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Förord
Att processa fram en avhandling är ett komplext och utdraget arbete som
från mitt doktorandperspektiv haft likheter med både grossesser och dueller.
Precis som under mina graviditeter har jag känt förväntan, illamående, oro,
utmattning och eufori under min tid som doktorand. Liknelsen med en duell
är ett försök att beskriva hur jag mentalt fäktats med svårlösta ”vetenskapliga” problem för att komma vidare i mitt arbete. De gånger jag (enligt egen
uppfattning) gått som segrare ur matchen har jag upplevt själslig tillfredställelse, innan jag slängt mig in i nästa krävande närkamp. Barnens första påtagliga levnadstecken i form av fjäderlätta rörelser i min livmoder förbytte
illamående och oro mot förväntan. På samma sätt har oron för att avhandlingsarbetet skulle stanna vid en ofullbordad ambition bytts mot tillförsikt
och välbefinnande när den ostrukturerade textmassan äntligen började få ett
sammanhang; en röd tråd kunde anas. Även om både förlossningar och dueller kan genomföras utan professionell hjälp hade denna avhandlings nedkomst varit omöjlig och tillfredsställelsen från mina mentala närkamper obefintlig utan stöd från ”barnmorskor och sekundanter”.
Innan jag tackar identifierbara personer vill jag rikta ett varmt och innerligt
tack till studenter och lärare på juridiska institutionen som gjort denna avhandling möjlig. Utan era insatser hade denna avhandling inte sett dagen ljus.
De personer som jag både kan och vill namnge samt uppriktigt tacka är
mina handledare Christina Gustafsson och Gunilla Härnsten. Gunilla har jag
haft nöjet att ha som handledare sedan jag påbörjade arbetet med min magisteruppsats, Christina tillträdde ett par år efter jag antagits till forskarutbildningen. Gunillas handledarskap har sedan starten präglats av engagemang,
nyfikenhet, diskussioner, klokskap och värme. Det var Gunillas förhållningssätt och arbetsglädje som lockade in mig i forskningen. Christina har uthålligt och engagerat lagt ner tid och tålamod på att hjälpa mig anpassa mitt
skrivspråk till en begriplig form samt med stringens ifrågasatt mina funderingar utifrån en pedagogisk kontext. Vid våra handledningsträffar har ni
både kompletterat varandra och ”tyckt lika”, er gemensamma insats har varit
oumbärlig för mig. Hjärtligt tack till er båda! Tack även Lars Holmstrand
som i avhandlingens sista hetsiga fas hjälpt mig med referenser och English
summary. Utan dina råd och kunskaper, skriftliga som muntliga hade slutrakan upplevts som en oändlig uppförsbacke. Tack Gunilla Roos som tog dig
tid att hjälpa mig över mållinjen.
Jag vill även tacka Vetenskapsrådet för finansiering av projektet ”Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning” som bidrog till min
doktorandlön de första åren. Ett tack även till Mona Eliasson som inledningsvis var min inspiratör, lärare och handledare innan du fortsatte till professuren vid högskolan i Gävle.
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Att få sina nerskrivna tankegångar granskade och ifrågasatta av andra än
handledarna har varit utvecklande och tankeväckande. Jag vill tacka Fredrik
Bondestam som i ett tidigt stadium av mitt avhandlingsarbete ställde kritiska
frågor och diskuterade genomförandet av min empiriska studie. Christina
Segerholm gav sitt bidrag genom att visa på möjliga vägar för fortsatt arbete
och förhållningssätt som tillförde avhandlingen andra dimensioner. Ni har
båda bidragit och hjälpt mig vidare.
Även om avhandlingsarbete till stora delar är ett ensamarbete har diskussioner med inslag av humor, tolerans, nyfikenhet och skärpa tillsammans
med forskarkollegor tillfört mig nya tankar och perspektiv. Jag vill alltså
tacka alla deltagare i forskargruppen och nätverket Forskning och utbildning
för LIvslång Nyfikenhet (FLIN).
Alla arbetskamrater på Pedagogiska institutionen har bidragit till en trevlig tillvaro samt stöttat och uppmuntrat mig på sitt sätt; administratörer, bibliotekarier, doktorandkolleger, lokalvårdare, lärare och studenter. Fikapauserna, djupt nersjunken i peddans generöst tilltagna soffa, har varit lättsamma och välbehövliga andhämtningspauser. Ett stort tack vill jag också rikta
till de fackliga förtroendemän och kvinnor vid Saco-rådet samt anställda på
SULF som varit ett stöd under min doktorandtid. Som facklig representant i
kommittén för social och etnisk mångfald vid Uppsala universitet har jag
deltagit i många inspirerande och insiktsfulla diskussioner vid våra sammanträden. De har gett mitt arbete nya infallsvinklar och förtydligat betydelsen
av mångfald i högskolan. Tack.
Inom den privata sfären har jag många att tacka för glada tillrop, uppmuntran och tilltro till min förmåga. Jag vill tacka min bror Markus och min
syster Maria, som alltid stöttat mig i vått och torrt, fortsätt med det. Jag ser
fram emot att äntligen få komma till Tattarbacken; bada bastu och sitta på
verandan med en ölburk i handen och lösa världsproblemen. Jag hade gärna
delat den glädje jag idag känner med vår storasyster Tove, som tyvärr lämnat
oss för tidigt. Tack också alla fantastiska syskonbarn som alltid bara ”finns”
när vi behöver varandra: Peik, Johanna, Taru, Maja, Ania, Bubben, Ian,
Max, Jorunn, Alva, Tom, Hannes och Måns. Jag vill också tacka alla på
Björnhammar som generöst tagit emot mig och Olga samt låtit mig svettas i
både bastun och vid tangentbordet.
Min doktorandtillvaro har förgyllts av gastronomiska upplevelser, goda viner,
uppmuntran och djuplodande diskussioner samt på slutrakan oersättlig hjälp
med English summary. Tack Martin! Ett stillsittande arbete kräver motion och
sällskap av en fåordig men ack så tillgiven vän. Tack Olga för trofast sällskap
till matte. Sista tacket går till mina älskade ungar: Hassan och Leila. När jag
deppat och tillvaron känts tung har ni trott på min kapacitet och envishet.
Uppsala, mars 2009
Thérèse Hartman
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1. Inledning

I mars 2003 satt jag och bläddrade i Uppsala universitets personaltidning
”Universen”. Min blick fastnade på ett debattinlägg med rubriken ”Oklara
regler för mångfald” (Nr 3/03). Som facklig representant i Uppsala universitets kommitté för social- och etnisk mångfald och tidigare anställd inom
jämställdhetsfunktionen fångade rubriken mitt intresse. Inlägget handlade
om juridiska institutionens1 beslut att avsätta tio procent av sina utbildningsplatser till studenter med utrikes födda föräldrar. Det framgick av texten att
insändarskribenten är upprörd över beslutet, men även antalet utropstecken
och frågetecken gav mig en känsla av att insändaren skrivits i affekt. Två
meningar avslutades med både utropstecken och frågetecken (!?) och därutöver fanns ett antal utropstecken för att förstärka indignationen över det beslut som tagits. Insändarförfattaren inleder med att konstatera att tio procent
av utbildningsplatserna till juristprogrammet ”avsätts för att öka den s.k.
mångfalden” samt att andra kriterier än betyg och resultatet från högskoleprovet kommer att tillämpas:
Tydligt är att andra kriterier än goda betyg eller visad förmåga på högskoleprovet ska gälla. Nålsögat enligt den nya ordningen är att sökandens båda
föräldrar är födda utomlands!? (Universen, Nr 3/03)

Därefter påpekar skribenten att diskrimineringsombudsmannen påtalat att
förfarandet är diskriminerande då alla studenter enligt lagen ska behandlas
lika, men trots ombudsmannens påpekan har (dåvarande) prorektor uttalat
sig i Upsala Nya Tidning (UNT) och medgett att rättsläget är oklart. Insändarförfattaren anser inte att universitetet ska ägna sig åt dylik verksamhet
utan åt det som är universitetets främsta uppgift:
Universitetets främsta uppgift är dock att bedriva forskning och akademisk
undervisning och inte delta i jippoverksamhet som denna. (Universen, 3/03)

Som slutkläm undrar upphovsmannen till insändaren vilka signaler ”denna
ordning” sänder till studenterna och invandrare som arbetar hårt för att lära
sig svenska:

1

I insändaren används begreppet Juridicum för juridiska institutionen
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Vad för slags signaler sänder denna ordning ut till studenterna och särskilt
alla de invandrare som sliter ”blod” för att lära sig svenska språket, som är juristernas främsta verktyg!? Vet hut ni trendnissar! (Universen, 3/03)

Efter att ha läst igenom insändaren en gång till väcktes många funderingar
hos mig: Varför väcker kvotering så starka känslor? Vilket samhällsansvar
har högskolan för att motverka snedrekrytering? Är det enbart ”trendnissar”
som verkar för ökad mångfald? Varför står det ”den s.k. mångfalden” i insändaren? Är en seriös åtgärd för ökad etnisk mångfald en typ av ”jippoverksamhet”? Vilket mottagande kommer dessa studenter som blir antagna
inom denna nya kvot att få? Är insändaren representativ för vad lärarna på
juridiska institutionen tycker? Hur reagerar reguljärt antagna studenter? Sliter ungdomar med utrikes födda föräldrar ”blod” för att lära sig svenska?
Påverkas undervisningen av att mångfalden ökar? Osv. Insändaren väckte
min nyfikenhet och ledde mig in på det spår som skulle komma att bli mitt
avhandlingsämne. För att få svar på mina frågor har jag intervjuat studenter
och lärare på juridiska institutionen.

Bakgrund
Även min egen erfarenhet som anställd vid Uppsala universitet har bidragit
till mitt ämnesval. Utöver mina fyra år som grundstudent har jag varit anställd vid Uppsala universitet inom olika befattningar: administratör, facklig
ombudsman, biträdande jämställdhetshandläggare, projektanställd och doktorand. Variationen på anställningar har gett mig olika perspektiv på universitetet och den akademiska världen. Det samlade intrycket av över 20 års
erfarenhet är, enkelt uttryckt, att vissa passar in och tillåts ”växa” och därmed inneha betydelsefulla poster, medan andra trots idogt arbete och goda
meriter anses obekväma och sorteras ut enligt dolda, men raffinerade sorteringsmekanismer. När jag arbetade inom jämställdhetsfunktionen användes
ofta begreppet grindvakt. Med begreppet avses personer som medvetet, men
likväl omedvetet, fungerade som just en grindvakt för att hindra ickeönskvärda från att släppas in i olika sammanhang och rubba rådande ordning
och maktbalans. Grindvakter kan ha både positivt och negativt inflytande
och som akademiska ledare kan grindvakter antingen stänga eller öppna
karriärvägar (Husu, 2005). Det går inte alltid att förutse vilka som får ingå
och vilka som sorteras ut; förmodligen är det avhängigt av vem eller vilka
som har makt och beroende på sammanhanget. Universitetet är inte en homogen miljö, utan olika institutioner och discipliner skapar sina egna normer, värderingar och makthierarkier. Billy Ehn (2004) använder sig inte av
begreppet grindvakt men beskriver på sitt eget sätt akademin och den anpassning som krävs.
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Universitetshierarkin kräver en grad av anpassning, som lätt kan utvecklas till
ett hot mot självständigt tänkande. För att vinna framgång måste man behärska även de outtalade koderna inom ämnet och på institutionen. I den konkurrens som råder blir individer med avvikande bakgrund eller beteende lätt förfördelade. Institutionernas lokalpatriotism upprätthålls genom sträng kontroll
av nykomlingar och uteslutning av ”illegala immigranter” (Ehn, 2004, s.
144).

Citatet av Ehn är kanske en något tillspetsad beskrivning, men sätter ändå
ord på något svårfångat och subtilt, och för en del påtagligt, i högskolans
arbetsmiljö.
Lina Carls (2004) gör i sin avhandling en omfattande analys av genusdiskursen mellan 1930 och 1970 vid universiteten i Lund och Uppsala. Kvinnorna sågs inte som ett välkommet tillskott av intellektuella utan som en
kvantitet utan någon kvalitet. Av avhandlingen framgår att man inom akademin diskuterade uppfattningen att det ökade antalet kvinnliga studenter
ledde till att kvaliteten sjönk vid universiteten. Carls fastställer att hon i sin
undersökning aldrig stött på uppfattningen att männen skulle ha haft en kvalitetssänkande effekt trots att de var i majoritet bland studenterna. För att
underlätta männens möjligheter att påbörja universitetsstudier infördes på
40-talet en meritberäkning för manliga studenter som genomfört värnplikten.
Meritberäkningen innebar att om en man och en kvinna var lika meriterade
antogs mannen till utbildningen, om han genomfört sin värnplikt. Carls konstaterar: ”Systemet kallades för värnpliktspoäng och var en form av könskvotering för män” (s. 148). Kvinnor som förlorat ett år pga. att de fått barn
och tvingats göra uppehåll i sina studier fick inte möjlighet till samma positiva särbehandling (a.a.). Kvinnor motararbetades och förtalades när de var
nykomlingar vid akademin och ville bli en del av vetenskapssamhället.
Kvinnor som under 1960- och 70- talen sökte sig till manliga yrken som
brevbärare, spårvagnsförare etcetera stötte också på motstånd och förtal pga.
sitt kön. En fråga som då dyker upp är: Vad är det som är så unikt med akademin? En påtaglig faktor är den konkurrens och granskning som åtminstone
den akademiska personalen är utsatt för (Bourdieu, 1996). Konkurrens kan
sporra till bättre prestationer men även ge upphov till ärelystnad, prestationsångest och rädsla för exkludering. Parallellt med denna konkurrens och utsatthet finns kreativitet, glädje och nyfikenhet som starka drivkrafter. Ehn &
Löfgren påtalar paradoxerna ”tradition och innovation”, ”konkurrens och
samarbete” och brytningen mellan ”frimodighet och ängslan” inom högskolevärlden (Ehn & Löfgren, 2004, s. 11, s. 47).
Min hittills oartikulerade känsla och erfarenhet av att alla inte passar in,
som Ehn tydliggör för mig, har haft betydelse för att jag valt att skriva om
högskolan. Men även insändaren som jag inledde detta avsnitt med väckte
mitt intresse för motsägelsen ”tradition och innovation”. Det vill säga hur ett
seriöst initiativ att påverka den etniska mångfalden blir bemött av en ”traditionstyngd insändarskribent” som en ”jippoverksamhet” iscensatt av ”trend15

nissar”. Det är med andra ord en högst ovetenskaplig men erfarenhetsbaserad
känsla som inledningsvis varit vägledande. Statsmakten vill forma högskolan
genom regelverk och styrdokument, samtidigt som ”outtalade koder” (Ehn,
2004, s. 144) påverkar vilka som inkluderas och exkluderas och således har
makten att påverka högskolan.
Min vetenskapliga ingång i detta avhandlingsarbete har varit genom
forskningsprojektet ”Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning”2. Projektdeltagarna bestod av en grupp högskolelärare som på många
sätt var medvetna om högskolans funktion. Syftet med vår forskning var att
synliggöra vilken kunskapssyn och vilka maktförhållanden som styr dagens
verksamheter inom högskolan och hur dessa kan förstås i de konkreta sammanhangen. Projektdeltagarnas gemensamma intresse var att förstå, synliggöra och problematisera frågor som kunskap, kön, klass och etnicitet inom
högskoleutbildning (Härnsten & Wingård, 2007). Högskolans expansion har
inneburit nya krav på internationalisering, informationsteknologi och decentralisering. De förändringar i demokratiserande riktning som därmed äger
rum ställer krav på en kritisk forskning om högre utbildning. Avsikten med
projektet var att bidra med kritisk forskning om högskolan för att öka förståelsen för innebörden av en mer demokratiskt inriktad undervisning i högskolan. För att en politisk styrning i enlighet med reformernas ambitioner ska
kunna få genomslagskraft krävs underlag från forskning som utmärks av
djup i analys och kritisk granskning, vilket var en av projektets utgångspunkter och ambitioner (a.a.). Projektet syftade till att belysa möjligheter och
hinder, på individ-, kontext- och strukturnivå, för att minska diskrepansen
mellan de demokratiska visionerna för utbildning och de rådande praktikerna.
Problemet med social och etnisk snedrekrytering till högskolan hade särskilt uppmärksammats i propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15). Anledningen till att juridiska institutionen hade tagit initiativet
till att anta studenter med utrikes födda föräldrar inom en särskild kvot var
för att andelen studenter med utrikes födda föräldrar endast var nio procent
på programmet (Uppsala universitet, 2003). Innan jag redogör för budskapet
i propositionen presenterar jag bakgrundsinformation som relaterar till propositionen.

Social och etnisk snedrekrytering
Olika förändringar i antagningsreglerna till högskolan har genom åren genomförts för att ändra och påverka social snedrekrytering till högskolan.
Med social snedrekrytering menas att studenter från vissa sociala ursprung
oftare än andra når högre utbildningsnivåer (Erikson & Jonsson, 1993). Men
2

Finansierat av Vetenskapsrådet.
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enligt utredarna Robert Erikson och Jan O. Jonsson (a.a.) är den sociala
snedrekryteringen en utdragen och svårbemästrad historia. Även om utfallet
av olika antagningsreformer inte har gett önskat resultat, dvs. sambandet
mellan social bakgrund och utbildning kvarstår, har den sociala snedrekryteringen ändå minskat. Högre utbildning har under 1900-talet utvecklats från
ett privilegium för eliten (”elite”) till ”mass higher education” och närmar
sig ”universal access” i Sverige (Trow, 1974). Enligt Martin Trow går
gränsdragningen mellan ”elite” och ”mass” när fler än 15 procent av en
årskull påbörjar högre utbildning. När andelen överstiger 50 procent kallar
han det för ”universal access”. Regeringens målsättning har tidigare varit att
minst 50 procent av en ungdomskull ska ha börjat studera på högskolan vid
25 års ålder (Prop. (1999/2000:1, Prop. 2001/02:15, Prop. 2004/05:162).
Läsåret 2001/02 var övergångsfrekvensen till högskolan 46 procent i Sverige
dvs. 46 procent av ungdomarna i åldersspannet 19 till 25 år hade påbörjat
högre studier (HSV, 2003).
Trots den relativt sätt höga andelen som böjar studera på högskolenivå är
studenter med arbetarbakgrund underrepresenterade. Andelen nybörjarstudenter med arbetarbakgrund ökade från 20 procent läsåret 1993/94 till 26
procent läsåret 2001/02 (HSV, 2003). Under samma period har andelen nybörjarstudenter från högre tjänstemannahem minskat från 33 till 25 procent.
Antalsmässigt innebär siffrorna att nybörjarstudenter från högre tjänstemannahem har varit konstant, 16 000 – 17 000 per år, medan antalet från arbetarhem har ökat från cirka 10 000 till 14 000. Översatt till andelen av ungdomar ur olika sociala skikt har 69 procent av ungdomar från högre tjänstemannahem påbörjat studier före 25 års ålder, motsvarande siffra för ungdomar från arbetarhem är 26 procent. Sett till utbildningsprogram och
universitet/högskola är snedfördelningen ännu större. Exempelvis utgör andelen med arbetarbakgrund 40 procent på utbildningen mot social omsorgsexamen, medan studenter med arbetarbakgrund på arkitektutbildningen var 8
procent (a.a.). Äldre etablerade universitet och fackhögskolor har större andel studenter från högre tjänstemannahem än nya universitet och högskolor.
Enligt Högskoleverkets statistik (2003) motsvarade andelen studenter
med utländsk bakgrund, 15 procent, andelen i befolkningen (läsåret
2001/02). Men enligt ”Den öppna högskolan” (Prop. 2001/02:15) finns en
etnisk snedrekrytering i högskolan. Elever med svenskfödda föräldrar har en
högre övergångsfrekvens till högskolan än elever med utländsk bakgrund,
särskilt då någon av föräldrarna har eftergymnasial utbildning (a.a.). Inom
gruppen studenter med utländsk bakgrund finns stora skillnader avseende
ursprungsland och påbörjade studier på högskolenivå. Sambandet mellan
föräldrarnas utbildning och yrke och övergång till högskolan är dock starkare än sambandet mellan föräldrarnas ursprungsland och övergång till högskolan (a.a., Erikson & Jonsson, 1993).
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Val och urval
Lillemor Kim (1998) konstaterar i sin avhandling:
Nästan oavsett hur ett centralreglerat antagningssystem är utformat har gynnade samhällsskikt störst möjligheter anpassa sig. Det visar bl.a. försöken att
använda arbetslivserfarenhet och föreningsmeriter som urvalsgrund. Vill man
bryta existerande mönster återstår möjligheten att ändra reglerna med jämna
mellanrum. Det måste dock vägas mot önskan att ge tydliga och stabila signaler till dem som vill meritera sig för högre studier (Kim, 1998, s. 239).

Föreningsmeriter och arbetslivsmeriter som infördes som urvalsgrund för att
påverka social snedfördelning hade med andra ord inte nämnvärd inverkan
på studerandegruppens sociala sammansättning vid högskolan. Enligt Kim
(1998) når inte icke traditionella grupper inträde på högskolan förrän övriga
grupper nått en ”viss mättnadsnivå” (s. 230). Med detta menas att beroende
på vilken social klass en individ tillhör varierar avståndet till högre utbildning. Avståndet krymper om fler ur den egna samhällsklassen påbörjar högre
studier. Samspelet mellan individ och antagningssystem visar att elevers
anpassning till rådande antagningssystem sker i gymnasiet och ger upphov
till taktiska val. Kim föreslår istället ett antagningssystem som tar fasta på
”de positiva drivkrafterna”, vilket innebär att man ger meritvärde till de mest
relevanta och bästa förkunskaperna och den starkaste motivationen för de
avsedda studierna (1998, s. 239). Antagningssystemet borde med andra ord
riktas mot de kommande studierna, istället för att utgöra en belöning för
anpassningsförmåga och tidigare studieprestationer. Vid antagning genom
”alternativa prov” har de sökande en möjlighet att visa upp sig och sin
fallenhet för en viss utbildning. Vid antagning till läkarutbildningen vid Linköpings universitet har ”alternativa prov” tillämpats, det vill säga olika urvalskriterier kombinerat med intervju. Utvärderingar av urvalsmetoden visar
att studenter antagna genom denna metod stannar kvar i utbildningen och
klarar studierna bra. De flesta av de antagna genom denna metod hade inte
antagits i en reguljär antagning (Kim, 1998). Även Marianne Kjaeldgaard
(2005) framhåller att betyg som enda urvalskriterium är förlegat. Utvärdering av studenternas prestationer vid tandläkarutbildning vid Karolinska
institutet visar att de som antagits via alternativa metoder (bl.a. uppsats och
intervju) klarade studierna lika bra som dem som antagits reguljärt (a.a.).
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Propositionen Den öppna högskolan och den statliga
utredningen Mångfald i högskolan
Den demokratiska visionen som uttrycks i propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop. 2001/02:15) är att alla ska känna sig välkomna till högskolan
oavsett bakgrund; högskolan välkomnar alla lika.
Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som
finns i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan, både när
det gäller studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen mot
omvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och
vidgas till nya grupper. (Prop. 2001/02:15, s. 18)

Högskoleutbildningens betydelse i strävan mot ett jämlikare samhälle har
lyfts fram i både statliga utredningar och propositioner (bl.a. Erikson &
Jonsson, 1993, SOU 2000:47, Prop. 2001/02:15). Högskolan tillskrivs rollen
som ”en kraft för social förändring” (t.ex. Prop. 2001/02:15, s. 18). För att
uppnå ”en social förändring” med hjälp av högskoleutbildning tillskrivs social snedrekrytering en central betydelse. Önskan från politikerhåll att påverka den sociala snedrekryteringen till högskolan har länge stått på utbildningspolitikernas agenda (Erikson & Jonsson, 1993). Det nya med propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop. 2001/02:15) var att den resulterade i
en ändring i högskolelagen (1 kap, 5 §, tredje stycket) avseende högskolans
rekrytering av studenter:
Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (SFS 2001:1263).

Med en breddad rekrytering avsågs som nämnts, inte enbart social snedrekrytering utan ”alla” ska känna sig välkomna (se tidigare citat angående
betydelsen av ”alla”). Syftet som anges i propositionen, med den breddade
rekryteringen, är att den ska vara till nytta för både den enskilde och för
samhället. Genom att fler individer med olika bakgrund har högre utbildning
ökar jämlikheten mellan olika grupper och för den enskilde innebär högre
utbildning större delaktighet i samhällslivet (Prop. 2001/02:15).
När jag skrev min D-uppsats (Hartman, 2002) både inspirerades, påverkades och förundrades jag över innehållet i propositionen. Frågor som jag
funderade över då jag skrev min magisteruppsats var: Rekryteringen är bara
ett första steg, vad händer med studenterna i högskolan? Min magisteruppsats gav inte svar på min fråga men har levt kvar i mina tankar. Jag är fortfarande nyfiken på ”vad som händer” i högskolan när mångfalden bland studenterna ökar, men även i vilken mån mångfalden ökar i högskolorna. Enligt
”Den öppna högskolan” höjs utbildningens kvalitet när mångfalden ökar:
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En breddad rekrytering, ökad mångfald och mer blandade studentgrupper
ökar utbildningens kvalitet. I en grupp där studenterna har skiftande bakgrund berikas utbildningen av att olika erfarenheter, perspektiv och uppfattningar bryts mot varandra. En konstruktiv diskussion berikas av skillnader.
Utveckling av ett kritiskt tänkande på vetenskaplig grund är centrala delar i
en högskoleutbildning. Utbildning i en heterogen grupp kan kräva en större
ansträngning men är en allt mer nödvändig förutsättning för att uppnå hög
kvalitet. (Prop. 2001/02:15, s. 19)

För att möta de nya kraven som ställs när studentgruppen har en mer blandad
bakgrund än tidigare ”krävs”, enligt propositionen, en förnyelse av pedagogiken i högskolan (Prop. 2001/02:15, s. 25). Regeringen föreslår att alla högskolor och universitet utvecklar och erbjuder utbildning i högskolepedagogik
för kompetensutveckling av lärare och annan undervisande personal. Med
höjd kvalitet menas inte enbart att undervisningen har ett vetenskapligt innehåll, utan att ”kursinnehållet stannar kvar i studenternas medvetande under
en längre tid” (SOU 2000:47, s. 100). Vidare framhålls i utredningen att
undervisningen ska organiseras så att ”studenterna lär sig bli aktiva konstruktörer snarare än passiva konsumenter, av kunskap” (a.a., s. 100), vilket
enligt utredningen är viktigt för att uppnå ”mångfald i undervisningen”. Förutsättningen för att perspektivmångfalden ska vara kvalitetshöjande är att
”olika röster kommer till tals, att många perspektiv finns och kan samspela
och brytas mot varandra” (a.a., s 107). För att organisera undervisningen så
att studenterna anammar ett kritiskt tänkande och mångfalden tillvaratas
föreslås följande: 1. Det som tas för givet ifrågasätts och prövas med hjälp
av vetenskapligt resonerande. 2. Studenterna lär sig en attityd till kunskap
där kunskap söks och framställs för sin egen skull. 3. Studenterna hjälps att
bli aktiva subjekt i kunskapssökande. 4. Undervisningen ska inte handla om
vad man ska eller bör tänka, utan om hur man resonerar inom ramen för en
vetenskaplig disciplin (Webster, 1997).
Den demokratiska visionen som beskrivs i ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15), men även den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan”
(SOU 2000:47) ingår som en fond i mitt avhandlingsarbete.

Alternativt urval vid juridiska institutionen vid Uppsala
universitet
En av de åtgärder som föreslås i utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU
2000:47) för att öka mångfalden bland studenter är:
Flexiblare urvalsregler kombinerat med aktiva rekryteringsinsatser för social
och etnisk mångfald (SOU 2000:47, s. 15).
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Förslaget utmynnade i en ändring i högskoleförordningen (7 kap, 16 c §)
som gav enskilda högskolor möjlighet att bestämma om alternativa urvalsgrunder (alternativt urval) för nybörjare motsvarande högst 10 procent av
platserna.
16 c § En högskola får bestämma om urvalsgrunder för nybörjare i högskolan
enligt 10 § fjärde stycket beträffande högst tio procent av platserna. (SFS
2002:761)

Alternativt urval är ett avsteg från ”allmänna bestämmelser om urval” (Högskoleförordningen 7 kap., 10 §). Med ”allmänna bestämmelser om urval”
avses följande urvalsgrunder: betyg, högskoleprov, andra särskilda prov,
tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och särskilda skäl3. Vid tillämpning
av alternativt urval har en högskola möjlighet bestämma om urvalsgrunder
för högst 10 procent4 av platserna på en utbildning (SFS 2002:761). Dessa
urvalsgrunder ska innefatta vissa förkunskaper eller andra sakliga omständigheter (a.a.). Vid Uppsala universitet tillämpades alternativt urval som
etnisk kvotering. Insändaren som jag refererade till inledningsvis handlade
om juridiska institutionens initiativ att öka den etniska mångfalden inom
studerandegruppen med stöd av paragraf 16 c i högskoleförordningen, alltså
alternativt urval. Det slutgiltiga beslutet (Uppsala universitet, UFV
2002/1931 C 3:1) fattades av (dåvarande) rektor för Uppsala universitet.
Enligt beslutet skulle följande urvalskriterier användas vid antagning av tio
procent av platserna på juristprogrammet:
• Sökandes bägge föräldrar utrikes födda
• Betyg
• Resultat från särskild intervju5
Syftet med intervjuerna var att ringa in de sökandes motivation för juridikstudier och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Höstterminerna 2003
och 2004 antogs 30 studenter (totalt 60) genom alternativt urval till juristprogrammet; samtliga studenter som antogs uppfyllde behörighetskravet för
programmet. Två studenter, med bättre betyg än dem som antagits via alternativt urval, stämde universitetet för otillåten diskriminering med stöd av
lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286). Uppsala
universitet fälldes i Uppsala tingsrätt (T 2171-04, Svea hovrätt (T 1040-05)
och Högsta domstolen (T 400-06) för otillåten diskriminering.

3

Gällde fram till 31 december 2007, därefter gäller nya urvalsgrunder.
Fr.o.m. höstterminen 2008 har det alternativa urvalet utökats till en tredjedel av platserna, 7
kap. 13 § i högskoleförordningen.
5
De facto två separata intervjuer genomförda av en lärare från juridiska institutionen och en
psykolog (intervjuer med lärare april 2006).
4
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Olika begrepp används för att namnge tillämpningen av alternativa urvalsgrunder vid antagning. Jag använder mig mestadels av begreppet alternativt
urval, men även etnisk kvotering och positiv särbehandling. Senare i denna
text kommer jag att reda ut begreppen kvotering och positiv särbehandling
som ofta används synonymt med alternativt urval (se kapitel 3).

