera fall vad jag skulle vilja kalla ”kritik under bältet”,
vilket innebär att granskningen sker på ett sätt som gör att försvar och förklaringar blir svåra att
ge. Kritik under bältet riktas inte på ett konstruktivt sätt mot det arbete som är gjort, utan skjuter
vid sidan av målet och siktar in sig på aspekter som ligger utanför arbetet som diskuteras. Exempel
på sådan kritik kan vara när kvalitativa projekt ifrågasätts utifrån kvantitativa normer eller när
det krävs förklaringar om varför inte andra analyser görs istället för att de som faktiskt görs
diskuteras (till exempel, 59 ff). Den här formen av kritik är våldsam och disciplinerande eftersom
den tenderar att omöjliggöra en utvecklande och konstruktiv dialog kring det innehåll som finns,
den är särskilt våldsam eftersom den i sin underton diskvalificerar det arbete som är gjort genom
att säga att något annat borde göras.
Kritisk granskning kan vara konstruktiv och värdefull, men dess disciplinerande verkan
och den maktutövning som den möjliggör, kan skapa en rädsla och ångest. Schoug (2004)
diskuterar hur vetskapen om att man blir bedömd i förhållande till texterna man producerar (eller
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inte producerar) kan vara hämmande och skapa osäkerhet. Att bli den ”misslyckade” doktoranden
som inte kommer vidare i arbetet eller som inte bedöms skriva tillräckligt bra, innebär en svår
marginalisering där man exempelvis drar sig undan seminarier som annars skulle kunna hjälpa
en vidare i arbetet (se s. 73). Det som skulle kunna vara konstruktiva sammanhang kan alltså
också bli, när man vet att man mäts och bedöms, destruktiva och våldsamma. Schoug (2004)
lyfter även fram erfarenheten av hur forskarseminariet, som är en central plats för den kritiska
granskningen, blir en plats för inbördes beundran, konkurrens, prestige och uppmärksamhet
snarare än för intellektuellt utbyte. Fokus flyttas från texten som skall diskuteras och istället bli ett
uppvisningstillfälle för deltagarna och deras kompetenser. För den deltagare som reagerar på detta
och ser det som problematiskt, är inte sällan tystnaden det alternativ som väljs eftersom man inte
vill verka dum och okunnig (s. 115; jfr Ehn & Lövgren s. 44 ff).

(O)synliggörande

I den litteratur jag läst framkommer olika former av osynliggörande och synliggörande som en
form av våldsamma akademiska inslag. Jag föreställer mig att akademin är en tillvaro där många
vistas eftersom de tycker att de har något (vetenskapligt) att säga och för att de vill påverka, skriva
och bli lästa (samt tala och bli hörda). Samtidigt baseras forskarvärlden på värden som just handlar
om att synas och bli sedd (producera, dra in medel, bli erkänd). I en sådan värld innebär olika
former av osynliggöranden (att exempelvis inte nämnas när forskargruppen eller institutionen
presenterar sin forskning och sina forskare, att inte få ordet vid ett seminarium, att ignoreras när
man talar, att inte bli refererad när man utgör en adekvat källa osv) våldsamma och smärtsamma
inslag. Widerberg (2004) berättar om en form av osynliggörande när hon beskriver hur hon som
professor bemöts av flera av sina professorskollegor:
Att mina manliga kollegor, underordnade eller likställda, som inte känner mig,
tror att jag är student, på sin höjd stipendiat eller lektor men aldrig professor, är
kanske inte så konstigt. Det är ju så det i allmänhet är. Men det som verkligen
är märkligt är att de manliga professorer vid min egen fakultet som jag har
blivit presenterad för både en, två och tre gånger aldrig känner igen mig i andra
sammanhang. Jag hälsar och de hälsar förundrat tillbaka. Det märks att de
inte känner igen mig och de hälsar aldrig först. Man skulle ju ha trott att en så
iögonfallande liten minoritet som jag tillhör – vi är fyra kvinnliga professorer av
tjugosjustycken på den juridiska fakulteten – så borde de verkligen känna igen
mig. Jag känner ju igen alla tjugosju! (Widerberg, 1998, s. 98)
Männens beteende, deras ointresse för eller deras ovilja att erkänna Widerberg som kollega på
professorsnivå är ett exempel på osynliggörande. Genom att inte se och lägga Widerberg på minnet,
blir Widerberg osynlig och oviktig. På ett plan tas hon ifrån sin professorskompetens när hon inte
inkluderas och synliggörs som en av professorerna. Hennes berättelse kan ses som ett exempel
på hur ”ordningen” inom akademin återskapas och upprätthålls, i det här fallet i förhållande till
kvinnors utmaning av och etablerande inom en mansdominerad verksamhet. Osynliggörande är
en mycket subtil och mild handling, men även en våldsam sådan. Att förnekas, osynliggöras och
uteslutas är kraftfulla mekanismer som känns och påverkar människan som det berör. Widerberg
låter sig förundras över fenomenet, i alla fall i texten ovan, men det är en smärtsam upplevelse att
inte ges legitimitet, att förbli obekräftad och osedd (jfr Ehn och Löfgren 2004, s. 31ff). Att som
doktorand uppleva denna osynlighet är sannolikt svårt för de flesta, och skapar förmodligen inte
en produktiv utforskande forskarmiljö.
Osynliggörandet är intimt sammanvävt med synliggörandet. Vem som blir osynliggjord,
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när, var och hur, står i relation till vem som blir synliggjord. Wahl med flera (2004) för två olika
diskussioner om seminariekultur och presentation av projekt som kan jämföras och göras
parallella. I den ena situationen presenterar en forskare och en doktorand en antologi från ett
forskningsprojekt som de arbetat i. Presentationen görs vid ett institutionaliserat lunchseminarium
som initieras som en trevlig tillställning, de delar ut publikationen till de som vill ha och en av
dem bjuder på tårta eftersom seminariet sammanfaller med hennes födelsedag. Seminariet övergår
dock snabbt i en situation där kollegorna riktar gemensam och ensidigt kritik mot rapporten, dess
innehåll och även av hela det forskningsområde den är skriven inom. De båda kvinnorna som
presenterar rapporten försöker besvara frågorna så sakligt de kan, ofta med förtydliganden av vad
de redan sagt. De ger dock upp efter ett tag, slutar försvara sig och låter kritiken ebba ut (s.51 ff).
Det andra tillfället som beskrivs handlar om ett seminarium där en ung forskare presenterar sin
nya bok. Han är professorns favorit och har många gånger lovordats och omtalats som begåvning.
Till seminariet har en kommentator bjudits in, en man som betraktas som en stor tänkare inom det
aktuella området. Diskussionen mellan parterna blir seglivad, diskutanterna tassar runt varandra
och författaren förmår inte svara på de frågor som kommentatorn ställer. När de närmar sig en
svår fråga så suckar och stönar den unge forskaren och säger att ”Nu blir det svårt, nu blir det
svårt…”. Ganska snart börjar kommentatorn att undvika att ställa frågor och istället utvecklas ett
samtal mellan dem båda där de antyder att bokens innehåll, tema och de frågor den genererar, är
för svåra för åhörarna att förstå, varför de undviker att diskutera dessa. De indikerar att de med
denna utgångspunkt för diskussionen på låg nivå, vilket gör att den för åhörarna blir innehållslös
och oanalytiskt.
Det finns flera intressanta aspekter i dessa båda seminarier, det jag vill lyfta här är hur
synliggörandet verkar, i det ena fallet synliggörs kompetens, i det andra inkompetens. Den unga
manliga forskaren synliggörs som duktig och briljant, trots att han har mycket svårt för att visa
upp detta i den akademiska diskussionen och i den granskning han utsätts för. Det är fullt möjligt
att han är duktig och briljant, det intressanta är hur han inte avkrävs någon form av uppvisande
av dessa förmågor, när han inte kan svara så slutar kommentatorn att ställa frågor. Synliggörandet
av hans briljans upprätthålls istället av att hans arbeten definieras om så svåra, att andra inte kan
förstå dem, varför åhörarna per automatik synliggörs som inkompetenta. Kvinnorna i det andra
exemplet granskas på ett helt annat sätt och trots att de visar kompetens och förmåga blir de
fortsatt ifrågasatta och kritiserade, deras svar och förklaringar tas inte emot av kritikerna och de
tvingas ge upp ambitionen att föra ut sina forskningsresultat.
I en värld av konkurrens och ständig bedömning kan dessa former av synliggörande vara
avgörande. Att konstrueras som lyckad eller misslyckad, riskerar att bli en form av självspelande
piano. Även om en forskare är välartikulerad, genomtänkt och duktig, kan hon förpassas till
positionen ”dålig forskare” om forskarintresset finns inom fel områden eller om det uppstår
konflikter med handledare, professorer eller andra kollegor. För den forskare som uppfattas som
duktig, gedigen och intellektuellt utmanande och kanske dessutom erhåller en professors eller ett
nätverks beskydd, kan acceptansen för misslyckanden och snedsteg vara större. Pianot fortsätter
spela melodin om geniet, oavsett vad som händer.

Med den vita medelklassmannen som akademins norm

Det akademiska rummet är skapat av och för vita heterosexuella medelklassmän (Wahl med flera,
2008; Handal & Lauvås, 2008, s. 205). En konsekvens av detta är att det akademiska rummet inte
är särskilt snällt mot de som inte passar in i denna form. Det akademiska rummet kan helt enkelt
förstås som särskilt våldsamt mot de som hör till en eller flera av följande kategorier: kvinnor,
arbetarklass, etniska minoritetsgrupper och HBTQ-grupper. Handal och Lauvås (2008) ser det
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bekymmersamma i detta och behandlar frågan i sin bok Forskarhandledaren, under kapitelrubriken
”Handledning av studenter som vårt akademiska system inte tar hand om tillräckligt bra”.
Deras arbete är angeläget men utöver att de konstaterar att akademin är skapad av män och för
män, så är deras resonemang bekymmersamma eftersom de själva tenderar att uppmärksamma
problematiken just utifrån denna norm. De tar helt enkelt genomgående den akademiska vita
medelklassmannen som utgångspunkt i sin förståelse av minoritetsgrupper vid universitetet. Jag
menar att deras kapitel utgör ett bra exempel på hur och på vilka grunder som akademin behandlar
de som inte passar in i den akademiska normen på ett sätt som inte är ”tillräckligt bra” – eller med
andra ord exkluderar, diskriminerar och/ eller trakasserar. I mina termer: våldsamt.
Handal och Lauvås (2008) lyfter fram och fördjupar sig kring de grupper som på olika
sätt ”inte passar in” inom akademin, i första hand kvinnor och internationella doktorander (det
senare förblir en oklar grupp i texten, men den är sannolik inte så homogen som den använda
beteckningen antyder). Kvinnor och ”internationella” doktorander lyfts fram och behandlas
i kapitlet i egenskap av sin [förmodade] olikhet. Författarna lyfter genomgående fram kvinnor
och doktorander med annan etnisk bakgrund än svensk på ett sätt som innebär att de förklaras
vara annorlunda än män och ”svenska” doktorander. Även om detta framskrivande görs mot
bakgrunden av en tanke om att denna ”olikhet” är skapad på social och kulturell basis (s. 213),
så är den högst problematiskt eftersom den tenderar att bli starkt stereotyperande av redan
underordnade grupper. Kvinnor beskrivs exempelvis som pratiga, känslosamma och ofokuserade
i sitt avhandlingsarbete, detta till skillnad från män som är fokuserade både arbetsmässigt och
emotionellt.
Manliga studenter kan vara mer ”rakt på sak” i handledningen, koncentrera sig
på ämnet som forskningen behandlar och vara mindre upptagna av att klargöra
relationen till handledaren. Situationen är ofta annorlunda för kvinnliga studenter.
För dem kan det vara betydligt viktigare att utforska, ”förhandla” om och etablera
en bra personlig relation till handledaren före och parallellt med den vetenskapliga
handledningen. De redogör ofta mer för sin egen situation och sina motiv för
arbetet, delvis också för de känslor de har i samband med arbetet. Och det är
viktigt för dem att de känner att handledaren även bryr sig om och ger respons på
dessa områden (s. 217).
Handal och Lauvås ger en bild av att kvinnor och män är varandras motsatser. Där mannen
är fylld av akademisk logik framträder kvinnan som en akademisk gåta: hon beter sig inte som
akademiker brukar, som akademiker borde. I sin goda vilja uppmärksammar de kvinnornas behov
av uppmärksamhet och stöd, och tycks glömma möjligheten att även män kanske faktiskt har
dessa behov, om inte alla män så kanske i alla fall några. Det är dessutom fullt möjligt att det även
finns kvinnor som ibland gladeligen skulle slippa känslopratet och diskussionerna om privatlivet.
Jag minns en gammal professor, en av de tidiga kvinnorna på denna position, som berättade att
hon vid olika akademiska tillställningar aldrig fick prata om sin forskning med männen vid sin
sida, utan alltid om sin familj och eventuella barn (som hon förutsattes ha). När dessa ämnen var
utredda falnade samtalet och det fanns ingenting mer att prata om. Exemplet visar att det finns
sändare och mottagare i alla samtal, och det är inte bara ena parten som styr med sina könsliga
behov. Uppfattningen om att kvinnor vill prata känslor är kanske just en uppfattning som inte
alltid motsvarar kvinnors önskan. Det är till exempel möjligt att det är Handal och Lauvås själva
som vill tala om känslor med sina kvinnliga doktorander, helt enkelt för att de förväntar sig att det
är detta som kvinnor vill och behöver prata om.
För Handal och Lauvås (2008) är dock kvinnor något av främmande (eller annorlunda)
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fåglar inom akademin, något som kan skapar förvirring i handledarrelationen, särskilt för män.
Citatet ovan avslutas på följande sätt:
Manliga handledare kan uppleva detta som ovant och kanske rent av överflödigt,
och de kanske inte heller känner sig särskilt bekväma i en sådan situation (s. 217)
Män förstås alltså som särskilt ovana att hantera och möta vad som framstår som kvinnors särskilda
emotionella behov. När män pekas ut som särdeles obekväma i denna handledarroll, skapas
indirekt ett antagande om att kvinnor som handleder inte är obekväma på motsvarande sätt. I
resonemanget definieras kvinnor per automatik som att de inte har problem med doktorander som
vill prata om känslor, som har behov av struktur eller har svårt att fokusera sitt avhandlingsämne i
handledningsrelationen. Resonemanget bygger på ett ogenomtänkt antagande om att kvinnor kan
och vill prata om det som är känslomässigt nära och som relaterar till det privata, något som män
antas värja sig ifrån.
En snäll läsare av Handal och Lauvås text kan framhärda att de i alla fall inte skriver
att män och kvinnor är, utan att de faktiskt beskriver dem i termer av de ”ofta” är på det ena
eller andra sättet och att de ”kan” vara si eller så. Detta skrivsätt ger trots allt utrymme för att
kvinnor och män skulle kunna agera på andra sätt än de prototyper som levereras i kapitlet.
Jag ser ändå flera problem i dessa beskrivningar. Inte nog med att beskrivningarna av män
och kvinnor skapar påtagligt stereotypa bilder av manligt och kvinnligt, problemet är också att
akademin och dess sätt att vara och agera förblir okritiserat och oproblematiserat. Jag menar
att de ”beteenden” som uppmärksammas eventuellt säger något om akademin och behov som
finns inom akademin, snarare än om kvinnor och män som någon form av könsstyrda varelser.
Den betydelse maktrelationer har inom akademin problematiseras inte av Handal och Lauvås.
Kvinnornas agerande begripliggörs inte genom att sättas i relation till deras underordnade
position, utan förstås enbart i förhållande till att de är kvinnor (det vill säga att de inte är män).
Det är kanske så att kvinnor ibland tenderar att vilja tydliggöra och förstå relationen till sin
handledare, men hur kan vi i så fall förstå det? Ett sätt att förstå det är att det handlar om att deras
position inom akademin är oklar och upplevs som osäker och att efterfrågan om tydlighet och
struktur handlar om att, medvetet eller omedvetet, hantera underordning och marginalisering. En
annan förklaring kan vara att behovet av tydlighet handlar om att förebygga och skapa gränser
för ”oönskad sexuell uppmärksamhet” (för att använda Handal och Lauvås begreppsapparat,
se s. 224). Alla dessa alternativa förståelser lyfter förklaringsnivån från kvinnors kön, till den
maktstruktur som akademin utgör och som både kvinnor och män vistas i. Ett angeläget fokus
för en sådan diskussion är vad dessa maktstrukturer gör med män inom akademin, gärna med
sensitivitet för att även män kan uppleva utanförskap och exkludering. En sådan diskussion bör
dock särskilt rikta fokus mot innebörden av att tillhöra en maktposition. Att exempelvis framställa
relationen mellan män inom akademin som professionell och avgränsad från det privata, medan
den mellan kvinnor går över den professionella relationens gränser, förefaller något märkligt. Vi
känner sedan länge till betydelsen av maktrelationer, manliga närverk och homosocialitet. Dessa
fenomen är framträdande även inom akademin där mäns vänskap ofta suddar ut statusgränser och
hierarkier på ett sätt som exkluderar kvinnor (se exempelvis Wahl med flera, 2008, s. 67).
Diskussionen om ”internationella” doktorander följer i samma spår som de om kvinnor.
De exempel som lyfts fram om denna grupp, handlar gång på gång om hur dessa studenter
förväntas skilja sig från den norm som den svenska akademiska mannen utgör och hur de därmed
ställer till problem i den svenska akademin. Exempelvis lyfts ett exempel som handlar om Aziz
fram. Aziz är en 40 årig arabisk man som har kommit till en svensk forskargrupp för att den är
framgångsrik och fått internationell uppmärksamhet. Om Aziz får vi inte veta så mycket, inte mer
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än att problemet är att han i Sverige riskerar att få Heidi som handledare. Heidi beskrivs utförligt
som ung och begåvad, strukturerad och effektiv. Hon har gjort en raketkarriär och hon är den
absolut bästa handledare Aziz kan få, men, Handal och Lauvås ser problemen torna upp sig:
Om vi sedan tillägger att Heidi [den vita/svenska påtänkta handledaren] nyss
har fyllt trettio år och ser ganska ung ut, kanske det ringer några varningsklockor
(Handal och Lauvås, 2008, s. 209)
Handal och Lauvås ser stor risker i vad som får förstås som någon form av kulturellt möte relaterat
till köns- och åldersskillnader. Heidi antas behöva jobba mycket med sin auktoritet för att vinna
Aziz respekt, och om hon överhuvudetaget lyckas är mycket osäkert menar Handal och Lauvås.
Kanske löser det sig, skriver de, med pekar samtidigt på mängder av problematiska scenarier som
kan uppstå. Avslutningsvis påpekar de att Aziz antagligen inte kommer att visa sitt missnöje utåt,
men att han sannolikt känner sig kränkt i tysthet. Även om Aziz alltså inte visar att han har svårt
för att professionellt underordna sig en ung kvinna, kan vi alltså ändå förutsätta att han har det.
Jo, nog ringer det varningsklockor när jag läser denna text, men vad jag hör ringer det
inte i den klockstapel som Handal och Lauvås lyssnar till, utan i en helt annan. Vad är det vi
förväntas lära oss om ”araber” i detta exempel? Att de möjligen är så duktiga forskare att de kan
komma till Sverige för att forska (i våra internationellt framgångsrika projekt), men att de då bär
med sig en kvinnosyn som nedvärderar och brister i respekt? Här skapas en bild av att problemet
med män som har svårt att vara underordnade kvinnor, är ett problem som bärs av mannen som
inte är europé, vit, svensk och jämställd. Indirekt skapas därmed en bild av att denna problematik
inte finns mellan svenska män och svenska kvinnor, att en svensk man aldrig skulle ha problem
med en kvinna som på olika sätt har högre status eller position än honom själv. Att svenska män
definitivt skulle kunna ha det har vi bland annat sett i avsnitten ovan – men lika lite som att alla
svenska män har problem med en sådan relation, är det ett problem för alla arabiska män.
Problembeskrivningarna av ”internationella” doktorander handlar också återkommande
om deras bristande vetenskaplighet. Av diskussionerna får vi veta att problematiken ligger i att de
inte vet hur vetenskap skall bedrivas; de plagierar, följer auktoriteter slaviskt och saknar kritiskt
tänkande. Beskrivningarna placerar dessa vetenskapliga brister utanför ”det svenska”, och av
texten att döma kan vi anta att detta problem med plagiat, okritiska förhållningssätt och/eller
auktoritetsberoende inte finns bland doktorander med svensk bakgrund. Problematiken tillskrivs
helt och hållet de Andra och andra vetenskapliga kulturer, medan den västerländska akademiska
traditionen ställs som garant för att upprätthålla god vetenskaplighet. Bilden som skapas är ett
gott vetenskapligt och professionellt svenskt akademiskt samhälle där svenska män som är goda
forskare lär ut sin vetenskapliga kunskap till resten av världen. Den vita svenska medelklassmannen
är verkligen akademins norm i detta kapitel.
Handal och Lauvås (2008) riktar fokus mot kön och etnicitet genom att lyfta fram
kvinnor och gruppen internationella studenter och de diskuterar inte i någon större utsträckning
andra minoritetsgrupper inom akademin som ex. HBTQ eller funktionshinder (något vi trots allt
kanske skall vara tacksamma för). De avslutar dock sitt kapitel med en notering om klass:
En kort avslutande kommentar: Det kan vara värt att understryka att även när
svenska studenter utan någon akademisk familjebakgrund kommer till den högre
utbildningen så har de drag som påminner om en ”främmande kultur” (s. 231).
Den klassproblematik som vi vet finns inom akademin reduceras precis som ”internationella
studenter” till att bli en fråga om kultur, en avvikelse och något konstigt, snarare än att förstås i
mer komplexa och strukturellt relaterade termer. Arbetarklass tycks så främmande för Handal och

88

Lauvås att de inte ens förmår ta tag i frågan, utan gör ett enkelt likhetstecken mellan arbetarklass
och minoritetsgrupper istället för att diskutera hur olika förutsättningar för högre studier kan se
ut; ekonomiska aspekter, sociala nätverk och även förhållandet till sociala och kulturella kontext
som akademin utgör (se exempelvis Trondman, 1994). Arbetarklassen blir en ”främmande kultur”
och som i ett svep blir det tydligt att alla minoritetsgrupper som faller utanför den vita svenska
medelklassmanens norm. Citaten ovan och texten i kapitlet som helhet visar med tydlighet hur
allt som inte är den svenska vita medelklassmannen i akademin, förpassas in i kategorin för den
Andra. När kvinnor, internationella doktorander och arbetarklass lyfts fram som avvikelser i
förhållande till vetenskaplighet och akademiska traditioner, kommer mannen per automatik att
återskapas som norm för densamma.
Jag menar, att Handal och Lauvås kapitel är ett gott exempel på grunderna för det
våld som utövas inom akademin, och att den starka akademiska normen är sträv och snäv. Med
utgångspunkt i meritokratiska föreställningar kan akademin hyllas för att vara en plats för förnuft
och intellektuella prestationer (Schoug, 2004, s. 128), ideal och normer som traditionell sett
tillskrivits den vita västerländska medelklassmannen och inga andra grupper. Den akademiska
normen är formad efter vissa gruppers intressen och den är inskriven som en naturlig och självklar
lag och därmed väldigt svår att reagera över. I förhållande till Handal och Lauvås diskussion om
grupper som vi inte tar hand om tillräckligt bra, innebär kapitlet i sig en förklaring till varför vi
just inte förmår hantera dessa grupper; eftersom vi ser och förstår dem som de Andra, en exotisk
avart som sticker ut och avviker. En grupp som i värsta fall puttas ut, och som i ”bästa” fall
puttas in genom att uppmärksammas för och tillskrivs en förmodad olikhet och avvikelse. Kapitlet
tar sin tydliga utgångspunkt i en outtalad akademisk norm: hur forskningen skall bedrivas; hur
handledningen skall se ut och utformas; och hur doktoranden skall bete sig. Som läsare förstår jag
att i mötet med den Andra får man allt tänja lite på gränserna och försöka anpassa sig. Men frågan
är, skulle jag säga, om inte denna norm är en stor del av våldsamheten inom akademin, kanske
är det inte bara i mötet med de Andra som normen behöver tänjas – utan över huvud taget? En
stor anledning till att många reagerar och far illa inom akademin är att detta våld, denna norm,
är så naturgivet att det uppfattas som ”milt” och osynligt (Bourdieu, 1999). Det blir ett självklart
naturligt inslag som vi många gånger accepterar och anpassar oss efter – istället för att protestera,
göra motstånd och göra annorlunda.
Det jag saknar i Handal och Lauvås kapitel är en strukturell förståelse av problematik
som handlar om kön, klass, etnicitet. Jag saknar en förståelse för innebörden av marginalisering
och exklusion och jag saknar en kritisk diskussion av akademin som en plats för elitism grundad
i vit heterosexuell, medelklass maskulinitet. Jag värjer mig mot förståelser av kvinnor och
internationella studenter på en nivå som tenderar att bli essentialistisk och stereotypifierande.
Kvinnor och internationella studenter förstås som olika den norm som mannen utgör på grund
av sitt kön och sin kultur. De klumpas samman i två i sig homogena grupper, och arbetarklassen
länkas in på sluttampen som en annan kultur också den. Den stereotyp som utgör normen, den
vita medelklassmannen inom akademin, görs indirekt. Detta är även det en problematisk stereotyp
som knappast alla män inom akademin lever upp till (förnuftiga, intellektuella, fokuserade,
känslolösa, ordningsamma och högpresterande), skillnaden är att denna stereotyp utgör normen
och därför tillskrivs ett gott akademiskt värde: vars privilegier alla män (så länge de inte iscensätts
som exempelvis invandrare eller arbetarklass) har möjlighet att åtnjuta (jämför Connell, 1995;
Pease, 2010). När Sandström, Wold, Jordansson, Ohlsson och Smedberg (2010) visar att kvinnor
har svårare att få externa forskningsmedel än män, bör vi sannolikt söka efter en förklaring här, i
förhållande till vem som definieras inom och vem som definieras utanför den akademiska normen.

89

Avslutande reflektioner

Ett led i forskarutbildningen handlar om att bli en del av det akademiska sammanhanget, att
integreras i den akademiska världen. När individen utvecklas och brottas är kollektivet viktigt
och angeläget, något som allt oftare också uppmärksammas i forskarvärlden (exempelvis Schoug,
2004, s. 104, 109). Wenger (1998) har diskuterat lärande som ett komplext fenomen, och satt
fingret på att lärandet är ett extremt intimt projekt som kommer oss nära. Han talar om learning as
experience, som ett sätt att skapa mening och begriplighet och learning as becoming och pekar på hur
lärandet påverkar vår identitet. Hans resonemang säger något om hur vi inte bara skapar mening
genom vårt lärande, utan hur vi även skapar oss själva.
Jag ser utifrån detta svårigheter och utmaningar för doktorander att vara och utvecklas
som forskare i ett sammanhang som på så många sätt kan vara våldsamt. Vi skolas in i akademins
hierarkier, dess meritokratiska och konkurrensutsatta system. Vi skolar in doktorander i dem.
Tron på att det akademiska systemet sållar ut de allra bästa, kan vara synnerligen bekväm så länge
vi befinner oss i priviligierade positioner. Att tro på systemet innebär att vi kan vila i vår position
som berättigar oss och ingen annan. Tron gör att vi inte behöver se hur samma system som kanske
gynnar oss själva, osynliggör och förminskar kollegor som är lika väl värda framgång, men som
olika anledningar inte nått den. Det finns en risk att vi blir en del av ett system där vi trampar nedåt
för att själva nå uppåt, blinda och oförstående inför destruktivitet och ojämlikhet.
Den som uppfostras i en destruktiv miljö kan värja sig mot den och göra motstånd, eller
bli en del av den. Bourdieu (1999) talar om det symboliska våldet som något vi finner naturligt och
inte reagerar på. Det är en ordning vi riskerar att anpassa oss i, som underordnade och kuvade,
eller som upprätthållare. Att börja synliggöra och se denna ordning blir med den utgångspunkten
synnerligen angeläget eftersom det bara är genom att se och ifrågasätta dess naturlighet, som vi
kan göra motstånd mot den. Ett kritiskt förhållningssätt till det akademiska systemet är angeläget
och viktigt om vi vill skapa en akademisk miljö som präglas av och ger utrymme för nyfikenhet,
kreativitet och öppenhet.
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Till försvar av det
transcendentala
handledningsvåldet

– en diskussion kring relationen mellan handledare
och doktorand i forskarutbildningar
Lars-Erik Nilsson, FD i pedagogik
Högskolan Kristianstad
Debra McGregor was a grad-student of Fox-Genovese’s at Rochester who “was
favored by Fox-Genovese until she announced she was marrying“ a fellow student in the program. ”Fox-Genovese became furious with both of them and she
told Debra that she could not have a career if she had children … . Within two
days of the marriage announcement, Fox-Genovese issued new rules for financial
aid. These rules removed Debra and Robert [her fiancé] from funding. Debra,
who was pregnant, had a miscarriage the next day. The miscarriage was accredited
to the stress caused by Fox-Genovese’s actions. (Wiener, 2005, p

Inledning

I den här ”vetenskaplig essän” diskuterar jag handledare och forskarstudenter som etiska subjekt.
Diskussionen förs mot bakgrund av en styrningsrationalitet som jag valt att kalla relationsarbetets
byråkratisering (jmf Börjesson och Palmblad, 2003, s 144). Styrning och reglering är förhållandevis vanliga sätt att försöka komma tillrätta med missförhållanden. En utbredd föreställning är
att reglering medför att människors rättigheter och skyldigheter kan presenteras på ett tydligt sätt
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och att transparens kan skapas så att det går att komma tillrätta med olika missförhållanden bland
annat särbehandling, trakasserier och maktmissbruk. Till exempel reglerar Högskoleverkets Doktorandhandbok vilka privata relationer som får finns mellan handledare och doktorand. Det som
stadgas är att när en professionell relation övergår i en kärleksrelation så skall den professionella
relationen avbrytas och handledaren bytas ut. Samtidigt poängteras att det finns utrymme för en
personlig relation och att relationen mellan handledare och doktorand ”naturligtvis i första hand
professionell, men den personliga sidan av den kommer att vara avgörande eftersom de ska arbeta
tillsammans i flera år” (Doktorandhandboken.nu – handledarens roll). Det som först verkar tydligt
placeras istället i en glidande skala där gränsdragningen blir föremål för personlig bedömning (se
Brante denna journal). Det privata och det professionella/offentliga låter sig, som Sarrimo (2006)
skriver i en analys av rättsfall, inte så lätt skiljas åt och kan därmed inte heller så lätt regleras.
Arbetet med essän inleddes efter en diskussion i en handledarkurs kring ett utkast till
en policy för handledare och doktorandrelationer framtagen vid Oslo universitet. Diskussionen
som följde gav många exempel på svårigheter, till och med sådant som deltagare beskrev som
direkta missförhållanden i handledare/doktorandrelationen. Det framfördes att det förekommer
att handledare lägger beslag på sådant som studenter producerat. Det uppstår konflikter om hur
mycket arbete forskarstudenten skall lägga ner utanför själva doktorandarbetet. Det beskrevs som
besvärligt att diskutera handledningens kvalitet. Även handledare beskriver situationer som är besvärliga att hantera. Det kan vara svårt för handledare ”att dra åt tumskruvarna” när doktoranden
inte levererar. Exemplen kan kännas igen från vad som rapporteras i Doktorandspegeln (Högskoleverket, 2008). Handledare kan känna oro för att få stå där och skämmas om inte doktoranden
utför arbetet i ett projekt med god kvalitet.
Utifrån detta konstaterande kan frågor väckas vad som kan och bör regleras. I essän
kommer jag att hantera doktorand och handledarrelationen som en våldsam relation. De maktförhållande som gestaltas genom våldet kommer med referens till Foucault (1976, 1977) att hanteras som produktiva i den mening att de producerar förändringar i de inblandades subjektivitet.
Med utgångspunkt från Biesta (2002) argumenteras för att vissa former av våld är en nödvändig
ingrediens i en relation mellan handledare och forskarstuderande. Jag kommer att kontrastera
denna uppfattning mot en föreställning som positionerar doktoranden som ett skyddsobjekt och
som bygger på en transparenssträvande styrning. Syftet med essän är att diskutera vad en sådan
styrning kan medföra och vilka gränser som kan sättas för hur handledare och doktorander kan
existera som subjekt, dvs. som handledare och doktorand.