Eko i riksmedia
I samband med att Uppsala universitet tillämpade alternativt urval och stämdes för diskriminering blossade en debatt upp. En genomläsning av några
artiklar från Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) visar att
etnisk kvotering är känsloladdat (samtliga artiklar är hämtade från
http://sesam.se). Upprördheten orsakas, vad jag kan utläsa av artiklarna, av
att principen om individens rättigheter och likhet inför lagen åsidosätts vid
kvotering. Den första ledaren jag citerar är skriven efter Högsta domstolens
fällande dom.
Signalen till universiteten och högskolorna är kristallklar. De som söker till
en utbildning måste behandlas lika. Det är inte tillåtet att gynna någon på basis av etnisk tillhörighet, och som en konsekvens missgynna någon annan.
Det är meriterna - inte ursprunget - som ska räknas. (DN, 2006-12-22)

Ett exempel på att etnisk kvotering upprör känslor är enligt min uppfattning
nästa bidrag där en kolumnist jämför kvoteringen med apartheid i Sydafrika:
Apartheid är fult och hör det förgångna till, och högskolornas etniska kvoter
kommer inte att leda till öronsnibbsklämmande, eftersom deras kriterier inte
bygger på fysiska kännetecken. Men viljan att diskriminera på basis av etnicitet är densamma. (SvD, 2004-10-23)

Eller när etnisk kvotering associeras med inbördeskrig och ökade motsättningar:
Överallt där det har prövats i världen har positiv särbehandling på etnisk
grund lett till ökade motsättningar befolkningsgrupperna emellan. Man behöver inte gå till länder som Cypern och Libanon, där etniska kvoteringar till
offentliga ämbeten bidragit till att starta inbördeskrig. (SvD 2004-06-05)

I nästa bidrag från DN framhålls att kvotering är omvänd etnisk diskriminering:
När det gäller Uppsalafallet är det lätt att ta ställning. Den använda metoden
att skapa mångfald resulterar här i en omvänd etnisk diskriminering. Principen att kvotera in sökande vars båda föräldrar är utlandsfödda innebär att
bättre meriterade sökande slås ut enbart på grund av sin bakgrund, det vill
säga att föräldrarna är födda i Sverige. (DN, 2006-11-30)
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Men i denna ledare är det fortsättningen som fångat mitt intresse. Motståndet
mot etnisk kvotering är nämligen mindre principfast när skribenten i samma
ledare (2006-11-30) diskuterar polishögskolans förslag att ändra på intagningskriterierna för sökande med utländsk bakgrund. Sökande med utländsk
bakgrund har haft svårt bli godkända på språktestet, men att anta studerande
som inte klarar intagningskriterierna med utländsk bakgrund är inte samma
sak som etnisk kvotering:
Polishögskolans agerande liknar mer denna sociala utjämningspolitik än etnisk kvotering. Visserligen gör man ett undantag från sina egna intagningskriterier, men tanken är att de studenter som fått dispens ska få stödundervisning så att de vid utbildningens slut uppnår nödvändig kompetens i svenska
språket./…/ I andra vågskålen ligger dock värdet av att få en så brett rekryterad poliskår som möjligt. Få yrkesgrupper har vår tids sociala konflikter så
nära inpå kroppen, och ingen annan företräder staten på ett så direkt och
handgripligt sätt. Låt mig därför föreslå en enkel lösning. Polishögskolan
ändrar inte sina intagningskriterier. Däremot skapar man en förberedande
kurs i svenska för de sökande som uppfyller alla intagningsvillkor utom
språktestet. När de klarat provet får de börja på utbildningen. (DN, 2006-1130)

Vad jag med ovanstående vill visa är att etnisk kvotering väcker sådan upprördhet att en kolumnist jämför metoden med apartheidpolitiken i Sydafrika
och att konsekvensen av etnisk kvotering kan bidra till inbördeskrig. Ståndpunkten som DN:s ledarskribent framför (2006-11-30) är att principen om
likhet inför lagen kan åsidosättas beroende på utbildningsprogram, högskola
och avnämare. Det är ur ett samhällsperspektiv motiverat att särbehandla
sökande med utländsk bakgrund för att få en poliskår med etnisk mångfald,
men det är inte ur ett samhällsperspektiv motiverat att anta juridikstudenter i
syfte att få etnisk mångfald inom juristkåren, trots att de är behöriga. Jag får
inte logiken att gå ihop. Av någon anledning är etnisk kvotering till polisutbildningen inte lika provocerande och värdeladdad som etnisk kvotering till
juristprogrammet, utan kallas istället för ”social utjämningspolitik”. Vem
som skulle missgynnas enligt förslaget berörs inte även om söktrycket på
polishögskolan är högt6, däremot är det inte tillåtet att gynna eller missgynna
någon vid antagning till juristprogrammet, enligt ledarskribenten.
Även Karlstads och Örebro universitet utnyttjade alternativt urval. Deras
syfte var att öka andelen män på sjuksköterskeprogrammet. Universitetens
könskvotering till sjuksköterskeprogrammet fick inte samma massmediala
uppmärksamhet som juristprogrammets etniska kvotering. Sökordet ”etnisk
kvotering Uppsala universitet” gav 305 träffar (http://sesam.se/search/ 20086

I januari 2008 sökte 7630 till polishögskolan. Varje termin antas cirka 830, varav cirka 40
procent är kvinnor och cirka 19 procent har invandrarbakgrund. Ingen kvotering tillämpas
med det ses som en merit att ha kännedom om ”andra kulturer och språk” (www.polisen.se
2008-10-01).
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08-12), medan ”könskvotering” på Örebro respektive Karlstads universitet
ger 75 respektive 33 träffar. Utöver lokalmedia (Upsala Nya Tidning gav 29
träffar) gav den etniska kvoteringen som sagt även eko i riksmedia. Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter gav 17 respektive 15 träffar, medan könskvoteringen i Örebro respektive Karlstad gav 1 träff vardera i samma tidningar. Könskvoteringen kommenterades dock inte på ledarsidorna. Kvoteringen till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads och Örebro universitet
väckte med andra ord inte samma upprördhet hos ledarskribenterna på DN
och SvD, medan alternativt urval tillämpat som etnisk kvotering orsakade en
känsloladdad debatt hos ledarskribenterna. Förslag på etnisk kvotering vid
antagning till polishögskolan upprörde inte heller DN:s ledarskribent utan
uppfattas som ”social utjämningspolitik”. Sett ur ett klassperspektiv är andelen studerande från högre medelklass betydligt högre på juristprogrammet än
på sjuksköterskeprogrammet och polishögskolan. Frågan jag inte kan låta bli
att ställa, men inte heller har svar på, är om ledarskribenterna (framförallt
DN) bevakar och försvarar principen om likhet inför lagen framförallt när
den högre ”vita” medelklassens position på juristprogrammet är hotad?

Mina utgångspunkter
Utbildningsresurserna är ojämlikt fördelade mellan sociala klasser och etniska grupper. Argument för att bredda rekryteringen baseras ofta på ekonomiska vinster för den enskilde och samhället, samt på att samhällutvecklingen, välfärd, tillväxt och utveckling gynnas av fler utbildade (Prop.,
2001/02:15). Högskoleutbildning ökar den enskilde individens möjligheter
till inflytande och aktivt deltagande i samhället (a.a.). Ett av målen i högskolelagen är att studenterna utvecklar en ”förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar” (SFS 2006:177), en typ av kritisk skolning. Utbildningsresursernas ojämlika fördelning kan också omformuleras och ställas på
sin spets genom frågan: Ska de som är minst gynnade få minst kritisk skolning?
Om man ser kritisk skolning som förmåga att ifrågasätta det självklara och
berättigade i det samhälle man lever och dess institutioner och de föreställningar av ideologisk art som skänker det legitimitet, kan man hävda att de
som borde ha största nyttan av kritisk skolning är de i samhället minst gynnade (Johansson, 1970, s. 24).

Lena Johanssons uttalande avser ett annat utbildningssammanhang (yrkesskolelevers tillgång på kritisk skolning), men jag anser påståendet vara relevant även för vilka som studerar vid högskolan. Utöver delaktighet i samhället kan en mer heterogen studerandegrupp ge upphov till att en tidigare relativt homogen yrkesgrupp, ur socialt och etniskt perspektiv, blir mer hetero24

gen. Fler högskoleutbildade kan fungera som förändringsagenter inom yrkeskategorier där olika perspektiv tidigare saknats. Ökad jämlikhet och demokrati är att förändra ett mönster eller en struktur som cementerar eller
reproducerar klyftor mellan olika grupper i samhället. Högskolan kan sägas
avspegla klassamhället i den bemärkelsen att studenterna på en strukturell
nivå till stor del är fördelade efter klasstillhörighet på program och lärosäten.

Avgränsningar
Av tidigare citat framgick vad som i propositionen ”Den öppna högskolan”
(Prop. 2001/02:15) menas med att ”alla” ska känna sig lika välkomna. Jag
kommer i denna text att huvudsakligen avgränsa mig till klass och etnicitet.
Orsakerna till min avgränsning är flera. Enligt min bedömning är klass och
etnicitet de samhällspolitiskt mest angelägna frågorna för högskolorna att
arbeta med (därmed inte sagt att t.ex. funktionshinder skulle vara oviktigt).
Det finns ytterst begränsat med svensk forskning som berör etnicitet och
högskola, med betoning på svensk. Samtidigt som andelen med utländsk
bakgrund utgör cirka 20 procent av befolkningen är området relativt obeforskat i Sverige. Klass är intressant eftersom social snedrekrytering består,
trots återkommande försök från statens sida att rekrytera studenter som ur ett
klassperspektiv avspeglar samhället. Klassaspekter på studerandegruppen är
naturligtvis lika aktuella för inrikes- som utrikesfödda, likväl som köns- eller
genusaspekter. Kön eller genus inom akademin har belysts i flera avhandlingar och undersökningar (se t.ex. Husu, 2001, Bondestam, 2004a, Andersson, 2007) och är alltid en betydelsefull aspekt. Att i en samhällsvetenskaplig avhandlingstext, som berör jämlikhet, helt utelämna könsdimensionen är
knappast möjligt. Jag har inte heller helt utelämnat genus, men klass och
etnicitet är huvudinriktningen på detta arbete. I propositionen och den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) argumenteras för att
både anställda och studenter i högskolan i högre utsträckning ska avspegla
samhällets etniska mångfald. Jag har avgränsat mig till studenterna och deras
sociala och etniska bakgrund.

Problembeskrivning
Social och etnisk mångfald i högskolan och den studiemiljö som studenterna
ska genomföra sina studier och delta i är en viktig rättvise- och jämlikhetsfråga. Det räcker inte med att rekrytera studenter till högskolan, de ska även
stanna kvar, trivas, utvecklas och klara av sina studier. Budskapet i ”Den
öppna högskolan” (Prop. 2001/02:15) är att studerandegruppens sammansättning i högre grad ska avspegla samhällets mångfald och att en mer heterogen studerandegrupp medför att även undervisningens kvalitet höjs genom
att mångfalden tillvaratas. Man kan med andra ord säga att innebörden av
utbildningspolitiken; en förändrad studerandegrupp, har konsekvenser för
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undervisningen. Utbildningspolitiken och pedagogiken i högskolan har på så
sätt samhörighet med varandra. En annan förhoppning som framförs i propositionen är att klyftorna i samhället mellan olika etniska och sociala grupper
minskar om fler studenter från icke traditionella grupper utbildas på högskolenivå. Även för den enskilde innebär högre utbildning större delaktighet i
samhällslivet. Åtgärderna för att förändra studerandegruppen är bl.a. att högskolorna ”skall verka för en breddad rekrytering” samt en större frihet för de
enskilda högskolorna att utnyttja alternativt urval (Prop. 2001/02:15). För att
locka nya grupper krävs, enligt propositionen, en förnyelse av pedagogiken.
I propositionen framhålls att ”En högskoleutbildning som vänder sig till
hälften av en årskull måste vara annorlunda utformad än den som riktas till
en liten elit” (a.a., s. 25). Ambitionerna är således både samhällspolitiska och
pedagogiska.
Ett av lärosätenas mål är att fullfölja sina utbildningsuppdrag, dvs. utbilda
så många studenter som de får betalt för. Högskolor och universitet konkurrerar sinsemellan om att locka till sig de främsta studenterna, alltså de som
har bäst förutsättningar klara av studierna inom avsedda tidsramar. Det finns
inga ekonomiska incitament för högskolor att bredda sin rekrytering. Däremot ingår det i vissa högskolors uppdrag, exempelvis Södertörns högskola,
att rekrytera studenter med olika etniska bakgrunder. Att anta studenter på
andra urvalsgrunder än reguljära och exempelvis tillämpa intervjuer i urvalsprocessen är en resurskrävande åtgärd som den enskilda högskolan (eller
institutionen) får stå för. Högskolan som institution kan liknas vid ett kraftfält där flera och ibland motstridiga mål och viljor drar åt olika håll. Insändaren som jag inledde med kan sägas ge uttryck för skribentens upplevda frustration mellan ”universitetets främsta uppgift” och institutionens avsikt att
tillmötesgå den politiska viljan som uttrycks i propositionen (prop.
2001/02:15) dvs. öka mångfalden i högskolan.
Mitt problemområde avser högskolan på både utbildningspolitisk och lokal undervisningsnivå. Inom mitt problemområde ingår att granska högskolans roll på en samhällig nivå som en aktör för ökad jämlikhet och demokrati
i samhället, såsom den uttrycks i propositionen och utredningen. Men även
huruvida undervisningen utgör en förlängning av dessa principer. I denna
avhandling är således min avsikt att i någon mån sammanföra dessa nivåer.
Kopplingen mellan utbildningspolitisk och undervisningsnivå ligger enligt
min uppfattning delvis i rekryteringen och urvalet av studenter; dvs. vilka
studenter ”väljer” högskolan att utbilda och hur undervisar man dem? Så
som alternativt urval tillämpades av juridiska institutionen vid Uppsala universitet verkade man som en motkraft till att ”ett nytt klassamhälle med etniska förtecken håller på att uppstå” (SOU 2000:47, s. 9). Tio procent av
studenterna som antogs åren 2003 och 2004 var således inte bland de sökande till juristprogrammet som hade de högsta betygen eller de högsta poängen
på högskoleprovet. Mitt problemområde är inriktat mot tre kunskapsfält: 1)
den utbildningspolitiskt formulerade strävan mot ökad jämlikhet och demo26

krati där högskolan utsetts till central aktör, 2) vilka studenter högskolan
”väljer” att utbilda och 3) undervisning. Jag är även intresserad av hur dessa
olika ”domäner” interagerar med varandra.

Syfte
Min övergripande frågeställning gäller högskolans roll som aktör för ökad
jämlikhet och demokrati i samhället. Hur yttrar sig denna roll i urval och
rekrytering av studenter till högskolan samt i undervisningen? För att angripa min övergripande fråga har jag genomfört en empirisk undersökning vid
en institution som i sin antagning av studenter verkat i linje med då rådande
utbildningspolitiska intentioner avseende ett mer flexibelt antagningsförfarande. I fokus för min empiriska undersökning står studenternas och lärarnas
bilder av undervisningen. Syftet är att beskriva och förstå processer och
sammanhang där etnicitet och klass har betydelse i studiemiljön och undervisningen. För att uppnå syftet söker jag svar på följande frågor:
• Har en annorlunda urvalsprocess påverkat studiemiljön och i så fall hur?
• Har mångfalden påverkat undervisningen (i första hand seminariediskussioner) och i så fall hur?
• Uppfattas studenternas etniska och sociala bakgrund som problem eller
tillgång i undervisningen/utbildningen?

Avhandlingens disposition
I kapitel 2 beskriver jag mitt teoretiska ramverk samt jämför det med intentionerna i de statliga dokument som utgör en fond i detta arbete.
I kapitel 3 redovisar jag min syn på de begrepp som är centrala i denna text:
mångfald, etnicitet, invandrare, klass, social bakgrund och akademisk studiebakgrund, kategorisering, positiv särbehandling, alternativt urval samt
studiemiljö och undervisning.
I kapitel 4 gör jag en utblick över de kunskapsfält som är aktuella för denna
text uppdelat på följande områden: Den etniska och sociala mångfalden i
dagens högskola, alternativa prov som urvalsinstrument, positiv särbehandling vid antagning till högre utbildning samt ett avsnitt om motkrafter i högskolan.
I kapitel 5 motiverar jag mitt val av metod samt hur jag genomfört min datainsamling och analys. Jag går även igenom vilka etiska ställningstaganden
jag gjort. I kapitel 5 presenterar jag även min forskningsmiljö.
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I kapitlen 6 och 7 får läsaren möta studenterna och deras syn på alternativt
urval och hur de beskriver och förhåller sig till undervisningen på juristprogrammet.
I kapitel 8 är det lärarna som beskriver sin undervisning.
I kapitel 9 sammanfattar jag min analys och förtydligar svaren på mina
forskningsfrågor samt för en avslutande diskussion som knyter an till min
övergripande frågeställning.
Därefter följer en engelsk sammanfattning av avhandlingen.
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2. Teoretisk inramning

I detta kapitel presenterar jag min teoretiska inramning för att fördjupa mig i
syftet med min undersökning: beskriva och förstå processer och sammanhang där etnicitet och klass har betydelse i studiemiljön och undervisningen.
Teorierna jag använder utgör den lins genom vilken jag betraktar mitt problemområde. Valet av lins (teorier) är även en spegling av mitt sätt att se och
tänka om världen (Mats Alvesson & Stanley Deetz, 2000). Enligt Alvesson
och Deetz är linsmetaforen en hjälp i valet av teorier. För att åskådliggöra
teorivalet ställer de följande frågor: “Vad vill vi rikta uppmärksamheten
mot? Vad hjälper oss att rikta uppmärksamheten? Vad blir konsekvensen
därav?” (a.a., s. 44). Jag utnyttjar Alvessons och Deetz frågeställningar för
att sortera mina tankegångar om teorival och användning av teorier.

Vad vill jag rikta uppmärksamheten mot?
“Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och “Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15) utgör en fond i mitt avhandlingsarbete. De tre målsättningar jag
tagit fasta på är: alla är lika välkomna oberoende av ursprung, den sociala
och etniska mångfalden ska öka och en ökad mångfald i studerandegruppen
leder i sin tur till att undervisningens kvalitet höjs. I en heterogen studerandegrupp finns bland annat ett större spektrum av livserfarenheter, kulturer,
perspektiv, religioner etcetera än i en homogen grupp. Tillvaratas olika livserfarenheter, kulturer, perspektiv, religioner för att höja kvaliteten på undervisningen? Charles Taylor (1999) påtalar att i nutida politik finns behov och
krav på erkännande. Kraven på erkännande kommer från underordnade
grupper i samhället. Enligt honom finns det en tydlig koppling mellan erkännande och identitet. Vår identitet formas delvis av andras erkännande
eller en frånvaro av andras erkännande; ett icke erkännande eller misskännande kan medföra en internaliserad bild av underlägsenhet (a.a.). Ett icke
erkännande innebär i ett undervisningssammanhang en typ av exkludering.
En möjlig väg för att tillvarata olikheter i en heterogen grupp är att erkänna
alla. Att inte erkänna olikheter i en heterogen grupp kan medföra att mångfalden inte tillvaratas. Genom att erkänna olikheter i en heterogen studerandegrupp skapas även möjligheter att tillföra undervisningen en ny kvalitetsdimension. Betydelsen av etnisk och social bakgrund kan enligt min uppfattning, ses i termer av erkännande eller icke erkännande och i förlängningen
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inkludering och exkludering. Det påpekas i “Mångfald i högskolan” (SOU
2000:47) att ”Behovet av pedagogisk förändring i högskolan understryks
dessutom av den allt större sociala och etniska mångfalden bland studenterna” (s. 87). Det framgår således av utredningen att det finns behov av att
förändra pedagogiken pga. att den sociala och etniska mångfalden ökat, eller
förväntas öka. I utredningen (SOU 2000:47) dras paralleller mellan ett
mångkulturellt och genusmedvetet perspektiv i undervisningen.
Med tanke på de kulturella klyftor som finns i vårt samhälle mellan den högre utbildningen och olika sociala och etniska grupper krävs ett medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete för att i starkt differentierade studentgrupper
åstadkomma undervisning som hjälper studenterna till en personligt meningsfull inlärning. I det mångkulturella perspektivet är det viktigt att skapa förutsättningar för ett innehållsligt igenkännande i undervisningen, på ungefär
samma sätt som varit målet med genusperspektivet i utbildningen. (SOU
2000:47, s. 89)

Kopplingen till ett genusperspektiv är intressant ur många synvinklar. Att
införa ett genusperspektiv i undervisningen medför en höjd medvetenhet om
orättvisor mellan könen och en problematisering av jämställdhet mellan
kvinnor och män. Även om genusperspektivet i utredningen förs fram som
“ett innehållsligt igenkännande” finns det ett nära samband mellan ett teoretiskt genusperspektiv och feministisk pedagogik (t.ex. Briskin, 1991, Bondestam, 2004b), dvs. en koppling mellan innehållet i undervisningen och undervisningspraktiken. Kopplingen är naturligtvis inte självklar. Men om undervisningen samtidigt syftar till att göra studenten till en medaktör i lärandet, att göra inlärningen personligt meningsfull för studenten och att det
dessutom ges utrymme för studenternas perspektiv, erfarenheter och uppfattningar torde en jämlikhetsinriktad undervisningspraktik ligga i linje med
tankegångarna i “Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47).
För att svara på min inledande fråga, “Vad riktar jag min uppmärksamhet
mot” är alltså svaret på frågan att siktet är inriktat på att undersöka om och i
så fall hur mångfalden erkänns och därmed ges en möjlighet att höja undervisningens kvalitet.

Vad hjälper mig att rikta uppmärksamheten?
Vad behöver jag till min hjälp för att undersöka och rikta min uppmärksamhet mot erkännande i den akademiska studiemiljön? Jag inleder med att presentera vad jag har till mitt stöd för att analysera erkännande på olika sätt
och redogör därefter för vad jag har till min hjälp för att undersöka undervisningen.
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Förståelse av erkännande
Min förståelse av mångfaldsproblematiken har vidgats efter att jag har tagit
del av Nancy Frasers (2003) och Seyla Benhabibs (2004) tankegångar. Erkännande av kulturell, religiös eller etnisk mångfald är mer komplex än vad
jag trodde vid inledningen av mitt avhandlingsarbete. Inkludering, jämlikhet,
kulturell självtillskrivning, kollektiv rättvisa, deltagande på lika villkor, omfördelning utgör betydelsefulla ingredienser i både Benhabibs och Frasers
resonemang och syn på erkännande av mångfald. Ett begrepp som dyker upp
i diskussioner om mångfald är naturligtvis kulturbegreppet, exempelvis:
mångkulturell, majoritetskultur, minoritetskultur. Min avsikt är inte att göra
en kulturanalys och jag kommer inte att fördjupa mig i kulturbegreppet, men
det går inte heller att helt undvika begreppet, då det är så närbesläktat med
mångfald. Det finns ett flertal definitioner av kulturbegreppet beroende på
när och av vem definitionen gjorts. Ehn och Löfgren (1996) skriver att det
finns hundratals olika definitioner av kulturbegreppet. Enligt Lena Gerholm
(1998) finns det trots olika definitioner gemensamma principer för kulturdefinitionerna:
För det första är kultur inlärda handlingar, tankar och känslor (även privata).
För det andra ligger kulturen under det medvetna. Den tredje gemensamma
principen är att kultur är modeller som strukturerar våra tankar och definierar
perceptionen. De olika kulturella systemen är heterogena, väl avgränsade system, som rymmer samstämmighet och enhet. (Gerholm, 1998, s. 2)

Billy Ehn och Orvar Löfgren (1996) använder följande definition av kulturbegreppet: ”de koder, föreställningar och värden som människor delar (mer
eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande” (s. 9). Kultur finns i människors görande, i ett inlärt beteende, i färdigheter och i kroppsliga dispositioner (a.a.). I enlighet
med dessa definitioner genomsyrar ”kultur” vårt beteende, våra tankar, vår
kommunikation både medvetet och omedvetet. Kulturbegreppet kan även
missbrukas som förklaringsmodell, när individer kulturaliseras, dvs. när
orsaker till problem eller svårigheter förklaras med individens bakgrund
(Cederberg, 2006).

Demokratiteoretiker och mångkulturalistiska teoretiker
Seyla Benhabib (2004) skiljer mellan bevarande och inkludering av minoritetskulturer. Hon använder sig av begreppen demokratiteoretiker och mångkulturalistiska teoretiker. Demokratiteoretikern framhåller vikten av att vidga den demokratiska inkluderingen, för identitets-/olikhetsrörelserna om de
medför större politisk rättvisa och kulturell flexibilitet, medan den mångkulturalistiska teoretikern trycker på fördelen med att bevara minoritetskulturer
dess renhet och egenart. Benhabib påpekar att den stora skillnaden är om
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man är för krav att bevara minoritetskulturer eller för att vidga den demokratiska inkluderingen. Det finns en svårighet i bevarande av kulturers egenart
och renhet kombinerat med demokratiska överväganden. Skillnaden mellan
mångkulturalisten och demokratiteoretikern är att den senare accepterar att
nya grupper i etablerade samhällen resulterar i hybridiseringar mellan kulturella arv från båda sidor, men en kombination är även möjlig.
Om jag måste välja sätter jag ökad demokratisk inkludering och jämlikhet
före bevarad kulturell egenart, men ofta kan man uppnå båda i viss utsträckning. Demokratisk jämlikhet och deliberativ praxis kan mycket väl förenas
med kulturellt experimenterande och med nya rättsliga institutionella arrangemang som tillgodoser den kulturella pluralismen. (Benhabib, 2004, s. 11)

Benhabib (2004) hävdar att egalitär ömsesidighet, frivillig självtillskrivning
och frihet att träda ut och att ansluta sig – kan vara utmärkta komplement till
en frigörande och demokratisk mångkulturalism. För henne innebär det nya
former för pluralistisk kulturell samexistens, där man bör skapa opartiska
institutioner i den offentliga sfären och i det civila samhället där en kamp för
att erkänna kulturella olikheter och strid om kulturer kan äga rum utan dominans. Största hotet mot en samexistens och hybridisering av kulturer anser
hon fundamentalisterna vara. De saknar flexibilitet och hybriditet och söker
”renhet” precis som nazisterna framhåller Benhabib.
Benhabib är professor i statsvetenskap och filosofi, hennes teorier är
mycket mer omfattande och komplexa än vad jag tagit upp. Vad jag vill använda mig av, är Benhabibs diskussion, för att undersöka synen på erkännande av kulturella olikheter i en akademisk studiemiljö. Finns det tendenser
till att bevara den kulturella särarten eller tillåts kulturer korsbefrukta varandra? Även det ser jag som en viktig vinkling av erkännande.

Deltagande på lika villkor
Nancy Fraser (2003) diskuterar begreppen rättvisa och jämlikhet ur ett tvådimensionellt perspektiv. Hennes rättviseuppfattning vilar på principen om
deltagande på lika villkor. För att beskriva sitt rättviseparadigm, deltagande
på lika villkor, använder hon termerna omfördelning och erkännande. Enligt
Fraser gäller normen om deltagande på lika villkor för olika typer av social
differentiering som klass, etnicitet, religion. Fördelningsperspektivet står för
en ”klassliknande differentiering med rötter i samhällets ekonomiska struktur” (a.a., s. 233) och erkännandeperspektiv definieras som en ”statusdifferentiering med rötter i samhällets statusordning” (a.a., s. 233). För att människor ska kunna delta och mötas på lika villkor måste de två förutsättningarna, omfördelning och erkännande, vara uppfyllda. Deltagarnas materiella
resurser måste vara så fördelade att de garanteras oberoende och inflytande.
”Därför utesluts sociala arrangemang som institutionaliserar deprivation,
32

exploatering och stora ojämlikheter vad gäller förmögenhet, inkomster och
fritid så att människor inte kan interagera med varandra som jämlikar” (a.a.,
s. 236). Den andra förutsättningen, statuserkännande, kallar Fraser för ”intersubjektiv” och med det menar hon att institutionaliserade värdemönster inte
ska förringa någon eller någon kategori av människor och vad de förknippas
med. Fraser framhåller att alla ska bemötas som ”fullständiga interaktionspartners”. Tillskriven olikhet eller egenart ska inte vara ett hinder. Den ena
förutsättningen utesluter inte den andra. Erkännande (statusordningen) och
omfördelningen (samhällets ekonomi och klasskillnader) bildar tillsammans
en ”tvådimensionell rättviseuppfattning som omfattar både omfördelning
och erkännande utan att den ena reduceras till den andra” (s. 237).
Fraser (2003) skriver om rättvisa mellan kvinnor och män, men hon påpekar att normen om deltagande på lika villkor även gäller ”klass, ’ras’, sexualitet, nationalitet och religion” (s. 237). Enligt Fraser utgör hennes rättviseparadigm en möjlighet att se graden av rättvisa och det är även i det avseendet jag vill använda mig av hennes teorier. Min mening är att utnyttja Frasers teori för att få en rättviseaspekt på den akademiska studiemiljön och på
så sätt få syn på betydelsen av etnicitet och klass.