Den professionella handledningsmodellen utmanas

Från och med 1980-talet har det skett en utveckling som har inneburit en betydande reglering av
professionellt arbete. Forskare talar om statens återkomst (Rönnberg, 2012) och använder metaforer som kontraktstaten (Self, 2000) för att beskriva utvecklingen på det statliga området, granskningssamhället (Sahlin-Andersson, 2006) för att fånga fenomenets utbredning och utvärderingsmonstret (Lindgren, 2006) för att fånga ett av dess verktyg. Vad som beskrivs är en utveckling som
applicerat på handledning innebär att stora delar av relationen mellan utbildningsorganisation,
handledare och doktorand regleras.
Handledningsrelationens utformning och innehåll har traditionellt överlåtits till handledarens diskretion även när starkt påtryckande krafter kan ha funnits bakom handledaren. Vi kan
kalla detta för en professionell handledningsmodell. Handledare/doktorandrelationen påverkades tidigt i historien av intressen som låg utanför själva utbildningssituationen. Ursprungligen
genomförde till exempel doktoranden handledarens projekt och handledning var en mycket god
affär för handledaren. Handledaren hade ett egenintresse i vad doktorander skrev och publicerade
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som kunde begränsa doktorandens möjligheter till individuell utveckling och därmed överskreds
gränsen mellan det professionella och det privata (se bl.a. Johannesson, 1982; Vandeermersch,
1996, för en diskussion också Brante i denna journal). Trots detta fanns det i ett övergripanden
samhällsperspektiv en tillit till den akademiske handledaren som kan anses följa på den professionella modellen där förtroende för professionella utgår från deras kunskapsbas och professionens
utvecklade etik, deras förmåga att verka inom ett särskilt kunskapsfält och en därpå följande jurisdiktion över fältet.
Dokumentstyrning utmanar den professionella modellen. Agevall och Jonnegård (2007)
beskriver denna styrningsrationalitet som att den främst tar form genom produktion av styrande
”dokument”. Andra intressen än de som följer av utbildningsprojektets professionella relation kan
importeras via sådana dokument (samhällsnytta, affärsintressen, byråkratisk kontroll, ekonomisk
kontroll). Agevall, Aili och Nilsson (2012) menar att det som kännetecknar sådan dokumentstyrning är att den är transparenssträvande. Den innefattar såväl direkt styrning som dokumentation
av processer och resultat. Den innebär en process genom vilken ”verksamheter, grupper och
individer görs granskningsbara så att de kan styras/kontrolleras och bedömas av aktörer utanför
professionen (, s 1). I dess kölvatten följer riktningsgivande dokument men också styrande dokument föreskrifter, standarder, principer, manualer, handböcker, checklistor och kontrakt; och för
doktorander och handledare reglerade tidsperioder, studieplaner, årliga avrapporteringar, regelverk för avskiljande av doktorander och mycket annat som får betydelse i forskarutbildningen.

Utbildning och subjektifiering

Davies (2006) skriver att mening kring rollen som lärare och student i en utbildningskontext
vanligen skapas i liberalt-humanistiska termer, det vill säga att lärare och studenter konstitueras
som ”autonomous individuals with various degrees of freedom to chose what kind of person
to be” (s. 425). Makten över relationen förläggs i ett sådant perspektiv till individen och idealet
är begränsad påverkan från utbildningsorganisationen och betydande möjligheter för handledare
och doktorand att forma den egna relationen. Dessa tankar om relationen utbildningsorganisation, handledare och student står i kontrast till Altvater och Huiskens (1971) tes att det inte finns
utrymme för autonoma individer i utbildningssammanhang. Individer formas istället genom att
produktionssystemets krav via utbildningsväsendets struktur sorterar och kvalificerar individer för
deras framtida roller. Makten ligger i och verkar genom strukturer som till stor del ligger utanför
utbildningsorganisationen. Bourdieu (1999) menar att styrningen verkar genom ett symboliskt
våld. Utbildningssystemet är ett socialt system som påverkar genom att förmedla bilder av hur
världen ser ut. Utbildning producerar och genomdriver sätt att tänka kring vår omvärld även om
det inte kan bestämma utfallet på individnivå. Ekonomiska strukturer som till exempel produktionsförhållanden får stor betydelse för påverkan men det är främst genom ideologisk påverkan
som den symboliska ordningen upprätthålls (Bourdieu & Passeron, 1989, s 20).
I en kritisk diskussion adresserar Biesta (2011) delvis motsatta syften med utbildning.
Han menar att utbildning kan diskuteras utifrån tre olika identitetsformande fält som utbildningar
verkar inom: kvalificering, socialisation och subjektifiering. Utbildningar måste kvalificera studenter
så att de behärskar framtida verksamheter. De skall också socialisera studenterna till de specifika
redan existerande ordningar som kännetecknar den framtida yrkeskulturen (Ibid. s. 28). Subjektifiering, skriver Biesta, kan kanske lättast förstås som motsatsen till socialisering. ”Det handlar alltså
inte om att introducera ’nykomlingar’ i redan existerande ordningar utan om ett sätt att vara som
antyder ett oberoende av sådana ordningar” (s, 29) ett sätt att vara som till en del undflyr produktionsförhållandenas determinerande inflytande så som de skisseras av Altvater och Huiskens
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(1971) och våldet i Bourdieus (1999) symboliska ordning. Subjektifiering kan exemplifieras genom
målet att studenter ska kunna visa förmåga ”att göra självständiga och kritiska bedömningar” som
är vägledande för akademiska utbildningar (SFS 1992:1434, 1 kap, 8 §).” ’Kvaliteten’ på subjektifieringen, det vill säga vad för slags subjektivitet eller subjektiviteter som möjliggörs” (Biesta, 2011, s.
29) kan emellertid antas vara avgörande för vilka möjligheter en utbildning erbjuder studenter att
bli mer autonoma i tanke och handling. Biesta argumenterar för att en subjektifiering som bidrar
till ett sådant utbildningsresultat borde vara kännetecknande för all utbildning men ofta inte är det.

Positionering och subjektifiering

Positionering förekommer i alla mänskliga möten och därmed också i utbildning. Ett grundläggande teoretiskt antagande för denna essä är att aktörer positionerar och positioneras i socialisations- och subjektifieringsprocesser. Nilsson (2009) identifierar till exempel fyra positioner som
studenter gör tillgängliga i sina berättelser i utredningar om disciplinförseelser i högre utbildning;
offret, den lärande, den professionelle och den ångerfulle syndaren. På motsvarande sätt görs
positioner tillgängliga för handledare och doktorander i tal och texter om handledning. De blir
något mer och något annat, i vissa fall kanske inte primärt företrädare för de professionella rollerna handledare och doktorand utan trakasserade, utnyttjade, framgångsrika, kunniga och mycket
annat beroende på vad deras berättelser tar upp för tema. Det är till exempel inte enbart handledaren Fox-Genovese som vi möter i inledningscitatet utan en privat manipulatör som anser sig ha
rättigheter och skyldig heter som inkluderar att ingripa i doktorandernas privatliv. Positionering
studeras vanligtvis i direkt interaktion men kan också studeras genom policyer som Doktorandhandboken och Oslo-policyn där positionen som skyddsobjekt görs tillgänglig för doktorander
i relation till handledare som kan tänkas utnyttja dem som extra arbetskraft eller som objekt för
sexuella trakasserier. I rättstvisten mellan Fox-Genovese och hennes doktorander övertrumfar positionen som dominant och dominerad de roller personerna har i utbildningsorganisationen även
om det är som följd av brott mot dessa roller som tvisten förs ut i offentligheten.
I positioneringsteori är subjektspositioner kontextberoende. Det är således inte tillräckligt att veta att någon är handledare och doktorand med de antagande om professionellt etos
som detta innebär för att veta vilken position de har vid ett givet tillfälle. Det är till exempel fullt
möjligt att doktoranden har ett starkare nätverk och utifrån den positionen kan mobba handledaren och att den relevanta kategoriseringen i situationen är mobbare snarare än doktorand.
Även handledaren kan därmed ses som ett skyddsobjekt och skyddas som annan personal genom
skrivningar och våld och trakasserier i högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 10, 1§ 4 mom.).
Positioneringsteorin utgår därmed från att en analys som enbart bygger på de formella roller
som individer har tilldelats blir för grov och direkt olämplig vid analys av interaktion. Istället bör
fokus ligga på de subjektspositioner som framtonar i den berättelse (storyline) som berättas. Ett
analytiskt arbete består i att bestämma vilka handlingar som knyts till aktörer. Skall till exempel
handledarens förslag om att presentera ett gemensamt paper vid en konferens uppfattas som att
handledaren försöker använda sin status för att hjälpa doktoranden att få delta i rätt konferenser
och att bli publicerad eller som ett försök att slippa åka på en konferens men ändå bli publicerad.
En distinktion införs mellan aktiviteten och den typ av handling som den kan kategoriseras som.
Det är genom en sådan analys som det avgörs om handledaren bör positioneras som mentor eller
parasit och som konsekvens hur doktoranden bör positioneras. I det följande skall denna teoretiska utgångspunkt användas som ett heuristiskt verktyg.
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Handledningsvåldets anatomi

Det inledande citatet från Wiener’s (2005) bok Historians in Trouble avser att illustrera några
former av våld som doktorander kan utsättas för och en handledare kan anse sig ha rätt att utöva
i eller i brott mot de etiska praktiker som förväntas forma en forskarutbildning. Att det handlar
om mer än milt våld framgår såväl av att missfallet beskrivs som en konsekvens av relationen som
av hur vissa sociala konsekvenser konstrueras. Våldet tar sig uttryck såväl i den professionella
sfären genom utformning av regler för ekonomiskt stöd som i den privata genom Fox-Genoveses
ingrepp i doktorandernas privatliv. Våldsutövningen sker hela tiden på olika plan. Debra McGregor var inte den enda av Fox-Genovese’s studenter som ansåg sig ha skäl att klaga. En student
Lisa Tyree berättade att Fox Genovese brukade ringa henne sent på kvällarna enbart för att skälla
ut henne och förminska henne (s 17). Våldet griper därmed in i studentens privata sfär. Det går
inte att undvika genom att doktoranden håller sig borta från arbetsplatsen. Det riktas mot doktorandens person snarare än mot doktorandarbetet. En öppning skapas för subjektspositioner
som mobbare och offer. Ytterligare en doktorand, Stephanie McCurry, hade fått goda omdömen
på sitt avhandlingsmanus men när hon fick jobb vid ett annat universitet vägrade Fox-Genovese
att skriva under på att avhandlingen var färdig för att kvalitén var så låg att den skulle bli utskrattad. Wiener återger det emellertid som att det var McCurry’s uppfattning att Fox-Genovese hade
blivit förälskad i henne och ville hålla henne kvar vid lärosätet (s 18). Återigen framställs det som
att Fox-Genovese agerar utifrån privata motiv även om det sker med stöd av befogenheter som
tillhör den professionella sfären. Vad som skisseras är en relation som är för nära. Den öppnar
för positioner som den försmådda eller svartsjuka. Dessa och liknande historier bekräftades under
rättsprocessen av kollegor till Fox-Genovese som informerade om att studenterna utnyttjades för
alla möjliga former av arbete, bland annat att arrangera och betala för sin handledares middagar.
Subjektspositioner som slavarbetare - slavdrivare framstår som möjliga i Wieners berättelse. Kvaliteten i de socialisationsprocesser som skildras tycks helt inriktade på att anpassa studenterna till
redan existerande ordningar som gör det möjligt för Fox-Genovese att utnyttja doktorander helt
för egna syften. Det verkar uppenbart att doktoranderna behövde skyddas från sådana former av
våld men det är snarare ett våld som blivit möjligt genom hur handledarrollen konstitueras. En
tydlig gräns saknas mellan det professionella och uppgifter som tillhör den privata sfären.
Det framgår också av Wieners beskrivning att det handlar om skillnader i vilket våld
som kan utövas snarare än ett våldsmonopol. Våldet är i Focualts (1976, 1977) mening positivt
och aktivt i den maktutövning som sker. Det är också distribuerat även om det kan verka som
om Fox-Genovese har ett våldsmonopol. Att Fox-Genovese agerar utifrån sin handledarposition
hindrar inte McGregor att gifta sig eller McCurry att flytta. Trots hot om förstörda karriärer valde
studenterna slutligen att anmäla sin handledare och tar därmed tillvara möjligheten att rikta ett
institutionellt våld tillbaka mot sin handledare. Något ironiskt kan det förefalla att rättegången
mot Fox-Genovese inleddes vid samma tidpunkt som president George W. Bush tilldelade henne
ett presidentligt erkännande i form av ”The National Humanities Medal” för hennes akademiska
gärning.
Fallet Fox-Genovese ger argument för att det behövs ett institutionaliserat skydd av
den typ som doktoranderna utnyttjar när de drar Fox-Genovese inför rätta ett skydd som bland
annat finns i Sverige genom att personal kan granskas av Statens ansvarsnämnd. En transparenssträvande dokumentstyrning kan bidra till att tydliggöra handledares och doktoranders rättigheter
och skyldigheter och medföra att krav kan ställas på stöd från utbildningsorganisationen som
förhindrar att denna typ av situationer kan uppstå. Detta gäller vare sig det rör mer handgripligt
fysiskt våld eller det handlar om övergrepp i den form som Wiener (2005) beskriver, vare sig det
handlar om våld som handledaren riktar sig mot doktoranden eller våld som doktoranden riktar
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mot handledaren. När styrdokument positionerar doktorander som skyddsobjekt kan man tänka
sig att detta är avsikten. Samtidigt visar fallet att det kan finnas betydande problem när det gäller
att dra upp gränser för rättigheter och skyldigheter i handledningsrelationer.