Ett pedagogiskt perspektiv på mångfald
Som jag redovisat ovan har min förståelse för mångfald utvidgats genom att
utnyttja begreppet erkännande med hjälp av Fraser (2003) och Benhabib
(2004). Men jag behöver även hjälp med att förstå betydelsen av social och
etnisk mångfald ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Enligt högskolelagen
(SFS 1992:1434) 1 kapitlet, 8 § skall högskoleutbildningen på grundnivå
utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Ett övergripande syfte med all högskoleutbildning är att studenterna tillägnar
sig ett självständigt och kritiskt tänkande. Christina Gustafsson (2006) beskriver svårigheten i högskolelärarnas uppdrag det vill säga att både uppfylla
styrdokumentens mål (självständigt och kritiskt tänkande), att vara en skicklig pedagog och att möta studenternas förväntningar. I hennes text problematiseras pedagogisk skicklighet i uttrycken ”lära in” och ”lära ut”. Vad är det
som ”mäts” i lära ut termer? Är det kursvärderingar, kommunikationsförmågan eller något annat? Får en duktig estradör som talar om vad som kommer
på nästa tentamen bra kursvärderingar som gör honom/henne till en skicklig
pedagog? Enligt lagen ska studenterna lära sig (lära in) ett vetenskapligt
förhållningssätt och det ansvaret vilar på läraren i högskolan (a.a.). Det är
lärarna som bär ansvaret för att studenterna får en utbildning av hög kvalitet,
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samtidigt som resurserna krymper och studentgrupperna blir större och mer
heterogena. Studenterna förväntar sig att läraren tillhandahåller dem kunskaper i form av tips och rekommendationer. Gustafsson ställer sig frågan om
det är möjligt att i dagens högskola uppfylla målen och samtidigt tillgodose
studenternas krav (s. 122).
Även om oliktänkande och självständighet, för att återknyta till högskolelagen, inte är synonymer behandlar jag dem som varandras förutsättningar
eller åtminstone intimt sammanflätade i varandra. För att ge utrymme för ett
självständigt tänkande måste det finnas utrymme för ett olikt tänkande och
även olika perspektiv, eller vice versa. Finns det utrymme för olikheter i
tänkandet finns det också utrymme för självständighet; annars skapas inte ny
kunskap och ett kritiskt förhållningssätt. Att tillvarata olika perspektiv på
studenters kunskapssyn och sätt att lära sig skulle kunna vara ett sätt att visa
på de frihetsgrader och självständighet studenter ges i undervisningen. När
jag använder ordet frihetsgrad är jag påverkad av Per-Erik Ellström (1996).
Han skiljer mellan ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande.
Med det förra menar han lägre ordningens lärande där individen (gruppen)
lär sig från givna uppgifter, mål utan att ifrågasätta eller försöka förändra
uppgiften, målet eller förutsättningarna. I det utvecklingsinriktade lärandet
ges individen ansvar att identifiera, tolka och formulera uppgiften. I denna
typ av lärande lär sig individen (gruppen) utnyttja de frihetsgrader och den
självständighet som finns (a.a.). En viktig förutsättning är att de studerande
ges frihet och självständighet, men även det som Ellström trycker på, nämligen att individen (gruppen) lär sig tänja på gränserna och utnyttja friheten.
Även om individen (gruppen) lär sig tänja på gränserna för att utnyttja frihetsgrader har det även betydelse vilket handlingsutrymme studiemiljön
erbjuder.
I den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) framhålls att ”I lärandets kvalitetsdimension är vetenskaplig perspektivmångfald
också av stor vikt” (s. 115). Lars Holmstrand och Gunilla Härnsten (2002)
påpekar att det tycks vara en allmänt vedertagen pedagogisk princip att flera
perspektiv ger en annan typ av djup förståelse och att man därmed lyckas
bryta hemmablindhet och inskränkthet, alltså utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. Ett sätt att komma åt ”det kritiska kunskapsarbetets kärna” (s. 180) är att skapa förutsättningar för demokratiska kunskapsprocesser,
lyfta fram fördelarna med perspektivmångfald och ge alla utrymme att
komma till tals. Holmstrand och Härnsten har forskat och arbetat mycket
med forskningscirklar7. Forskningscirklar utgör ”Mötesplatser där olika sorters kunskap och erfarenhet blandas, tas tillvara, utvecklas, utmanas och
ifrågasätts, kan kanske innebära nytänkande och kanske även bidra till något
7

Forskningscirklar beskrivs av Bertil Lundberg och Bengt Starrin (1990) som ”en arena där
forskare och praktiker möts för att med respektive kunskaper och kompetenser tillsammans ge
sig i kast med en problemställning som av cirkeldeltagarna uppfattas som angelägen” (s. 50).
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som skulle kunna kallas demokratiserande eller demokratiska kunskapsprocesser” (s. 213). Som jag förstår Holmstrand och Härnsten sker kunskapsarbetet kollektivt men gynnar individens självständiga och kritiska tänkande.
En fungerande forskningscirkel genomsyras av ett erkännande av mångfalden; alla förutsätts ha en mångfald kunskaper och erfarenheter att bidra med,
som det även ges utrymme för. Enligt Holmstrand och Härnsten (2002) är en
förutsättning för demokratiska kunskapsprocesser en pedagogisk praktik som
”så långt det är möjligt inte är förtryckande på något sätt” (s. 214). En demokratisk kunskapsprocess kännetecknas av både en kunskapssyn och människosyn som är demokratisk i syfte att verka för omfördelning.
Förgrundsgestalten för pedagogik mot förtryckta eller en frigörande pedagogik är Paulo Freire (1972). Hans teorier om att genom dialog med andra
höja medvetande och utveckla ett kritiskt reflekterande och därmed underlätta ett frigörande från förtryck har påverkat feministisk pedagogik (t.ex. Belenky et al. 1986, Körner, 2002, Welch, 2002). Penny Welch (2002) säger
sig ha inspirerats av två forskare utöver Freire, i sin definition av feministisk
pedagogik, hooks och Rogers. Hos Freire inspirerades hon av hans frigörande pedagogik och av att läraren och studenten har ett gemensamt mål. Av
bell hooks8 har hon lånat idén att all typ av dominans ska och bör utmanas i
det feministiska klassrummet. Carl Rogers övertygade henne om vikten av
att eleverna måste känna att läraren värdesätter och litar på dem. Inspirerad
av dessa tre forskare sammanfattar Welch sin syn på feministisk pedagogik
enligt följande tre principer:
• Att sträva efter jämlika relationer i klassrummet
• Att försöka få alla studenter att känna sig värdefulla som individer
• Att använda studenternas erfarenheter som en kunskapskälla (Welch,
1994, s. 156, min översättning).
En annan feministisk pedagog är Barbara Körner (2002) som framhåller
betydelsen av lärarens personliga engagemang både för ämnet och i kontakten med studenterna i sin beskrivning av feministisk pedagogik. Hon ställer
frågan vad som egentligen menas med ”effektiv” när ordet kopplas ihop med
utbildning.
... what is ”efficient” when it comes to education? Do we aim for reflexive
individuals who are able to analyse the power relations and processes they
are part of, or students who are simply able to reproduce what lecturers and

8

Anledningen till att hon skriver sitt namn med små bokstäver är: "I changed my name from
Gloria Watkins to bell hooks because bell hooks was my grandmother's name and she was
known for her snappy and bold tongue, which I greatly admired. And then I put the name in
lowercase letters to distinguish myself from her," she said. "Simply put, I associate boldness
and courage with her, so I took her name." (The Depauw, 2008, p. 1)
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those in positions of power over them expect, as in the ”banking education”
described by Paulo Freire (1972)? (Körner, 2002, s.128)

Körners fråga har även paralleller till högskolelagens mål om att studenter
ska tillgodogöra sig ett vetenskapligt förhållningssätt (självständigt och kritiskt tänkande). Att enbart reproducera lärarnas kunskaper och andra som
beslutar om vilka kunskaper som studenterna förväntas ta till sig, gynnar inte
ett vetenskapligt förhållningssätt, utan kan snarast liknas vid ”banking education” (Freire, 1972). Med ”banking education” menar Freire vad vi till
vardags kallar för ”korvstoppning”, kunskapsförmedling utan egen reflektion. Läraren äger kunskapen som hon/han förmedlar till eleven, som i sin
tur memorerar och reproducerar den, enkelt uttryckt. Körner reflekterar även
över högskoleutbildningens roll i ett samhällsperspektiv. ”Yet a public debate about the ethics of a university education and responsible citizenship
remains missing or perhaps gets increasingly lost within a culture of counting quality ratings, student numbers and pass rates” (Körner, 2002, s. 128).
Hon anser att det i en globaliserad värld mer än någonsin behövs självständigt tänkande individer, människor med civilkurage som vågar ta ställning.
Körner inkluderar i begreppet feministisk pedagogik även epistemologiska principer som står i konflikt med a neutral, expert-knowledge-provider
paradigm of university education (a.a., s. 129). För att få till stånd undervisning som är ifrågasättande av för-givet-tagen-kunskap och reflekterande
förespråkar hon medvetandehöjande, consciousness-raising, metoder. Medvetandehöjande metoder har sitt ursprung i den feministiska rörelsen från
1970- och 1980-talen. I kvinnogrupper diskuterades kritiskt könsmaktsrelationer, förtryck och personliga erfarenheter. Enligt Körner hade gruppdiskussionerna en frigörande effekt, kvinnorna blev medvetna om det könsförtryck de utsattes för. Förutom metoder för att höja medvetenheten hos studenterna poängterar hon kommunikationsprocessens betydelse. Lärare och
studenter bör lyssna till och tala med varandra. Kommunikationsprocessen är
enligt Körner oumbärlig för att förstå andras olikartade erfarenheter och
uppfattningar. Körner poängterar att både studenter och lärare ska be real,
vilket för henne innebär en öppenhet att visa osäkerhet och känslor, trots
vetskapen om att det för läraren kan tydas som en svaghet. Körner skriver
angående sårbarheten hon utsätter sig för:
In my experience, this discomfort created through such challenging exchanges can become the most powerful impulse for learning and change.
Communication processes then hold the potential for creating respectful relationships and meaningful knowledge. In the classroom, such open and engaged communication challenges both the universalism of the one (“neutral”)
truth passed on by the expert-teacher, and the relativism of a postmodern chorus of different voices where privilege and oppression are no longer recognised or challenged. (Körner, 2002, s. 131)

36

Forskarna Mary Field Belenky, Blythe McVicker Clinchy, Nancy Rule
Goldberger och Jill Mattuck Tarule (1986) har undersökt hur kvinnor antingen utvecklar eller hindras ifrån att använda sin egen röst (voice) i sitt
kunskapsarbete. De har i sin forskning identifierat fem olika förhållningssätt.
Dessa fem olika sätt baseras på, utöver röst, kvinnornas förhållningssätt till
auktoritet, sanning och kunskap. Vad forskarlaget vill åskådliggöra är hur
kvinnorna i studien utifrån sin verklighetsuppfattning drar slutsatser om sanning, auktoritet och kunskap. De olika sätten att förhålla sig är relaterade till
kvinnornas självuppfattning (Belenky et al., 1986). Även om studien bygger
på intervjuer med enbart kvinnor menar forskarlaget att synen på lärande och
kunskap inte är specifikt kvinnlig, utan att de olika perspektiven lika väl
kunde gälla män. Men en orsak till att undersökningen omfattade enbart
kvinnor var en kritik mot tidigare undersökningar som omfattat enbart män.
Tio år efter ”Women’s Ways of Knowing” (Belenky et al., 1986) kom en
bok som kan ses som en uppföljning till den. Den boken (Goldberger, Tarule, Clinchy & Belenky, 1996) består av artiklar inspirerade av de fem perspektiven. I förordet bemöter Goldberger (a.a.) de kritiker som tolkat deras
bok som argument för biologiska könsskillnader mellan mäns och kvinnors
sätt att lära sig. Goldberger hävdar att kritiken bygger på ett förenklat sätt att
läsa deras tidigare bok (Women’s Ways of Knowing). Avsikten med deras
första bok (1986) var att synliggöra en maktordning och kunskapssyn som
tystat kvinnor och deras ”disempowering”, som saknades i tidigare forskning.
Britta Wingård sammanställde (Wingård, 1998, s. 121) en tabell för att
åskådliggöra Belenkys och forskarlagets olika kunskapsvägar (Tabell 2:1).
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Tabell 2: 1. Sammanfattning av de olika kunskapsvägarna
Röst

Auktoritet

Sanning

Lärande

Silence
Tystnad

Saknas

Hierarkisk ofta
förenad med
rädsla

Andra

Tror inte att de
kan lära sig

Received
knowledge
Kunskapsmot
tagare

Saknar egen kan
upprepa andras Hierarkisk

Ägs av andra, ju Lyssna på andra,
högre rang, ju
mottaga från
sannare
andra, upprepa

Subjective
knowledge
Subjektivism

Egen privat,
ingen offentlig

Egen, varje
individ har sin
egen

Genom egna
känslor och
upplevelser

Objektiv, olika
inom discipliner

Metoder, modeller inom en
begränsad disciplin eller genom
att förstå andras
tankar. Samarbete med andra

Skiftande beroende på kontext

Integration av
självet och teoretisk kunskap från
olika discipliner.
”Verkligt tal”
med andra

Procedral
knowledge
Att lära genom
procedurer

Förkastas

Baserad på
Andras argument kunskap

Constructed
knowledge
Konstruktivism
– att själv skapa
eller bygga sin Egen både privat
kunskap
och offentlig
Egen

Förhållningssättet till kunskap varierar utifrån sammanhanget. De olika perspektiven är: Silence (tystand), Received knowledge (mottagen kunskap),
Subjective knowledge (subjektiv kunskap), Procedural knowledge (procedurkunskap) och Constructed knowledge (konstruerad kunskap). Wingårds
schematiska sammanfattning tydliggör överskådligt de fem olika perspektiven som Belenky och forskarlaget identifierat i ”Women’s Ways of Knowing” (1986). En kolumn till med rubriken ”Sammanhang” skulle förtydliga
sammanhangets betydelse för de olika förhållningssätten.
Även Belenky et al. refererar till Freire när de presenterar ”sin” pedagogik. Den pedagogik eller typ av undervisning som forskarlaget argumenterar
för kallar de för connected teaching (1986, s 214). De har mejslat fram en
undervisningsprincip baserad på bra och dåliga undervisningserfarenheter
som kvinnorna de intervjuat berättat om. I ”connected teaching” ser forskarlaget läraren som en barnmorska som förlöser studenten på latent kunskap.
Om läraren däremot förhåller sig till den kunskap hon/han förmedlar som
vore det privat egendom, en färdig produkt, blir studenternas kunskap ett
icke reflekterat eko av lärarens röst. Läraren bör ”tänka högt” med studenterna och på det sättet få till stånd en gemensam tankeprocess, inte tala om
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”hur det är”. Alla kvinnor som deltagit i undersökningen ansåg att de ägde
någon typ av latent kunskap och längtade efter någon som hjälpte dem artikulera och utvidga den. ”Connected teaching” är motsatsen till Freires ”banking education”. Vid ”banking education” deponerar läraren kunskap hos
studenterna, vid ”connected teaching” drar läraren ut latent kunskap, hon/han
assisterar studenterna genom att förlösa dem på tankar.
They support their students thinking, but they do not do the students thinking
for them and expect the students to think as they do. They encourage the students to speak in their own active voices. (Belenky et al., 1986, s. 218)

Läraren understödjer utvecklingen av studenternas tänkande och ger dem en
egen aktiv röst i den processen. Genom att alla tänker högt och har en röst
utvecklas det kritiska tänkandet hos både läraren och studenterna, student –
lärarrollerna flyter ihop. I denna typ av undervisning vågar studenterna uttala
sin osäkerhet, testa och experimentera sina tankar. Lärarna välkomnar olika
åsikter och perspektiv i diskussionerna. Kvinnorna i undersökningen sade sig
uppskatta lärare som inte pådyvlade sina åsikter på studenterna. I ”connected
teaching” behandlas studenterna som självständiga subjekt. Studenterna utsätts inte för alltför starkt tvivel av lärarna, eftersom forskarlaget utifrån
intervjuerna insett, att det inte är gynnsamt för studenternas förmåga att växa
intellektuellt. I synnerhet för studenter som är osäkra på sin egen förmåga
kan ett starkt ifrågasättande från lärarens sida få dem att inte tro på sin egen
förmåga (Belenky et al., 1986).
Ovanstående visar på en pedagogik som inte är en ytlig modell eller metod utan ett förhållningssätt som omfattar en helhet bestående av kunskapssyn, människosyn och undervisningspraktik och som syftar till att lära studenterna att tänka självständigt och kritiskt. Pedagogiken jag beskrivit är
delvis samstämmig med de riktlinjer för undervisning som förs fram i
”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och ”Den öppna högskolan” (prop.
2001/02:15). I nedanstående tabell visar jag på en del likheter och skillnader
jag funnit mellan dem. Propositionen och utredningen är inga pedagogiska
verk men ger ändå en antydan om hur mångfalden bör tillvaratas och bemötas i högskoleundervisning. Avsikten med tabellen är att visa på den möjlighet de pedagogiska teorier jag presenterat har för att utnyttjas som lins för
min analys av studiemiljön. Jag kallar i tabellen pedagogiken för feministisk/frigörande/demokratisk som en övergripande benämning och utredningen, propositionen och högskolelagen (HL) för policydokument.
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Tabell 2:2 Jämförelse mellan policydokument och feministisk-frigörandedemokratisk pedagogik
Målsättning, förhållningssätt

Policydokument (SOU,
Prop., HL)

Feministisk-frigörandedemokratisk pedagogik

Kritiskt och självständigt
tänkande

Ja

Ja

”Banking education”

Nej

Nej

Studenternas erfarenheter,
uppfattningar och perspektiv
tillvaratas i undervisningen

Ja

Ja

Studenterna är medkonstruktörer i lärandet

Ja

Ja

Positiv till förändring av
traditionell akademisk undervisning

Ja

Ja

En heterogen studerandegrupp höjer kvaliteten på
undervisningen

Ja

Ja

Kunskapssynen innebär ett
ifrågasättande av för-givettagen kunskap

Ja

Ja

Kommunikationsprocessen är
öppen, alla har en röst

?

Ja

?

Ja

Studenterna utgör en kunskapskälla

Frågetecknen i tabellen kräver en förklaring. Orsaken till att jag placerat
frågetecknen i fälten är att det i de aktuella förhållningssätten i policydokumenten inte finns något som direkt understödjer påståendet. Första frågetecknet är synen på kommunikationsprocessen. Ställningstagandet kan vinklas; är det möjligt att inte ha en öppen kommunikationsprocess om erfarenheter, uppfattningar och perspektiv förväntas brytas och tillföra undervisningen en kvalitetsdimension? Ja, det är möjligt, lärarens inställning,
gruppstorlek och hur engagerande ämnet är har betydelse för hur många som
vill och vågar höja sin röst och delta i en diskussion. Men om förväntningarna är att studenterna ska utbyta erfarenheter så torde även en öppen kommunikation var en viktig del av undervisningen. Utgör studenterna en kunskapskälla i undervisningen enligt policydokumenten? Även om studenternas erfarenheter, uppfattningar och perspektiv ska komma undervisningen
till godo är det osäkert om det är synonymt med att ”studenterna utgör en
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kunskapskälla”. Det kan göra det, men det är inte direkt uttalat. Att tillåta
studenterna att uttala sina erfarenheter, uppfattningar och perspektiv kan
innebära att det enbart blir ett pikant inslag utan någon större betydelse för
kunskapsarbetet, men det behöver inte medföra att studenterna utgör en kunskapskälla i undervisningen. Därmed vill jag säga att de två sista förhållningssätten i min tabell inte överensstämmer lika tydligt som övriga mellan
policydokumenten och feministisk-frigörande-demokratisk pedagogik.
Det jag lyft fram i detta avsnitt är mitt stöd för att skärpa min lins för att
få syn på vilken betydelse social och etnisk bakgrund har i en akademisk
studiemiljö. I nästa avsnitt besvarar jag frågan; Vad blir följden av detta, hur
kommer jag med hjälp av ovanstående teoretiska ramverk åt betydelsen av
etnicitet och klass i den akademiska miljön?

Vad blir konsekvensen av ovanstående?
Min något otympliga benämning “feministisk-frigörande-demokratisk pedagogik” kallar jag istället för connected teaching. Pedagogiken står för ett
uttalat jämlikhetsperspektiv; alla har en röst, alla har latent kunskap, ingen
ska känna sig förtryckt. De teorier jag lyft fram i detta avsnitt visar på vilken
typ av problematik jag kommer att inrikta mig på. Det teoretiska ramverk jag
presenterat ger mig verktyg och en begreppsapparat som hjälper mig att synliggöra en akademisk studiemiljö och ett undervisningssammanhang ur ett
perspektiv som överensstämmer med intentionerna i ”Den öppna högskolan”
(Prop. 2001/02:47). Genom att analysera studiemiljön ur aspekterna: erkännande – icke erkännande, inkludering – exkludering, frihetsgrader och handlingsutrymme, banking education - connected teaching, synliggör jag studiemiljön och undervisningen ur ett jämlikhetsperspektiv. Ur denna jämlikhetslins framträder utrymmet för mångfald. Med mångfald i detta sammanhang menar jag de tre grundteser som jag tagit fasta på i ”Den öppna
högskolan”; alla är lika välkomna oberoende av ursprung, den sociala och
etniska mångfalden ska öka i högskolan och ökad mångfald leder till att kvaliteten på undervisningen höjs. Jag har inte för avsikt att mäta ”visionen”
mot ”verkligheten” utan snarare undersöka om ”verkligheten” strävar mot
”visionen”.

Motsägelser
Social och etnisk mångfald i studerandegruppen utgör en tillgång (SOU
2000:47). Ibland är dock resonemanget i ”Mångfald i högskolan” (SOU
2000:47) motsägelsefullt om denna ”tillgång”. I utredningen framhålls att
den officiella synen i Sverige på ”invandrare” präglats av en klientsyn som
karaktäriseras av att ”de är människor som behöver bli hjälpta” (a.a., s. 19).
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En syn som man i utredningen tar avstånd ifrån. Men för att öka den etniska
och sociala mångfalden förordas överbryggande åtgärder. Med överbryggande åtgärder menas i första hand hjälp till studenter med utländsk bakgrund som har bristande språkkunskaper, i andra hand en högskoleintroduktionskurs med fokus på ”åtgärder som kompenserar för skillnader i kulturellt
kapitalinnehav bland studenterna” (a.a., s. 83). Studenter i avsaknad av
”akademisk primärsocialisation” (a.a., s. 84) ska kompenseras, eftersom det
vid övergången till högskolan är en fördel med en akademisk bakgrund ”...
vilket i synnerhet skulle kunna gynna individer som så att säga inte får sådan
introduktion under sin uppväxt” (a.a., s. 105). Den föreslagna kursen var
avsedd för samtliga nybörjare men skulle underlätta introduktionen till akademiska studier särskilt för dem som inte har en akademisk familjetradition.
De som är i avsaknad av ”akademisk primärsocialisation” är med andra ord,
enligt utredningen, i behov av ”kapitalinnehav” i form av en kurs. Vad jag är
kritisk till är att icke traditionella studenter framhålls som en tillgång, samtidigt som deras kapitalinnehav bedöms som otillräckligt eller rent av ogiltigt.
Jag saknar även någon typ av kritisk diskussion av den akademiska studiekulturen. Studenter med välutbildade föräldrar utgör oreflekterat normaliteten. Icke traditionella studenter ska rekryteras, kompenseras och anpassas till
normen. För mig framstår synsättet som motstridigt. Ett annat exempel är när
man i utredningen påtalar vikten av perspektivmångfald för den vetenskapliga kvalitetsdimensionen; tänkande från andra delar av världen än Europa och
Nordamerika berikar forskningen och utbildningen. Men introduktionskursen syftar till att studenterna blir ”väl förtrogna med bakgrunden till vårt
utbildningssystem, huvuddragen i vår tankehistoria...” (a.a. s.119, min kursivering). Ovanstående exempel präglas av samma typ av paradox. För mig
framstår det som något av en motsägelse att studenternas etniska och sociala
ursprung beskrivs som en tillgång, samtidigt som kompensatoriska åtgärder
föreslås för att mångfalden ska passa in i den akademiska studiekulturen.
I utredningen framhålls ”perspektivmångfald” som ett centralt villkor för
god forskning och utbildning, men man berör inte komplexiteten i att bemöta
olikhet och mångkulturalism samtidigt som studenterna utbildas. Nicholas
Burbules säger i en intervju (Roth, 2006) att de flesta hyllar kulturella skillnader i ett utbildningssammanhang ”under förutsättning att de bidrar till och
stödjer utbildningsuppdraget” (a.a., s. 84); mångfalden blir något intressant
och njutningsfullt men hotar eller utmanar ingenting. Han menar att alla
utbildningssystem är normaliserande, det finns alltid element av att eliminera
avvikelser. Burbules uppfattar olikhet som något annat än mångfald. Olikhet
innebär för honom en väldigt annorlunda uppfattning och skillnaden blir
utgångspunkt för motstånd mot det normaliserande i utbildningen. Olikhet är
inte intressant att förstå, förklara eller rättfärdiga av omgivningen. Olikhet
blir på så sätt en aktiv process mot ”gemensamma normer eller antagna universella värden” (a.a., s. 86) och bemöts inte av tolerans, intresse och respekt, det är inte intressant och njutningsfullt. Möjligtvis syftar den föreslag42

na introduktionskursen i ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) till att sudda ut ”olikhet” och bejaka det intressanta och njutningsfulla i mångfalden.
Förklaringen till att problem av denna typ inte berörs är att statliga dokument
i hög grad är uttryck för en politisk vilja, hur man vill att det ska bli. Jag
understöder tanken på att etnisk och social mångfald ska öka, men vill påstå
att perspektivet på mångfald ibland är motstridigt och inte helt befriat från en
klientsyn.
Texten i propositionen ”Den öppna högskolan” (2001/02:15) är av förklarliga skäl mindre diskuterande och mer ”politisk”. Även i propositionen
framstår ibland retoriken och förslagen som motsägelsefulla. I propositionen
framhålls: För att mångfalden i samhället bättre ska avspeglas i högskolan
bör rekryteringen till högre utbildning öka, utjämnas och vidgas till nya
grupper samt att utbildning är en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och
möjligheter till att aktivt delta i samhället (a.a. s. 18). Nyckelbegreppen är
öka, utjämna och vidga. Dvs. antalet utbildningsplatser har ökat och på så
sätt har fler påbörjat högre studier, man har vidgat möjligheterna till högre
utbildning för fler. Däremot är jag fundersam över vad man i propositionen
menar med utjämna. Definitionen i Nationalencyklopedins ordbok är ”minska verkningar av (ngt) genom att avlägsna olikheter” (2004). Att ”utjämna”
högre utbildning tolkar jag som att även minska snedrekryteringen till högskolans olika utbildningsprogram och lärosäten, inte enbart till högskolan
(som en gemensam enhet). En av åtgärderna för att minska snedrekryteringen är:
Det finns stora behov i samhället av välutbildade personer på alla nivåer.
Kortare högskoleutbildningar med tydlig yrkesinriktning rekryterar studenter
från studieovana miljöer i större utsträckning än andra högskoleutbildningar.
Regeringen anser att det behövs fler kortare yrkesutbildningar med olika inriktningar inom högskolan. (Prop. 2001/02:15, s. 24)

Här får man nästan intryck av att dessa utbildningar huvudsakligen är avsedda för att förbättra högskolans statistik avseende studenternas sociala ursprung. Denna typ av utbildningar som rekryterar studenter från ”studieovana miljöer” syftar inte till att utjämna den ekonomiska fördelningen i samhället eller snedrekryteringen mellan lärosäten och program. En av anledningarna till att utöka utbudet av kortare högskoleutbildningar med
yrkesinriktning är bl.a.:
De socioekonomiska skillnaderna mellan högskolans längsta utbildningar och
de kortare är stora, vilket framstår av Högskoleverkets rapport. Läkarutbildningen, psykologutbildningen och juristutbildningen rekryterar förhållandevis
få studenter från arbetarhem medan barn från tjänstemannahem är klart överrepresenterade. Det är uppenbart att många ungdomar från främst arbetarhem
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tvekar att påbörja långa högskoleutbildningar, som kräver stora ekonomiska
uppoffringar. (a.a., s. 124 – 125)

För att exempelvis bli antagen till läkarprogrammet krävs naturvetenskaplig
gymnasiekompetens. I propositionen har man i ett tidigare avsnitt konstaterat
att på den naturvetenskapliga gymnasieinriktningen är social snedrekrytering
särskilt stark, endast 13 procent av eleverna kommer från arbetarhem. På de
studieinriktade gymnasieprogrammen är övergången till högskolestudier
högst och andelen elever från arbetarhem lägst. ”Ekonomiska uppoffringar”
kanske är en anledning till den låga andelen studenter med arbetarbakgrund
på läkarprogrammet, men definitivt inte hela förklaringen. I utredningen och
propositionen har man identifierat ett problem; etnisk och social snedrekrytering. I de exempel jag lyft fram är problemet studenter med felaktig ”primärsocialisation” och studenter med arbetarbakgrund som tvekar att studera på
långa högskoleutbildningar. Åtgärderna som föreslås är i paritet med problemformuleringen; en kompensatorisk kurs och fler korta yrkesinriktade
utbildningar. Vad jag med ovanstående vill uppmärksamma är att utredningen och propositionen är fulla av ”vackra ord” om jämlikhet, demokrati och
utjämning, man talar om en ideologi men fördjupar sig inte i den grundläggande problematiken.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag beskrivit de teorier som utgör min lins och mitt stöd
för att undersöka en akademisk studiemiljö. Erkännande – icke erkännande,
inkludering – exkludering, frihetsgrader och handlingsutrymme, banking
education - connected teaching är mina teoretiska verktyg för att beskriva
och förstå betydelsen av klass och etnicitet i processer och sammanhang.
”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02: 15) utgör en fond i mitt arbete. Jag tar fasta på budskapen, inte till
fullo problemformuleringarna och åtgärderna som framförs i dokumenten.
Connected teaching och policydokumenten (SOU, prop., HL) har flera gemensamma nämnare, dvs. det finns likheter mellan connected teaching och
budskapen i dokumenten. I nästa kapitel diskuterar jag de begrepp som är
centrala i denna text.
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3. Centrala begrepp

I detta kapitel diskuterar jag begrepp som är centrala i min text och hur jag
använder dem. Begreppen jag tar upp i detta avsnitt är: mångfald, etnicitet,
invandrare, klass, kategorisering, positiv särbehandling, alternativt urval
samt undervisning och studiemiljö.

Mångfald
Jag inleder med att diskutera begreppet “mångfald”. I styrdokumenten
“Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och “Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15) argumenteras för att ”nya grupper av studenter” rekryteras och
slutför sina högskolestudier. Med ”nya grupper” menas i första hand studenter med utländsk bakgrund och studenter som saknar akademisk utbildningsbakgrund. Men även bostadsort, könstillhörighet och funktionshinder nämns
i anslutning till den mångfald som finns i samhället och bättre borde avspeglas bland högskolans studenter. Det övergripande politiska skälet till att
statsmakterna vill öka den etniska mångfalden är för att skapa jämlika villkor
för alla oberoende av etnisk bakgrund (SOU 2000:47). Enligt utredningen
ses den kulturella mångfalden som en rikedom som bör tas tillvara. En av de
största gemensamma uppgifterna för Sverige är att människor med olika
etnisk bakgrund lever och arbetar tillsammans på jämlika villkor och med
respekt för varandras särart. Orsaken till att problem anknutna till etnisk
mångfald formulerats nu beror enligt utredningen på det allvarliga utanförskap som drabbat vissa invandrargrupper vilket har lett till en underklass
med etniska förtecken (a.a.). Ett annat argument som framförs är att i en
välfärdsstat har alla rätt till kunskap och utveckling (Prop. 2001/02:15).
Paulina de los Reyes och Lena Martinsson diskuterar begreppen mångfald
och olikhet (2005). De framhåller att begreppet olikhet utvecklats från något
problematiskt till en positiv förståelse av olikhet.
Denna nya förståelse som till stor del kom att utkristalliseras i begreppet
mångfald, betraktar olikhet som något eftersträvansvärt och som en tillgång
för individen och samhälle (de los Reyes & Martinsson, 2005, s. 9).