Olika former av utbildningsvåld

Transparenssträvande dokumentstyrning handlar i hög grad om att reglera det kända, det mätbara.
Att reglera så komplexa relationer som handledare/doktorandrelationen i en forskarutbildning
innebär bland annat att försöka reglera det osäkra. Sådan reglering stöter på svårigheter när det
gäller att planera för framtiden. O’Malley (2000, s. 464-465) menar i en diskussion av avtalslagens
genealogi att avtalslagstiftning har gått från att reglera det kända genom att blicka bakåt i tiden till
att beakta det okända genom att blicka framåt. Enligt O’Malley tillhör förutsägbarhet historien.
Dagens styrning bygger istället på att rationella individer ”omfamnar” osäkerheten och är villiga
att ta risker för att nå framtida mål. Osäkerhet präglar också i forkarutbildningar. När en individ
antas som student, när en studieplan upprättas eller när en doktorand knyts till ett forskningsprojekt så sker det utifrån bedömningar av studentens förmåga, studieplanens realism och forskningsprojektets förutsättningar. Lokala planer för forskarstudier kan till exempel ange doktorandens
publiceringstakt, en faktor som doktoranden knappast har kontroll över. Om osäkerhet är något
som kännetecknar doktorandstudier så har en transparenssträvande dokumentstyrning små möjligheter att lyckas. Sett ur ett sådant perspektiv kan det ha oönskade effekter att introducera en
transparenssträvande dokumentstyrning av handledar-doktorand-relationer.
Problemet förstärks av att vad som definieras som våld i relationer mellan lärare och studenter, strukturellt våld, milt våld eller transcendentalt våld som behandlas senare i texten knappast går att undvika (för en diskussion se också Mattson i denna journal). Det beror bland annat
på att upplevelse av våld och förtryck är något subjektivt. Det beror också på definitionen av våld
kan situeras så att även utbildande insatser kan inkluderas. Det professionellas koppling till det
offentliga (se Sarrimo, 2006) medför att olika aktiviteter skall kunna vara öppna för granskning.
Dokumentstyrning av utbildning kan därför betraktas som nödvändig men som transparenssträvande aldrig som transparent. Det okända är intimt invävt i verksamheten. Högskoleförordningen
(SFS 2010:1064) reglerar att det skall finnas betygsättande lärare (examinatorers) i en kurs. Högskoleverkets skrift Rättssäker examination ger exempel på betygsättande lärares ansvar bedömning
av studenters prestationer (Högskoleverket, 2008). Det har visat sig att regelverket kan tolkas så
att det kan ge underlag för tvister kring såväl innehållet i bedömning av studenters presentationer
som hur feedback ges till studenter. Feedback, vanligtvis presenterat som en förutsättning för
lärande, kan omdefinieras som en form av våld när studenter uppfattar feedback som kränkande.
Zaremba ställde problemet på sin spets i artikeln ”Först kränkt vinner” (2008). Artikeln behandlar
bland annat situationen vid Lärarhögskolan i Stockholm där lärare enligt Zaremba blir anmälda för
att de formulerar kritik som rör studenternas språkliga behandling av uppgifter. Zaremba antyder
att rädslan för att bli anmäld gör att vissa lärare inte vågar underkänna. De oroar sig för konsekvenserna, en följd menar Zaremba av likabehandlingslagens tillkomst. Kan transparenssträvande
dokumentstyrning under vissa förhållanden bli ett tveeggat svärd som begränsar handledares och
examinatorers möjlighet att uppträda professionellt? Feedback ingår som en del av avtalet mellan
handledare och doktorand. Att leva upp till avtalet innebär med nödvändighet moment av osäkerhet. O’Malley (2000) menar att avtal förutsätter rationella individer som agerar rationellt inför
sådan osäkerhet. Denna form av reglering kapsejsar när individer agerar irrationellt och som i de
fall som Zaremba återger ser utbildningsvåld där handledaren ser positivt menad feedback.
Våld är ett vanligt förekommande tema när utbildning skall diskuteras, vare sig det rör
sig om gränserna för aga i 1500-talets kyrkostadgor eller gränserna för feed-back vid 2000-talets
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svenska lärosäten. Föreställningar om en utbildningsväsendets våldsekonomi behandlas utifrån
skilda perspektiv med radikalt olika offer. I La reproduction visar Bourdieu och Passeron (1970)
på några av de mekanismer de menar verksamt bidrar och genom vilka utbildningssystemet, (ofta
mot de inblandades vilja) bidrar till att distribuera kulturellt kapital. Denna utbildningspraktik
blir möjligt genom en av det symboliska våldets förutsättningar nämligen att detta våld uppfattas som naturligt, (i linje med politiskt fattade beslut, i enlighet med lagen, i överenstämmelse
med existerande utbildningstraditioner) och att det därigenom kan ske i milda former. Foucault
(1977) beskriver i ”Disciplin and punish” utbildning som en av de samhällsfaktorer som bidrar
till individers discplinering och som förvandlar dem till lydiga kroppar. Han betonar betydelsen
av att discplineringen framstår som naturlig/rationell. Detta åstadkoms genom en normaliserande
biopolitik, ett pastoralt våld och en styrningsrationalitet byggd på etiska självpraktiker som gör det
moderna subjektet möjligt (se till exempel Permer och Permer, 2002). Till dessa styrningsrationaliteter hör betygssystemet och examinationsförfarandet. Becker, Geer och Hughes (1968) visar
hur ett tänkande kring medelbetyg som fokuserar på dess belönande och avskiljande funktion
leder studenterna till att agera enligt givna mönster under sin utbildning. Även det motvåld som
uppstår när studenter inte vill underkasta sig har tilldragit sig betydande intresse. Elman (2001)
och Horowitz (1987) ger historiska exempel på att detta motstånd kunde ta sig våldsamma uttryck
under historien genom exempel från såväl Kina som USA där studenter till och med har bränt
ner universitetsbyggnader i protest mot utbildningsorganisationens agerande. Willis (1983) visar
hur symboliskt motstånd etableras genom den motkultur som byggs upp av ”the lads” som ett
skydd mot skolkulturen. Högberg (2010) demonstrerar hur studenter i yrkesutbildningar skapar
ett motstånd mot skrivuppgifter som de uppfattar som irrelevanta bland annat genom att plagiera.
Dessa studier tar inte avstånd från utbildningsvåld per se. De observerar det i dess många former,
genom dess mekanismer för uteslutning, dolda läroplaner och systematisk sortering. Vad som
blir uppenbart är att medan fysiskt våld utdefinieras som oacceptabelt inom många länders utbildningsväsende så kvarstår betydande rester av symboliskt och pastoralt våld. Det är inom detta
område som den transparenssträvande dokumentstyrningen tycks ha svårigheter att verka och en
fråga som tycks behöva besvaras är om allt utbildningsvåld är av ondo och i så fall om det kan
regleras.

Det transcendentala utbildningsvåldet

Det finns en tendens att betrakta våld inom utbildning i alla dess former som något negativt. Här
erbjuder Biesta (2002) en kontrapunkt i sin kritik av det kommersialiserade lärandebegreppet och
sitt försvar av utbildning. Uppgiften att utbilda och att bli utbildad består enligt Biesta av transformering eller förändring av hur individen uppfattar världen och värderar kunskaper. Som framgår
av tidigare resonemang kan våldet gestaltas som insatser för kvalificering/socialisering, men det
kan också ta sig formen av subjektifiering. Våld begås mot en individs subjektivitet för att skapa
rum för en annan subjektivitet. Biesta menar att detta är ett projekt som innebär en betydande
osäkerhet i termer av att studenten faktiskt kanske inte lär sig det som avses att den skall lära sig
alternativt lär sig något som vare sig läraren eller studenten vill att den skulle lära sig. En konsekvens menar Biesta är att utbildningsväsendet och i förlängningen handledaren ingenting kan lova.
Till skillnad från i kund-klient relationer som är den som vanligtvis står modell i professionella
relationer så kan läraren/handledaren aldrig lova studenten/doktoranden att den skall nå målet.
Det enda avtal som kan upprättas är ett där båda parter lovar att göra sitt bästa. Uppgiften att utbilda kräver därför en rekonfiguration av relationen mellan individen som vill lära sig och den som
skall stödja individens möjligheter att lära, här handledaren och doktoranden (s. 8). Omvandlingen
liknar den rekonfiguration som O’Malley (2000) beskriver när det gäller avtalsrätt. Det blir ett avtal
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som handlar om att hantera osäkerheten i relationen efter bästa förmåga. Det blir att avtal som i
bästa fall kan bygga på transparenssträvanden men aldrig kan bli transparent.
Det kan förefalla som att en sådan överenskommelse skulle utesluta en våldsrelation.
Biesta menar emellertid att en sådan rekonfiguration måste bygga på åtminstone tre ömsesidigt
beroende grundförhållanden: ”trust without ground, transcendental violence och responsibility
without knowledge (s. 9). Lärande i Biestas mening består av ett transcendentalt våld, den typ av
våld som inte lämnar studenten och dess föreställningar i fred. Det är ett våld som på ett fundamentalt sätt riktar in sig på studentens subjektivitet. Utbildning kan med Biestas resonemang om
vi utgår från högskolelagen betraktas som ett våldsamt identitetsprojekt, som syftar till att utveckla
studenter/doktorander till självständiga och kritiskt granskande individer. Detta torde, och här
talar jag av egen erfarenhet från min egen forskning om examinationsfusk (se bl. a. Nilsson 2008,
2010; Nilsson, Eklöf & Ottosson, 2009), i sin tur kräva att handledare och student är öppna för
att både kämpa för och ge avkall på föreställningar om vad som är originellt, forskningsbart, en
lämplig teori, en god metod, ett lämpligt sammanhang att ingå i, en rimlig tidsplan att arbeta efter
och så vidare. Det torde också innebära att det inte nödvändigtvis blir handledarens våld som leder
doktoranden framåt. Det kan lika väl vara det våld doktoranden riktar mot sig själv i sina försök
att komma till tals med forskningsmiljöer, teorier eller resultat.

Till försvar av det transcendentala handledningsvåldet

Liksom det inte är särskilt svårt att finna argument mot fysiskt våld och otillbörligt utnyttjande så
är det inte särskilt svårt att finna programmatiska försvar för något som liknar det transcendentala
våld som Biesta (2002) ser som en förutsättning för god utbildning. När vi talar om att utmana
doktorandens föreställningar, nagelfara studentens argumentation, ifrågasätta problemformuleringen i en artikel och liknande så riktar vi ett våld mot doktorandens tankevärld och existerande
subjektivitet med syftet att doktoranden skall omformulera sig och hur den representerar sin värld
(Jmf Laurillard, 2002). Det kan framstå som en omöjlig motsättning att doktoranden företrädesvis förväntas göra detta genom att anpassa sig efter handledarens föreställningar samtidigt som
den skall utvecklas till en självständig och kritisk forskare (Eklöf, Nilsson och Svensson, 2009).
Frågan ställs på sin spets när handledarens makt diskuteras utifrån dess potentiellt (åtminstone för
den enskilde individen) negativa effekter och hur makten uttrycks genom könsmakt, symboliskt
våld och andra mildare former av maktutövning. Våldet kan (även när det är pastoralt) innebära
socialisering till osäkerhet och obehag. Symboliskt våld behöver inte vara så påtagligt som i fallet
Fox-Genovese för att kunna väcka obehag.

Handledningsvåldets gränser

Min begränsade erfarenhet av att verkligen handleda doktorander gör att jag måste hämta ett
exempel från annat håll. Problematiskt framstår det transcendentala våld som Flyvbjerg (2006)
beskriver att han utsätts för i början av sin karriär när han vill använda sig av fall-metod.
It was equally clear, however, that my teachers and colleagues kept dissuading me from
employing this particular research methodology. “You cannot generalize from a single case,”
some would say, “and social science is about generalizing.” Others would argue that the case
study may be well suited for pilot studies but not for full-fledged research schemes. Others again
would comment that the case study is subjective, giving too much scope for the researcher’s own
interpretations. Thus, the validity of case studies would be wanting, they argued. At first, I did not
know how to respond to such claims, which clearly formed the conventional wisdom about casestudy research. I decided, therefore, to find out where the claims come from and whether they are
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correct. (Flyvbjerg, 2006, s 219-220)
Flyvbjerg (2006) beskriver motståndet mot fallstudier som kompakt. Det kommer både
från lärare och kollegor. Det hämtar näring från olika vetenskapstraditioner och framställs som
att det syftar till att avskräcka. Det verkar avsett att socialisera studenten in i en rådande ordning i
avsikt att kvalificera den att utföra forskning med de metoder som används där.
Flyvbjergs (2006) reaktion bottnar emellertid inte i föreställningar om att handledaren
har rätt och vet något som gör att de egna argumenten blir ogiltiga. Snarast formas i hans subjektivitet i motstånd mot ett våld som försöker hålla honom inom det rådande paradigmet. Det
går inte att studera den fråga som intresserade honom om relationen makt och rationalitet så som
den utvecklas i urbana miljöer med konventionella metoder. Flyvbjerg beskriver i berättelsen hur
han positioneras som novis. Det finns inget förtroende för att han är på rätt spår och att hans
övertygelse är värd att ta på allvar. Han poängterar att vid denna tidpunkt fanns det små möjligheter för honom att sätta något emot det som andra presenterade som sanning bland annat för
att han saknade en kunskapsbas och utvecklad etik att utgå från, och en förmåga att verka inom
kunskapsfältet. Tankarna går till litteratur som beskriver det symboliska våld som kan mobiliseras
till försvar av rådande paradigm.
Även när handledning verkar ha syftet att bereda väg för en ny subjektivitet kan den
förefalla som våldsam. Följande citat är hämtat från Bronwyn Davies (2006) som i sin tur hämtat
det från sin doktorand Eileen Honan.
When I was writing my thesis, I would write a draft of each chapter and send it to my
supervisor who would comment and critique it, ask questions, pose problems, etc. and send it
back for another rewrite. At one stage, Bronwyn sent me an email saying, ‘How much of what
you say is happening is covered by Butler’s statement that, “the more a practice I mastered etc.?”’.
I read this quote, read the pages surrounding the quote again and again, and couldn’t possibly
understand the relevance to the chapter I had sent Bronwyn. What on earth is she talking about?
How is this relevant to the chapter I have written about the discourses about literacy operating
within the Queensland English Syllabus? I struggled, I complained, I cried, until finally after about
two weeks of struggle, I got the courage to write to Bronwyn. I don’t understand the relevance of
this bit of Butler’s. What have I missed? Where am I going wrong? Why did you suggest it? The
reply I got was, it’s alright, don’t worry about it if it’s not going to help! I felt I had struggled for
nothing—why all the tears of anger and frustration? So good I thought I can stop worrying about
that. And then a couple of weeks later it hit me—oh of course that’s what it means—and that
makes so much sense—and of course this understanding now changes my analysis of the data I
had collected. (Honan, 2002, p. 2)
Högskolelagen (SFS 1992:1434) och examensordningarna (SFS 1993:100) kräver att
doktoranden utvecklas till en självständig och kritiskt tänkande individ. Positionen som självständig och kritisk tillskrivs ofta forskare. De förväntas kunna agera självständigt och tillämpa
kritiskt tänkande inom sitt forskningsfält. Citatet från Honan visar emellertid att möjligheterna är
begränsade för en doktorand. Sedd utifrån Biestas (2010) begrepp kan texten läsas så här. Honans
sätt att återberätta hur handledaren frågan om hur en annan författares idéer kan användas, visar
att hennes positionering av handledaren medför en förväntan att det skall gå att finna ett utvecklat
svar. Det finns ett grundläggande förtroende för handledaren uttalat i berättelsen. Handledaren
positioneras som någon som vet bättre än doktoranden vilka resonemang som kan hjälpa arbetet
framåt. Handledaren är expert och doktoranden novis. Mejl från handledaren med en fråga kommer inte utan att det finns något som handledaren menar är missförstått, behöver utredas eller
kan förbättras. Det är ett fundamentalt transcendentalt våld som riktas mot studenten. Det skall
beröra och leda till förändring. Berättelsen visar att våldet inte begränsas till förståelsen av sakfrå-
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gan utan också påverkar studentens självuppfattning. I förlängningen kan man se studentens tvivel
om vad tio års uppoffringar inriktade på doktorandprojektet har gett. Så stark är den övertygelsen
att studenten inte lägger handledarens fråga åt sidan utan hellre kämpar med sig själv och gråter i
förtvivlan under två veckor än tar kontakt och frågar ”Vad menar du egentligen?”. Även vid en så
kontinuerliga handledare/doktorand-relation som den Honan beskriver så kan det vara känsligt
att fråga. I en studie av Eklöf, Nilsson och Svensson (2009) menar författarna att studenter tycks
vara av uppfattningen att de skall vara sparsamma med sina frågor till handledaren för att inte
uppfattas som osjälvständiga. Studien bekräftar att handledarna kan ha en tendens att positionera
studenter som frågar mycket som osjälvständiga.
Davies (2006) menar att nuvarande sätt att tala om individens självständighet kan leda
handledare till att uppfatta att de inte skall ge för tydlig/mycket hjälp. Tydlig hjälp minskar studentens självständighet. Det är studenten själv som skall förstå. Studenten positioneras som lärande. I citatet kan den övertygelsen uppfattas som så stark att handledaren hellre låter poängen
gå studenten förbi än att den själv ger svaret på sin fråga. Svarsbenägenheten inskränker sig till
en bekräftelse av att om du inte ser poängen så behöver du inte göra den. Återigen beskrivs
förtroendet som så starkt att studenten hellre accepterar att den inte förstår, att förståelse är ett
individuellt projekt och att den hellre positioneras som mindre vetande (en ompositionering från
den handledaren gör) än att kräva en förklaring. Att Honan ser det som ett välgrundat förtroende
underbyggs av det lyckliga slutet. En plåga har det varit för studenten men plötsligen ser det hur
handledaren har tänkt och den kan förbättra sitt manus Våldet övernsstämmer med Biestas (2002)
beskrivning av våld i lärandesituationer som en typ av våld som på ett fundamentalt sätt riktar in
sig på att förändra studentens subjektivitet och som behövs i en utbildningssituation.

Transcendentalt våld och subjektifiering

Den mest avgörande skillnaden Honan (citerad i Davies 2006) och Flyvbjerg verkar handla om det
förtroende som finns för den som ger råd. Davies svarar på Honans återkommande överskick av
texter utan att säkert kunna veta hur det kommer att tas upp och om det kommer att vara till hjälp.
Honan tycks, ställd inför handledning som kan beskrivas som transcendentalt våld, inte tappa
förtroende för Davies. Denna speciella handledningssekvens beskrivs visserligen som smärtsamt
inpass men samtidigt som ett inpass som har bidragit till den individuella utvecklingen under doktortandprojektet. Flyvbjerg beskriver inte situationen som att han förminskas även om försöken
att avskräcka framställs som syftande till att avskräcka en mindre vetande. Flyvbjerg verkar snarare
ompositionera sig som delvis kompetent. Berättelsen tecknar bilden av någon som är stark i sin
övertygelse att den skall hitta argument för sin sak. Det krävs emellertid ett byte av miljö för att
han skall kunna växa:
At one stage in my research, I was invited to Harvard to learn about case
methodology “in action.” During my stay, it became clear to me that if I were
going to aspire at becoming an expert in my field of expertise, and if I wanted
to be an effective help to my students in their learning processes, I would need to
master case methodology in research and teaching. My stay at Harvard also became
a major step forward in shedding my uncertainties regarding the conventional
wisdom about cases and case studies. (Flyvbjerg, 2006, s 222)
Lärande menar Biesta (2002) kan börja först när de som skall lära sig är villiga att ta risker. Givet
hur paradigmstrider beskrivs, hur de kan leda till marginalisering och utanförskap, förlust av status,
bristande möjligheter att bedriva forskning och därmed minskade ekonomiska belöningar, så kan
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man se hur Flyvbjerg positionerar sig som en risktagare som är villig att kämpa för sin idé och
som ser en sådan subjektifiering som en förutsättning för att utveckla expertkunskap inom ett fält.

Dokumentstyrning och relationsarbete

Den transparenssträvande dokumentstyrning inriktas i många fall på det som går att sammafatta i
regler, beskriva i manualer, koda i standarder, observera och mäta genom benchmarks. Den uppvisar på så sätt likheter med det som O’Malley (2000) beskriver som den ursprungliga avtalsrätten
där faktiska risker beräknas. Att regleringen ökar inom utbildningsväsendet kan iakttas bland annat genom regleringen av kursplaner och kvalitetsredovisning. Att regleringen tilltar även när det
gäller forskarutbildning kan iakttas genom lagreglering av studiegången inom forskarutbildning
med studieplaner och bestämmelser för rätt till handledning. Den transparenssträvande dokumentstyrningen (Agevall, Aili och Nilsson, 2012) opererar på en yta av beräkningsbara händelser.
I en version vilar den på idén att allt kan göras tydligt och mätbart, att studenten faktiskt har levererat en avhandlingsplan och medverkat i olika seminarier och examinerats i speciella kurser. I en
annan version flyter den på ett fundament av osäkerhet som den avser avses reducera. Relationen
handledare/doktorand befinner sig till stora delar inom detta fält. Hur handledarsubjektet och
doktorandsubjektet och deras relation kan vara under sådana förhållanden påverkas av hur vi ser
på vad utbildning består, och vilka grundläggande villkor som måste existera för att utbildning
skall komma till stånd. Mycket av det som är viktigt i utbildningsrelationen går sannolikt inte att
skriva fram i policyer, hänföras till standarder, mätas genom benchmarking eller låsas fast genom
regler.
Biesta (2010) menar att vi förverkligar vår subjektivitet genom vårt möte med det andra.
Som handledarsubjekt är vi inställda på att reagera, men vi gör det under villkor som innebär
våldsutövning i förhållande till den andres, till doktorandens subjektivitet. Detta är förutsättningar
som inte kan regleras bort genom att doktoranden förvandlas till ett skyddsobjekt om vi antar att
det är först när doktoranden är villig att stå upp för en idé utan att känna sig kränkt, även om det
innebär att kritiseras för bristande originalitet, teoretisk förankring eller metodkunskap, som den
kan utvecklas som forskarstudent. Det är en förutsättning som inte heller kan regleras bort när det
gäller handledare om vi antar att det är först när den som skall handleda är villig att riskera kritik
för att ha gett för personlig, för krävande, för styrande eller för lite styrande handledning som
goda förutsättningar för lärande kan skapas. Mycket står rimligtvis på spel i relationen. Forskarstudenten kan få svårigheter att leverera och eventuellt riskera sin forskarkarriär om den står fast vid
sin uppfattning. Handledaren kan riskera kritik från forskningsfinansiärer, från sin institution och
sina kollegor om den äventyrar projekt genom att försvara doktorandens rätt till utveckling. Enligt
Biesta krävs förtroende mellan lärare och student om de skall orka leva i en relation som präglas av
transcendentalt våld. Men här öppnar sig nästa problem. Förtroende menar Biesta är till sin natur
utan grund eftersom förtroende gäller det som inte går att beräkna. Om styrdokumenten i detalj
kunde reglera allt som händer i en utbildningssituation, hur olika inblandade kommer att reagera
och därmed vad utfallet kommer att bli så skulle inget förtroende behövas.
I utbildningssammanhang måste vi många gånger agera utan kunskap om vart olika
handledningsråd leder, därav Biestas tredje begrepp ”responsibility without knowledge” som jag
valt att kalla svarsbenägenhet utan kunskap. Möjligen skulle Flyvbjerg i exemplet ha behandlats
annorlunda i forskningsmiljön om inblandade kunde ha förutsett att försök att avråda från att använda fallmetod skulle stärka Flyvbjerg i övertygelsen om att han behövde fördjupa sig i metoden.
Som jag förstår Biestas användning av begreppet svarsbenägenhet utan kunskap så innebär svarsbenägenhet i sammanhanget närmast en naturgiven benägenhet att reagera på den andre även
när en kontraktsliknande skyldighet att reagera saknas ”we cannot chose not to be responsible,
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allthough we are well able not to respond, i.e. to close our ears to the question” (s. 12). Det bör
noteras att valet att inte vara responsiv kan ses som ett synnerligen kraftig form av våldsutövning
vilket exemplet från Davies handledning av Honan visar.
Som ansvarig för det moment som examinerar studenters självständiga arbeten under
många år har jag en del erfarenheter av den delikata balansen i handledningsrelationen och i relationen mellan studenter och examinatorer. Intuitivt delar jag Zarembas (2008) uppfattning att
det finns en ökande tendens att studenter känner sig kränkta av det som handledaren menat som
välvilliga (om än ibland vårdslöst formulerade) kommentarer och det som examinerande lärare
meddelar vid sin bedömning. Oavsett hur milt eller välvilligt det transcendentala våldet är menat
och formulerat så kan det vara smärtsamt. Förtroende för en viss politisk eller disciplinär diskurs,
ett vetenskapligt paradigm eller en viss metod kan innebära att omprövningar behöver göras som
är smärtsamma.

Utbildningsvåld, styrning och subjektivitet

Sammanfattningsvis vill jag säga att litteratur liksom min erfarenhet av handledning visar att det
finns betydande skillnader i hur utbildningsvåld uppfattas i mediadebatt, professionsdebatt och
forskning. Som visats finns teorier som beskriver utbildning som en process där fria individer
skapas (Davies, 2006), där arbetskraft reproduceras mekaniskt (Altvater och Huiskens, 1971), där
medborgare formas och disciplineras genom symboliskt våld och andra tekniker (Bourdieu, 1999)
och som presenterar samma våld som själva essensen av lärande (Biesta, 2002). Utifrån dessa synsätt kan olika doktorand och handledarsubjekt samt olika relationer mellan doktorand och handledare skapas. Lönn-Svensson (2007) hämtar metaforer för sådana relationer från olika författare
och redovisar bland annat; Appels släktkrönika med den rike onkeln, farfar och storasyster; Brown
och Atkins kontrastiva par director-follower, master-servant, guru-disciple; Lauvås och Handal
handledarmetaforer samtalspartnern, kontrollören och det känslomässiga stödet. Många av dessa
metaforer förefaller mig i högre grad signallera kontakt med det symboliska våld som Bourdieu
(1999) menar präglar utbildning men även med de former av våld som Wiener (2005) beskriver.
Fall som det som representeras av Fox-Genovese och de resultat som presenteras i
Doktorandspegeln borde sätta tydliga spår. Om teorin om en ökad transparenssträvande dokumentstyrning (Agevall, Aili och Nilsson, 2012) håller borde tendensen till en positionering av
doktoranden som ett skyddsobjekt kunna spåras. En intressant iakttagelse är möjligen att svaret
från de lärosäten i Sverige som kontaktade i samband med insamling av material till denna essä
undantagslöst var att den typen av policyer saknades men ”att vi har en grupp som håller på med
något liknande”. Innebär det att lärosätena uppfattat ett lokalt behov av ökad reglering? Mot detta
talar att förhållandevis få ärenden som berör kontroverser med doktorander redovisas i Högskoleverkets skriftserie Studenträtt. De tycks dessutom vara av en annan typ än de som Wiener (2005)
redovisat. De rör i första hand relationer mellan studenter och lärosäte/inspektionsmyndighet
inte doktorander och handledare. 2011 redovisas ett fall med en doktorand som klagat på att den
inte fick disputera tvärvetenskapligt (Edelman, 2011, s. 4). Högskoleverkets bedömning var att
universitet inte behövde inrätta en utbildning i det ämne studenten ville. Verket betonar emellertid det ansvar lärosätet har för att handledare utses och att en studieplan utformas. Under 2009
behandlade Överklagandenämnden för Högskolan tre ärenden som rörde fortsatt rätt till handledning (Edelman 2010, s. 1). I två av fallen hade studenterna inte presenterat vad som bestämts i
studieplanen och i ett fall hade studenten uppträtt på ett sådant sätt att den inte längre kunde ingå
i studiegruppen. I samtliga fall rör det sig om våld från myndigheterna riktat mot studenterna. De
fall som redovisas i Studenträtt tycks vara väsensskilda från de som redovisas av Zaremba (2008).
Den främsta likheten är att de handlar om studenters möjligheter att få rätt mot sitt lärosäte.
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Flera forskare både i Sverige och i andra länder har observerat att fler riktlinjer, regler
och standards införts för styrning av professioners arbete (se t.ex. Agevall & Jonnergård 2012;
Croxford, Grek & Shaik, 2009; Dahler-Larsen, 2000; Hargreaves, 2004). En ökad reglering av
relationen lärosäte, enskilda institutioner, forskningsfinansiärer, handledare och studenter tycks
vara på väg i många länder. Policyer kring forskarhandledning kan i så fall istället ses som ”resande
policyer” i en global trend av reglering med transparenssträvande som inriktning och harmonisering som syfte. De exempel jag har valt visar emellertid att handledning vanligtvis uppfattas som
något komplext och svårreglerat som ställer krav på en hög grad av diskretion och som dessutom
alltid innehåller våld. Kan en ökad reglering genomföras utan att det utrymme för transcendentalt
våld som Biesta (2002) menar är nödvändigt i en god utbildningsrelation skadas?
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Relationer inom
handledning
Göran Brante, FD i pedagogik
Högskolan Kristianstad
Inledning

Det finns många intressanta och oroande beskrivningar kring hur handledning inom
forskarvärlden går till och ”we know from students’ stories that these experiences are common
in supervision” (Grant & Graham, 1999, s. 80). I Doktorandspegeln (Högskoleverket, 2008)
framhålls en övervägande positiv situation för handledningsprocessen, men det finns anledning
att titta närmare på de problematiska dimensioner av handledningsprocessen som också beskrivs
eller framkommer där.
När det gäller dialogen med sin handledare kan man finna att många företeelser som
till exempel att handledaren ”visa intresse för doktorands studier”, ”givit konstruktiv kritik”,
”diskuterat teori- eller metodfrågor” upplevs i liten eller mycket liten grad/inte alls av mellan
20-40 % av doktoranderna (s. 51). Så även om majoriteten av handledningsrelationerna tycks
fungera som väntat, är det en i hög grad inte särskilt väl fungerande situation som presenteras.
Situationen är lite värre sett ur doktorandsynpunkt när det gäller förhållandet till studiemiljö, där
mellan drygt 20 och nästan 60 % av doktoranderna upplever brister när det gäller ”kreativ miljö på
institutionen”, ”acceptans som medlem av forskarkollektivet”, respektive att ”forskarutbildningen
upplevs som positiv och stimulerande” (s. 79). Doktorandspegeln (Högskoleverket, 2008) pekar
även på att 25 %, främst kvinnor, upplever sig särbehandlade av orsaker som har med kön att göra,
och att 9 % av de kvinnliga doktoranderna anser sig sexuellt trakasserade, inom rättsvetenskap/
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juridik/övriga forskningsområden anser sig män sexuellt trakasserade i samma eller i högre grad.
I en undersökning i England 1992 var det ca 66 % av de kvinnliga studerande som upplevde
”unwanted sexual attention (Lee, 1998, inga sidor). Till det kan kopplas att 6 % av doktoranderna
upplever sig särbehandlade på grund av etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet, och man
kan undra hur många av dessa som är kvinnor (se även Mattssons diskussion i denna journal).
Sammanfattningsvis kan alltså aspekter av forskarhandledningen framstå som problematiska,
och det tycks som om kvinnliga doktorander har en hårdare tid inom forskarutbildningen än
manliga doktorander. Upplevelsen av särbehandling och trakasserier är i förhållande till andra
doktorander, lärare, handledare och administrativ personal. Det är oroande att det tycks finnas
strukturer i Sverige som pekar mot att kvinnor ”ska hållas kort”, det är dock inte endast ett
svenskt problem eftersom det tycks existera ”a persistent culture of ‘paternalism and patronizing’
in doctoral education within US English studies departments that has worked to keep out women
and people of colour, particularly from the top levels of the profession” (Lunsford i Grant,
2008, s. 23). Högskoleverket menar att andelen upplevelser är så hög att dessa problematiker
måste tas på allvar. Det är nödvändigt med en uppmärksamhet mot aspekter som dessa, särskilt
om förhållanden i Sverige är likartade med det som Grant och Graham (1999) beskriver att ”for
the most part supervisors have a rosier picture of their supervision practices than their students
do” (s. 77). Det kan vara så att handledare måste göras uppmärksamma på att deras självbild av
handledningssituationen kanske till del är missvisande.
De ovan diskuterade aspekterna har alla med relationer mellan människor att göra, och
relationer mellan människor är något fundamentalt när det gäller kunskapsprocesser (Dewey,
1997; Vygotsky, 1980), men också något som vi alla ständigt är inblandade i. Handledning av
doktorander är en kunskapsprocess som inbegriper en relativt hög grad av interaktion, och
därmed relation, mellan två eller flera människor. Högskoleverket (2008) menar att det är dags att
se över organisationen av handledning, man påpekar också att relationen mellan doktorand och
handledare ”spelar en avgörande roll för hur forskarutbildningen upplevs fungera” (s. 104). Här ska
några aspekter på relationen mellan doktorand och handledare diskuteras med utgångspunkt från
en pedagogisk-didaktisk grund, men också utifrån ett kapitel ur är en lärobok i forskarhandledning
(Handal & Lauvås, 2008, kapitel 5).