Samtidigt är de los Reyes och Martinsson (2005) kritiska till att olikheten
inte sätts i relation till ett maktperspektiv och den normaliseringsprocess som
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naturaliserar och ger stabilitet åt en hierarkisk ordning. De menar att den
statliga mångfaldsdiskursen bygger på ett särartstänkande där människor är
olika och där olikheten förknippas med vissa egenskaper, kunskaper och
erfarenheter. de los Reyes och Martinsson hävdar att mångfaldsdiskursen är
essentialiserande, medan de anser att olikhet inte är något “fixerat och fördefinierat utan (åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans och underordning” (a.a., s. 11).
Den kritik som de los Reyes och Martinsson framför, nämligen att mångfaldsdiskursen inte sätts i ett maktperspektiv överensstämmer inte helt med
delar av texten som framförs i “Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47). Ett
av skälen som anges för att öka den etniska mångfalden i högskolan är att
bryta en underordning, en utveckling som har inneburit att vissa grupper
tillhör en underklass med etniska förtecken. Den sociala och etniska snedrekryteringen ska minska för att förändra en hierarkisk ordning inom högskoleutbildningen och i samhället. I förlängningen innebär en högskoleutbildning, enligt propositionen, även ett större deltagande i samhället och makt
över sitt eget liv. Ett särartstänkande om olika grupper och vilka särskilda
egenskaper de är förknippade med är självklart ett fördomsfullt raster som
förhindrar en vidsynthet i mångfaldsdiskussionen.
Annick Sjögren (2005) framhåller att begreppet mångfald i Sverige används för att symbolisera de förändringar som uppstått på olika områden
pga. globaliseringen, medan det engelska ordet diversity används i Kanada
och USA på ett bredare sätt än mångfald. Diversity inriktas mot variationer
av olika slag utan att nödvändigtvis sammankopplas med betydelser som
kultur och etnicitet, begrepp som ofta innebär diskriminering. Begreppet
diversity hänvisar till alla i sammanhanget väsentliga differenser som skapas
av genus, klass, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder (a.a., s. 15)
Sjögren har ett okomplicerat förhållningssätt till mångfald och ser det i
termer av skillnader som uppstår i ett sammanhang. Etnicitet, kön, funktionshinder är inte en differens i alla sammanhang. Med hänvisning till mitt
syfte att beskriva och förstå processer och sammanhang där etnicitet och
klass har betydelse anser jag Sjögrens betoning på sammanhanget överensstämmer med min uppfattning om mångfald, men jag tar även avstånd från
det särartstänkande som de los Reyes och Martinsson (2005) påtalar.
Mångfald ses till vardags som något allmänt positivt och anses tillföra något i termer av nytta, exempelvis höjd kvalitet på undervisning. Mångfald
relateras ofta till rättvisa och demokrati; alla har rätt till kunskap och utveckling (Prop.2001/02:15). Diskussionen blir mer politisk när frågan ställs om
alla har lika möjligheter. Kompensatoriska åtgärder för att utjämna “lika
möjligheter” och öka mångfalden ger upphov till olika ställningstaganden
om vad som är rättvist. Tillsvidare lämnar jag mångfaldsdiskussionen med
och konstatera att mångfald är ett politiskt honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt. Vad däremot mångfald egentligen innebär och hur
det ska uppnås råder det olika åsikter om. Min uppfattning är att mångfald
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som fenomen kan ses som en motkraft till exkludering och segregation, en
pågående process mot homogenisering.

Etnicitet
Enligt Göran Graninger (2000) bottnar innebörden av begreppet etnicitet i
uppdelningen i ett “vi” och “dem”, som i sin tur baseras på upplevda skillnader i fråga om kultur och ofta härkomst (s. 7). Gränsdragningarna mellan
grupper beror på upplevda skillnader och är ett resultat av en konstruktion
inom och utom gruppen. Aleksandra Ålund (2000) anser att det finns en
samstämmighet bland de flesta forskare om att “etnicitet refererar till gruppbildning, kulturell och/eller social gränsdragning mellan “oss” och “de
Andra”, identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap osv.” (s. 30).
Etnicitet är ett föränderligt fenomen intimt sammanbundet med klass och
kön (a.a.). Det finns med andra ord i begreppets innebörd en gränsdragning
mellan grupper ett särskiljande som kan härledas till gruppen eller utanför
gruppen.
Riikka Norrbacka Landsberg (2005) påpekar att utmärkande för etnicitetsdiskussionen är huruvida man ska särskilja människor eller inte. Frågan
jag ställer är hur statsmakterna ska kunna verka för en grupp eller kategori
människor, som har en underordnad position utan att särskilja den? I “Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och “Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15) är man tydlig med att särskilja vissa grupper som man vill rekrytera till högskolan. Paulina de los Reyes och Masoud Kamali (SOU
2005:41) påpekar att ett av de största hindren för att integrationspolitiken i
Sverige har misslyckats beror på att integrationstänkandet utgår ifrån två
fördefinierade och hierarkiskt rangordnade kategorier; ”ett ’vi’ som ska integrera och ett ’de’ som ska integreras” (s. 7). Fokusering på olikheter med
avseende på etnisk och nationell bakgrund har bidragit till att stärka föreställningen om att Sverige är uppdelat i två grupper och att invandrarstatus
förknippas med problem inom ett flertal samhällsområden (a.a., s. 8). Med
min ansats tar jag en risk att cementera kategorierna ”invandrare” och
”svenskar”, vilket naturligtvis inte är min avsikt. Min utgångspunkt är däremot att synliggöra särskiljanden och gränsdragningar i processer och sammanhang där etnisk bakgrund har betydelse.

Invandrare
Begreppet invandrare förekommer ofta i vardagligt tal och massmedia, men
har även blivit kritiserat för att det är förknippat med fördomar och grova
generaliseringar. Uttryck som andra och tredje generationens invandrare
förekommer också. Emellanåt ersätts invandrarbegreppet med nysvensk för
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att undvika de negativa konnotationerna. Ett sätt att undvika begreppet invandrare är att i stället skriva invandrade (t. ex Hägerström, 2004). Undviker
man som forskare problematiken genom att byta ett r mot ett d? Slipper man
ansvaret för att vara delaktig i att skapa ett ”vi och dom” genom en smärre
retuschering?
Min egen inställning till begreppet invandrare är kluvet. Å ena sidan anser
jag att personer som har invandrat har tolkningsföreträde; anser de att invandrare är nedsättande ska uttrycket inte användas. Men oberoende vilken
benämning som används ligger problemet i behovet av att särskilja en person
eller grupp från en annan. I vissa sammanhang finns behov att ha en benämning på personer som tillhör en särskild kategori. Kategorin försvinner inte
för att den inte namnges. Behovet finns naturligtvis inte i alla sammanhang
och är ofta ett onödigt förtydligande och används ibland som en förklaring
till en avvikelse. Men behovet att särskilja och namnge en grupp uppstår när
till exempel en orättvisa mot en särskild grupp behöver uppmärksammas. Att
byta namn på en etnisk grupp, från en nedsättande benämning till det namn
gruppen själv föredrar är en typ av upprättelse och erkännande. I till exempel
Finland kallades tidigare en rom för “mustalainen”, vilket kan översättas till
“svarting”, det finska ordet för svart är “musta”. Namnbytet har inte, vad jag
känner till, förbättrat deras sociala situation nämnvärt i Finland, men “mustalainen” är nedsättande, vilket jag inte anser att begreppet invandrare är. En
annan parallell kan dras till arbetslivet och de namnbyten på yrkeskategorier
som finns där. Innebär det en statushöjning eller förbättrade löne- och arbetsvillkor för städare genom att döpa om yrket till lokalvårdare, serviceassistent eller hygientekniker? Så, å andra sidan undrar jag om invandrade personers status och livschanser förbättras om de får en annan benämning?
En annan problematik är att alla invandrare inte kallas för invandrare. En
del är mer invandrare än andra; en person som invandrat från Danmark kallas sällan för invandrare, medan en person från Asien får den benämningen.
Förskjutningen av innebörden har på så sätt blivit nedsättande och bör kanske undvikas. Men det kan också tyda på en politisk medvetenhet att använda ordet invandrare så länge kollektivet invandrare blir behandlade som invandrare det vill säga diskriminerade. Att använda ordet nysvensk är enligt
min åsikt en förskönande omskrivning av samma typ som att kalla en städare
för hygientekniker. Karin Borevi (2000) ställer frågan hur man ska kunna
genomföra positiva säråtgärder för individer som på olika sätt missgynnats
om kategoriseringen i sig förväntas ge negativa konsekvenser eller t.o.m. få
kontraproduktiva konsekvenser (s. 174). Borevi avser med positiva säråtgärder positiv särbehandling men frågeställningen kan även överföras till användningen av begreppet invandrare och att det finns ett behov av att i vissa
sammanhang ha en benämning på en kategori. Eftersom kollektivet invandrare missgynnats och därför är i behov av någon typ av åtgärder behövs även
ett namn på den kategorin. Från min sida finns det samtidigt en oro och rädsla för att bli beskylld för att använda en fördomsfull och nedsättande benäm48

ning om en grupp människor. I denna text har jag därför valt det säkra före
det osäkra och kallar de studenter jag intervjuat som inte är etniskt svenska
för studenter med utländsk bakgrund och studenter med utrikes födda föräldrar.
För de individer som identifierar sig som invandrare blir det märkligt om
invandrarbegreppet är tabubelagt och helt undviks i texten. I de fall mina
intervjupersoner talar om sig själva som invandrare använder jag det uttrycket när jag hänvisar till vad de sagt, men undviker det när jag skriver om
gruppen intervjupersoner med utländsk bakgrund.

Klass, social bakgrund och akademisk studiebakgrund
I mina intervjuer med studenter har jag frågat om föräldrarnas utbildning och
vad de arbetar med. Mitt argument för att använda klassbegreppet är att jag
använder det som ett “paraplybegrepp” för att beskriva föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. Synonymt med klass använder jag social bakgrund och i
viss mån utbildningsbakgrund. Min klassificering är ungefärlig och används
i relation till mitt syfte, dvs. för att beskriva och förstå processer och sammanhang i undervisningen där klass har betydelse.
Inom högskoleutbildningssektorn9 i Sverige är klass fortfarande av betydelse i fördelningen av utbildningsresurser. Störst sannolikhet10 att påbörja
högskolestudier har ungdomar från hem med föräldrar med längre eftergymnasial utbildning. Dessa ungdomars chans är hela 8 – 9 gånger större än för
gruppen vars föräldrar har enbart förgymnasial utbildning (HSV, 2006a).
Även om det “gamla klassamhället” anses tillhöra en svunnen tid ansåg
en klar majoritet, 90 procent, av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder år
2000 att det finns sociala grupper eller samhällsklasser i det svenska samhället; 3 procent ansåg att det inte fanns samhällsklasser och 7 procent var tveksamma (Karlsson, 2005). Det finns med andra ord en stark medvetenhet om
att vi lever i ett klassamhälle. Göran Greider hävdar att begreppet arbetarklass möts av ”oförstående blickar, avfärdanden och till och med förakt”
(1998, s. 13). Däremot vinner begreppet medelklass terräng och är allmänt
accepterat. Medelklassbegreppet innebär inte samma sociologiska ställningstagande som arbetarklassbegreppet (a.a.). Greider påpekar också att begreppet klassresa är accepterat dvs. en rörelse uppåt från något som alltså inte
9

Jag avstår avsiktligt från att diskutera det som sker innan ungdomar påbörjar sina högskolestudier eftersom det är redovisat i många studier. Det finns ett tydligt samband mellan höga
betyg från grundskolan och klasstillhörighet, likväl som det finns ett samband mellan socialgrupp och val av gymnasieprogram (t ex SOU 2003:96).
10
“Den relativa chansen beskriver sannolikheten för att en person med viss social bakgrund
påbörjar högskolestudier vid en viss ålder i relation till att de inte har det i jämförelse med
motsvarande relation för ungdomar med annan social bakgrund.” (SOU 2003:96, bilaga 10, s.
42).

49

omnämns, dvs. arbetarklassen. Att tala om underklassen är enligt författaren
också ofarligt eftersom ingen som kommer därifrån yttrar sig. I min text
förekommer begreppet arbetarklass, medelklass och övre medelklass som en
beskrivning av studenternas sociala bakgrund.
Av statistiska centralbyråns (SCB) hemsida framgår att socioekonomisk
indelning (SEI) är en ”beskrivande klassifikation avsedd att belysa den hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser.
Många centrala frågor inom samhällsforskningen rör relationer mellan olika
samhällsklasser” (www.scb.se, 2008-06-05). Syftet med SEI är att ange
människors position på arbetsmarknaden, dvs. en typ av analys för deras
position i välfärdsfördelningen och för deras livschanser (a.a.). Högskoleverket klassificerar högskolenybörjare från och med år 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå, eftersom relevanta uppgifter om föräldrarnas yrke
saknas (SCB, 2006). Den högsta av någondera förälderns utbildning är med
andra ord högskoleverkets definition av studenternas sociala bakgrund.
Det finns en skillnad mellan statiska beskrivningar av människors möjligheter till t.ex. utbildning och en klassanalys som visar på ”motsättningar
bestämda av samhällets uppbyggnad och på det därav präglade mönstret av
sociala konflikter” (Therborn, 1981, s. 14). En klassanalys beskriver samhällsutvecklingens drivkrafter och dynamik (a.a.), medan min användning av
klassbegreppet mer hör hemma i den sociala rörlighetens frågeställningar,
dvs. möjligheter till utbildning. Så som alternativ urval tillämpades vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, dvs. som positiv särbehandling
var ett sätt att försöka bryta ett samhällsmönster. Den diskussionen för jag i
slutkapitlet.

Kategorisering
Forskning som kategoriserar individer kritiseras för att förstärka förutbestämda uppfattningar om de grupper som införlivas i respektive kategori; de
människor som ingår i kategorierna framstår som endimensionella och enbart den ”egenskap” som kännetecknar kategoritillhörigheten görs betydelsefull. Risk finns även för att alla i samma kategori tillskrivs en homogen identitet och forskningen förstärker polariseringen mellan olika grupper i samhället (Bagga-Gupta, 2007). Sådan forskning befäster skillnaden mellan ”vi och
dom” (a.a.). I min forskning rör jag mig delvis både på ett meta- och ett mikroplan. På metaplan behandlas huvudsakligen statistik för att exempelvis
beskriva den etniska och sociala sammansättningen på studentgruppen i högskolan. I de beskrivningar som baseras på statistik blir det otvivelaktigt så att
individerna enbart ”är” sin kategoritillhörighet. På en strukturell nivå anser
jag det vara ofrånkomligt och kanske till och med konstruktivt. Däremot är
jag på mikronivå, dvs. framförallt där studenterna (kapitel 6 och 7) träder
fram mån om att beskriva dem som individer. Men eftersom syftet med detta
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arbete är inriktat på etnicitet och klass kan jag inte påstå att mitt tänkande är
befriat från kategorier. Av betydelse för min analys är dock sammanhanget
och individen, dvs. inte enbart individen i egenskap av representant för sin
kategori.

Positiv särbehandling och alternativt urval
Positiv särbehandling dyker upp parallellt med alternativt urval och kvotering. Förra ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Margareta
Wadstein, har definierat positiv särbehandling på följande sätt (2003):
Med positiv särbehandling brukar avses ett undantag från ett förbud att diskriminera när syftet är att främja lika möjligheter för en medlem av en i någon mening eftersatt och underrepresenterad grupp. Genom positiv särbehandling ger man företräde för en kvalificerad medlem av en sådan grupp
trots att det finns mer kvalificerade kandidater från en gynnad eller överrepresenterad grupp. Det kan gälla företräde till utbildning, anställningsintervju, kompetensutveckling, anställning, m.m. (Wadstein, 2003)

Wadsteins (2003) definition avser en starkare variant av positiv särbehandling. En svagare variant av positiv särbehandling syftar till att upphäva
diskriminering i samhället genom exempelvis åtgärder riktade mot en särskild minoritetsgrupp (Åsard, 2000). Den starkare varianten kan sägas vara
inriktad på lika resultat och den svagare på lika möjligheter (a.a.). Uttrycket
”affirmative action” (aktiva åtgärder, Roth, 2004, s. 11) används i USA och
står för både svag och stark positiv särbehandling (a.a.). Den variant av ”affirmative action” där grupptillhörigheten ger en viss förmån vid anställning
eller antagning kallas i amerikanska texter för ”preferential treatment” (a.a.,
s. 12). När jag i denna text använder uttrycket positiv särbehandling avses
den starkare varianten; menar jag den svagare påpekar jag det.
Kvotering är enligt Nationalencyklopedin: att fördela olika kategorier i
bestämda andelar så att varje kategori säkert blir rimligt representerad
(2004). I denna text används kvotering synonymt med positiv särbehandling,
även begreppet ”inkvoterad” förekommer och syftar då på den person som
blivit antagen genom alternativt urval. Även uttrycket etnisk kvotering förekommer då jag syftar på alternativt urval, såsom det tillämpades vid juridiska institutionen.
Möjlighet för högskolor och universitet att tillämpa särskilt urval har funnits sedan 1997. Med särskilt urval menas att studenter antas på andra grunder än enbart gymnasiebetyg och högskoleprovpoäng. Universitet och högskolor har haft möjlighet ansöka om tillstånd att tillämpa särskilt urval hos
Högskoleverket. Särskilt urval har använts för att hitta lämpliga studenter
eftersom det gav möjlighet att ta hänsyn till egenskaper som inte mäts med
betyg och resultat på högskoleprovet. Metoden har även använts för att ge
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studenter som inte har tillräckliga betyg eller högskolepoäng en chans. Särskilt urval har också använts i syfte att vidga den etniska och sociala rekryteringen (HSV, 2002a).
Möjligheten att anta studenter på andra urvalsgrunder än betyg och högskoleprov utökades i samband med att regeringens proposition ”Den öppna
högskolan” (2001/02:15) antogs genom att bestämmelsen 7 kap. 16c § infördes i högskoleförordningen (HSV, 2007a). Alternativt urval gav lärosätena
möjlighet att till 10 procent av studieplatserna som vänder sig till nybörjare
anta studenter på lokalt beslutade urvalsgrunder (HSV, 2006b). Vid tillämpning av alternativt urval har olika urvalsgrunder använts: collegeutbildning,
reell kompetens, könskvotering, etnisk kvotering, regional förtur och förtur
för vissa sökande (HSV, 2004). Av Högskoleverkets utvärdering rörande
alternativt urval framgår att några högskolor kombinerat två till tre olika
urvalsgrunder i sin antagning (a.a.).
Juridiska institutionen vid Uppsala universitet använde alternativt urval
som etnisk kvotering. Ett kriterium för att bli antagen inom urvalet var att
båda föräldrarna var utrikes födda.

Studiemiljö
Studiemiljö och undervisning är inte samma sak. Men samtidigt är studiemiljön och undervisningen tätt sammanflätade i varandra. Studiemiljö uppfattar
och använder jag som ett mer övergripande begrepp. Studiemiljön ”finns
där” medan undervisningen är mer målinriktad och kontrollerad. I studiemiljön inkluderar jag det mesta av studenternas studievardag medan undervisningen relaterar till grupparbete, seminarier, föreläsningar etcetera. Undervisningen är en del av studiemiljön, men det är svårt att dra en gräns mellan
vad som är och inte är en del av studiemiljön. Exempelvis är stämningen på
seminarier både undervisning och en del av studiemiljön. En definition av
studiemiljön är mer svårfångad än en definition av undervisning, men i studiemiljö inkluderar jag exempelvis även lunchprat och sms-kontakter mellan
studenterna. Studiemiljö är synonymt med studenternas arbetsmiljö och vissa
delar av fritiden.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag tagit upp de begrepp som är centrala i denna text samt
redovisat för hur jag förstår och använder dem. Begreppen jag har kommenterat är: mångfald, etnicitet, invandrare, klass och studiemiljö. Jag har även
diskuterat kategorisering och redogjort för betydelsen av positiv särbehandling (stark och svag) och alternativt urval.
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4. Aktuellt kunskapsfält

Detta kapitel syftar till att sätta in mitt avhandlingsämne i ett större forskningssammanhang och avslutningsvis lyfta fram vad jag bedömer att mitt
arbete kan ge som bidrag till kunskapsfältet. Översikten omfattar följande
delar: mångfald i studerandegruppen, alternativa prov i urvalsprocessen,
positiv särbehandling samt motkrafter i högskolan.

Mångfald i studerandegruppen
Erikson och Jonsson (1993) gör en omfattande genomlysning av social bakgrund, skolsystem och utbildningsreformer avseende social snedrekrytering
till högre utbildning i Sverige. Som jag tidigare nämnt har det sedan länge
stått på politikernas agenda att minska den sociala snedrekryteringen till
högskolan. Redan på 1940-talet visade statistik att den sociala snedrekryteringen knappt hade minskat sedan seklets början (a.a.). Ett av skälen som
författarna anser orsaka sambandet mellan social bakgrund och högskolestudier är att ungdomsskolan är bättre anpassad för medelklassbarn än arbetarbarn. Detta innebär att barn till välutbildade föräldrar med medelklassyrken
presterar bättre i skolan. Även senare forskning har kommit fram till likartade slutsatser (t.ex. Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002)
De mest framträdande bakgrundsfaktorerna, enligt Erikson och Jonsson
(1993), till sambandet mellan barns benägenhet att fortsätta till högre studier
är: klasstillhörigheten (som är knuten till föräldrarnas yrken), utbildningsnivån i hemmet och familjens ekonomiska situation. Familjens utbildningsnivå
är den bakgrundsfaktor som slår starkast igenom, starkare än klasstillhörigheten (a.a., s. 19).
Den sociala utjämning i högskolan som trots allt skett under det förra seklet anser Erikson och Jonsson huvudsakligen bero på grundskolans införande
och av social och ekonomisk utjämning i samhället. Men även högskolans
kraftiga expansion under 1990-talet har minskat den sociala snedrekryteringen (HSV, 2006a). Mellan läsåren 1990/91 och 1999/2000 ökade antalet studenter från cirka 200 000 till 320 000 (a.a.). Även om alla inte är helårsstudenter är det nästan en fördubbling omräknat i helårsstudenter. Det är framför allt de mindre och medelstora högskolorna och de nya universiteten som
expanderat och det är också de som i större utsträckning än de äldre traditionella universiteten rekryterat ungdomar med arbetarbakgrund och lägre me53

delklass (SOU 2003:96, Broady m.fl., 2006). Totalt sett har alltså den sociala
snedrekryteringen minskat men fördelningen mellan olika lärosäten och utbildningsprogrammen är fortfarande ojämn. Fördelning efter kön, socialt och
etniskt ursprung skiljer sig mellan olika lärosäten och utbildningsprogram
(Broady m.fl., 2006, HSV, 2006a). Kvinnorna från lägre medelklass och
arbetarklass studerar inom förskolelärarutbildningen, vårdutbildningar och
socialt arbete, medan männen studerar inom tekniska utbildningar, såsom
kortare ingenjörsutbildningar (Broady m.fl., 2006). Uppdelningen är könsmässigt jämnast på program med hög status och högt söktryck såsom läkaroch juristprogrammen där även andelen studenter från familjer med högutbildade föräldrar är hög (a.a.). Höga gymnasiebetyg och höga poäng på högskoleprovet följer samma mönster: studenter från högre medelklass som
studerar på prestigeprogram på äldre universitet har höga gymnasiebetyg och
höga poäng på högskoleprovet (a.a.). Studenter från arbetarklass och lägre
medelklass som studerar på kortare program vid högskolor och nya universitet har lägre gymnasiebetyg och färre poäng på högskoleprovet.
Högskoleverkets statistik (2006a) visar att det finns skillnader mellan
ungdomar som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och ungdomar som är födda utomlands (samtliga ingår i kategorin utländsk bakgrund) avseende påbörjade högskolestudier. De som gått hela sin skolgång i
Sverige har en högre tendens att fortsätta till högskolan än de som invandrat
senare i livet. 24 procent av den totala gruppen 30 åringar som fötts utomlands hade år 2004 påbörjat en högskoleutbildning, motsvarande siffra för 30
åringar födda i Sverige med utrikes födda föräldrar var 34 procent (HSV,
2006a). År 2004 var den totala andelen studenter med utländsk bakgrund 27
procent, år 1998 var andelen 19 procent (a.a.). Ungdomar med utländsk bakgrund följer, som jag tidigare påpekat, liknande mönster som svenska ungdomar; familjens utbildningsbakgrund är betydelsefull.
Typen av stöd och uppmuntran till ungdomar i deras framtidsplanering
skiljer sig lite mellan föräldrar som invandrat och de som är infödda svenskar, men även föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse för om uppmuntran är omedveten eller medveten (Hilding, 2000). Om någondera föräldern är högskoleutbildad får barnen vad Hilding kallar för ”riktad och utbildningsmedveten” uppmuntran. Invandrade föräldrar påverkar sina barn
mer och deras uppmuntran är starkare riktad och utbildningsmedveten än
svenska föräldrars med motsvarande utbildningsbakgrund. Föräldrar utan
högskoleutbildning som invandrat är måna om att deras barn ”lyckas”, dvs.
får en bättre social position än vad de själva har i det svenska samhället.
Högre utbildning ses inte som den självklara vägen, Hilding kallar det för en
utbildningsomedveten uppmuntran. Svenska föräldrar utan utbildningsbakgrund poängterar inte på samma sätt betydelsen av att ”lyckas” utan är mer
måna om att barnen ska ha en trygg försörjning och ”sköta sig”. Att ta studiemedel bedöms som otryggt och riskabelt (a.a.). Möjligtvis är det antingen
ett resultat av en stark utbildningsmedveten uppmuntran eller en uppmuntran
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att lyckas bättre än föräldrarna som är förklaringen till den drivkraft och
revanschkänsla som Åsa Sternudd (2003) finner hos högskolestudenter med
flyktingbakgrund (det framgår inte av undersökningen vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har). Sternudd framhåller att ungdomar med utländsk
bakgrund i egenskap av sitt invandrarskap och föräldrarnas tillkortakommanden på den svenska arbetsmarknaden i det svenska samhället har ett
starkt behov av att via utbildning få ett bra arbete, inkomst och respekt.
Ungdomarna i Sternudds undersökning är medvetna om att de måste anstränga sig mer än svenska ungdomar för att bevisa vad de kan. Föräldrarnas
erfarenheter gör dem medvetna om att utbildning inte är en garanti för ett bra
arbete, men en högskoleutbildning ökar deras chanser på arbetsmarknaden
(a.a.).
En närmare granskning av gruppen studerande med utländsk bakgrund visar att det finns stora skillnader inom denna heterogena grupp. Studerande
med ursprung i Iran är välrepresenterade, liksom studerande från västeuropeiska och nordiska länder. Däremot är ungdomar med ursprung i afrikanska
länder starkt underrepresenterade (SCB, 2006). En av anledningarna till att
iranska studenter är så välrepresenterade i högskolan är att det var en välutbildad medelklass som flydde från Iran i samband med revolutionen 1979.
Föräldrarnas utbildningstradition har medfört att deras barn i stor utsträckning fört traditionen vidare. Afrikanernas låga representation beror på att
majoriteten flyktingar har en bristfällig formell utbildningsbakgrund. De
kommer bland annat från Somalia, Eritrea, Etiopien där fattigdom och krig
orsakat deras flykt. Högskolan i många krigshärjade afrikanska länder är till
för ett fåtal välbeställda och en stor andel afrikaner i Sverige är därmed i
avsaknad av en likartad utbildningstradition som iranierna.
Nedan presenteras en tabell med högst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund fördelat på utbildningsprogram och högskola läsåret
2006/2007.
Tabell 4:1
Utbildningsprogram
Apotekare
Receptarie
Biomedicinsk analytiker
Röntgensköterska
Tandhygienist
Tandläkare

Andel med utländsk
bakgrund (%)

Högskola

Andel med utländsk
bakgrund (%)

52
51

Södertörns högskola
Karolinska institutet

39
33

48
42
38
28

KTH
Mälardalens högskola
Malmö högskola
Lärarhögskolan i
Stockholm11

29
26
26
25

Källa: SCB, 2008.

11

Sedan 1 januari 2008 ”Lärarutbildningar vid Stockholms universitet”.
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Andelen studenter med utländsk bakgrund är med andra ord högst på utbildningsprogram inom medicin och farmaci. En förklaring som ges till inriktningen på studenternas studieval är att t.ex. tandläkare och biomedicinsk
analytiker är internationellt gångbara (HSV, 2003). En annan möjlig anledning till utbildningsvalet kan vara en kombination av arbetsmarknadens behov av vissa yrkeskategorier och den status det innebär att exempelvis arbeta
som tandläkare. Behovet av revansch och drivkraften för att uppnå respekt
och en social position (Sternudd, 2003) spelar eventuellt en roll i utbildningsvalet. Ju större behov på arbetsmarknaden desto mindre konkurrens och
därmed risk för att bli utan anställning pga. sitt ”invandrarskap”.
Södertörn som är den högskola som har högst andel studenter med utländsk bakgrund har, som tidigare nämnts, i sitt uppdrag att rekrytera studenter med olika etniska bakgrunder. Ett uppdrag som man tydligen har lyckats
med. En förklaring till den höga andelen studenter med utländsk bakgrund
vid Karolinska institutet och Kungliga Tekniska Högskolan är att de lockar
många utbytesstudenter (Broady m.fl., 2006), men även den medicinska
inriktningen på Karolinska institutets program.
Syftet med denna text har varit att visa hur mångfacetterad bilden av studenternas sammansättning inom den svenska högskolan är. Bilden är översiktlig och det är mycket jag inte belyst som t.ex. betydelsen av små och
medelstora högskolors rekrytering av studenter inom ”sin” region. Men jag
har ändå valt att i grova drag visa hur asymmetrisk spridningen är avseende
socialt och etniskt ursprung. I de två följande avsnitten fördjupar jag mig i
två olika urvalsmetoder vid antagning till högskolan: alternativa prov och
positiv särbehandling som möjliga vägar för att öka den etniska och sociala
mångfalden.

Alternativa prov
De gymnasieelever som vet att de vill fortsätta till högskolan anpassar sig
efter antagningskraven. Oberoende av hur antagningsreglerna är utformade
har gymnasieelever från de högre samhällskikten störst möjlighet att anpassa
sig (Kim, 1998). Enligt Lillemor Kim har antagningsreglerna medfört att
selektionen sker före ansökan till högskolan (s. 239). Hon påpekar att de som
söker till högskolan inte ”ges möjlighet att visa upp sig och bli bedömda
efter sina starka sidor och efter sitt intresse och fallenhet för en viss utbildning” (a.a., s. 239), med undantag av vissa konstnärliga utbildningar och där
så kallade alternativa prov tillämpats. Till läkarprogrammet vid Linköpings
universitet har, som framgick av inledningen, alternativa prov tillämpats i
urvalsprocessen.
Kim (1998) påpekar att olika urvalskriterier kombinerat med intervju har
undersökts ingående av ett flertal forskare och refererar till Askling et
al.,1991, Hindbeck et al.,1994, Strömberg-Sölveborn et al.,1995. Forskning56

en visar, enligt Kim, att det är färre studenter som avbryter sina studier bland
de studenter som antagits genom alternativa metoder än bland reguljärt antagna studenter. Alternativt antagna studenter klarar också studierna bra
(Kim, 1998). Social snedrekrytering berör inte Kim i samband med att hon
redogör för alternativa prov. Däremot varnar Erikson och Jonsson (1993) för
risken att använda intervjuer och inträdesprov som alternativa urvalsmetoder. De menar att alternativa metoder snarare ökar social snedrekrytering:
”mycket talar för att utfallet av t.ex. intervjuer och inträdesprov starkare
korrelerar med social bakgrund än betyg och högskoleprov” (a.a., s. 289).
12
Senare forskning visar också att den sociala och nationella/etniska / snedrekryteringen snarare ökar än minskar när alternativa metoder används som
urvalsinstrument (Cliffordson & Askling, 2006, Cliffordson, 2006). Cliffordson & Askling och Cliffordson har undersökt urvalsprocessen till två läkarprogram där alternativa urvalsgrunder tillämpats (så kallat särskilt urval, se
kapitel 3). Selektionen till urvalsprocessen baserades på de sökandes betyg
eller resultat från högskoleprovet (olika kombinationer förekom). På basen
av de sökandes prestationer på en skriftlig del och en intervju antogs studenter till läkarprogrammet. I vissa antagningsomgångar tillämpades enbart
intervju. Motiveringen till att använda alternativa urvalsgrunder var att man
ansåg att reguljär antagning resulterade i alltför homogena studerandegrupper avseende bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund samt social och
nationell bakgrund (Cliffordson & Askling, 2006). Av deras resultat framgår
att tillämpningen av alternativa urvalsgrunder ledde till lika eller till och med
mer homogena studerandegrupper än när enbart gymnasiebetyg används som
urvalsgrund (Cliffordson & Askling, 2006, Cliffordson, 2006). Prestation på
högskoleprovet som urvalsgrund resulterade i studerandegrupper som hade
högsta andel studenter från högre medelklass och svenskfödda föräldrar.
Högskoleprovet favoriserade även manliga sökande (Cliffordson & Askling,
2006). ”The conclusion is that admission by SweSAT13 scores contradict
rather than promote the goals of increasing social, educational, and national
diversity in higher education.” (a.a., p. 59).
Bland dem som sökte till läkarprogrammet inom kvoten ”alternativt prov”
fanns en högre andel från övre medelklass och barn till svenskfödda föräldrar jämfört med dem som sökte på reguljära urvalsgrunder. Cliffordson konstaterar att ”These findings do not seem to correlate well with the goal of
promoting diversity expressed by both the Swedish government and various
medical faculties” (2006, p. 475). Andra förklaringar, utöver en överrepresentation av svenska övre medelklassbarn i gruppen som sökte in på alternativt prov, är typen av urvalsinstrument som används vid urvalsprocessen.
Artikelförfattaren påpekar risken med interviewers’ bias när intervju an12
Cliffordson & Askling, (2006) och Cliffordson (2006) använder inte begreppet etnisk utan
nationell bakgrund.
13
Högskoleprovet.
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vänds. Intervjuarnas fördomar och stereotypisering dvs. föreställning om
vilka som uppfyller bilden av den ideala medicine studeranden kan påverka
det ”homogena” resultatet (a.a., p. 476). Eventuellt kan risken med fördomar
minska om intervjuarna använder sig av strukturerade intervjuer och genomgår relevant utbildning (a.a.). Även Christina Gustafsson (1989) påpekar
vikten av att ha välutbildade och initierade intervjuare när intervju används
som ett urvalsinstrument vid antagning för att öka rättssäkerheten. En av
motiveringarna för att använda intervju i antagningsprocessen är att de studerande visar hög motivation för sina studier och att avhoppen är färre än vid
reguljär antagning (Askling & Clifordsson, 2006). En förklaring till färre
avhopp bland dem som antagits via intervju kan vara den som Gustafsson
(1989) påpekar, nämligen det faktum att vid intervjutillfället får den sökande
mer specificerad information om utbildningen som kan vara avgörande för
om hon eller han anser sig lämplig för utbildningen eller inte.
Enligt ovanstående undersökning kan vi alltså konstatera att betyg som
urvalsinstrument tillvaratar etnisk och social mångfald bättre än alternativa
prov, åtminstone till läkarprogrammet. Urvalsgrunder på basen av högskoleprovet och alternativa prov resulterade i mer homogena studerandegrupper
än då betyg används som urvalsgrund. Vi vet också att barn till välutbildade
föräldrar med medelklassyrken tillhör dem som har bättre betyg i skolan
(Erikson & Jonsson, 1993, Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Ungdomar med utländsk bakgrund har ambitionen att lyckas få
en bra social position genom högskoleutbildning, samtidigt som de i genomsnitt har lägre betyg än svenska elever (t.ex. Skolverket, 2005, Cederberg,
2006). Ett sätt att påverka studerandegruppen vid högskolan och de sega
strukturer som rekryteringen de facto påvisar har prövats i USA genom att
tillämpa ”affirmative action” eller positiv särbehandling. Nästa steg i min
forskningsöversikt är att undersöka hur positiv särbehandling påverkat rekryteringen av studenter till högre utbildning.

Positiv särbehandling vid antagning till högre utbildning
Positiv särbehandling14 är en omstridd metod som för en del är likställd med
extrem orättvisa mot den enskilda individen, medan andra uppfattar särbehandlingen som en möjlig metod för att rätta till uppenbara orättvisor som
drabbat vissa grupper i samhället. I USA har positiv särbehandling tillämpats
sedan 1960-talet bland annat vid anställning och antagning till högre utbildning (Åsard, 2000). Skälet till att särbehandlingspolitiken kommit att tillämpas i sådan omfattning i USA kan härledas till slaveriet och diskriminering
av afroamerikaner. Medvetenheten om och uppmärksamheten på att afroamerikaner trots samma juridiska rättigheter som vita inte hade kommit ens i
14

Se definition i kapitel 3, Centrala begrepp.
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närheten av samma sociala och ekonomiska villkor som vita föranledde särbehandlingspolitiken. Införandet av särbehandling som politisk åtgärd kan
beskrivas som en utveckling från ”rättslig jämlikhet” till ”jämlikhet som
resultat” (a.a., s 22). Positiv särbehandling har efter införandet kommit att
omfatta även andra minoriteter än afroamerikaner som t.ex. spansktalande
(Blanck, 2000). Utfallet av särbehandlingspolitiken är nästintill lika omtvistat som självaste metoden. Motståndarna hävdar att den afroamerikanska
befolkningens ekonomiska framsteg påbörjades innan särbehandlingspolitiken startade och hade nått samma välstånd utan åtgärder. Förespråkarna
däremot hävdar att särbehandlingen resulterat i att delar av den afroamerikanska befolkningen fått det betydligt bättre på grund av det stöd och möjligheter till utbildning som politiken inneburit (a.a.). Vilka är då erfarenheterna av positiv särbehandling inom den högre utbildningen i USA?
Särbehandlingspolitikens effekter på antagning och urval till högre utbildning har undersökts av bl.a. Bowen och Bok (1998). De tillhör kategorin
som förespråkar särbehandling vid antagning till högre utbildning och understryker fördelarna för afroamerikaner och vita. De riktar inte enbart uppmärksamheten mot studerandegruppens etniska15 sammansättning utan gör
även en uppföljning av hur olika studerandegrupper klarat studierna, vilken
typ av arbete de fått efter avslutade studier, deras årsinkomst, politiska uppdrag etcetera. De 28 universitet och college som ingår i Bowens och Boks
undersökning har tillämpat positiv särbehandling i urvalsprocessen. Lärosätena de undersökt är välrenommerade och väldigt selektiva vid antagningen
av studenter. De afroamerikanska studenter som antogs till dessa elithögskolor hade i genomsnitt höga poäng på Scholastic Aptitude Test (SAT, den
amerikanska motsvarigheten till högskoleprovet) jämfört med andra afroamerikaner och vita, men deras medelvärde var lägre än de vita studenter
som antagits (a.a., s. 375).
Enligt studenternas egen bedömning har den heterogena studerandegruppen bidragit till deras förmåga att efter avslutade studier arbeta och komma
överens med personer med annan etnisk och kulturell bakgrund än deras
egen (Bowen & Bok, 1998). Tillämpningen av positiv särbehandling har
alltså bidragit till större interaktion ”across racial lines” (s. 240), studenternas förståelse för andra människor har utvidgats under utbildningen och haft
betydelse i deras arbetsliv. Både afroamerikaner och vita ansåg att deras
förmåga att komma överens med andra personer hade utvecklats under studietiden.
De afroamerikaner som tagit examen från dessa college och universitet
tjänade bättre än andra afroamerikaner med utbildning från mindre prestige15

I Bowen och Bok (1998) används huvudsakligen begreppet ”race”, medan exempelvis
Hurtado och Navia (1997) använder race/etnicity. Jag har svårt förlika mig med begreppet ras
och tar mig friheten att i stället använda begreppet etnicitet. Enligt genetikerna tillhör alla
människor samma ras vilket gör begreppet än mer omodernt.
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fyllda universitet och var aktivare än sina vita studiekamrater i olika samhällsengagerade organisationer för sociala frågor och ungdomar.
En vanlig kritisk synpunkt mot positiv särbehandling är den negativa särbehandling som drabbar de studenter som inte antas trots högre betyg och
poäng på SAT än de som antas. För den enskilde som inte antagits uppfattas
det som en orättvisa att ens etniska ursprung innebär att andra sökande med
sämre formella meriter men med annan etnicitet ges företräde med stöd av
särbehandlingspolitiken. Så som kriterierna vid urvalet av studenter till högre utbildning i USA beskrivs (Bowen & Bok, 1998, García, 1997, Hurtado &
Navia, 1997) framstår de dock som godtyckliga jämfört med de svenska
kriterierna. Vid urvalet tas inte enbart i beaktande betyg eller resultat från
högskoleprovet utan även övriga meriter påverkar antagningen. De tjänstemän som ansvarar för antagningen har som utgångspunkt att studerandegruppen som antas till sin sammansättning präglas av mångfald och att studenterna förväntas lära sig av varandra (Bowen & Bok, 1998, García, 1997).
Meriter som vägs in vid antagningen är utöver betyg och resultat från SAT
bland annat de sökandes: potentiella ledarskapsförmågor, referenser från
tidigare lärare eller arbetsgivare, idrottsprestationer, förmågor att driva olika
aktiviteter som under icke schemalagd tid tillför andra studenter nya erfarenheter och dessutom resultat från intervju (a.a.). De sökande som har föräldrar
som tidigare studerat vid universitet har någon typ av fördel i sin ansökan:
”Almost all selective institutions give some advantage in the admission
process to applicants whose parents or other family members attended the
institution (often called “legacies”), and many also pay special attention to
applications from children of faculty or staff” (Bowen & Bok, 1998, s. 24).
Men även sökande vars föräldrar arbetar vid högskolan får extra uppmärksamhet. Dessa kriterier är inte, vad jag kan förstå, framskrivna i något dokument som de sökande kan ta del av, utan snarare så som det de facto går
till. Med tanke på den forskning som jag tidigare refererat till avseende intervju som urvalsinstrument och resultatet som visade att metoden i jämförelse med betyg gynnade sökande vars föräldrar är högutbildade och födda i
Sverige (Cliffordson och Askling, 2006, Cliffordson, 2006) kan man befara
att vissa grupper favoriseras i den amerikanska urvalsprocessen även när
positiv särbehandling inte tillämpas. När positiv särbehandling tillämpas i
urvalsprocessen (enligt amerikansk modell) tillförs etniskt16 ursprung som en
bland flera ”meriter” eller ”kriterier” (Hurtado & Navia, 1997). Målen med
urvalsprocessen är att uppnå ”a diverse learning environment” (a.a., s. 110)
och ”diversity in a student body” (García, 1987, s. 9). Förutsättningen för att
göra det möjligt att tillämpa positiv särbehandling i urvalsprocessen (så som
den tillämpats i USA) är att det finns ett register på de sökandes etniska ursprung, vilket inte är tillåtet enligt svensk lag; däremot är det möjligt att få
16

Gender eller kön, främst kvinnor som tidigare varit underrepresenterade kan även utgöra en
”merit” i urvalsprocessen.
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uppgifter om nationellt ursprung. Den negativa kritiken i debatten mot positiv särbehandling avser ofta elituniversitet med många sökande i förhållande
till antal antagna (a.a.). En examen från ett amerikanskt elituniversitet är ofta
en garant för en anställning och hög lön.
En annan synpunkt som förts fram av kritikerna till positiv särbehandling
är att de som omfattas av särbehandlingspolitiken stigmatiseras. Förespråkarna till positiv särbehandling framhåller att stigmatiseringen inte beror på
särbehandlingen utan snarare på det sammanhang som minoritetsstudenter är
i. Nervärderande attityder mot minoritetsstudenter ger en känsla av oduglighet som stigmatiserar, inte särbehandlingen i sig (Hurtado & Navia, 1997).
Stephan Thernstrom och Abigail Thernstrom (1997) tillhör dem som motsätter sig positiv särbehandling. De hävdar att förbättrade socioekonomiska
villkoren för den afroamerikanska delen av befolkningen hade påbörjats
innan den positiva särbehandlingspolitiken påbörjades. Författarna är ytterst
negativa till att minoritetsstudenter med stöd av positiv särbehandling får
tillträde till elituniversitet. Thernstrom och Thernstrom framhåller att positiv
särbehandling som en förmån i form av en utbildningsplats till ett universitet
som är ”highly selective” förstärker stigmatisering och rasism. De hämtar ett
av sina exempel från Stanford university: “The university not only instituted
an aggressive affirmative action admissions policy; it trained students in
racial sensitivity, created dorms with an ethnic ‘theme’, and drastically altered the curriculum to meet minority demands” (a.a., s. 386). Genom olika
arrangemang i boendet och i kursutbudet avsåg universitetet att välkomna
minoritetsstudenter, men bidrog istället, enligt författarna, till att det uppstod
rasistiska spänningar mellan framförallt svarta och vita studenter. Grundorsaken till de rasistiska spänningarna mellan studenterna berodde på att de
afroamerikanska studenterna inte hade kommit till universitetet som jämlikar
och inte heller hade bemötts som jämlikar, eftersom man tillämpat positiv
särbehandling vid antagningen. På grund av att de afroamerikanska studenterna antogs på sämre17 formella meriter än de vita uppmärksammades etniska (racial) skillnader och den etniska (racial) medvetenheten höjdes (a.a.).
Positiv särbehandling förstärker även myten om afroamerikaners underlägsenhet och som offer för vit rasism (a.a.). Enligt den statistik som Thernstrom och Thernstrom (1997) refererar till är det betydligt fler afroamerikanska studenter, än vita, som påbörjat högre studier, mellan åren 1984 och
1987, och avbrutit utbildningen utan examen. Av de vita studenterna som
påbörjat ett utbildningsprogram hade 57 procent tagit examen och 43 procent
avbrutit, medan 34 procent av de afroamerikanska studenterna tog examen
och 66 procent avbrutit studierna utan att ha tagit examen (a.a.). Orsaken till
de afroamerikanska studenternas avbrutit studierna beror, enligt Thernstrom
17
De afro-amerikanska studenterna som antogs tillhörde ”the top sixth”, medan de vita studenterna som antogs placerade sig ”in the top 3 percent of all students nationally” (Thernstrom & Thernstrom, 1994, s. 388).
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och Thernstrom på att de inte klarade de höga krav som ställs vid elituniversiteten. Särbehandlingspolitiken medför således för den enskilda individen
som misslyckats i sina studier ”a crushing, humiliating personal defeat that
may have lasting results” (a.a., s. 395). Vidare påpekar författarna att positiv
särbehandling skickar ut fel signaler till afroamerikanska ungdomar: ”The
message is clear: color is the equivalent of good grades. If you don’t have
the latter the former will often do” (a.a., s. 422).
I Thernstroms och Thernstroms bok ”America in black and white” (1997)
hittar jag ingenting om de ”icke formella meriter” som tidigare nämnts och
ger de sökande en fördel i urvalet så som exempelvis; “legacies”, referenser
från tidigare lärare och arbetsgivare, ledarskapsförmågor etcetera. Författarna hänvisar ofta till Martin Luther King och hans dröm om ett jämlikt Amerika. Deras budskap i boken är att positiv särbehandling är det bästa sättet för
att inte uppnå den drömmen.

Motkrafter i högskolan
Gerard Delanty (2001) framhåller att universitetets uppgifter på 2000-talet är
att bli en nyckelaktör i samhället och verka för kunskapens demokratisering.
Hans vision är att en av högskolans funktioner ska vara en reflexiv kommunikation om kunskap, ”reflexively constituted knowledge” där så många
röster som möjligt deltar i skapandet av ny kunskap. Läget nu, menar han, är
att forskningsfinansiärer bidrar till att skapa vissa trender inom forskningen
genom att prioritera vissa teorier och teoretiker. När forskningen på detta sätt
marknadsanpassas kallar Delanty det för akademisk kapitalism. Forskningen
tenderar att bli likriktad och den uthålliga och kritiska forskningen får ge
vika för moderna trender. Även svenska forskare klagar på att det saknas
bredd och långsiktighet i dagens finansieringssystem, ”yta” går före innehåll
(Bennich-Björkman, 2004, s. 52). I propositionen ”Den öppna högskolan”
(2001/02:15) framhålls att högskolan ska vara öppen mot samhället. Öppenheten torde även i högre grad stimulera till att fler är delaktiga i att skapa ny
kunskap. En utveckling mot ett öppnare system för kunskapsproduktion
kallar Nowotny et al. för Mode-2 (2001). Med detta menar författarna att
samhället och vetenskapen är mer sammanflätade och överskridande. Samhället reagerar (speak back) på den vetenskap som universiteten producerar.
Kommunikationen mellan vetenskap och samhället är inte längre enkelriktad, utan utvecklas till en tvåvägskommunikation (a.a.). Mode-2 medför en
kontextualisering där verkliga människor får större plats i vetenskapen. I
tvåvägskommunikationen och dialogen mellan samhället och vetenskapen
skapas en vetenskap som Nowotny et al. kallar för socialt robust. I denna
process utsätts kunskapen för utmaningar och prövningar fortlöpande. Forskarna och allmänheten samarbetar, vilket medför att forskarna utsätts för nya
krav. Socialt robust kunskap är både transparent och deltagarorienterad. Det
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behövs med andra ord en ömsesidighet och förståelse mellan vetenskap och
allmänhet i en sådan kunskapsproduktion om hur de olika aktörerna fungerar.
Louise Morley (2002) gör en kritisk betraktelse över högskolans utveckling och vilka ideal som gäller. Hennes betraktelse avser högskolan i Storbritannien, men är i stora delar även applicerbar på svenska högskoleförhållanden. Högskolan präglas, enligt Morley, snarare av kvantifierbara prestationer
än av komplexa pedagogiska processer. Tonvikten på undervisningen och
lärandet i högskolan vilar stadigt på kognitiva strukturer, förväntade tekniska
förmågor och mätbara kompetenser (a.a.). Hon framhåller att det har skett en
förändring från tidigare och numera saknas intresse för pedagogik, lärandets
sociala sammanhang, maktrelationer och en problematisering av auktoriteter.
Men även i Sverige kritiseras högskoleundervisning för att vara instrumentell där faktainlärning och reproducerande av färdiga kunskaper är målet
(Härnsten & Wingård, 2007). Studenterna skolas in i att vörda och högakta
kunskap och forskningsresultat som förmedlas i undervisningen, inte i att
vara delaktiga i att ny kunskap skapas (a.a.). Författarna hävdar att ”vissa
ämnen stänger direkt ute dem som har annan bakgrund än en akademisk
utbildad medelklass” (a.a., s. 14).
Från och med år 2010 ska den svenska högskolan (tillsammans med 45
andra länders högre utbildningssystem) vara anpassad och införlivad med
Bolognaprocessens gemensamma struktur för högre utbildning. Målsättningen med Bolognaprocessen är att främja: rörligheten, anställningsbarheten18
och Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent
(www.regeringen.se, 2008-06-30). För att främja rörligheten ska utbildningarna i de olika länderna som ingår i processen verka för ökad tydlighet och
jämförbarhet inom och mellan de europeiska utbildningssystemen
(www.hsv.se, 2008-06-30). För att jämförbarheten mellan de olika utbildningarna och länderna ska vara möjlig behövs mätbara indikatorer för utvärdering (www.regeringen.se, 2008-06-30). Vad anställningsbarhet egentligen
står för, vem eller vilka samhällsaktörer som har tolkningsföreträde och hur
anställningsbarheten förverkligas i ett undervisningssammanhang har betydelse för vad som väntar studenterna och universitetslärarna i framtiden.
Lars Fälting (2007) påtalar riskerna med att ”anställningsbar” får innebörden
att individen har färdigheter och kunskaper som ska matcha arbetsmarknaden och ett förhållningssätt eller en attityd till arbete och anpassningsförmåga. En oro finns för hur akademisk utbildning påverkas och vem som har
tolkningsföreträde (a.a.).
18

Intressant att notera är att på Bolognaprocessens officiella hemsida är en av målsättningarna
följande: ”prepare students for their future careers and for life as active citizens in democratic
societies,
and
support
their
personal
development”
(www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about, 2008-06-30).
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Sammanfattning och mitt bidrag
Vad jag har belyst i detta kapitel är den asymmetriska fördelningen av studenter i högskolan avseende etniskt och socialt ursprung. Därefter refererade
jag till forskning som visar att enbart alternativa prov till läkarprogrammet
inte lyckats förändra en relativt homogen studentgrupp avseende etniskt
(nationellt) och socialt ursprung. Motståndare och förespråkare till positiv
särbehandling har olika uppfattningar om politiken är ett sätt att uppnå större
jämlikhet mellan olika grupper i samhället eller förstärker rasism och stigmatisering av minoriteter i samhället. Den sista delen avspeglar ”motkrafter”
i högskolan där forskare framhåller att forskningen marknadsanpassas med
nuvarande forskningsfinansieringssystem (Delanty, 2001) och att skapandet
av ny kunskap bör demokratiseras (Nowotny et al., 2001). Undervisningen i
högskolan beskrivs som instrumentell (Härnsten & Wingård, 2007) och
kvantifierbar (Morley, 2002). Jag har även referat till en lärare som uttrycker
oro för vad ”anställningsbar” innebär för högskoleutbildningen (Fälting,
2007). Gemensamt för dessa forskare är motkrafter mot en pågående marknadsanpassad trend inom högskolan och krav på ökad demokratisering i
forskning och undervisning. För att uppmärksamma den pågående utvecklingen som strävar mot anställningsbara studenter som i högskolan serveras
färdig kunskap (enligt ovanstående författare) behövs mer forskning om
studenternas delaktighet i undervisningen, deras förväntningar och lärares
förhållningssätt till undervisningen.
Mitt kunskapsbidrag anknyter till urvalsprocessen, men även till de krafter som verkar för en demokratisering av ny kunskap och mot kvantifierbar
och instrumentell undervisning i högskolan som kan medföra att högskoleutbildningens uppgift blir att producera anställningsbara och anpassade studenter. Mitt kunskapsbidrag är med andra ord en länk till eller fortsättning på
ovanstående resonemang, en pusselbit som är sällsynt inom den högskolepedagogiska forskningen i Sverige.
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5. Metod och tillvägagångssätt

Syftet med detta kapitel är att beskriva på vilket sätt, hur, jag resonerat vid
val av metod och genomförande. Därutöver beskriver jag databearbetning,
analysprocess och vilka etiska överväganden jag gjort.

Val av metod
För att uppnå syftet med mitt avhandlingsarbete behövde jag ta del av erfarenheter och uppfattningar av undervisning i en heterogen studerandegrupp.
Av min inledning framgick att det var en insändare i ”Universen”, Uppsala
universitets personaltidning, som fångade mitt intresse för juridiska institutionen. Institutionens beslut att tillämpa alternativt urval för att öka den etniska mångfalden låg i linje med de intentioner som förs fram i ”Mångfald i
högskolan” (SOU 2000:47) och ”Den öppna högskolan” (prop. 2000:47).
Det empiriska materialet som senare presenteras bygger på en studie gjord
vid juridiska institutionen.
Den mest relevanta metoden för att få en föreställning om hur enskilda
individer uppfattar sin miljö är att samtala med dem (Kvale, 1997). För att få
en bild eller föreställning om hur studenter och lärare uppfattar den undervisning de är delaktiga i har jag därför valt att intervjua dem. Genom att
intervjua studenter och lärare får jag två olika perspektiv på undervisningen.
Min avsikt var att få en bild av undervisningen och med stöd av mina teoretiska verktyg förstå och beskriva processer och sammanhang där betydelsen
av etnicitet och klass framträder. Genom att intervjua studenter och lärare får
jag tillgång till intervjupersonens erfarenheter och uppfattning om den undervisning de deltar och verkar i (a.a.).
Kritikerna av intervjun som forskningsmetod hävdar att det i en intervjusituation alltid finns påverkansfaktorer som intervjuaren varken kan minimera eller kontrollera. Det som sägs beror på intervjusituationen och det sociala
sammanhanget. Kritikerna framställer det som naivt och tro att intervjupersonernas verklighet kan fångas i en bandspelare (Alvesson & Deetz, 2000).
”Forskningsintervjun bör alltså hellre betraktas som en scen för ett samtal än
som ett enkelt redskap för insamling av ’data’”( a.a. s. 83). Å andra sidan är
det för mig i det närmaste omöjligt att skapa mig en uppfattning om hur studenter och lärare upplever undervisningen och studiemiljön utan att samtala
med dem. Även om en intervju utgör en konstlad situation styrd av sociala
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normer i en specifik kontext ger den mig en inblick i den miljö och den undervisning intervjupersonerna är delaktiga i. Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) konstaterar att intervjun som metod innebär att forskaren erhåller viss sorts kunskap och citerar i sin tur Kerstin Vinterhed (1986) ”Intervjuer ger en annan sorts sanning än statistik, en annan sort, inte sanningen!” (s. 37). Hur intervjuerna genomförs och hur intervjumaterialet tolkas,
värderas och analyseras av mig är förstås avgörande för trovärdigheten i min
undersökning, vilket jag återkommer till senare.

Kontakt med intervjupersoner
Studenter
För att få en första kontakt med juridiska institutionen skickade jag ett epostmeddelande till en person i ledningen för institutionen. Efter en första
positiv respons på min förfrågan skickade jag ett mer formellt brev (se bilaga
1) där jag presenterade syftet med min undersökning och att jag önskade få
hjälp från institutionen med namn och adressuppgifter på studenter. Ett kort
tag efter att jag skickat min formella förfrågan fick jag tillgång till de uppgifter jag önskade. Jag hade bett om att få adresslistor på studenter som studerade på de terminer där alternativt urval tillämpats vid antagningen. Jag ville
dels komma i kontakt med studenter som blivit antagna genom alternativt
urval, dels med studenter som blivit antagna på reguljära urvalsgrunder. Skälet till att jag ville intervjua studenter som både antagits reguljärt och genom
alternativt urval var att jag ville få en så nyanserad och fullödig bild som
möjligt av studenternas syn på undervisningen och studiemiljön. Att intervjua studenter som antagits genom alternativt urval innebar att de hade utrikes födda föräldrar, men jag ville även intervjua studenter med inrikes födda
föräldrar. Min förhoppning var att studenternas sociala ursprung ej skulle
vara för likartat.
Min första kontakt med presumtiva intervjupersoner (studenter) togs
brevledes våren 2005. Brevet (se bilaga 2) med förfrågan om intervju skickade jag till samtliga 60 studenter som antagits genom alternativt urval, 30
som antagits hösten 2003 och 30 som antagits hösten 2004. Av dem som
antagits reguljärt fick 60 slumpmässigt utvalda förfrågan. Totalt skickade jag
alltså 120 brev med förfrågan om intervju. Responsen på mitt brev gav mig
19 svar. Av olika orsaker hoppade en del av eller var upptagna vilket resulterade i tio intervjuer, med åtta kvinnor och två män. På grund av att ingen
man bland de alternativt antagna svarat på mitt brev, skickade jag ut en ny
förfrågan till enbart män som antagits via alternativt urval. Men jag fick
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ingen respons 19 på min förfrågan. Vid intervjutillfället (våren 2005) studerade intervjupersonerna på termin 2 respektive 4.
Eftersom responsen på mitt brev gav så dålig utdelning har jag inte gjort
något urval bland dem som visade intresse av att blir intervjuade. Man kan
naturligtvis fundera över varför det var så få som svarade och om studenterna som valt att bli intervjuade utmärkte sig på något sätt. Jag skrev i brevet
att jag var intresserad av ”vad de tänker och tycker om sin utbildning”. Formuleringen kan ha lockat till sig dem som var särskilt nöjda respektive missnöjda och därför gärna ville komma till tals. Min kontaktperson vid institutionen hade varit tydlig med att jag inte skulle peka ut den grupp studenter
som antagits genom alternativt urval. Kontaktpersonen ansåg att studenterna
behövde arbetsro efter alla skriverier i pressen20. Med respekt för önskemålet
och för studenternas arbetsro nämnde jag inte i brevet något om alternativt
urval. Istället skrev jag att jag var intresserad av att komma i kontakt med
studenter med både inrikes21 och utrikes födda föräldrar. Bland de reguljärt
antagna som fick förfrågan av mig fanns studenter med utländska namn, men
ingen av dem hörde av sig. Därför blev uppdelningen tydlig mellan reguljärt
antagna med inrikes födda föräldrar och alternativt antagna med utrikes födda föräldrar. I min intervjuundersökning ingår fem kvinnor som blivit antagna genom alternativt urval och fem studenter som antagits enligt reguljära
urvalsgrunder, två män och tre kvinnor. De intervjuade studenterna presenteras närmare i kapitel 7.

Lärare
Utöver studenter har jag, som tidigare framgått även intervjuat lärare, totalt
nio, fyra kvinnor och fem män. För att orientera mig i antagningsförfarandet
och för att få lite allmän information om institutionen har jag dessutom intervjuat den person inom ledningen som jag initialt tog kontakt med. Även
den personen undervisar vid institutionen, men intervjun hade en annan inriktning än övriga. Intervjun genomfördes vid juridiska institutionen. Via
juridiska institutionens hemsida fick jag uppgifter om lärare som då (mars
2006) undervisade på termin 1- 622. Aktuella lärare fick ett brev av mig med
förfrågan om att bli intervjuade (se bilaga 3). Av 54 förfrågningar svarade 10
lärare att de var intresserade av att bli intervjuade. En hoppade senare av på
19

Könsfördelningen bland de alternativt antagna var ojämn, av 60 antagna var 45 kvinnor och
15 män. En annan förklaring till allmänt bristande intresse kan vara den massmediala uppmärksamhet som kvoteringen fick.
20
Ett flertal tidningar hade även ringt och bett om att få intervjua de studenter som antagits
genom alternativt urval (studentintervju, 2005).
21
I brevet används uttrycket ”svenskfödda” men jag har vid närmare eftertanke kommit fram
till att inrikes födda är mer konsekvent med tanke på att jag även använder uttrycket ”utrikes
födda”.
22
De studenter som antagits i första omgången med alternativt urval hösten 2003 studerade på
termin 6 våren 2006 när intervjuerna genomfördes.
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grund av tidsbrist. Totalt har jag alltså intervjuat nio lärare, fem män och
fyra kvinnor samt en representant för institutionens ledning.