Professionell och personlig

Handal och Lauvås (HL) diskuterar förhållningssättet mellan aktörerna handledare och doktorand
utifrån ett dualistiskt perspektiv. De framhåller inledningsvis att det är en skillnad mellan att vara
personlig och saklig som handledare (s. 79). Genom texten återkommer denna distinktion på lite
olika sätt. De skriver om ”privat-professionell”, ”personlig-ämnesinriktad”, ”privat-yrkesmässig”,
men hela tiden med en underliggande ton av att det vetenskapligt-akademiska sättet att förhålla
sig till relationen, (dvs saklig, professionell, ämnesinriktad, yrkesmässig) är ”bättre” än att vara
personlig eller privat. På olika sätt framhåller HL vikten av att ”hålla avstånd” (s. 82), ”att man kan
bli för involverad i studenten” (s. 86), även om man också ger exempel på det positiva i en nära
relation. Ett exempel på det diskrepanta förhållandet till de två sidorna av handledningssituationen
är att HL har en rubrik med titeln ”Riskerna med att bli alltför personlig” (s. 86), men ingen rubrik
som lyder ”Riskerna med att bli alltför professionell”.
Det finns en mängd frågor man kan ställa i förhållande till denna uppställda
begreppsmotsättning. Vad är skillnaden mellan personlig och privat? Var går gränsen mellan dessa
begrepp och när kan man anses ha passerat en sådan gräns? Kan man inte vara personlig och saklig
på samma gång? Är det nödvändigtvis en motsättning mellan att vara privat och professionell
eller yrkesmässig? HL poängterar efter alla dessa motsatser mellan begreppen att ”det räcker
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att konstatera att handledning är ett långvarigt samarbete i en ganska privat (min kursivering)
inramning … gäller båda parter”, och ”så måste det helt enkelt vara” (s. 99). Det vill säga hela denna
dualistiska problematisering kan sägas vara spekulativ då förhållandet i en handledningssituation
är privat av ”naturen”. Så problematiken är då inte om vi ska vara privata eller professionella, utan
snarare handlar det om hur vi ska kunna vara professionella i vår ”privathet”.
Korthagen (2004) understryker att ”although there are some who prefer to make a
clear distinction between these two identities (personal and professional, min anmärkning),
most researchers in this area agree that excessive inconsistencies between one’s personal and
professional identities would in the long run give rise to friction within the individual teacher” (s.
83), och även om citatet behandlar lärare i barn- och ungdomsskolan kan det antas att förhållandet
är i stort detsamma för lärare på universitet och högskolor. Det går att påstå att denna problematik
är ett av pedagogens/handledarens ständiga dilemman, eller en av läraryrkets synkrona aspekter
(Brante, 2009). Det vill säga, en lärare är i varje stund både tjänsteman och privatperson, och
det går inte att undvika, då relationen gäller medmänniskor och dessutom över tid. Det här är
en problematik som till exempel Lipsky (1980) och Hasenfeld (1983) diskuterar på lite olika sätt
och utifrån något olika utgångspunkter. Lipsky kan sägas utgå ifrån objektiva strukturer, som
bland annat har sitt ursprung i styrdokument och resurser. Det är något som ofta upplevs som
hindrande av ”gräsrotsbyråkraten” då konsekvensen tycks bli ständig arbetsstress, höga och delvis
motstridiga mål, begränsade resurser, att man aldrig blir riktigt klar, att saker och ting kan göras
bättre, samt att ju mer engagemang man lägger ner, desto fler uppgifter tycks man få att lösa. De
subjektiva strukturer som Hasenfeld (1983) diskuterar bottnar i att det faktum att det är människor
som är i fokus i läraryrket och därmed kan inte läraren undvika att de egna känslorna blir en
medverkande aspekt. Känslorna tar plats när det gäller att å ena sidan bygga upp närhet och tillit
till eleven. Samtidigt ska läraren å andra sidan ta beslut om resursfördelningar som kan påverka
den enskilda eleven och dessutom sätta betyg på eleven, två verksamheter som kan försämra
möjligheterna att bygga upp tillit och som enligt Hasenfeld (1983) leder till en stark påfrestning
på lärares psykiska hälsa. Det är en problematik som berör yrken som hanterar människor och där
den ena parten/aktören har definitions- och beslutsrätt som utgår ifrån vissa normativt-moraliska
grundantaganden.
En än mer komplicerad fråga är vad som händer med relationen mellan två parter när
parten med beslutsrätt och viss hierarkisk överhöghet väljer att inte ”möta” den andre annat
än på ett opersonligt, instrumentellt och distanserat sätt (som kan vara en felaktig tolkning av
begreppen saklig, professionell och yrkesmässig)? Det kan vara så att handledaren relativt sett
är mindre intresserad av mötet med den handledde, än vad den handledde som den beroende
parten i relationen är. Det vill säga den komplicerade situation som uppträder när aktörer har ett
asymmetriskt beroende och intresse i förhållande till varandra (Womack, 2003). Sådana situationer
kan leda till känslor av underlägsenhet och bristande självkänsla hos den mer beroende parten.
Det är traditionella och normativa föreställningar om hur handledningsrelationer ska se ut som
spelar in. I skolans värld finns liknande strukturer som bland annat manifisteras i utsagor som:
”lärare ska vara hårda men rättvisa”, och ”never smile until Christmas” (Shulman, 1986, s. 11).
Inom akademin genomförs sådant genom ett distanserat förhållningssätt från den ena parten,
åtminstone vid vissa tillfällen.

Handledning och genus

Genderfrågor är en annan aspekt som är viktig i relationen mellan handledare och handledd, där
de uttryck HL använder kan upplevas som patriarkala och ”gammalmodiga”, till exempel när
de uttrycker att handledaren kan framstå som en fadersgestalt för doktoranden (s. 82). Det är

111

gendermässigt generaliserande och därmed problematiskt, eftersom det finns en underliggande
tanke att handledare är män, och det är också ”a fine line between paternalism and sexism” (Lee,
1998, ingen sida). HL fortsätter i samma bana när de menar att ”samtalet mellan handledare
och student ha vissa likheter med en flört” (s. 82), fast här kan det inte uteslutas att HL även
flörtar med sina manliga doktorander. Det lutar dock åt att de diskuterar handledarsituationen
utifrån grundtanken att handledare är män och att doktorander främst är kvinnliga, eftersom de
lite senare framhåller att manliga handledare är mer ”rakt-på-sak”, medan kvinnliga doktorander
vill ”klargöra vissa relationella förhållanden innan de är redo att koncentrera sig” (s. 87). Det
vore intressant att ta del av de erfarenheter som HL bygger på när de yttrar sig på det viset, och
det vore också intressant att veta lite mer exakt vilka relationella förhållanden som de kvinnliga
doktoranderna vill styra upp. HL uppmärksammar att det trots allt finns kvinnliga handledare,
vilka när de handleder unga män lätt faller in i en modersroll i förhållande till doktoranden. De
framhåller vidare, utan referens till någon forskning, att ”det är exempelvis inget ovanligt att en
vuxen kvinnlig handledare som handleder en ung man samtidigt både sugs in i och brottas med
att ta sig ut ur en modersroll till studenten” (s. 97). Påståendet styrks med en illustration som
visar en kvinna som närmast omfamnar en ung man med sina bröst. Det kan naturligtvis vara
så att alla människor styrs av de traditionella patriarkala strukturer som är rådande i samhället,
det vill säga både män och kvinnor, vilket i så fall i än högre grad leder till att frågan är viktig att
uppmärksamma.

Handledarstilar

Mainhard et al. (2009; se även Deuchar, 2008) presenterar fyra olika handledarstilar, dessa är:
”låt-gå” handledaren som inte tar ansvar för situationen och som erbjuder den studerande eget
ansvar och frihet; ”herde” handledaren som ger mycket personligt stöd men som inte har någon
strukturell modell som hen utgår ifrån; den tredje typen kallas för ”anvisaren”, en handledare
som reglerar och anvisar vad som gäller; och slutligen ”kontrakts”-handledaren som förenar
”leadership and helpful friendly behavioral aspects” (s. 363). Handledarrollerna är uppbyggda
utifrån graden av struktur och understöd handledarna ger (Deuchar, 2008). Struktur och understöd
säger mycket om relationen mellan aktörerna i en lärandesituation. De tre första handledartyperna
har sina begränsningar enligt Mainhard et al, medan den fjärde typen av handledare kombinerar
det som utmärker en bra handledare och en bra handledning på ett funktionellt sätt. Med tiden
förändras bland annat de strukturer som är rådande mellan människor, och beträffande den saken
kan även handledningsrelationer förändrats. Det kan finnas flera skäl för sådana förändringar,
till exempel att kraven på doktorander och den tid de har till förfogande har förändrats, men
kanske också att synen på de strukturer som råder har förändrats över tid. Sedan 60-talet har vi
en demokratisk uppluckring av de hierarkiska strukturer som har rått mellan människor och så
även inom akademin, och det bör på något sätt inverka. Är det så att handledare handleder som de
själva blivit handledda, utifrån den pedagogiskt kända devisen ”teachers teach as they are taught”
(Blume, i Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007, s. 586), och inte som de är lärda att handleda.
Det kan verka som att kontraktshandledaren inser att handledaren har ett ”meransvar”
(HL, s. 98) i handledningssituationen. HL diskuterar detta som en ”vidsynthet och tolerans … och
en förståelse för att studenternas beteende och attityder” har ett ursprung (s. 98). Här kan man
finna ett närmande till en vuxen handledare, en som tar ansvar och som inte betraktar den som blir
handledd som någon form av besvärligt figur som ska hållas kort eller på behörigt avstånd. Men
en handledningssituation är en relation mellan två parter och även om den ena besitter en högre
status och högre makt, så kan båda parter agera i situationen (Grant & Graham, 1999). Grant
(2008) diskuterar den herre-slav dynamik som framträder som ”the subject’s desire to compete
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against the other and to win (s. 23), vilket kanske kan vara en illustration till att vilja hålla sin
doktorand på avstånd, att inte bli känslomässigt engagerad eller personlig. För det är väl knappast
doktoranden som vill tävla och vinna? Enligt Denicolo (in Mainhard et al, 2009) är kännetecknen
för goda handledare enligt studerande att de är/uppvisar:
reliable, confidence in the student, encouraging, knowledgeable, informative, and
sharing. Supervisors should have listening skills, encourage argument and debate,
provide continuous feedback and support, be enthusiastic, and show warmth and
understanding (s. 360).
En handledares roll ska fungera som en process för att hjälpa den studerande över tid. En lärare
kan ses som en studerandes tjänare, och en handledare likaså. Lee (2008) illustrerar detta när hon
diskuterar ”concepts of supervision compared with dependence and independence” (s. 277). Varje
doktorand behöver, i högre eller lägre grad, gå från beroende till oberoende via de fem kriterier
för handledning Lee ställer upp: ”functional; enculturation; critical thinking; emancipation; and
developing a quality relationship”. Det kan betraktas som självklart att handledaren ska hjälpa
den studerande i varje fas av dennes utveckling. Vårt mål som handledare är ju inte att fälla
doktoranden utan att hjälpa denne. Den pedagogiska handledaren leder doktoranden vid handen
till den förståelse och kunskap som behövs för forskare, och för att doktoranden ska kunna
genomföra motsvarande processer på egen hand. Det ska inte råda ett konkurrensförhållande
mellan handledare och handledd.

Pedagogik och didaktik

Det finns gemensamma faktorer som är viktiga vid allt lärande, och dessutom ett antal aspekter
som förmodligen är desamma vare sig det gäller lärande för barn eller vuxna. Som lärare behöver
vi ha kunskap och medvetenhet om vad den lärande kan respektive inte kan i förhållande till ett
visst lärandeobjekt, för att kunna hjälpa den lärande att uppfatta, förstå och omfatta det som ska
läras. Lärare (och handledare) behöver minst två kunskaper i förhållande till ett visst lärandeobjekt
för att kunna lära någon annan det som ska läras. Å ena sidan kunskaper om det som ska läras,
så att man som lärare upptäcker vad det är som den som ska lära inte uppfattar eller förstår. Å
andra sidan sådana kunskaper om lärandeobjektet ifråga att man förstår vad som krävs för att den
lärande ska uppfatta och förstå detta något. Det kan låta trivialt, men är det inte. Det innebär att
man som lärare inser att det inte är den lärandes problem om denne inte lär, utan snarare lärarens
som inte givit den lärande möjligheten att tillägna sig lärandeobjektet. I slutändan handlar det om
den ständiga pedagogiska paradoxen, som innebär att lärares arbete går ut på att göra den lärande
självverksam (Uljens, 1998). Efter fyra år av handledning, blir doktoranden självständig forskare
och behöver inte sin handledare längre för att vara verksam. En lärare medverkar i skapandet av
självständiga individer i förhållande till lärandeobjektet. Vilket också är vad Lee (2008) framhåller
genom sin ”independence” (s. 277) nivå. Nordenbo et al. (2008) menar att det är relations- ledaroch ämneskompetens som behövs för att vara en god lärare, att vi ska eftersträva tillit (och tillit
kräver någon form av närhet) i relationen och förhållandet mellan lärare och lärande (Biesta, 2004)
och detta eftersom ”the important things that happen in the schools result from interaction of
personalities” enligt Waller (1976, s. 1).
Idag diskuterar vi ofta lärandesituationen som att det inte är en envägsrelation mellan
lärare och studerande (Grant & Graham, 1999; Handal & Lauvås, 2008), utan som att lärande
uppstår i och genom relationer mellan människor och/eller mellan människor och ting. Det finns
en problematik här som har sin grund i den studerandes tidigare utbildning i skola men även på
universitet. Det är att vi som lärare dels (och delvis riktigt) framställs som de som kan och har
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kunskaper, och dels att lärandeprocessen har skapat den lärande som ”obedient subjects – have
disempowered them to a greater or lesser extent” (Grant & Graham, 1999, s. 79). Om vi vill
att studenterna ska vara ”independent, thoughtful and critical, …, then there must be room for
this in classrooms, even though it is time consuming and unpredictable” (Ibid., s. 84). Det är en
situation som lägger krav på handledaren att vara tillåtande när det gäller diskussioner kring det
handledningsprojekt som är för handen. Om en doktorand ska kunna fungera som självständig,
genomtänkt och kritisk, måste handledaren möta den handleddes funderingar på ett respektfullt
och intresserat sätt. Om ett antal traditionella rådande strukturer är för bestämda och styrande kan
handledningsstrukturen upplevas som en icke-tillåtande miljö, och det torde vara besvärande i ett
vetenskapligt sammanhang.