Reflektioner över genomförda intervjuer
Inför varje intervju har jag känt en viss anspänning. Skulle jag lyckas skapa
en god och förtrolig stämning? Skulle jag lyckas få intervjupersonen att
”prata på”? Var jag tillräckligt lyhörd för att ställa relevanta följdfrågor?
Pratade jag själv för mycket eller för lite? Vilket intryck gav jag? Osv. Att
lyckas med en intervju kräver noggrann förberedelse och fullständig koncentration; ändå är det mycket som kan gå fel. Trots förberedelser och fokusering vid intervjutillfället fungerade inte allting enligt läroboken. Min känsla efter genomförda intervjuer har växlat från upprymdhet till lätt nedstämdhet. Nedan beskriver jag hur jag tänkt kring intervjuerna och hur det gick att
genomföra dem. Jag har delat upp beskrivningen på student- respektive lärarintervjuer eftersom de skilde sig till både uppläggning och innehåll.

Studentintervjuer
Av anonymitetsskäl tyckte jag det var olämpligt att intervjua studenterna på
juridiska institutionen. Nio intervjuer genomfördes därför på pedagogiska
institutionen och en i mitt hem. Intervjuerna genomfördes från maj till början
av juni år 2005, med undantag av den som genomfördes i mitt hem i november år 2005. För att få en avspänd start på intervjuerna och undvika den osäkerhetskänsla som kan uppstå när man kommer till en ny lokal väntade jag in
studenterna i institutionens entré. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan
cirka 45 minuter och en och en halv timme.
Som inledning till vårt samtal presenterade jag mig och talade om att utgångspunkten för mitt arbete var den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) och propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/2:15). Jag redogjorde kortfattat för det som jag ansåg väsentligt för
studenterna att få veta, nämligen att man från statsmaktens sida vill öka
mångfalden i högskolan och att alla ska känna sig lika välkomna. Därefter
sade jag att syftet med min intervju var att få ta del av den studerandes upplevelser och erfarenheter av undervisningen och studiemiljön. Efter min presentation talade jag om att de intervjuades identitet skulle anonymiseras,
vilket i klartext innebar att det i den färdiga texten inte skulle vara möjligt
identifiera dem. Sedan frågade jag hur de förhöll sig till att det skulle framgå
på vilket program och vid vilket universitet de studerade. Ingen av intervjupersonerna motsatte sig eller avstod ifrån att bli intervjuad på grund av att
det skulle framgå att de studerade på juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Alla verkade oberörda av att institutions- och universitetstillhörigheten ej skulle komma att anonymiseras. Jag sade också att deras avidentifiera68

de svar i någon form skulle presenteras för lärare på institutionen. Som avslutning på introduktionen frågade jag om jag fick spela in intervjun. Ingen
motsatte sig att jag spelade in intervjuerna. Därefter startade jag bandspelaren (minidiscspelaren).
Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) använder begreppet ”solidariska intervjuer” när de beskriver hur de förhållit sig till sina intervjupersoner
och hur de genomfört sina kvalitativa intervjuer. Solidariska intervjuer kännetecknas bl.a. av omsorg och respekt för den man intervjuar. Vid solidariska intervjuer får intervjupersonen tid och utrymme att fördjupa sig i vad
hon/han tror, tänker och anser och ger på så sätt sin bild av det som intervjun
handlar om. När jag genomförde och planerade mina intervjuer var jag, utöver Davies’ och Essevelds tankegångar, påverkad av Steinar Kvales (1997)
anvisningar om ”hur man ska tänka” och ”hur man ska göra” (s. 7) forskningsintervjuer. Kvale nämner tolv aspekter på den kvalitativa forskningsintervjuns ”förståelseform” (s. 34). Gunilla Carstensen (2004) föredrar att betrakta Kvales aspekter som betydelsen av ”förhållningssätt till den intervjuade och till intervjusituationen” (s. 57). Carstensens uppfattning av Kvales
aspekter som förhållningssätt uppfattade jag som en konkretisering av den
verkliga intervjusituationen, vilket underlättade mitt intervjuarbete. Både
Davies och Esseveld och Kvale poängterar att syftet med den kvalitativa
forskningsintervjun är att förstå intervjupersonens livsvärld, meningen med
den och hur den är uppbyggd inifrån. Nedan följer en beskrivning av hur jag
tillämpat Davies och Esseveld och Kvale i praktiken.
Davies och Esseveld (1989) påpekar att de i sina intervjuer försökte uppnå en subjekt – subjekt relation till sina intervjupersoner, samtidigt som de
ifrågasätter uttrycket ”icke-hierarkisk intervju” (s. 24). Orsaken till att de
ifrågasätter möjligheten att genomföra ”icke-hierarkiska intervjuer” är att
intervjuperson och intervjuare inte är ”absoluta jämlikar” (s. 24) eftersom det
är forskaren som har begärt och format själva intervjusituationen. Även Kvale (1997) behandlar den maktasymmetri som oftast råder mellan intervjuperson och intervjuare. Han beskriver det som en relation mellan en professionell intervjuare och ”en mer eller mindre frivillig och naiv intervjuperson”
(s. 26). Fanns det en möjlighet för mig att uppnå en subjekt – subjekt relation
eller påverka asymmetrin i maktbalansen mellan mig och studenterna? Studenterna var betydligt yngre än jag. Åldersmässigt tillhör jag samma generation som studenternas föräldrar, vilket i sig skapar en obalans. Å andra sidan
hade de en erfarenhet som jag inte har, och som jag är synnerligen angelägen
om att få ta del av. Utan deras medverkan får jag inte veta hur de upplever
sin studiemiljö vilket enligt min uppfattning ger dem en typ av makt. Min
synpunkt ligger eventuellt i utkanten av vad Davies och Esseveld (1989)
avser med subjekt - subjekt relation men har ändå betydelse för intervjusituationen och hur vi förhåller oss till varandra. Utan tvekan är det jag som bett
om deras medverkan och det är jag som utformat intervjun; deras deltagande
är dock helt frivilligt och jag upplevde inte studenterna som ”naiva” (Kvale,
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1997). Min medvetenhet om den asymmetriska maktbalans som trots allt
fanns mellan mig och intervjupersonerna innebar för min del att jag försökte
vara både ödmjuk och lyhörd i mitt förhållningssätt.
Tid och utrymme för intervjupersonen är viktiga aspekter för att närma
sig en subjekt – subjekt relation. Förutom att intervjun ska få ta den tid som
behövs avser Davies och Esseveld (1989) med ”utrymme” att också sådana
ämnen som ligger utanför själva intervjutemat, men som intervjupersonen
verkar angelägen att prata om, ska tillåtas. Även erfarenheter utanför huvudtemat kan vara till hjälp för att bättre förstå personen ifråga. Dessutom anser
jag att det skulle vara oartigt och säkert ha en negativ inverkan på intervjun
att hindra en intervjuperson från att tala om något som hon/han verkar angelägen om att yttra sig om. När jag intervjuade studenterna hade jag inga tidsramar utan lät intervjun ta den tid som behövdes. Skillnaden i tidsåtgången
mellan de olika intervjuerna visar att en del helt enkelt hade mer att berätta,
var mer pratsamma än andra eller kände sig mer bekväma i intervjusituationen. Mitt tydligaste exempel på att ge ”utrymme” utanför intervjutemat var
en student som utförligt talade om en sjukdom som personen i fråga drabbats
av före påbörjade studier. Mitt intryck var att det för intervjupersonen var
viktigt att få tala om sin sjukdom och hur den yttrat sig.
Solidariska intervjuer innebär inte att intervjuaren bekräftar det intervjupersonen säger genom att nicka på huvudet och säga ”ja” (Davies & Esseveld, 1989). Istället ska intervjuaren be om förklaringar och förtydliganden,
för att förstå innebörden av det som sagts. Som intervjuare har min intention
varit att inte utgå ifrån att jag förstår vad intervjupersonen menar utan istället
bett om en förklaring. Kvale (1997) förordar att intervjuaren gör en tolkning
och sänder tillbaka den till intervjupersonen i en motfråga. Intervjupersonen
har då möjlighet hålla med eller neka till tolkningen. Med hänsyn till den
asymmetriska maktbalans som råder mellan intervjuare och intervjuperson
finns då, enligt min uppfattning, en risk att intervjupersonen lättvindigt tar
fasta på min tolkning istället för att förklara sig. Jag har således försökt att
istället för att ge en tolkning bett om en förklaring. Men som jag tidigare
nämnt gick inte allt enligt läroboken och mina intentioner. Ibland har min
iver att få en förklaring inneburit att jag föreslagit en tolkning istället för att
be intervjuperson om en.
För att komma åt meningen är det inte tillräckligt att läsa utskriften av intervjuerna; även hur saker och ting sägs har betydelse. Ibland kan ett svar
uttryckas med tvekan, ironiskt eller påstridigt. I mina utskrifter har jag inom
parentes skrivit hur intervjupersonen uttryckt sig om jag uppfattat det som
betydelsefullt. En viktig omständighet för att fungera som intervjuare är att
vara personligt närvarande för att uppfatta gester och ansiktsuttryck (Davies
& Esseveld, 1989). Ibland har jag naturligtvis uppfattat och registrerat t.ex.
ansiktsuttryck, men jag har säkert missat ett flertal skiftningar i intervjupersonernas ansiktsuttryck. Ett intensivt lyssnande från min sida har förmodligen inneburit att jag inte samtidigt följt mina intervjupersoners mimik.
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För att komma åt huvudtemat för mina intervjuer dvs. undervisningen och
studiemiljön utgick jag ifrån konkreta vardagliga undervisningsmoment som
exempelvis seminarier. Efter att intervjupersonen gett sin beskrivning av
seminarierna ställde jag följdfrågor. Genom att be informanterna sätta ord på
konkreta händelser anser Carstensen (2004) att hon i sina intervjuer kom åt
det som Kvale (1997) kallar för ”det kvalitativa” (s. 36). Med ”det kvalitativa” menar Kvale ”nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av
den intervjuades livsvärld” (s. 36). När jag bad studenterna utgå ifrån en
konkret undervisningssituation (t.ex. seminarier) ville jag ringa in vad de
tänkte och kände, men även i viss mån hur de agerade i sammanhanget. På
så sätt fick jag en nyanserad bild av varje students upplevelser och erfarenheter. Tillvägagångssättet, att utgå från konkreta situationer, minskar risken
att få allmänna omdömen. En generell uppfattning ger oftast inte i samma
utsträckning den enskilda individens uppfattning om en situation och tillgång
till hennes/hans livsvärld (Kvale, 1997).
Vid ett flertal intervjuer har jag lärt mig något nytt som har genererat nya
frågor i de efterkommande intervjuerna. Jag har känt en nyfikenhet för det
som studenterna har berättat för mig och därmed har jag fått nya intryck vid
varje intervju. Min avsikt har varit att vid varje ny intervju vara öppen för
hur den personen jag har framför mig upplever och relaterar till undervisningen och studiemiljön. Ju fler intervjuer jag genomfört desto större kunskapsbas har jag fått om studenterna. Min nyförvärvade kunskapsbas kan ha
inneburit både en risk och en möjlighet. Risken, som jag ser den, var att jag
omedvetet kategoriserade studenter som gjorde likartade uttalanden som
tidigare studenter jag intervjuat och att jag därmed inte var lyhörd och öppen
för det som verkligen var nytt. Möjligheten bestod i att jag kunde dra nytta
av tidigare intervjuer och ställa följdfrågor som jag annars inte tänkt på. Min
egen lyhördhet och medvetenhet om risken att kategorisera hade förhoppningsvis en dämpande effekt. Kvale kallar intervjuarens egen förmåga att
under pågående intervju förhålla sig kritisk till egna antaganden för ”förutsättningsmedvetande” (s. 37). Mitt beslut att undersöka ”undervisning och
studiemiljö/klass och etnicitet” krävde vaksamhet från min sida att inte låta
färdiga antaganden styra intervjun och följdfrågorna; färdiga tankespår kring
”etnicitet och klass” kan lätt styra inriktningen på ett samtal. Den litteratur
jag läst innan intervjuerna genomfördes har påverkat min föreställning om
studenter med olika bakgrunder. När jag planerade mina intervjuer var min
avsikt naturligtvis att söka ny kunskap och undvika färdiga föreställningar
”om hur det är”. Att utgå ifrån studenternas konkreta studievardag var för
mig ett sätt att undvika att i mina frågor klistra på en föreställning om betydelsen av klass och etnicitet i deras studiemiljö. Som jag tidigare nämnt var
mina följdfrågor mer inriktade på att få förklaringar på hur studenterna tänkte, kände och agerade i förhållande till olika undervisningsmoment än att ge
min tolkning. Genom att försöka undvika att lägga orden i munnen på mina
intervjupersoner var syftet att inte heller klistra på en föreställning som fär71

gats av mina litteraturstudier. Via deras vardagsbeskrivningar fick jag tillgång till intervjupersonernas syn och förhållningssätt till den undervisning
och miljö som utgjorde deras vardag.
Hur ska motsägelser i en och samma intervju bemötas? Kvale (1997)
framhåller att motsägelser kan bero på bristande kommunikation eller en
inkonsekvens hos intervjupersonen, men orsaken kan även sökas i den värld
som intervjupersonen lever i. I en av mina mer svårtolkade intervjuer beskriver intervjupersonen det mesta som ”jättebra”. Men ibland spricker fasaden
och det som sägs blir en motsägelse till det som tidigare sagts. Trots mina
försök att få fram nyanser och förklaringar i beskrivningarna uppfattar jag
delar av intervjun som en något förvrängd bild av intervjupersonens egentliga upplevelser. Att allting upplevs som ”jättebra” är möjligt men i kombination med motsägelserna blir innehållet svårtolkat. Övriga motsägelser har
varit lättare att under intervjun reda ut eller vid upprepade genomgångar av
materialet kunna förstås av mig.
Syftet med alla intervjuer var att få till stånd en dialog, ett givande samtal
i ett ämne som båda parter på något sätt är intresserade av (Kvale, 1997).
Hur jag uppfattades som intervjuare av intervjupersonerna är svårt att få
någon direkt respons på efter genomförd intervju, men jag ställde i alla fall
en fråga om hur studenterna upplevt intervjun. De svar jag fick var positiva,
men svaren kan likväl vara ett tecken på normal artighet, snarare än ett uppriktigt svar. Trots alla goda och genomtänkta intentioner är den verkliga
intervjusituationen ändå ett socialt samspel mellan två personer som upplevs
olika och följer olika riktningar. En tänkvärd påminnelse har Davies’ och
Essevelds (1989) kloka förhållningssätt till intervjusituationen varit:
Det är emellertid svårt att ge fasta riktlinjer. Vi tror att det som intuitivt känns
rätt bör styra intervjusituationen. En särskilt svår intervju där kvinnan är
känslomässigt upprörd eller har svårt att prata kan mycket väl kräva en del
nickande. Under alla omständigheter är det respekten för den intervjuades integritet som bör forma intervjun (s. 30).

Ingen intervjuperson har visat någon direkt känslomässig upprördhet, men
ibland har samtalen kommit in på ämnen som berört henne/honom på ett
eller annat känslomässigt sätt. Då har min strategi varit att lyssna extra noggrant men inte ställa, enligt min uppfattning, alltför påträngande frågor. Jag
tillät inte mitt forskningsintresse att ta över, utan respekterade intervjupersonens signaler på att hon/han inte ville fördjupa sig i ämnet. Ett dylikt ställningstagande från en intervjuperson har bidragit till att skapa en betydelsefull mening i min tolkning av intervjun. Jag avslutade intervjuerna med att
fråga om studenterna hade något att tillägga om sin studiemiljö som vi inte
berört under intervjun. De flesta ansåg att intervjun ”täckt det mesta”, någon
enstaka upprepade något som sagts under intervjun och ville på så sätt poängtera för mig hur betydelsefullt den personen ansåg att det var.
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Syftet med mina intervjuer med studenterna var att ta del av studenternas
erfarenheter, upplevelser och förhållningssätt till sin undervisning och studiemiljö. Min ambition var att få ett studentperspektiv på de ämnen vi samtalade om. Jag kan med andra ord inte med säkerhet uttala mig om ”hur det
är”, utan snarare hur ”det” upplevs av dem jag intervjuat. En av lärarna jag
intervjuade (i nästa avsnitt redogör jag för uppläggningen av lärarintervjuerna) sade angående ett uttalande av en student så här:
Och här är det någon student som inte riktigt trivs utan känner sig som att det
är ett läxförhör och det är väl inte riktigt meningen. Återigen så är frågan om
det är (betonat) så eller om det är studenten som upplever det så.

Citatet som läraren uttalar sig om avsåg en students upplevelse av en seminarieledares agerande. Läraren (som jag citerat) säger senare i intervjun att
det inte är seminarieledarens avsikt att ”fråga ut” studenterna utan att ”testa
tanken”, ta reda på om resonemanget är ”färdigt tänkt”. Vad jag med detta
exempel vill lyfta fram är vad innebörden av ”studentperspektiv” har för
mig. Jag anser inte att studentens upplevelse kan ifrågasättas, oberoende om
seminarieledarens avsikt är att ”utföra ett läxförhör” eller ”testa tanken”,
kvarstår studentens upplevelse av seminariet.
När jag genomförde mina intervjuer använde jag mig av en skriftlig guide
(se bilaga 3). I guiden hade jag antecknat alla de områden jag ville samtala
om. En del intervjuer följde guiden medan andra hade ett friare flödesschema. Det viktiga för mig var att förstå hur varje student upplevde och förhöll
sig till sin studiemiljö och undervisning.

Lärarintervjuer
I detta avsnitt kommer jag huvudsakligen att redogöra för skillnaden mellan
student- och lärarintervjuerna. Mitt sätt att förhålla mig till och tänka om
lärarintervjuerna är detsamma som vid planeringen och genomförande av
studentintervjuerna. Jag hade med andra ord även denna gång påverkats av
Davies’ och Essevelds (1989) och Kvales (1997) riktlinjer. Denna grupp
intervjupersoner har mer gemensamt med mig än studenterna. Åldersmässigt
tillhör vi (ungefär) samma generation. Intervjupersonerna och jag har arbetat
och undervisat ett antal år vid universitetet och därmed har vi till viss del
gemensamma referensramar. Faran med gemensamma referensramar är att
jag ”tror mig förstå” vad intervjupersonen menar utan att be henne eller honom förklara sig och riskerar därmed att göra en felaktig tolkning. För att
undvika missförstånd intog jag en naiv roll och ställde relativt konkreta frågor (Kvale, 1997).
Tidsåtgången för lärarintervjuerna var mellan en timme och drygt två
timmar. Lärarna fick själva föreslå var de föredrog att bli intervjuade. Sex
lärare föredrog att bli intervjuade på sin arbetsplats, juridiska institutionen,
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två valde mitt hem och en lärare pedagogiska institutionen. Juridiska institutionen har många anställda och studenter och mitt intryck var att mina besök
inte väckte någon uppmärksamhet och därmed riskerade att deras anonymitet
skulle röjas.
Intervjuerna inleddes med sedvanlig genomgång av garanterad anonymitet23, och att jag talade om att institutionstillhörigheten inte skulle anonymiseras. Ingen lärare hade något emot eller ville avstå ifrån att bli intervjuad
när jag talade om min avsikt med att vara öppen med institutionstillhörigheten. (Se diskussion under etiska överväganden.) Därefter talade jag om för
lärarna hur jag utformat intervjun. I mina lärarintervjuer utgick jag från studentintervjuerna. Min tanke med lärarintervjuerna var att presentera bilder
av hur studenterna uttryckt sig angående olika konkreta undervisningssituationer men även allmänt om programmet. Jag bad lärarna förhålla sig till
bilderna, kommentera dem utifrån sin erfarenhet som lärare. Konkret innebar
min intervjumetod att jag hade sammanställt citat från studentintervjuerna på
några A4 sidor som jag vid inledningen av intervjun överräckte till mina
intervjupersoner. Vid min första intervju började jag med att läsa upp citaten,
men insåg snabbt att det blev rörigt och svårt för intervjupersonen att komma
ihåg vad jag läst. Därför överlämnade jag istället bladen med citat och lät
intervjupersonerna läsa innantill. Citaten var uppdelade under olika rubriker
t.ex. allmänt, seminarier, PM-skrivandet (se bilaga 5). Efter att lärarna reagerat på (förhållit sig till) de olika citaten från studentintervjuerna avrundades
intervjun med några direkta frågor. Genom att presentera direktcitat från
studentintervjuerna var min förhoppning att få ”spontana reaktioner” utan att
de blev alltför tillrättalagda eller politiskt korrekta. Precis som vid studentintervjuerna ville jag utgå ifrån något konkret och vardagligt för att på så sätt
få tillträde till lärarnas värld. Jag ville att lärarna skulle ”tänka högt” kring de
citat jag valt ut. De citat jag valde att presentera för lärarna var både representativa och avvikande avseende studenternas syn på undervisning, studiemiljö och alternativt urval. Vad jag avsåg att få respons på var hur studenterna med egna ord beskrev hur de lär sig, hur de uppfattar lärarens roll i seminariet, stämningen på seminariet osv. Intentionen med citatsamlingen var att
fånga förhållningssätt som relaterade till mina teoretiska verktyg och studenternas bild av undervisningen, för att på så sätt komplettera och kontrastera
studenternas bild med lärarnas.
Lärarnas tillvägagångssätt att prata utifrån citaten varierade. En del kommenterade varje enskilt citat, medan andra läste igenom alla citat under en
rubrik, och kommenterade citaten mer allmänt. Ibland blev det ett mellanting
mellan de två olika sätten. Hur de valde att gå tillväga lät jag lärarna själva
avgöra med hänsyn till vad de ansåg passa dem bäst. En spontan reaktion
från lärarna var att de ”kände igen” studenternas svar och ibland att svaren
23

Jag vill inte förringa betydelsen av att garantera deltagarna anonymitet, men alla verkade
införstådda med ”vad som gällde” och nickade igenkännande och ställde inga frågor.
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var ”förutsägbara”. Det gick inte att identifiera studenterna utifrån citaten;
däremot tyder lärarnas reaktion på att citaten var representativa för studerandegruppen. De studenter jag intervjuat skilde sig med andra ord inte från de
studenter lärarna träffat under sin tid som lärare på institutionen.
Vad som varit orsaken till min känsla av upprymdhet eller lätt nedstämdhet efter intervjuerna är lite diffus, men kan bero på hur bra kontakt jag ansåg mig ha fått med intervjupersonen. Jag har inte i efterhand märkt att de
intervjuer jag upplevt som mindre lyckade skulle vara av sämre kvalitet än
övriga, snarare tvärtom. Ett par av de intervjuer som jag tyckte kändes givande, har när jag skrivit ut dem varit ”pratiga” och i viss mån osammanhängande.

Planering av ytterligare intervjuer
Vid intervjutillfället läste studenterna på grundnivå (sju studenter på termin
2 och tre studenter på termin 4). Vid nästa nivå på programmet, avancerad
nivå, väljer studenterna ämnesinriktning på sina studier. Utöver obligatoriska
kurser väljer de fördjupningskurser och skriver sitt examensarbete. Studenterna jag intervjuade hade med andra ord relativt kort erfarenhet av juridikstudier vid intervjutillfället. För att få möjlighet att genomföra en mer longitudinellt inriktad undersökning och ta del av studenternas erfarenheter när de
kommit längre i sina studier var min avsikt att intervjua studenterna en omgång till. Trots idoga kontaktförsök per både e-post och brevledes var resultatet magert. Av tio studenter lyckades jag intervjua tre studenter en omgång
till. Eftersom det var så få jag lyckades intervjua en andra gång är det materialet i stort sett obearbetat. En intervjuomgång till med fler studenter hade
utan tvekan varit en tillgång och tillfört en fördjupning av studenternas förhållningssätt till sina studier.

Hantering av datamaterial
Intervjuerna spelades in på en minidiscspelare. Vid utskrift av det inspelade
materialet har jag varit så noggrann som möjligt. Noggrannheten bestod i att
jag ordagrant skrivit vad informanten sagt. Skratt, pauser, tveksamheter,
betoningar har skrivits inom parentes. Vissa utfyllnadsljud som ”öh, ah, va”
har jag oftast utelämnat. Jag har utelämnat utfyllnadsljud där jag gjort bedömningen att de snarare är en vana, än ger uttryck för exempelvis en tveksamhet. När jag tolkat det som en tveksamhet har jag skrivit inom parentes
”tveksam”. Balansen mellan skriftspråk och talspråk vid utskrift har bestått i
att jag har skrivit nån, mej, nånting, såndära. Dialektala uttryck som medans
har jag inte heller ändrat. Men jag har ändå i viss mån närmat mig skiftspråket för att göra texten mer läsvänlig. De besvärligaste utskrifterna har varit
de som är något osammanhängande, där personen är inne på flera tankespår
samtidigt och det är svårt att få ett sammanhang i vad som sägs. Då har jag
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lyssnat på samma uttalande ett antal gånger och försökt ringa in huvudspåret
i uttalandet. Oftast har ”huvudspåret” framstått tydligare efter flera genomlysningar och även ”sidospåren” har då fallit på plats. Otydligheter berör
vanligen ämnen som jag vid intervjutillfället inte bedömt som särskilt intressanta för mig. När jag bedömt uttalandet som viktigt har jag ställt följdfrågor
till intervjupersonen för att klargöra sammanhanget. Några intervjuer har
varit kristallklara och väldigt lätta att skriva ut. Några exempel på utskrifternas utformning är:
Jag märkte väl att det inte var något för mig (skratt).
Mm, jag tycker alltså det är ju bra (betonat)
Det funkar... (kort paus) bra (lite tveksamt)

Citat återges i mindre typsnitt med indragen vänstermarginal. När det i citaten syftas på någonting som inte tydligt framgår av citatet skriver jag det
som syftas på inom parentes. Jag har tagit med relativt långa citat för att
läsaren ska få en uppfattning om vad studenter och lärare säger. Min målsättning vid val av citat har varit att både visa på likheter och olikheter. Detta
leder till att citaten (ibland) är många, men på det sättet hoppas jag kunna
visa på den bredd och det djup som finns bland intervjupersonernas uppfattningar. När jag skriver ”studenter antagna genom alternativt urval” och ”de
reguljärt antagna studenterna” etc. refererar jag till de tio jag intervjuat.
Även hänvisningar till lärarna avser de lärare jag intervjuat.
Den första snabbanalysen av intervjuerna har skett i direkt anslutning till
avslutad intervju. Efter att jag stängt av discspelaren och intervjupersonen
”tackats av” har jag skrivit ner mitt intryck av intervjun. Vad förmedlade
intervjupersonen till mig? Jag försökte fånga och skriva ner en känsla eller
ett intryck som jag vet är svårt att upptäcka när jag lyssnar på bandet. Jag var
osäker på om det jag skrivit ner egentligen skulle komma till användning,
men jag ville ändå ha anteckningarna som en påminnelse om hur jag uppfattade vad intervjupersonen ville förmedla och vilket intryck jag hade av intervjun. Analysen har sedan fortsatt när jag har skrivit ut intervjuerna. Parallellt
med utskriftsarbetet har jag skrivit ner de tankar och idéer som dykt upp.

Analysprocessen
Totalt omfattade utskrifterna av samtliga intervjuer drygt 200 sidor (enkelt
radavstånd). Analysen av mitt intervjumaterial har inte varit en linjär process. Den har snarare kännetecknats av pendelrörelser mellan olika frågeställningar och materialet. Hela processen kan delas in i olika faser. Analysen inleddes som jag precis nämnt efter varje intervjutillfälle med några ner76

skrivna rader om vilket intryck intervjun gett mig. Fas två i processen startade vid utskriften av intervjuerna. Parallellt med att jag skrev ut intervjuerna
antecknade jag frågor, stödord och tankar som dök upp: ”Uttrycker ett utanförskap?”. ”Vill bli matad”, ”Trivs med studierna”, etcetera. Utskriftsfasen
var viktig eftersom den gav mig inspiration och inblickar i hur jag skulle
kunna gå vidare. Fas tre i analysprocessen tog vid när intervjuerna var utskrivna och genomläsning med överstrykningspenna började. Den processen
kan delvis liknas vid en tratt; ingången var brett hållen innan den smalnade
av och hade mer av substans och riktning. För att därefter få någon typ av
struktur på och överblick av materialet delade jag in det under olika teman
relaterade till undervisningen: PM-skrivandet, seminarier, basgruppsarbete,
tentamensplugg, syn på lärare, ”lär sig”. Det var också ett sätt att sålla bort
sådant som var oviktigt för min fortsatta analys. Den första schematiska
framställningen var inte individcentrerad utan enbart uppdelad efter olika
teman. På så sätt framträdde skillnader och likheter; de gemensamma dragen
tydliggjordes. I nästa steg upprättade jag ett individbaserat analysschema
med nämnda teman som horisontala rubriker och vertikalt de fingerade namnen på studenterna. Om jag inledningsvis lät empirin ”skölja över mig” var
detta ett sätt att systematisera, skärpa linsen och få en förståelse för varje
individ: Hur tänker denna individ om sina studier? Kan jag få en sammanhängande bild? Vad är kännetecknande? I min analys pendlade jag mellan de
olika källorna: utskrifterna, ljudinspelningarna och mina olika scheman, som
kompletterade varandra. De individuella bilderna och den schematiska sammanfattning som jag presenterar i kapitel 7 är gjord med utgångspunkt från
mitt teoretiska ramverk och de frågor jag söker svar på i denna avhandling,
dvs. jag har lyft fram de delar som har betydelse för fortsatt analys. När jag
sammanfogade de individuella profilerna till varandra träder ett mönster
fram samt individernas relation till sammanhanget. Kärnan i min analys var
att förstå individen och sammanhanget sett i relation till mina frågor med
stöd av mina teoretiska verktyg. Jag har både distanserat mig och behållit
närheten till studenterna när de ”förvandlats” från personer till en textmassa,
en balansgång mellan att se studenterna som subjekt och samtidigt ta ett steg
bakåt och se mönstret.
Även lärarintervjuerna har jag lyssnat på och läst igenom ett flertal gånger, och de första analyserna var likartade studentintervjuerna. För att
komplettera bilden från studentintervjuerna har jag i viss mån konfronterat
bilderna mot varandra. Analysen har styrts av att finna gemensamma drag
men även det som avviker. Jag har medvetet inte lyft fram enskilda lärare för
att inte röja deras identitet. Däremot har jag analyserat varje intervju med
syfte att förstå lärarens ansats med sin undervisning. Med ansats menar jag
vad de vill uppnå och hur de beskriver sin egen undervisning.
Att skapa mening i studenternas och lärarnas utsagor har karakteriserats
av vad Kvale (1997) kallar för en ad hoc metod. Med ad hoc menas att forskaren växlar mellan olika tekniker. Jag har jämfört, skapat kontraster, försökt
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se rimligheten i materialet genom att läsa, lyssna och strukturera materialet
på olika sätt.

Etiska ställningstaganden
En av de viktigaste etiska frågorna i detta arbete har rört huruvida institutionen, där undersökningen genomförts, skulle och kunde anonymiseras. Innan
jag bestämde mig för att namnge studenternas och lärarnas institutionstillhörighet frågade jag den person inom institutionsledningen som jag kontaktade
inledningsvis om tillåtelse, vilket jag fick. Samtliga personer jag intervjuat
har gett sitt medgivande till att det framgår var jag genomfört min undersökning. Juridiska institutionens tillämpning av alternativt urval är i linje med
intentionerna i propositionen (Prop. 2001/02:15) och visade på ett seriöst
intresse för ökad etnisk mångfald bland studenterna vilket var en av orsakerna till mitt val av avhandlingsämne. Antagningsförfarandet är i sig en intressant infallsvinkel i mångfaldsdiskussionen, vilket jag återkommer till längre
fram i texten. Men eftersom jag även i viss mån vill uppmärksamma antagningen ser jag inget annat alternativ än att vara öppen med institutionstillhörigheten då juridiska institutionens beslut att tillämpa alternativt urval fick
stor uppmärksamhet i massmedia. Att försöka dölja institutionstillhörigheten
och samtidigt uppmärksamma antagningsförfarandet hade enligt min åsikt
varit oseriöst. Hade jag bestämt mig för att anonymisera institutionen hade
det även krävt att jag inte berört antagningen. All forskning kräver ett etiskt
förhållningssätt, men i och med att jag fått förtroendet att namnge institutionen bör jag förvalta förtroendet väl. Å andra sidan har alla ämnen, program
och lärosäten blivit utvärderade av Högskoleverket och därmed fått sina
förtjänster och brister offentligjorda. Kritisk granskning utgör en del av akademins grundpelare. Däremot är det för mig synnerligen viktigt att vidta
extra försiktighetsåtgärder så att inte någon enskild person går att identifiera,
eftersom lärare och studenter kommer från en begränsad krets. Samtliga
studenters namn är fingerade. Jag har medvetet gett traditionellt västerländska namn till studenter med utrikes födda föräldrar. Anledningen till mitt
beslut att inte ge dem namn som kunde härledas till föräldrarnas ursprungsländer var att de därmed skulle vara lättare att identifiera. Jag har avidentifierat studenternas ursprung och samtidigt försökt göra dem ”levande” för att
skapa en förståelse och trovärdighet för deras berättelser. Lärarna anges enbart som ”hon” och ”han”. Vilken termin de undervisar på och ämnen de
undervisar i har jag inte tagit med i min text. Jag har även utelämnat citat där
lärarna hänvisar till t.ex. tidigare arbetsplatser för att förhindra en identifiering.
Kan mitt material på något sätt komma att utnyttjas på ett felaktigt sätt?
Av ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (1990/1999)” (www.vr.se, 2008-11-06) framgår att forskaren bör
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överväga riskerna för att resultatet kommer att utnyttjas felaktigt. De regler
som hänvisas till avseende nyttjandekravet avser kommersiellt bruk och icke
vetenskapliga syften eller att materialet används för beslut eller åtgärder som
direkt berör den enskilde (regel 7 och 8). Jag har svårt och föreställa mig att
mitt material eller resultatet skulle komma att utnyttjas på ovannämnda sätt.
Samtliga individer är avidentifierade och institutioner och utbildningsprogram är som sagt vana vid och har tidigare utsatts för kritisk granskning.
(Jag har även svårt och tro att min granskning kan ha negativ inverkan på
juristprogrammets popularitet bland presumtiva juriststudenter.)

Forskningsmiljön - juristprogrammet
Nedan följer en kort beskrivning av den miljö jag forskat om, dvs. strukturen
och undervisningen på juristprogrammet (se även bilaga 6).
Juristprogrammet omfattar nio terminer och är uppdelat på två nivåer24.
Den första nivån, grundnivå, består av sex terminer och är gemensam för
samtliga studenter. Den andra nivån, avancerad nivå, är på tre terminer och
innehåller både obligatoriska och valbara kurser utöver examensarbete.
Samtliga studenter jag intervjuat studerade vid intervjutillfället på grundnivå.
Undervisningsmetoden som tillämpas på programmet är inspirerad av
probleminriktad inlärning (PBI)/problembaserat lärande (PBL), båda benämningarna används av lärare och studenter. Huvuddelen av undervisningen sker i seminarieform, där studenterna förväntas delta aktivt. Vid seminarierna avhandlas fiktiva fall och rättsfall. Föreläsningar ges framförallt vid
introduktion av en ny kurs. Antalet föreläsningar varierar således, medan
antalet seminarier är två till tre i veckan. Studenterna förväntas förbereda sig
både enskilt och tillsammans med sin basgrupp. Basgrupperna består av fyra
till sex studenter. Indelning av studenter i basgrupper ansvarar institutionen
för. Varje seminariegrupp (omnämns av studenterna som klass) består av
cirka fem basgrupper (25 – 30 studenter). Studenterna följer samma seminariegrupp under en termin. Vid seminarierna är oftast en lärare ordförande,
men det förekommer även att en basgrupp agerar ordförande (kallas för ordförandegrupp).
På grundnivån avslutas terminskurserna med en undervisningsfri period
om cirka två veckor då studenterna förbereder sig inför terminskursens enda
tentamen i form av en salskrivning. Men PM och hemtentamen som skrivs
under terminen utgör också en del av examinationen. Resultat från PM och
hemtentamen bidrar till betyget för terminskursen med 25 – 30 procent av
den totala kurspoängen. De studenter jag intervjuade studerade på termin 2
24

När intervjuerna genomfördes kallades de för nivå 1 och nivå 2. Efter att högskolan ”Bolognaanpassats” är högre utbildning indelad i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För
att inte krångla till det använder jag benämningarna grundnivå och avancerad nivå i denna
text.
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och 4. Intervjuerna genomfördes i maj och juni. Eftersom studenterna har
bara en stor skrivning per termin hade de som studerade på termin 2 bara
skrivit en tentamen vid intervjutillfället. Betygsskalan som används inom
samtliga juristprogram i Sverige är AB, Ba, B och underkänt.
Varje hösttermin antas drygt 300 studenter till programmet. Juristprogrammet tillhör ett av de fem mest eftersökta programmen vid Uppsala universitet och kräver höga gymnasiebetyg eller poäng på högskoleprovet. Utöver antagning via betyg och poäng från högskoleprovet finns sedan flera år
även en möjlighet att komma in på programmet via fristående kurser (Juridik
I och Juridik II). För att bli antagen till Juridik II krävs minst 15 högskolepoäng25 i juridik vid juridisk eller samhällsvetenskaplig fakultet. De studenter
som har klarat av Juridik II är behöriga att söka till termin 2 på programmet.
Den fristående kursen Juridik II är identisk med termin 1 på programmet. De
studenter som antas från Juridik II börjar alltså på termin 2 på programmet.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag motiverat mitt metodval, intervjun, samt vad som varit
vägledande för mig vid genomförandet av intervjuerna. Min ansats har varit
att skapa en subjekt – subjekt relation till mina intervjupersoner (Davies &
Esseveld, 1989). Analysen av materialet kan närmast liknas vid vad Kvale
(1997) kallar för en ad hoc metod. Jag har pendlat mellan olika tekniker, dvs.
jämfört, skapat kontraster, försökt se rimligheten i materialet genom att läsa,
lyssna och strukturera materialet på olika sätt. En av de viktigaste etiska
frågorna i detta arbete har rört huruvida juridiska institutionen skulle och
kunde anonymiseras. Eftersom jag avsåg att ge uppmärksamhet till antagningsförfarandet, hade en anonymisering varit oseriös. Samtliga intervjupersoner har gett sitt medgivande samt min kontaktperson för institutionens
ledning. Då mina intervjupersoner kommer från en begränsad krets har jag
vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att inte någon enskild person ska gå
att identifiera. Som avslutning har jag gett en kort beskrivning av juristprogrammet.

25

Urvalskriterierna har ändrats sedan intervjuerna genomfördes.
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6. Studentröster om alternativt urval

Syftet med min intervjuundersökning är att beskriva och förstå processer och
sammanhang där etnicitet och klass har betydelse i studiemiljön och undervisningen. Som jag tidigare påpekat avser jag med studiemiljö både undervisning och studenternas arbetsmiljö. I detta kapitel är det enbart studiemiljön i betydelsen studenternas arbetsmiljö som avses. Ett sammanhang där
studenternas etniska ursprung har haft betydelse var när alternativt urval
tillämpades, eftersom ett av kriterierna för att bli antagen inom den urvalsgrunden var att båda föräldrarna var utrikes födda. Frågan jag söker svar på i
detta kapitel är om urvalsgrunden har påverkat studiemiljön och i så fall hur.
Jag har inte möjlighet mäta någon typ av förändring ”före/efter” alternativt
urval, utan min fråga relaterar mer till påståendet som jag tidigare redovisat
att positiv särbehandling medfört spänningar mellan afroamerikaner och vita
studenter i USA eftersom de inte antagits som jämlikar (Thernstrom &
Thernstrom, 1997) och därmed påverkat studiemiljön. Även hur studenterna
resonerar avseende alternativt urval tar jag upp i detta kapitel. Innan jag
kommer in på studenternas uppfattningar om och erfarenheter av alternativt
urval presenterar jag samtliga studenter som jag intervjuat.

Presentation av studenter
Jag presenterar varje student med en kort bakgrundsinformation angående
uppväxt, hur självklart det var att börja studera, varför hon/han valt att läsa
juridik och vad respektive student vill arbeta med i framtiden. Syftet med
presentationen är att läsaren ska få lite bakgrundsinformation om vem hon
eller han som uttalar sig är. För att inte röja deras identitet har jag justerat
vissa data, till exempel när deras önskemål om framtidsyrket är väldigt ovanligt och på så sätt lätt går att koppla ihop med personen i fråga.
Jag har valt att kalla dem som antagits via alternativt urval för namn som
börjar på A och dem som antagits via reguljärt urval för namn på R. Jag kallar studenterna för: Anita, Anastasia, Amanda, Agnes och Annicka (alternativt urval), Rickard, Rebecka, Rolf, Ruth och Regina (reguljärt urval). Jag
har tidigare i denna text påpekat att jag inte vill medverka till en cementering
av kategorierna ”invandrare” och ”svenskar”. Det kan då tyckas paradoxalt
att dela upp studenterna efter urvalsgrund, då samtliga kvoterade har utrikes
födda föräldrar. Anledningen till att jag ändå gett fingerade namn till studen81

terna som röjer vilken urvalsgrund de blivit antagna på är för att studenterna
i sina svar är så tydliga med vilken antagningskategori de tillhör. Motsatsen
hade eventuellt inneburit större förvirring för läsaren och ett hymlande om
att kategorierna ändå ”finns” där. Samtliga alternativt antagna studenters
föräldrar är födda i utomeuropeiska länder och samtliga reguljärt antagna
studenters föräldrar är födda i Sverige.
Anita
Anita är 21 år, hennes familj flyttade till Sverige innan hon började skolan.
Hon har vuxit upp och gått i skola i en mellanstor stad. Hennes pappa är
egen företagare och mamma är hemmafru. För Anita var det inte en självklarhet att börja studera efter gymnasiet. Men det ”blev” så i alla fall. Under
gymnasietiden hade hon planer på att öppna eget men släppte senare tanken.
Under gymnasietiden upptäckte Anita att hon hade en viss talang för att argumentera, vilket bidrog till att hon sökte till juristprogrammet. Men även
jurister i olika TV-serier har varit förebilder för hennes val av utbildningsprogram och hennes engagemang att i framtiden vara ett stöd för invandrare26. Som färdig jurist vill hon arbeta för andra invandrare som är i samma
utsatta situation som hennes föräldrar var när de var nyinflyttade i Sverige.
Anastasia
Anastasia är 21 år, född och uppvuxen i en universitetsstad. Föräldrarna
lämnade sitt hemland vid 17 års ålder för att flytta till Europa. Några år innan Anastasia föddes flyttade de till Sverige. Båda arbetar som lärare/forskare vid en högskola; ”Så jag har alltid vetat att dom (föräldrarna)
velat att jag ska plugga vidare och så där...”. Hennes intresse för samhällsfrågor och u-landsfrågor bidrog till att hon valde att studera juridik. Anastasia vill som färdig jurist arbeta som domare. Hon tycker rättsväsendet är
konservativt ”många gubbar sitter där”, och vill därför gärna vara en av dem
som är med och bestämmer i framtiden.
Amanda
Amanda är 21 år, född och uppvuxen i en svensk storstad. Hennes föräldrar
flyttade till Sverige några år innan hon föddes. För Amanda var det självklart att hon skulle ”plugga”. Pappa har en universitetsutbildning och
mamma en eftergymnasial utbildning. Båda arbetar inom databranschen.
Som färdig jurist vill hon arbeta med att hjälpa människor; ”någonting med
att hjälpa kvinnor, invandrare eller barn, någonting med att hjälpa i alla
fall”. Hennes samhällsintresse bidrog till att hon valde juridik.

26

Som jag tidigare nämnt använder jag begreppet invandrare när den jag intervjuat själv
använder det.
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Agnes
Agnes är 20, hon är född i ett annat europeiskt land. Hennes föräldrar arbetade där när hon föddes. När Agnes var 5 år gammal flyttade hon till Sverige. Båda föräldrarna är akademiker och arbetar inom sitt utbildningsområde.
För henne var det självfallet så att hon skulle studera vidare efter gymnasiet.
Att hon valde juridik berodde på att hon alltid velat arbeta med människor.
Hon blev även inspirerad av bekanta till föräldrarna som är advokater. I
framtiden vill hon gärna arbeta med mänskliga rättigheter.
Annicka
Annicka är 21, hon var 9 år då hon flyttade från sitt hemland till Sverige.
Hon är uppvuxen i en mindre stad i södra Sverige. Pappa har efter flytten till
Sverige läst in en akademisk examen och arbetar som mellanchef på en
myndighet. I sitt hemland var han politiskt aktiv vilket också var orsaken till
att familjen fick fly och fick politisk asyl i Sverige. Om sin mamma säger
Annicka att ”hon var en fattig bondflicka som knappt kunde skriva sitt
namn”. För henne var möjligheten att få studera blandad med en revanschkänsla. Hennes bakgrund har gett henne kraft och hon vill i framtiden hjälpa
människor som är förtryckta ”jag vill lyckas och vill kunna göra någonting”.
Rickard
Rickard är 21 år född och uppvuxen i en svensk storstad. Mamma är lärare
och pappa chef inom privata näringslivet. För Rickard var det självklart att
han skulle läsa vidare efter gymnasiet. Han hade egentligen tänkt ta ledigt
från studier ett år; ”men sen rullade det bara på”. I gymnasiet var tanken att
han skulle läsa något naturvetenskapligt, men han bestämde sig för att pröva
på något annat. Han tyckte juridik verkade brett och öppnade möjligheten att
arbeta med mycket. I framtiden vill han gärna arbeta med ett ämne som
kombinerar hans naturvetenskapliga intresse och juridik.
Ruth
Ruth är 28 år, uppvuxen i en svensk storstad. Pappa arbetar inom ett hantverksyrke och mamma är hemmafru. När jag ber Ruth berätta om sig själv
säger hon ”enligt klass skulle det nog vara arbetarfamilj”. För henne var det
definitivt inte självklart att studera vidare efter gymnasiet utan det självklara
var att skaffa sig ett hederligt arbete; ”Jag kan inte säga att jag var motarbetad, dom (föräldrarna) tyckte snarare att det inte var bra att ta CSN, att ha
lån”. Det var Ruths samhällsengagemang som fick henne att välja juridik.
Hon kan tänka sig att arbeta som domare eller med EG-rätt.
Rolf
Rolf är 25 år och uppvuxen på en gård på landet. Båda föräldrarna arbetar
där. Han är den första i släkten som studerar på högskolenivå. Drivkraften
som fick honom att börja studera var att han tycker om att ”uppleva nya sa83

ker och utvecklas som person”. Att valet föll på juridik beror på att han är
nyfiken på hur samhället fungerar. Han är inte helt övertygad om att han
kommer att arbeta som jurist när han är klar med sina studier.
Regina
Regina är 22 år, född och uppvuxen i en mellanstor universitetsstad. Båda
föräldrarna arbetar vid universitetet i hennes hemstad. Det var inte självklart
att hon skulle börja studera direkt efter gymnasiet ”men att man ska vidareutbilda sig det är nog inte ens något som man behöver diskutera”. Regina
valde juridik för att det är en bred utbildning och ”lite status också tror jag
spelar in, och det är hemskt att säga det, men det är ju så att man väljer kanske lite efter hur mycket man tjänar”. Hon vill gärna arbeta inom ett departement när hon blir klar.
Rebecka
Rebecka är 26 år uppvuxen på en gård på landet. Mamma är lärare och pappa arbetar inom databranschen. Även om hon har trivts med de arbeten hon
har haft insåg hon att hon aldrig skulle vara nöjd om hon inte läste vidare. I
framtiden vill hon helst arbeta inom en myndighet. Hon valde juridik för att
ämnet inbjuder till ”klurande och problemlösande”. Hon vill gärna arbeta
som chef i framtiden.
Anita, Anastasia, Amanda, Agnes och Annicka har som tidigare nämnts
blivit antagna genom alternativt urval. Ruth och Rolf har blivit antagna via
fristående kurser (juridisk introduktionskurs I och II)27. Regina, Rebecka och
Rickard har kommit in på betyg/högskoleprov.

Argument för och emot alternativt urval
Det råder en viss oenighet bland studenterna om rättvisan i att tillämpa alternativt urval. Däremot uttrycker ett flertal sig positivt i allmänna ordalag om
behovet av etnisk mångfald på programmet, men hur man ska gå till väga för
att uppnå mångfald råder det delade meningar om. Svaren är uppdelade på
huvudkategorierna: positiva och negativa till alternativt urval.

Positiva till alternativt urval
Anita är den av studenterna som är mest entusiastisk och övertygad om det
rättfärdiga med alternativt urval i sin argumentering. Hon utgår i sitt resonemang från att kollektivet invandrare har ett sämre utgångsläge än svenska
elever. Anita anser att invandrare har svårare än svenska elever att få bra
27

Se kapitel 5.
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betyg. Enligt Anita ser ”man” till helheten genom att tillämpa alternativt
urval.
Och sen måste man liksom kolla på helheten, inte bara på att nu har de (alternativt antagna studenter) kommit in fastän de har sämre betyg. Man måste
kolla på helheten och faktum är att det är svårare för oss (elever med invandrarbakgrund) att få bra betyg på gymnasiet. (Anita)

Anita förtydligar sitt påstående om betygen med att berätta att hennes lärare i
svenska inte gett henne ”mycket väl godkänt”(MVG) trots att hon fått MVG
på alla prov. Anita säger att läraren ansåg det ”omoraliskt” att ge MVG i
svenska till en invandrare. Hon resonerar vidare med att säga ”om hon (läraren) finns”, med undermeningen att då finns det antagligen fler lärare som
tänker lika. Anita anser att alternativt urval har gett signaler till invandrare
att samhället behöver dem och på så sätt bjuder in dem samtidigt som hon
redogör för relationen mellan invandrare och det svenska rättssystemet.
Det här är ju ett jättebra sätt och som invandrare får man alltid intrycket
att...(paus) det finns ju inget som är mera svenskt än det svenska rättssystemet, tänker jag. Det här är Sverige. Så här fungerar det i Sverige. Det här är
vad Sverige är byggt på. Och som invandrare, oavsett vilken generation man
är så känns det som att det är utom vårt räckhåll...(paus) men i och med det
här med kvotering har det känts som dom behöver oss och dom vill ha oss.
Bjuder in. (Anita)

För Anita har alternativt urval vid juridiska institutionen inneburit en typ av
erkännande av invandrare inom rättssystemet. Anitas resonemang tål att
jämföras med Frasers (2003) rättviseparadigm. Fraser förutsätter krav på
erkännande och omfördelning i sitt rättviseparadigm; för att vuxna personer
ska uppnå jämlikhet ställs krav på att den ekonomiska fördelningen och individernas status är jämlik. Båda faktorerna bör tas hänsyn till för att jämlikhet och rättvisa ska råda. I enlighet med Frasers rättviseparadigm skulle tilllämpningen av alternativt urval vara ett sätt att öka rättvisan och deltagande
på lika villkor. I Anitas argumentering innebär alternativt urval att studenter
med utrikes födda föräldrar har blivit inbjudna att vara delaktiga i det svenska rättssystemet, ett erkännande som medför både en delaktighet i ”det här är
Sverige byggt på”, en grundpelare i det svenska samhället, samt status som
jurist.
Ett återkommande argument för alternativt urval bland de studenter som
antagits utifrån den urvalsgrunden är att metoden syftar till att i högre grad
”avspegla samhället”. Helst vill de se alternativt urval som en tillfällig lösning för att öka mångfalden. Här har jag valt att citera tre studenter för att
visa hur de resonerar om alternativt urval.
Det är det att man ska inte alltid ha det, men det är ett väldigt bra verktyg i
början. Och kanske inte bara för invandrare. Men folk som har det svårare.
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Om man kollar på dom som, hur många är det som har arbetarföräldrar, hur
många är det som har akademikerföräldrar? Vilka är det som börjar på universitetet liksom? Just domstolsväsendet överhuvudtaget, det är ju viktigt att
man får in människor från hela samhället så det inte bara blir människor som
har föräldrar som är jurister. (Anastasia)
Syftet har ju faktiskt varit att återspegla samhället och det finns ju, det har ju
hävdats att mångfalden inte har blivit så mycket större trots kvoteringen. Men
även om det är en liten del så är det ju i alla fall en del. Det har ju invandrat
väldigt många nu senaste 10 åren så att jag tror att just i det här stadiet där vi
befinner oss nu i Sverige så har det varit positivt. Om 10 år så kanske jag gav
dig ett annat svar. Men för tillfället är det bra. (Agnes)
Alltså det är ju inte idealet. Idealet är väl att det skulle finnas mångfald ändå.
Men en del gånger känner jag att det kan behövas, om inte samhället själv
klarar av det då får man göra så här/.../Och samtidigt alltså, jag kanske inte
håller med motargumenten, men någonstans förstår man rätt principiellt att
det inte är rätt att diskriminera andra för att få ... (Annicka)

Annicka påpekar att idealet vore att det fanns ”mångfald ändå” men tycker
alternativt urval är berättigat när ”samhället inte klarar av det”. Hon säger sig
förstå det principiella i att det samtidigt inte är rätt att diskriminera andra.
Anastasia vill även att ”folk som har det svårare ska omfattas”, alltså inte
bara invandrare utan även de som har arbetarföräldrar.
Rolf är försiktigt positiv till alternativt urval. Han påpekar att han inte
hade tillräckligt höga betyg för att bli antagen direkt till programmet utan
kom in via fristående kurser. Han uttrycker att någon typ av kvotering för att
minska social snedrekrytering också kunde övervägas. I princip är han för
kvotering, men tycker man ska vara försiktig med metoden.
Familjen har inga pluggskallar alls på något sätt utan det är folk som gått ut
och blivit arbetare. Så att jag menar då kan man fråga om inte en själv också
borde ha någon slags fördel, jämfört med en människa som kanske har en
familj som alltid varit högutbildad med läkare och jurister...(Paus) Så jag
tycker inte det är fel, så på något sätt är det väl bra att, men man ska vara jäkligt försiktig med kvotering, men på något sätt är det väl bra om de (sammansättningen på studenterna) avspeglar samhället. Men man ska som sagt vara
väldigt försiktig med det. Men å andra sidan är det inte mycket i samhället
som är rättvist...(Paus) Jag som då är lite mera korkad då, som hade lite sämre betyg, jag är ju också kvoterad egentligen, för jag har inte kommit in på
betygen utan jag kom in på JIK 1 vägen28. (Rolf)

Kvotering eller positiv särbehandling kan ses som medel för att påverka en
orättvis situation som kan bero på otillåten diskriminering eller ojämlika
sociala förutsättningar (Borevi, 2000). Den enda som egentligen berör
diskriminering av individer med utländsk bakgrund är Anita som säger att
28

Här hänvisar Rolf till att han blivit antagen via fristående kurser.
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”invandrare får sämre betyg”, i förhållande till sina prestationer jämfört med
svenska elever. Övriga studenter som är positiva till alternativt urval har en
mer allmän uppfattning om att den etniska och sociala sammansättningen
bland studenterna och framtida yrkesverksamma jurister ska avspegla samhällets etniska och sociala sammansättning. Mångfald kan förstås i termer av
”nytta” där mångfalden tillför något och i termer av jämlikhet, mångfalden
kan ses som ett tecken på att det råder jämlika villkor för olika grupper (Borevi, 2000). Studenternas svar tyder på att de anser alternativt urval berättigat
eftersom antagningen syftade till att höja representationen av studenter med
utländsk bakgrund; mångfalden ska ”avspegla samhället”. De resonerar inte
om nyttan, om mångfald tillför något. Anita och Anastasia berör ojämlika
förutsättningar, Anita genom sitt resonemang om betygen och Anastasia
genom att tala om ”folk som har det svårare”.

Negativa till alternativt urval
För Ruth, som säger att hon har arbetarbakgrund, framstod universitetet efter
gymnasiet som en exklusiv frimurarloge för vissa utvalda. Hon anser att
kvotering är fel sätt att bredda studerandegruppen, aktiva rekryteringsåtgärder är att föredra. Hon är den enda som antyder en viss skepsis till ökad
mångfald genom att säga ”om mångfalden måste öka”.
Jag tycker att om mångfalden måste öka, så tycker jag det är fel sätt. Jag
tycker det här när dom åker från universiteten ut till gymnasieskolor och informerar i Rinkeby eller var dom är. Vilket jag är imponerad av och tycker är
jätteviktigt/.../För att för mig var själva universitetet en miljö, en värld som
var så främmande, ungefär lika främmande som att åka till USA, om man
aldrig varit utanför Sverige eller till månen. Det är en värld som ligger så
långt borta, det låter hemligt, det är lite som frimurarlogen eller någonting.
Det är nästan lite hemligt, lyxigt, svårt, otillgängligt. Det är snarare det som
är problemet och det tror jag inte man löser med inkvotering. (Ruth)

Rickard29 anser att en juristkår med bredare kulturell bakgrund är önskvärd.
Men han tycker inte att alternativt urval är rätt metod då den innebär diskriminering av andra. Han föreslår istället att institutionen ska verka för ”att
skapa större medvetenhet inom rättsväsendet, om vad det innebär att vara
jurist och varför det är viktigt med mångfald inom rättsväsendet genom stöd
och utbildning av gymnasieinformatörer”.
Regina har kommit in på sina betyg och ser en orättvisa i att en del studenter kommit in på programmet genom alternativt urval.

29

Jag missade att ställa en direkt fråga till Rickard. Därför kontaktade jag honom per e-post
och fick då ett skriftligt svar.
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Ja, jag tycker nog inte att positiv särbehandling30 är okej, alltså på det sättet.
Men samtidigt var ju syftet aldrig att särbehandla någon negativt, utan att lyfta fram en grupp och ge dem tillträde till någonting som var ganska otillgängligt annars. Syftet var gott men när det sker på bekostnad av andra elever och
individer som kämpat sig till betyg som är högre än flera av dem som kom in
pga. kvotering så tycker jag det är fel faktiskt. (Regina)

Urvalet till högskolor grundas på en uppskattning av vilka sökande som har
de bästa förutsättningarna till studieframgång, dvs. att slutföra utbildningen
inom stipulerad tid. Samtidigt som Regina tycker att alternativt urval är fel
säger hon sig inte vara bäst trots att hon kom in på höga betyg.
Det är inte självklart, för det första att dom som har bäst betyg är bäst. Jag är
inte bäst och jag är nog en av dom som hade bäst betyg som kom in. (Regina)

Det är, så som jag tolkar Reginas svar, inte förutsättningarna (prognosvärdet)
som är avgörande för om en student ska få en plats på ett program utan betygen. Betygen berättigar i hennes rättviseparadigm till en plats (även om höga
betyg och goda förutsättningar att klara en utbildning är relaterade till varandra). Reginas och Anitas synpunkter om betyg är intressanta och betyg är
som bekant inte helt oproblematiskt. Bengt Selghed (2004) skriver i sin avhandling om övergången från normrelaterade till mål- och kriteriebaserade
betyg i mitten på 1990-talet. Han beskriver hur lärare i grundskolan erfar
betygssystemet fem år efter införandet. Vad jag vill lyfta fram är lärarnas
svar på frågan ”vilka aspekter lärare säger sig urskilja vid betygsättning av
eleven”. Selghed (2004) redovisar sex olika aspekter för betygssättningen:
A. Elevens kunskaper och färdigheter
B. Elevens sätt att agera i skolarbetet
C. Eleven som person
D. Skolorganisatoriska aspekter
E. Externa krav och förväntningar
F. Lärarnas personliga läggning
(a.a., s. 195).
Alla lärare i undersökningen anser att den viktigaste aspekten är elevens
kunskaper och färdigheter. Men 25 procent av lärarna väger också in elevens
beteende och personlighet i underlaget för betygssättning. Enligt Selghed
blandar lärarna ihop vägen till målet med det uppnådda målet, resultatet. En
del av lärarna ser det som naturligt att väga in elevens sätt att förhålla sig till
ämnet och skolarbetet (a.a.). Annan forskning om betygsättning visar att
utrikes födda unga kvinnor som flyttat till Sverige i tonåren kände sig diskriminerade i den svenska skolan. Som skäl för sämre betyg uppger kvin30

Det är Regina som för in uttrycket positiv särbehandling. Jag hade enbart talat om alternativt urval.
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norna att de pga. sin korta vistelse i Sverige diskriminerats vid betygsättningen (Cederberg, 2006, s. 209). Meta Cederberg framför som tänkbara
orsaker till den upplevda diskrimineringen bl.a. otydliga krav och förväntningar, vilket i sin tur lett till föreställningar om att betygsättningen är beroende av den korta vistelsetiden i Sverige och därmed upplevelser av diskriminering. Å andra sidan, påpekar hon, finns det forskning från Skolverket
(1999) som visar att elever med utländsk bakgrund som grupp får lägre betyg i alla ämnen jämfört med elever med svensk bakgrund. En granskning av
skolforskning med etniska förtecken visar att den svenska skolans syn på
elever som inte har svensk bakgrund präglas av en ”olikhetsfokusering med
kulturell hänvisning” (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström,
2002, s. 169). Det gemensamma för studier om diskriminering kan tolkas
som att barn med utländsk bakgrund med skolsvårigheter kulturaliseras, dvs.
de svårigheter barnen har förklaras med deras utländska bakgrund (Parszyk,
1999).
Betyg som mått på elevers prestationer avser jag inte fördjupa mig i ytterligare. I stället vill jag återknyta till Reginas och Anitas uttalanden om betyg.
Med hänvisning till den forskning jag här refererat till har Anita rätt i sitt
påstående att invandrare har svårare få bra betyg; hon säger sig ha blivit
betygsatt efter en annan mall än svenska elever. De lärare Selghed (2004)
intervjuat undervisar i grundskolan, men det är väl inte helt omöjligt att liknande tankegångar finns bland gymnasielärare. Reginas uttalande om det
felaktiga i att tillämpningen av positiv särbehandling sker på bekostnad av
andra som kämpat till sig höga betyg kan, med hänvisning till Selghed
(2004), kommenteras med att i den ”kampen”, alltså betygsättningen, även
vägs in elevens sätt att agera i skolarbetet och eleven som person.
Amanda är den enda av dem som antagits genom alternativt urval som
inte anser att det var rätt att ha en särskild kvot för sökande med utrikes födda föräldrar. Hon förstår inte varför det är så få studenter med utländsk bakgrund på juristprogrammet eftersom ”vi har ju samma förutsättningar som
svenskar, så jag vet inte vad det kan bero på liksom”. Hon är tacksam för sin
egen del att hon antagits, men uttrycker samtidigt en viss tveksamhet. Hon
förstår dem som tycker det är fel eftersom hon anser att hon har tagit någon
annans plats på programmet.
Jag är jätteglad att dom hade det, annars hade jag fått kämpa jättemycket på
komvux för att komma in, då kanske jag inte hade orkat göra det, men jag
kan förstå dom svenskar som känner att det är fel/.../Men visst det finns andra
sätt att öka mångfalden, det här kanske inte var det bästa. Men nu är vi typ 3
– 4 invandrare i klassen och jag tycker inte det stämmer med hur det ser ut i
samhället liksom. Men jag vet inte, jag förstår ju dom som känner att nån tar
deras plats, det fattar jag, liksom. (Amanda)