Temporala funderingar

Det finns en problematik när det gäller lärande som har med tid och utveckling/förändring att
göra. Handledare är nästan alltid äldre än den handledde, och dessa personer är utbildade för
relativt länge sedan av personer som hade sin utbildning och hemvist i tider ännu längre tillbaka.
Om det är så att man undervisar som man själv blivit undervisad, kommer äldre mekanismer och
strukturer att leva kvar, och detta trots att det genomförs inom en struktur där man åtminstone i
teorin eftersträvar en annan utveckling och förändring. De ledande aktörerna kan ha en tendens
att inte vilja förändra, inte för att de är motståndare i sig till vad som är nytt, utan för att vi
som människor har en tendens att fastna i de strukturer som rått under vår utveckling. Mainhart
et al (2009) beskriver på ett likartat sätt att “supervisors behavior not only carries the content
of the words being used, but also has an underlying relationship message” (s. 361-362). Man
kan tänka sig att människor blir rutinmässiga, åtminstone på en handlingsnivå, i återkommande
verksamheter. Mannheim (1952) har utvecklat en generationsteori som beskriver tidens gång
genom de generationer (eller snarare kohorter) som är verksamma genom att:
•

Nya medverkande kommer ständigt in i processen med nya idéer,

•

äldre medverkande försvinner ur processen och med dem erfarenheter,

•

varje generation medverkar endast i en begränsad del av processen,

•

det finns ett nödvändigt och konstant överförande av kulturellt arv,

•

det uppstår ständigt nya generationer.

Det är de unga i samhället som möter ett närvarande samhälles formationer, och som arbetar för
förändring eftersom ungdom är förändringsbärare i sig själva. Motstånd mot förändring straffar
sig ständigt i längden, vilket är hoppfullt i dagens läge.
Som aktörer kommer doktorander alltid att möta det förgivettagna med skepsis, detta
naturligtvis i högre eller lägre grad, beroende på kulturell situation men även på för tillfället
rådande strukturer. De ”nya” kommer alltid in i en struktur som redan har sitt utseende och
sina rådande omständigheter, och de nya kommer utifrån det rådande att skapa och kämpa för
förändringar. Men det finns en tröghet i systemet, som kanske närmast kan återkallas genom den
för oss kända strofen och upplevelsen: Det var bättre förr! Samtidigt kan vi se att fenomen som
uppstår i ett samhällssystem, och som detta system inte gillar eller omfattar (till exempel långt
hår på pojkar i slutet av 60-talet), genom en socialt-kulturell interaktion omvandlas till något som
är oproblematiskt (vi har idag en finansminister med hästsvans och ring i örat, vilket hade varit
fullständigt otänkbart på 60-talet).
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Avslutande diskussion

Avslutningsvis presenteras helt kort två tänkbara vägar för att möjligen underlätta kunskaper om
handledningssituationen, och kanske ge främst handledare en hjälp i tänkandet kring handledning.
Denna beskrivning följs sedan av en normativ definiering av relationen mellan handledare och
handledd. För det första att handledare med jämna mellanrum bör utsättas för diskussioner där
handledares förgivettaganden kring handledarskap problematiseras och ifrågasätts. Å ena sidan
kan man göra detta genom utvärderingar, typ Doktorandspegeln, där handledare kan bli varse att
deras egen syn på vad som sker i processen inte alltid stämmer överens med deras doktoranders
(Grant, 2008; Grant & Graham, 1998; Lee, 1998; Mattsson, 2012). Detta låter sig naturligtvis inte
göras förrän efter avslutad handledning. Å andra sidan kan man göra det via diskussioner mellan
handledare och före detta doktorander kring de processer som är, sådana förekommer med jämna
mellanrum.
För det andra kan man lyfta fram och diskutera de strukturer och mekanismer som tycks
styra den akademiska processen, kanske i linje med Mattssons och Nilssons resonemang kring
makt och våld inom akademin (se denna journal). Det förekommer fortfarande en mängd närmast
medeltida ritualer inom akademin och sådana har eller kan ha betydelser som förmodligen befäster
den hierarkiska ordningen. Det borde vara en väg för att kunna ersätta de hierarkiska, patriarkala
och särskiljande strukturer som lever kvar med andra mer byggda på demokrati och jämställdhet.
När det gäller den explicita relationen mellan parterna i en handledningssituation kan man
säga att den skulle kunna präglas av de tre begreppen tjänare – mästare – vän. Handledningsprocessen
kan ses som en lärandeprocess, det är ingen fundamental skillnad mellan att handleda på en lägre
eller en högre nivå, bortsett från nivån på det innehåll och de problem som dryftas. Som lärare
(handledare) är man den lärandes tjänare (i metaforisk betydelse). En lärandeprocess ägs av den
som lär, det är i dennes intresse processen sätts igång. Läraren ska stödja, hjälpa, leda och vänta
på den som lär, en lärare ska tjäna den lärande utifrån dennes behov, önskningar och erfarenheter.
Samtidigt är läraren också en mästare, för ”all craft is learned at the knee of some master” (i
metaforisk betydelse). Det är lärarens (handledarens) kunskaper, både process- som ämnesmässigt
som ska vara utgångspunkt och som ska berika den lärande. Mästarpositionen ska inte i första hand
ses som en statusposition, utan mer som en ynnest som vilar på de erfarenheter och kunskaper
som mästaren är i åtnjutande av. Det är en ödmjuk position eftersom alla kunskaper i sin tur är
erhållna. Slutligen ska läraren vara en vän, någon som en lärande kan ha tillit till då lärande är
en förändringsprocess som varken är enkel eller okomplicerad (se Nilsson i denna journal). En
”professionell” vän som har den lärandes bästa för ögonen.
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Abstract

This article discusses three major aspects of internationalisation in higher education:
the culture of higher education, the paradigm of communities of practice, and the use
and status of English as the language of teaching and learning. It explores some basic
assumptions behind internationalisation and looks at these in a Swedish context; the article
does not constitute an empirical study. The three aspects of internationalisation discussed
here are presented in relation to a 15-credit course in Intercultural Communication offered
at Kristianstad University. It is through English that students create and take advantage of
the culture of internationalisation as well as the ideas, values and practices that characterise
their group. A successful learning context, as Bowden and Marton demonstrate, is based
on the principle that “[u]nderstanding other ways of seeing things is understanding each
other and understanding each other is a highly efficient way of assisting each other in
understanding things better”. The international classroom is characterised by a variety
of social and academic cultures, different levels of motivation and aptitude, a range
of expectations, a variety of views of what is appropriate behaviour in the classroom,
and different opinions about what constitutes “good” learning and “good” English. An
important goal of higher education is to achieve an understanding of what international
university experience entails for both students and teachers. A pre-requisite for successful
internationalisation is that the intercultural higher education landscape is presented not as
a binary on international and home or self and other but as a complex site of struggle,
tension and conflict. Far from being problematic – as some might assume, this site is
both useful and transformative. The Intercultural Communication course described in this
article is a good example of such a site.
Key words: international students, higher education, successful learning, intercultural
communication, English language
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This article addresses three major aspects of internationalisation in higher education: the culture
of higher education, the paradigm of communities of practice, and the use and status of English
as the language of teaching and learning. These aspects are discussed in relation to a 15-credit
course in Intercultural Communication offered at Kristianstad University. English is the means by
which students create and take advantage of the culture of internationalisation and the practices
which characterise their group. Approximately one quarter of the world’s population speak and/
or write English. Indeed, English is “recognized by more countries as a desirable lingua franca
than any other language” (Crystal, 2000, p.6). As I hope to demonstrate, the kind of English
spoken at college or university has a profound impact on the process of internationalisation, the
quality of learning and the educational results achieved.
R.C. Gardner’s socio-educational model acts as a frame for the following discussion as it takes
into consideration the cultural/symbolic elements of different ethno-linguistic communities.
While the model specifically addresses the situation of the second language learner, it can equally
well be applied to all learning in an international, English-speaking environment. Briefly, the
model incorporates four interrelated aspects of second-language learning: the social and cultural
environment; individual differences among learners; the setting, and learner outcomes (Ellis,
1994).
Students’ beliefs about language and culture are strongly influenced by their social and cultural
environment. According to Gardner, individual learner differences are determined primarily by
motivation and language aptitude. Where motivation is encouraged and language proficiency
integrated with cultural values, beliefs and attitudes, learning can be increased. The strength of
Gardner’s model is that it explains the relationship between setting and proficiency by identifying
a number of intervening variables, including attitudes, motivation and self-confidence.
A successful learning context is based on the principle that “[u]nderstanding other ways of
seeing things is understanding each other and understanding each other is a highly efficient way
of assisting each other in understanding things better” (J. Bowden and F. Marton, 1998, p. 293).
International students bring to the classroom a variety of social and academic cultures, different
levels of motivation and aptitude, a range of expectations, a variety of views of what is appropriate
behaviour in the classroom, and different opinions about what constitutes “good” learning as well
as “good” spoken and written English.
It is important to recognise that language is more than a tool by which knowledge is transmitted;
it is a creator of knowledge. As Barker and Galasiński demonstrate, language not only reflects an
outside reality, it largely “constructs and constitutes” it (Barker and Galasiński, 2001, p. 1). It is the
medium through which our perception of both us and our surrounding world is constructed and
communicated (Barker, 2003). Knowledge is historically constructed and culturally and socially
contextualised in language (Moate, 2010). There is a constant process of negotiation “between
what is own and what is foreign, what is part of one’s identity and what is new and challenging”
(Sercu, 2000, p. 74), leading to the gradual adoption of an “international identity” (Arnett, 2002;
Lamb, 2004; Pavlenko, 2002).

Culture, Internationalisation and Communities of Practice

Culture is “a way of life based on a signifying order . . . that is passed . . . from one generation to
the next” (Danesi and Perron, 1999, p. 23). It implies a relationship. As Norton argues, culture
is “how people understand their relationship to the world, how that relationship is constructed
across time and space, and how people understand their possibilities for the future” (Norton,
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1997, p. 410). In order to function in a culture, one must participate in what Danesi and Perron
describe as “the signifying order of the founding or conquering tribe (or tribes)” (Danesi and
Perron, 1994, p. 24). The educational system constitutes a special kind of culture in which teachers
are the tools of the dominant culture.
Internationalisation is an important aspect of the culture of higher education (Montgomery,
2010). It is a process that has been set in motion by globalisation as national bodies of higher
education reach out to other national institutions in order to reflect new commercial and political
orders. Internationalisation has implications for all academic disciplines (Trouillot, 2003); it has
not only influenced their thinking but also the content and structure of courses and programmes.
The social and cultural context created by the presence of international students has attracted
surprisingly little academic investigation and few studies have been conducted on its nature and
implications (Montgomery, 2010). The function of English in the international classroom is
an extremely important part of this context. Indeed, without a lingua franca, there can be no
internationalisation.
Views of what is incorporated in the term “internationalisation” vary considerably (Knight,
1997; Gunn, 2005; Fok, 2007). Stone, for example, observes that defining internationalisation
is an invitation to “seduction into a quagmire of potentially unsatisfying responses” (Stone,
334). There are few recommended overarching approaches that aim to promote international
perspectives among staff and students (Montgomery, 2010). In addition, there seems to be little
connection between policy and practice. The United Kingdom, where there is a long tradition
of internationalisation, is a case in point. Here, there is only a doubtful link between institutional
internationalisation of the curriculum rhetoric and its impact on actual practice due largely to
the lack of knowledge about how to implement internationalisation. There are, in fact, few
foundations for “valid, recognisable categories of good practice” (Spiro and Henderson, in C.
Montgomery, 2010, p. 132).
The concept of “communities of practice” makes an important contribution to good practice
in higher education. As social groups that share values and activities, these communities exist in
academia as well as in society as a whole. Defined as “groups of people who share a concern, a
set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in
this area by interacting on an ongoing basis” (Wenger, McDermott and Snyder, 2002, p. 4), they
function as an alternative to culture because they do not rely on the factor of nationality. The
international student group form communities of practice “as they develop a particular group
identity that evolves over time as students learn about each other, and share goals and values”
(Montgomery, 2010, p. 18). Montgomery suggests that the notion of community of practice
is a first step towards gaining a new perspective on positive academic and social interaction at
university (Montgomery, 2010) as it helps develop positive peer support, a very important feature
of student learning. As Montgomery demonstrates, the process of social and academic exchange
between students of varying backgrounds and cultures is an essential element of a positive and
profound learning experience (Montgomery, 2010). International students should be viewed as
small diverse groupings rather than as large cultural groups as they are not attached to wide,
stereotypical labels and characteristics (Montgomery, 2010).
Learning is effectively promoted through participation in the social and cultural practices
of a community (Lave and Wenger, 1991); students must move from “legitimate peripheral
participation” to full participation in the social and cultural practices of the community, including
– indeed, even subsuming – the learning of knowledgeable skills (Lave and Wenger, 1991, p. 29).
It is from others that students learn how to be successful learners. This is particularly effective
when students interact with those who have been members of the group for a longer time since
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the latter are able to share a variety of experiences with younger and less experienced members.
Communities of practice create a form of social capital, that is to say, knowledge and experience
based on common values and ideas that are created, promoted and reinforced by co-operation
(Bourdieu, 1986; Coleman, 2000). In academia, this form of knowledge and expertise can replace
the social capital that the international student may have enjoyed in his/her home country and
can indeed have a very positive influence on the learning experience. The practical and academic
aspects of support that communities of practice provide enable international students to function
effectively in their new environment (Montgomery, 2010). Students thus continue to accumulate
social capital through the activities of their social network (Milroy and Gordon, 2003). So much so
in fact that, contrary to popular belief, international students do not necessarily lose out if they do
not collaborate with home students because they enjoy the advantages of a tight and supportive
network of their own (Montgomery, 2010).

Teaching in the International Classroom

Carroll and Ryan’s Teaching International Students. Improving Learning for All (2005) is a highly regarded
handbook for teachers of international students. It explores the challenges presented to both
students and teachers by the multicultural classroom and discusses in detail the function and
implications of using English as the lingua franca. It combines practical advice with pedagogic
theory, and includes such topics as the experience of the international student, the nature of
learning and teacher-student relationships, the development of teaching skills, multicultural group
work, and postgraduate supervision. Course participants are encouraged to reflect on how culture
(social as well as academic) affects motivation and learner outcomes and how English as the
language of instruction influences teaching and learning in the formal context of the classroom.
Carroll and Ryan (2005) argue that teachers have much to learn from international students, the
latter functioning as “canaries in the coalmine” (an expression dating from the time when miners
carried canaries with them when working underground. The canaries were extremely sensitive to
poor air quality). International students point to aspects of our teaching that all students, domestic
as well as international, may regard as a challenge. In so doing, we have an opportunity to change
conditions in the classroom, thereby benefiting all students in higher education.
Caroll and Ryan also draw attention to the importance of self-esteem. The culture shock that
so many students experience when beginning a programme or course in a foreign environment
causes dips in confidence: students tend initially to underestimate the difficulty of adapting to a
new environment, of being taught in a kind of English which may differ from that to which they
are used in the homeland, and of acclimatising themselves to an academic context that adopts
unfamiliar rules and places different and unanticipated expectations on them. They may generally
overrate their level of English. Later, however, they may go to the other extreme, resulting in a
crisis in confidence that may seriously inhibit adaptation and learning.
An additional problem is that traditional language tests such as TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) and IELTS (International English Language Testing System) do not test
students’ knowledge of academic language. This is particularly crucial, of course, in the area of
academic writing. It is important for all students, international as well as home, to discuss the nature
and conventions of this language and how to master its rules. Academic writing is particularly
challenging for the international student due to differences in culture and tradition. Carroll and
Ryan argue that teachers must consider carefully “the role of writing in their classrooms and the
resources student writers bring to the tasks they are set” (Carroll and Ryan, 2005, p. 63). They
point to a widely-held belief that there is a clear definition of “good writing”. This is a highly
complex problem. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron and Monique de Saint, for example,

120

argue that “academic language ... is no one’s mother tongue” (Bourdieu, Passeron and de Saint,
1994, p. 8) as it is a specialised form of academic discourse belonging to a community which in
itself incorporates a number of sub-communities. Each such community has its own special form
of discourse or language – and this is something that must be consciously learned rather than
merely absorbed through osmosis.

Kristianstad University and Intercultural Communication
(15 ECTS)

Three fundamental questions need to be asked in relation to the discourse at Kristianstad University:
What form of discourse prevails? How and what ways does this vary from discipline to discipline?
How do we cope with the challenges of teaching in English when English is not the native
language of the students? I shall discuss these questions in relation to the 15-credit Intercultural
Communication course offered twice a year at Kristianstad University, focusing primarily on my
own contributions, which takes the form of a comparison of the British, American, Canadian and
Australian cultures in terms of values and beliefs (seminar 1), and the writing of Curricula Vitae
from an international perspective (seminar 2). The Intercultural Communication course is taught
in English and attracts students from a wide variety of countries, including Bulgaria, Canada,
China, the Czech Republic, France, Germany, Holland, Korea, Latvia, Poland and Spain. Swedish
students also attend though they are in the minority. The students come from different disciplines:
the humanities, social sciences, natural sciences and business economics.
Intercultural communication MW2113. Europe meets Asia
The first 7.5-credit module comprises three parts: three individual written assignments (1.5
credits), which are discussed in a seminar; individual/small group theory assignments for each
participating lecturer (5 credits), and a discussion of the theory assignments in a seminar (1 credit).
According to the official syllabus, students are expected to acquire the basic perspectives and
concepts of intercultural communication, explore cultural, socio-cultural and psycho-cultural
influences on intercultural communication, identify and interpret intercultural behaviour and styles
in terms of values, social identities, group membership, stereotypes, expectations and attitudes,
and understand intercultural communication in Sweden as well as between Swedes and people
with other cultural and ethnic backgrounds. They should also be able to interpret verbal and nonverbal messages in an English-speaking environment.
In the second part of the course, the students write an intercultural project report based on an
empirical investigation (5.5 credits). Active participation in seminars and the planning and execution
of formal critique of a fellow student’s article account for the remaining 2 credits of the course.
On completion of the course, students are expected to have acquired an elementary knowledge
of perspectives, theories, concepts and empirical research results in intercultural communication,
be able to identify and analyse intercultural problems and propose solutions, have developed
their consciousness and understanding of intercultural patterns and processes, and be able to
reflect critically with the aid of intercultural concepts. They should demonstrate the capacity to
apply a chosen theory or concept in an empirical investigation and write an article that follows
conventional scientific rules and that complies with the criteria of “good” academic English. The
students are expected to demonstrate an ability to discuss critically other course participants´
articles as well as assess and improve their own both in terms of content and language.
In both parts of the course it will be seen that language skills are critical in terms of both
oral interaction and written communication. For the learning experience to be productive, it is
essential that instructions are clear, expressed in “good” English and are understood by students
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sufficiently well that they are able to carry out their assignments to the required standard. In this
way, the expected results will be achieved in terms of knowledge, skills and understanding. It is
essential that international students meet the required standards so that they can transfer their
grades to their home university. This results not only in student and teacher satisfaction but is a
pre-requisite for continued collaboration with the foreign partner university.
The discourse in higher education must be academic and promote the students’ ability to
discuss, compare, analyse and present results in a persuasive and efficient manner. While the
students come from different disciplines with different traditions and varying levels and types of
English, they must quickly adapt to the demands of the Intercultural Communication course. The
situation is extra challenging as the majority of the teachers on the course are non-native speakers
of English and represent different traditions within their various disciplines. It is essential that
the teachers are in agreement on the type of oral and written assignments to be produced, their
organisation and presentation, and last but not least, the standard of English expected, oral as
well as written.
As a native speaker, I have a special responsibility to give guidance in how to structure,
discuss and critique texts. The earlier mentioned comparison of British, American, Canadian
and Australian culture included in Part 1 of the Intercultural Communication course provides an
excellent opportunity to practise discussing and writing in English using an academic style and
tone. The students are given guidance in how to construct a comparative argument, introduced
to phrases of persuasion and provided with guidelines on the special features and qualities of
academic English. Detailed guidelines are also given on style and register (these take the form of
printed handouts). Students discuss the conventions taught in their own country and the degree
of attention paid to the quality and level of the language of formal assignments, written as well as
oral. They are encouraged to work with at least one peer, who should ideally be from a different
country in order to enrich the learning experience. It is the task of the peer to support his/her
partner at all stages, including the choice of material, organisation and structure of the essay, and
the language and style of the finished product. Students follow a formal set of guidelines that
suggest areas of focus and questions to ask.
Writing and different cultures
The formal written article is graded in terms of both content and language. Formal feedback is
provided by the writer. It is clear that many students encounter problems in constructing and
expressing a comparative argument, irrespective of the discipline from which they come. Part of
the problem lies in the traditions and training in the home country. Czech, German and Latvian
students, for example, often have fewer problems. Asian students, on the other hand, have greater
difficulty as their patterns of discourse and writing traditions are very different to those of the
West. China (the main Asian country from which our students are drawn), for example, is a socalled “high context” culture in which inference and implicitness are the source of meaning;
it is the reader’s and not, as in the Western “low-context” culture, the writer’s responsibility to
interpret meaning. In a high-context culture, meaning may be unspoken. Asian writing may be
seen by Westerners to be ambiguous; the message is behind rather than in the language itself. This
contrasts clearly with the West, where meaning is explicit, cause is discussed before effect, and
argument is linear (see, for example, Foucault, 1973; Kaplan, 1996).
Asian students adopt a holistic view when analysing and tend to perceive on the basis of
an overall pattern uniting objects or ideas. Opposites may be part of a larger truth. They tend
to think in terms of both/and rather than the either/or alternative favoured by Western-style
binary thinking. In Europe, a more analytical, separatist view is adopted in which objects or ideas
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are decomposed into parts and common attributes identified (See Bond, 1996). For Chinese
students, the main aim of communication is to create harmonious relationships rather than to
share information. Inductive patterns of communication are used in which the background comes
first, the main point later, and reasons before results. Proof can come from analogy, examples
or indications. In Europe, on the other hand, there is a general consensus that the main point
is stated first, results come before reasons, and proof is provided by explicit sequential links. In
Asia, communication defers to tradition and authority; originality and spontaneity, are of less
significance.
Unlike in Europe, the preferred method of thinking in Asia is deductive and not inductive as
in the West. This is an important difference that has profound implications for how to teach essay
and report writing in the Intercultural Communication course. Deduction involves beginning with
first principles that are taken for granted. It uses a logic that reasons downwards in order to derive
propositions; because these contain no inferences or new information, they must, by definition,
be true. Induction, on the other hand, has as its starting point empirically verifiable facts and/or
statistics. It uses these to reason upwards in order to produce conclusions or theories which are
regarded as tentative since more facts may become available (See Wenzhong and Grove, 1991).
Also, the heavy emphasis on rote learning in Asia, and in China in particular, takes the focus
off penetrating below the surface to discover deeper meanings, broader themes, underlying
assumptions and different argumentative directions (Chan, 1996). Asian students thus require
additional guidance in writing assignments. In terms of oral presentations and class discussions,
they also need extra help as this is not a feature of their educational system and is often regarded
as particularly terrifying by Asian students. They can learn from European students, who have a
valuable function in boosting confidence.
Two Assignments
The first part of the writer’s contribution to the Intercultural Communication course comprises
the above mentioned discussion of values and beliefs in Britain, the USA, Canada and Australia
(part 1). The printed handouts, drawn from journals, the internet and the series known as “The
Xenophobe’s Guide to . . .” (I use the guides to the Americans (Faul, 1999), Aussies (Hunt, 1999),
Canadians (Roster, 2002), English (Miall, 1999), Irish (McNally, 2006), Scottish (Ross, 1999)
and Welsh (Winterson, 1999)) provide insights – humorous as well as serious – into each of
the country’s/continent’s systems of values and beliefs. The students read the handouts before
attending my first session. During the latter, we discuss the differences and similarities in the
various systems of values and beliefs. I try to encourage comparisons as a preparation for the
written assignment. While many students find it easy to identify specific values and beliefs, they
find it more difficult to analyse and compare these. We discuss alternative structures for the
written article. We also consider style and register. It is clear, however, when the written articles are
submitted that not all students have fully understood the task. Detailed feedback to each student is
given in written form, pointing to both the strengths and weaknesses of the student’s article and
suggesting alternative structures and points. Detailed comments are also made on language, style
and register with a view to helping students to improve their command of academic English in
preparation for their main project report in the second part of the course.
The second part of the writer’s contribution to the Intercultural Communication course
comprises a short introduction to writing Curricula Vitae in English (part 1). This is given at the
end of the session on values and beliefs. Students are presented with a British model, which is
briefly discussed in class. They are then invited to use features of the presented model or to find
an alternative one on which to base their own Curriculum Vitae. The latter is brought to class and
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discussed in the second session in small, multinational groups. These discussions highlight the
various traditions in the different countries, providing a forum in which to discuss the implications
of such differences in terms of applying for jobs and presenting oneself in an appropriate way in
different countries. Each group gives a short report to the class in which differences in content,
structure and language in the various Curricula Vitae are highlighted. Each student submits a
revised copy of his/her Curriculum Vitae for assessment. I give detailed feedback as regards
content, structure and language.
In the two assignments discussed above, it will be seen that language, style and register play a
key role. The quality and accuracy of the language of the instructor, who not only gives instructions
but also provides feedback, and of the students, who must be clear and accurate when providing
guidance to their peer(s), are crucial for the outcome of the learning process. Each teacher on
the Intercultural Communication course contributes to a clearer understanding of the nature of
“good” academic English, and to the production of a stronger, more persuasive and accurate final
paper in the second part of the course.

Some pedagogical implications drawn from
the Intercultural Communication course

In all courses where English is the second language of both teachers and students, the former
must consider certain fundamental issues: whether or not, for example, they know what their
assumptions and limitations (epistemological as well as linguistic) are in relation to the special
task of teaching in English in the international classroom; teachers must know about the culture
from which their students come; they must ascertain the students’ knowledge on their arrival
(Laurillard, 2002); they must test if students can interpret correctly the complex discourse of
words, symbols and diagrams, each of which bears a specific meaning that must be interpreted
accurately if the student is to learn what is intended (Laurillard, 2002); teachers must test if
students can make sense of the theoretical in terms of the practical, and vice versa; and they
must highlight the special role of feedback in the international classroom. Each of these issues
must be considered by each individual teacher in the light of his/her knowledge and command
of the English language, the background of the students being taught, and the requirements of
the particular course.
A useful strategy in early assignments is to allow the students to complete these undisturbed
and then ask them to give a retrospective account of how they experienced them in order to assess
their knowledge, assumptions, fears and expectations (Laurillard, 2002). Close attention should be
paid to the language of assignments in order to identify problems in understanding and expressing
oneself. Is it, for example, necessary to provide some extra sessions in grammar, punctuation and
paragraph construction? Answers to early assignments where students are given a free rein will
also indicate problems with organisation of material and referencing.
Teachers must become acquainted with the content of the student’s learning experience,
including conceptions of the topic, representational skills and epistemological development. This
is particularly crucial with international students from different disciplines because traditions vary
enormously. Mathemagenic activities should be provided that enable students to apprehend the
structure of academic discourse, interpret forms of representation, act on descriptions of the
world, use feedback and reflect on the goal-action-feedback cycle (Laurillard, 2002; the philosophy
behind and examples of mathemagenic activities can be found at http://www.aect.org/edtech/
ed1/30/30-01.html).
Teachers need to check their knowledge of English by attending courses in teaching in English
(a 7.5-credit course in “Teaching in English” is offered regularly at Kristianstad University, for
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example). It is necessary to practise English outside the classroom, and, where possible, with a
native speaker. Practice in giving instructions in English is useful, enabling colleagues to take on
the role of students and assess the clarity and effectiveness of their instructions.
It is also important to discuss how, when and in what detail one should correct students’
English, oral as well as written. When, for example, does consistent correction become an obstacle
rather than an aid to learning? Basic technical aids such as the Boilerplate (Mattisson & SchampBjerede, 2012) for example, are available and can be adapted to the particular characteristics and
needs of the actual discipline.
Where possible, teachers need to read extensively in English and particularly within their
field, noting specialist terminology as well as the style and register adopted in various forms of
publications. Students, particularly at the higher levels, should be encouraged to do the same,
taking note of standard and/or useful phrases/expressions. These can usefully be brought to class
and shared with the other students. This has the additional benefit of providing extra practice in
oral English. Teachers should also read articles or chapters in books on internationalisation and
its consequences (see, for example, Airey (2003), Carlsson (2009), Engelke (2008), Nilsson (2003)
and Wihlborg (2009)) as a basis for continued reflection on their own practices and expectations.
Conclusion
The culture of higher education, the paradigm of communities of practice, and the use and status
of English as the language of teaching and learning in the international classroom are crucial
factors in today’s increasingly international system of higher education. English is not merely a
tool but a creator and supporter of knowledge. Only now are we beginning to consider the impact
of international students in our university classrooms and the role of English as the language of
teaching and learning. As Catherine Montgomery notes, “while there is a developing awareness of
the approaches that might promote intercultural skills and competences, this idea is still associated
solely with themes of internationalization and there has been little or no attempt to link current
and innovative approaches to teaching, learning and assessment in general across universities with
the principles inherent in moves to internationalize the curriculum” (Montgomery, 2010, p. 132).
How we internationalise our universities requires careful planning and the investment of
considerable resources in both teacher training and expertise and in student interaction. As
N. Harrison demonstrates, “internationalized university experiences cannot be easily met by
simply increasing casual exposure between home and international students” (Harrison, 2007).
Montgomery adds that “tasks and activities that require students to engage in intercultural
interaction should have meaning and authenticity in the students’ personal and academic contexts”
(Montgomery, 2010, p. 132).
If we are to move towards an understanding of what an international university experience
entails for both students and teachers, the intercultural Higher Education landscape should be
presented not as a binary on international and home or self and other but as a complex site of
struggle, tension and conflict (Pierce, 2003). This site should not be seen as problematic but
as useful and transformative (Savin-Baden, 2008). The Intercultural Communication course
described above is one such site; there are many others. It is a successful learning context based on
the earlier quoted principle established by Bowden and Marton, i.e. if we understand other ways
of seeing things, we understand each other; in this way, we can help to understand one another
better (J. Bowden and F. Marton, 1998). Differences in traditions and experience should be seen
as positive; they are not only the basis of new educational and cultural insights but a catalyst for
mutual understanding between nations.
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