Rebecka anser att det ”kanske är lite fel” att tillämpa alternativt urval. Samtidigt tycker hon det är viktigt att det inom rättssystemet finns kunskap och
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förståelse för till exempel hedersrelaterat kvinnovåld. Hon säger att det behövs jurister med annan kulturell bakgrund för att få ökad kunskap och förståelse. Men Rebecka anser att individuell kompetens bör gå före önskan att
öka den etniska mångfalden. Hon argumenterar i stället för möjligheten att
vid likvärdig meritering välja den som tillhör en underrepresenterad grupp.
Hennes ställningstagande utgår ifrån hur det är att som kvinna bli invald i en
bolagsstyrelse pga. sitt kön och inte i relation till sin kompetens.
Men jag kan ändå falla tillbaka på det här, samma sak som gäller att man
könskvoterar i bolagsstyrelser och så där. Jag skulle personligen inte vilja bli
vald till en post för att jag var kvinna, jag skulle vilja bli vald till en post för
att jag var mest kompetent. Så det känns så här också att dom som kommer in
på, alltså väljer man när man har två likvärdiga, då tycker jag det kan finnas
en viss poäng med att välja den med utrikes födda föräldrar. Medan om det
innebär att dom med utlandsfödda föräldrar har sämre kvalifikationer då
tycker jag kanske att det är lite fel. (Rebecka)

Rebecka tar upp ett av de vanligaste argumenten mot kvotering på grund av
kön; nämligen att kön skulle gå före kompetens. I debatten om Thamprofessurer31 framfördes samma typ av argument, att det var könet och inte kompetensen som var avgörande. Argument som framfördes var att positiv särbehandling skulle innebära att man gjorde kvinnorna en björntjänst och att
kvinnor som fick en sådan professur skulle skämmas för att de inte fått anställningen i ”riktig konkurrens” utan pga. sitt kön. Nationella genussekretariatet har gjort en enkätundersökning med de kvinnor som blev tillsatta på
Thamprofessurer (Jordansson, 1999). Av svaren framgår att kvinnorna inte
känner sig som ett B-lag. Carin Magnhagen som är en av kvinnorna som
blev tillsatt på en Thamprofessur är citerad i undersökningen. Hon kände en
viss tveksamhet inledningsvis men ändrade sig:
När jag först hörde om dessa tjänster var jag lite tveksam. Jag tänkte att man
kanske skulle se dessa som en ”andra klass” professorer och därigenom göra
alla kvinnliga professorer en otjänst. Men vid ett möte med ett nätverk jag är
med i så diskuterade vi förhållandena för kvinnor i den akademiska världen
och tittade på statistik mm, och då ändrade jag mig. Jag tror att man måste
göra något sånt här för att ändra förhållandena lite grann åtminstone, och jag
hade ingen tvekan om att sen söka tjänsten. (Carin Magnhagen i Jordansson,
1999, s. 31)

Precis som de studenter som blivit antagna genom alternativt urval, med
undantag av Amanda, tycker Carin Magnhagen att det är i sin ordning att
tillämpa positiv särbehandling för att rätta till det akademin själv inte klarat
av, även om hon först var tveksam. Ett av problemen med alternativt urval
31

31 Professurer utlystes där positiv särbehandling anbefalls som en möjlig metod vid tillsättningen, Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Prop. 1994/95: 164).
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såsom det tillämpats vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet var
svårigheten att definiera urvalsgrunden för de 10 procent som antogs. ”Underrepresenterat kön” som var förutsättningen för att tillämpa positiv särbehandling vid Thamprofessorerna är en lättare grupp att avgränsa än när syftet
är att öka den ”etniska mångfalden”.
Hos de reguljärt antagna studenterna kunde jag ana en viss elitism som
omhuldade myten om att alla som läser juridik är ”oerhört intelligenta och
duktiga”. Att man delvis ser sig själv som tillhörande en utvald skara kan
vara en förklaring till motståndet till alternativt urval bland reguljärt antagna
studenter. Undantaget är Rolf som ansåg att även han var kvoterad eftersom
betygen inte räckte till att bli antagen direkt till programmet. Den alternativa
vägen via fristående kurser in på juristprogrammet krävde i steg ett, dvs.
juridik I, åren 2003 och 2004 cirka 15 poäng i genomsnittsbetyg (taket är 20
poäng) och 0,8 – 0,9 i poäng på högskelprovet (taket är 2.00). Urvalet från
juridik I till II baseras på resultat från tentamen. Samtliga som antagits till
juridik II, fått godkänt på tentamen och sökt till programmet har antagits
(muntliga uppgifter från institutionen, 2009). Inom den alternativa kvoten
hade den student som antogs med lägst betyg 15, 27 poäng (vid antagningen
2003). Av de 30 som antogs inom det alternativa urvalet hade 14 studenter
17 poäng eller mer. De alternativt antagna studenterna hade med viss sannolikhet kommit in på programmet om de valt den alternativa vägen via fristående kurser. Frågan är om en del av kvoteringsproblematiken för juriststudenterna ligger i en statussänkning av jurister, när ”andra” med sämre betyg
antogs och fick publicitet. Luckrades känslan av exklusivitet upp när institutionen visade en tydlighet i urvalet och särskilt ”bjöd in” sökande med annan
etnisk bakgrund än svensk?

Farhågor om ett A och B lag - konsekvensen av att vara
kvoterad
Carin Magnhagen påpekar i citatet som jag återgav (Jordansson, 1999) att
det från hennes sida fanns en farhåga om att Thamprofessorer skulle ses som
”andra klassens professorer”. En student med utländsk bakgrund som läser
juridik vid Lunds universitet uttrycker samma typ av farhåga: alternativt
urval innebär att studenter sorteras i ett A och B lag.
Av alla studenter med invandrarbakgrund som jag talat med på juristlinjen i
Lund så finns inte en enda som tror att kvoteringen för något gott med sig.
Snarare tror de flesta att det finns risk att man delas in i ett A och B-lag. För
oss lundastudenter har det plötsligt blivit väldigt viktigt att markera att vi studerar i Lund. Detta för att klargöra för en framtida arbetsgivare att vi inte blivit inkvoterade (www.komar.se, 2006-05-30).
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Amanda som är mest tveksam till alternativt urval av dem som antagits inom
den urvalsgrunden säger att hon skäms och inte talar om på vilka grunder
hon blivit antagen.
Jag skäms ju över det också lite, att jag ens har kommit in på det. Det är inget
man går och säger. (Amanda)

Annicka anser att det är principiellt fel att diskriminera andra samtidigt som
hon tycker att alternativt urval kan behövas när ”samhället inte klarar av
det”. Hon hade dåligt självförtroende i början och kände press på sig att klara studierna. Hon uttrycker även en oro för att bli avfärdad av sina kurskamrater för att hon blivit antagen på alternativt urval.
Jag tänkte, kommer jag verkligen att klara det här? Alltså gör dom ens rätt
beslut som tar in mig. Man blir lite så här osäker i och med att man kommer
in med särskilt urval. Så tror jag...(Paus) för att från början har du inte så stort
självförtroende för du känner ja, jag har ju blivit särbehandlad trots allt. Jag
skulle ju inte vara här från början. Alltså hela tiden den känslan har du att du
är...(paus) och du ska inte vara här och nu är det extra stor press på dig att
visa nu ni som blev invalda (alternativt urval) att ni kan det här/.../Alltså jag
har försökt undvika och berätta det (att hon kommit på alternativt urval) jag
har ju sagt om det har kommit på tal eller om jag har tillit till någon person
eller så. Så jag har berättat det men inte så där öppet i klassen/.../Så att någonstans är det ju så här att man blir lite att då kommer dom att döma mig,
det är bättre att jag visar att jag kan eller lägger mig på samma nivå och ser
hur det går. Att dom ska inte ha möjlighet avfärda mig. (Annicka)

Anastasia har varit öppen med att hon kom in på alternativt urval, men tyckte ändå att det var lite besvärligt i början. Genom att ha blivit intervjuad i
antagningsprocessen säger hon sig ha visat vad hon vill med utbildningen.
Alltså första terminen kände jag just pga. den här kvoteringen, att alla är säkert mycket bättre än jag, sådär. Så jag kände att jag var tvungen att prestera,
att kämpa jättemycket för att visa att jag också kunde. Dom flesta på linjen är
ju negativt inställda till kvoteringen, har öppet varit negativa. Men jag har
sagt att jag har kommit in på den (alternativt urval), just med att komma in på
intervju har jag visat vad jag vill med den här utbildningen. Det var ju så
många som inte visste vad de vill med den här linjen som hoppa av, liksom.
Fast dom har jättebra betyg och så. Så då vart dom ”jaha, har du kommit in
på den”. Folk vill inte, dom tycker att alla ska komma in på lika villkor. Dom
tänker inte efter om det verkligen är lika villkor för alla. (Anastasia)

När Anastasia och Annicka klarat första tentamen med bra resultat, steg
självförtroendet och de insåg att de var lika bra som övriga studenter.
Men nu vet jag ju att jag är bättre än många andra. Så det spelar ingen roll.
Det var många som inte klarade sig och det var inte bara de kvoterade så...
(Anastasia)
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För jag känner att jag klarar det lika bra som alla andra så varför ska jag, varför ska jag inte vara här. (Annicka)

Amanda säger inget om att hon inte skulle skämmas mer, hon uttrycker sig i
presens när hon uttalar sig ”jag skäms ju över det”, vilket jag tolkar som att
hon gjorde det även vid intervjutillfället. Att tillämpningen av alternativt
urval ledde till en rättsprocess kan också ha bidragit till studenternas osäkerhet. Annicka litade på att universitetet och juridiska institutionen hade gjort
”rätt” och upplevde det som otrevligt när hon blev uppringd av journalister;
”För du sätts i en situation där du måste tycka någonting”, även om hon valde att inte uttala sig. Hon ville inte vara representant för de 30 som antagits.
Annicka är besviken över att Uppsala universitet inte tagit större ansvar för
att man tillämpat alternativt urval. Enligt henne har studenterna som antagits
genom alternativ urval fått försvara universitetets agerande. Annicka jämför
universitets agerande med att först bli erbjuden något och sedan inte ta ansvar för det:
Om du som person får ett erbjudande ”vill du ha en miljon?” Alltså inte tackar du nej. Men du kan ju inte erbjuda en person någonting och inte...alltså
dom (universitetet) får väl ta ansvar lite grann. (Annicka)

Anastasia och Annicka säger att de i studiestarten kände en osäkerhet och att
de kände en press på sig att klara studierna. Båda nämner i samma uttalande:
osäkerheten de kände inledningsvis, den uttalade negativa inställningen hos
andra studenter och pressen att visa att de klarade studierna. (Se Anastasias
uttalande på föregående sida): Annicka säger
Men till en början när man är osäker är det här (alternativt urval) en stor faktor liksom, oj! Och sen när alla pratar ”Åh Gud det är så fel varför ska man
göra så”, det är lite synd. (Annicka)

Regina som är negativ till att studenter med sämre betyg blivit antagna genom alternativt urval anser att det är viktigt att inte döma för mycket dem
som antagits.
Sen vill man inte döma för mycket heller, det är ju faktiskt flera som kommit
in på etnisk kvotering och man vill ju inte att dom ska känna att dom inte hör
dit heller. (Regina)

Varken Anita eller Agnes uttrycker att de hade dåligt självförtroende, skämdes eller behövde en bekräftelse på att de var lika bra som övriga studenter.
För Anastasia och Annicka medförde alternativt urval en känsla av underlägsenhet och en osäkerhet i studiestarten. Men efter att de klarat sina tentamina
uttrycker de att de ansåg sig ha samma rätt som reguljärt antagna att studera
på programmet. Dvs. rättigheten till en utbildningsplats baseras, enligt deras
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resonemang, på prestation i högskolan istället för prestation före studiestarten. För Amanda har inte godkänt på tentamen inneburit någon förändring,
hon skäms fortfarande och talar inte om för någon att hon blivit antagen på
alternativt urval. Orsaken till att Amanda skäms kan möjligtvis relateras till
att hon inte anser det motiverat att kvotera in studenter med utrikes födda
föräldrar eftersom hon anser att de har samma förutsättningar som svenskar.

Analys
Alternativt urval problematiseras i termer av rätt och fel, rättvist och orättvist. I mitt material ser jag olika typer av argument för och emot alternativt
urval: samhället har rätt att åtgärda orättvisor även om det sker på bekostnad
av att vissa individer förlorar på det. Argument som är emot utgår ifrån ett
mer individcentrerat perspektiv och framhåller att det är den individuella
prestationen som ska vara avgörande, alternativt urval är orättvist.
För Amanda har alternativt urval haft en mer långsiktig negativ konsekvens, hon skäms fortfarande och anser att antagningen var fel. För de studenter som anser att det var rätt att tillämpa alternativt urval har inte metoden haft långsiktiga negativa konsekvenser på deras studiemiljö. Men alternativt urval som metod medförde en osäkerhet och i kombination med negativa uttalanden bidrog uttalandena inledningsvis till en ökad osäkerhet för
Anastasia och Annicka. För dessa tre studenter har indirekt deras etniska
bakgrund medfört en typ av exkludering eller icke erkännande eftersom det
var ett kriterium för att antas. I Frasers (2003) rättviseparadigm ingår erkännande och omfördelning som grundförutsättningar för att delta på jämlika
villkor på en samhällelig nivå. Jag tar mig friheten att utnyttja hennes teorier
på en annan nivå för att beskriva och förstå erkännande eller bristen på erkännande. Att ingå i ett sammanhang och delta på lika villkor innebär även
jämlik status, dvs. ett erkännande (a.a.). Ett icke erkännande innebär att det
institutionaliserade kulturella värdemönstret skapar aktörer med ojämlik
status. I detta sammanhang har kombinationen av antagningen och negativa
uttalanden medfört ett icke erkännande eller en typ av exkludering i studenternas studiemiljö. Men, vilket jag bedömer som betydelsefullt, är att godkänt på tentamen, innebar för Anastasia och Annicka en återupprättelse, som
kompenserar bristen på erkännande. För Amanda har inte godkänt på tentamen haft samma kompensatoriska effekt.

Kommentar
I den statliga utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47) konstateras att visionen om ett absolut rättvist tillträdessystem till högskolan alltid
funnits i tankarna hos politiker och utredare, men att något sådant inte finns.
I utredningen föreslås aktiva rekryteringsåtgärder och smärre förändringar av
urvalsreglerna. Synen på rättvisa och antagning till högskolan (så som den
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uttrycks i ”Mångfald i högskolan”, SOU 2000:47, och ”Den öppna högskolan”, Prop. 2001/02:15) har vissa likheter med Frasers (2003) rättviseparadigm. Syftet med ökad mångfald i högskolan är att stoppa den pågående
utvecklingen mot ett nytt klassamhälle med etniska förtecken. Det svenska
välfärdssamhället bygger på idén om allas lika värde och allas lika rätt att ta
del av samhällets välstånd (SOU 2000:47, Prop. 2001/02:15). Lika värde
(erkännande) och fördelning av samhällets välstånd överensstämmer med
Frasers principer. Så som alternativt urval tillämpades innebar det för studenter med utrikes födda föräldrar en ökad möjlighet ta juristexamen och
därmed förbättrade möjligheter att uppnå materiellt oberoende och inflytande i samhällslivet. Därmed inte sagt att det i sig innebär ett erkännande enligt
Frasers (2003) principer. I kapitel 8 när jag även involverar lärarnas uppfattning om antagningen återupptar jag diskussionen om Frasers rättviseparadigm och positiv särbehandling.

Sammanfattning
Studenterna uttrycker sig med utgångspunkt ifrån den urvalsgrund de själva
antagits på, samt sina erfarenheter och preferenser. Studenterna är antingen
för eller emot alternativt urval, det upplevs som rättvist eller orättvist. För de
studenter som antagits inom det alternativa urvalet har det haft olika innebörder. Annicka och Anastasia ansåg metoden berättigad men i kombination
med den osäkerhet de kände i starten och negativa kommentarer påverkade
alternativt urval deras studiemiljö. Men godkänt på första tentamen medförde att de ansåg sig vara lika bra som övriga studenter och därmed ha rätt till
sina utbildningsplatser. Anita och Agnes uttrycker inte samma typ av icke
erkännande i studiemiljön. För Amanda har alternativt urval haft mer långvarig negativ inverkan, hon skäms för att ha blivit antagen på alternativa urvalsgrunder. De reguljärt antagna studenternas studiemiljö har inte, vad jag
kan förstå, påverkats av alternativt urval. Av de reguljärt antagna studenter
jag intervjuat är alla, utom Rolf, mer eller mindre negativa till antagningen
och anser den vara orättvis. Rolf anser att även han kvoterats in på programmet. Hans betyg var inte tillräckligt höga för bli antagen direkt.
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7. Vems röst hörs i undervisningen?

Temat för detta kapitel är hur varje enskild student förhåller sig till och beskriver undervisningen. Min ansats när jag genomförde intervjuerna var att
studenterna skulle utgå ifrån konkreta situationer för att jag på så sätt skulle
få en inblick i deras studiemiljö och undervisning (Kvale, 1997). Vad är det
då för bild eller bilder varje enskild student förmedlar till mig? I denna del
av min analys lyfter jag initialt fram studenternas individuella förhållningssätt till undervisningen. Varje enskild presentation inleds med lite allmänna
synpunkter om studierna och därefter följer ett sammandrag av studentens
beskrivning av ”sin” undervisning. Jag har särskilt tagit fasta på vad de säger
om: hur de lär sig, basgruppsarbetet, seminarier, lärarrollen (i seminariet)
och PM-skrivandet. Utgångspunkterna för min tolkning är: connected teaching, och banking education konkretiserat till följande frågor: Vilka förväntningar och erfarenheter har studenten på läraren i seminariet och PMskrivandet? Vilka förväntningar och erfarenheter har studenten av hur
hon/han lär sig? Vilka förväntningar och erfarenheter har studenten på basgruppsarbetet?
Efter denna första individinriktade del i detta kapitel följer en mer generell analys där de olika individuella bilderna sammanfogas till en helhet och
gemensamma drag framträder tydligare. I denna andra del närmar sig analysen tydligare connected teaching (Belenky et al., 1986) och banking education (Freire, 1972) samt handlingsutrymme och frihetsgrader (Ellström,
1996). I kapitel 8 läggs lärarintervjuerna till dessa analyser och på så sätt
närmar jag mig betydelsen av klass och etnicitet i detta specifika sammanhang.
De undervisningsmoment jag inriktat mig på är: seminarier, basgruppsarbete och PM-skrivande. Anledningen till att jag valt seminarier och basgruppsarbete är för att dessa undervisningsmoment utgör basen i undervisningen. I seminarierna förutsätts studenterna interagera med seminarieledaren och övriga seminariedeltagare. I föreläsningarna deltar cirka 150 studenter (halva terminskursen om 300 studenter) och inbjuder inte till samma typ
av interagerande. I seminarierna deltar cirka 25 studenter och i basgrupperna
fem till sex studenter; arbetet i basgrupperna är en förberedelse inför seminariet (se kapitel 5). PM-skrivandet syftar till att lära studenterna uttrycka sig
juridiskt och utgör en del av examinationen. Att skriva PM är en återkommande uppgift under de sex terminerna på grundnivån.
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Individuella bilder
Anita
Anita har efter gymnasiet rest, arbetat, höjt sina gymnasiebetyg och läst en
fristående kurs i juridik. Hon läser på termin 2 och tycker betygshetsen på
programmet är påtaglig. Den skapar konkurrens mellan studenterna. För
Anita innebar universitetsstudier; ”som att komma in i en helt ny värld”. På
fritiden umgås hon inte med andra juridikstudenter och hon tycker inte om
att gå på studentnationer; ”där är inte samma sorts folk som mig, svårt och
förklara men det är inte riktigt min stil”. Hon säger att tempot på programmet är högt, vilket gör att kunskaperna blir ytliga. Hon saknar en introduktionskurs på programmet i hur studenterna ska gå till väga för att lösa problemen och rättsfallen. Nu tycker Anita att hon ”haltar fram” för att ”man
fick aldrig liksom den där riktiga grunden” i hur problemen ska lösas. Anita
säger att syftet med PBL och basgruppsarbete är bra i teorin, men det är svårare att genomföra i praktiken.
Men rent praktiskt är det faktiskt inte så bra för man är fem personer som ska
försöka få en tid som passar alla/.../Det är alltid någon som är mindre engagerad än dom andra, det är alltid någon som förlitar sig på dom andra. Och jag
tycker på något vis, det är så att man förlitar sig på resten av basgruppen. Det
blir liksom att man kan ta sina lata dagar och det tycker jag inte alls är bra.

Det är enligt Anita svårt att hitta en tid som passar alla och ett annat problem
är att en del studenter är mindre engagerade än andra. Men när gruppen väl
arbetar tycker hon ändå att det fungerar och att man gemensamt tar ansvar
för att diskutera igenom problemen. Seminarierna har ibland en nivå som gör
det svårt för henne att hänga med.
Men ibland känns det som att, mer som att börja på toppen av berget istället
för i utkanten...(paus) Kanske skulle man börja lite med att förklara istället
för att bara ge sig ut på en gång. För då blir så där att ”Okej vad menade han?
Nu måste jag gå hem och läsa”. Och det gör man ändå, men hela seminariet
förlorar ju sitt syfte, för det är ju meningen att man ska lära sig något där.

Anita tycker inte hon lär sig när seminariet börjar på ”toppen av berget”.
Hon har inte varit så aktiv på seminarierna utan tagit det ”ganska lugnt denna
termin och inte deltagit så mycket” i diskussionerna. Anita menar att de som
går upp tidigt på morgonen och läser baskunskaperna till seminariet är de
som talar mest. De andra, dit hon även räknar sig själv, läser in baskunskaperna i efterhand. Anita säger att lärarna förväntar sig att studenterna har
kunskaper ”snäppet under” dem. Lärarna använder ibland uttryck, facktermer, som hon inte förstår. Hon anser att man gör bort sig om man frågar,
eftersom det är underförstått att studenterna ska förstå dem. Hon säger sig
inte vara ensam om att inte förstå: ”Det handlar inte om jag är invandrare,
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för jag har inga problem med språket. Det är samma sak med mina svenska
kompisar”. Hon uppskattar lärare som inte förutsätter att hon ska kunna så
mycket. Hon tycker att syftet med seminarierna ska vara att man lär sig någonting, inte att visa vad man redan kan. Men hon tycker stämningen på
seminarierna är ”ganska soft”, hennes ”klasskompisar” tittar inte ner på den
som säger fel.
Att skriva PM har varit ”kluvet” för att lärarna rättar så olika. Anita efterlyser en mall som talar om för studenterna hur de ska skriva.
Nej alltså det är så kluvet så det går inte att förklara. Man skriver en sak.
Skriver jag skall istället för ska, så ger en lärare mig plus för det medan en
annan ger mig minus. Tycker det är gammaldags. Alltså det är jättesvårt, jätteolika hur de bedömer. Och man vet aldrig förrän man fått tillbaka sitt PM,
för man vet inte vem som rättar det. Det känns kluvet för man vet inte. Ska
jag ha ett lite mera invecklat språk som hon tycker om eller ska jag ha det här
enkla som vissa andra tycker om. Därför tycker jag att man borde ha en mall:
så här ska det vara.

Anita säger att hennes problem har varit att hon har ett gammaldags sätt att
uttrycka sig på. Hon sitter helst ensam och pluggar, annars blir det så
”mycket snack” om annat. Hon blev inte godkänd på den enda tenta hon
haft. Hon har försökt lägga ner 40 timmar i veckan på studierna, men efter
ett tag tröttnade hon och struntade i ”plugget fyra veckor i sträck”.
Anastasia
Anastasia är inne på sin andra termin på programmet. Hon arbetade och studerade utomlands ett år innan hon började på juristprogrammet. Anastasia
har arbetat lite på den nation hon tillhör, men mest umgås hon med dem som
bor i samma korridor, och lite med sina kurskamrater. Hon tycker programmet är bra men samtidigt är ”det mycket prestige”. Första dagen sade en
lärare att ”ni ska bli de bästa juristerna i Sverige”. Hon blev lite omtumlad av
att höra det. Hon är lite tveksam till om hon trivs med att studera juridik,
men samtidigt kan hon inte tänka sig att göra något annat än att studera för
tillfället. Hon känner sig lite ”pressad” och tycker juridik är lite tråkigt.
Alltså när jag pratar med andra människor som läser statsvetenskap eller genusvetenskap känner jag: Gud vad skönt! Dom får ju liksom tycka till själva,
säga ”Jag tycker det här är fel”. Det är inte riktigt så på juridiken, det är lite
tråkigt.

Anastasia tyckte starten på programmet var förvirrande, då hon inte visste
vad som krävdes av henne. Den här terminen förväntas hon läsa en bok i
veckan, men hon är lite osäker på vad hon ska göra av med det hon läser.
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Och visst kan jag sitta och sluka en bok i veckan men jag vet inte om jag lär
mig, om det går in liksom. Så det känns så där att man bara pressar i sig fakta
och man vet inte riktigt vad man ska göra av det.

Hon vill veta vilka krav som ställs på henne.
Det är ju det plugget går ut på, man vill veta vad dom kommer att testa mig
på. Inte bara vad som är intressant, utan det här måste jag kunna liksom.

Hon tycker basgruppsarbetet ger en trygghet inför seminariet; då hon inte
tänkt på ”alla” perspektiv tillför de olika deltagarna i diskussionen sina olika
perspektiv på problemet. Om hon är i en basgrupp där de andra inte kan någonting upplever hon det som en otrygghet på seminariet. Men för övrigt
tycker hon det är bra med basgruppsarbete. Hon skulle gärna ha mer lärarhandledning för att kunna hantera de svårigheter som uppstår när vissa alltid
kommer för sent till basgruppsmötena. På seminarierna tycker hon inte det
blir så mycket diskussion, mest redovisningar över hur de olika grupperna
tänkt.
Det är aldrig någon som har så mycket kunskap att det liksom blir en livlig
diskussion. Nej.

För Anastasia är det viktigt att det är rätt stämning på seminariet. Hon vill
gärna kunna delta i seminariet om hon är påläst och inte vara rädd för att
säga fel.
Första perioden hade vi en lärare som var jätte bra så, avslappnad/.../ och kom
och satte sig på våra bänkar. Man kände verkligen att man vågade prata och
vara sig själv, räcka upp handen och så. Sen hade vi en annan lärare, han är
jättebra, alltså man lär sig verkligen, men man känner verkligen att man måste vara påläst. För han är verkligen så här, först kommer han med en fråga
och kan man inte svara, och så han kommer med följdfrågor också, så man
måste verkligen kunna allting. Och har man inte diskuterat med gruppen då
gör han det klart för hela klassen: den här gruppen har inte läst ordentligt.
Man var rädd för att säga fel. Nu har vi en lärare, som är bra, fast verkligen
försiktig/.../Men jag känner att någon balans där emellan skulle var bra för
om det är för slappt då kanske man inte pressar sig och lär sig heller. Men det
ska inte vara så att man ska vara nervös för att gå till skolan. Man ska kunna
säga fel alltså.

Anastasia säger att hon verkligen lärde sig när läraren var lite hård och hon
var rädd för att säga fel, för då tvingades hon vara påläst. Men hon föredrar
ändå någon typ av mellanting, inte för slappt, för då ”pressar” man inte sig,
men hon vill inte heller vara nervös för att gå till seminariet: ”Man ska känna
att när man går på lektionen och har läst på ska man hänga med och kunna
delta i diskussionen”. Hon tycker man ska kunna säga fel. Anastasia tycker
att det juridiska språket är torrt men det var inte så svårt att komma in i det.
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Det som tar tid och är svårt för henne är att formulera problemen när hon
skriver PM. Den handledning hon fick i början av programmet i att skriva
PM ansåg hon var svårtolkad då läraren var så PBL-inriktad.
Man visste ju inte vad det handlade om, vad de ville ha. Så då tycker jag man
kunde släppa det här PBL lite och vara lite pedagogisk och visa: Så här ska ni
göra. Liksom det här är viktigt att ta med. Men det gick ju bra ändå.

Anastasia tycker att mycket av den återkoppling i form av kommentarer som
hon får på PM handlar om ordval ”stryker under ord, ta inte med det här”.
Hon använder sig inte så mycket av tidigare kommentarer hon fått när hon
skriver nästa PM. Alla lärare har sin egen ”stil” att rätta vilket ibland kan
skapa förvirring visavi ordval. Anastasia exemplifierar med ordet ”torde”;
vissa lärare tycker inte det ska användas medan andra anser att det är bra.
Den läraren som jag har nu tyckte inte man skulle använda ordet ”torde”,
medan många andra lärare tycker det är bra. Då blir man så här: ääähhh? Vad
ska jag göra? Vad vill den tredje läraren nu? Det påverkar ju helhetsintrycket
för läraren också, vad man har för begrepp och uttryck. Jag vet inte, jag är lite
kluven vad jag tycker om språket för det ska ju inte vara det som är det viktigaste egentligen. Det ska ju vara problemet, själva juridiken som man ska ta
till sig. Språket kan man lära sig sen.

Anastasia har mycket kontakt med en kompis som läser på samma termin
som hon. De ringer varandra när de uppstått funderingar kring något problem som tagits upp på seminarierna. Inför tentamen läser de först igenom
allting på egen hand. Sedan går de tillsammans igenom gamla tentamensfrågor.
Det är så pass mycket läsning så det gäller ju att först läsa igenom allting.
Och sen liksom börja tänka igenom: Vad är det som gäller?

Målet är att lägga ner 40 timmar i veckan på studierna. Hon sprider ut läsandet på vardagar och helger, då hon inte tycker hon lär sig så mycket på att
sitta och läsa åtta timmar i sträck. Hon anser inte själv att hon pluggar för
lite. Anastasia är nöjd med de resultat hon fått på skrivningarna.
Amanda
Amanda har arbetat och läst upp sina gymnasiebetyg under ett års tid innan
hon började på programmet. Hon läser på termin 2 och säger på frågan om
hon trivs på programmet: ”Ja, det gör jag väl”, men ämnet hon läser denna
termin är inte så intressant. Hon är lite besviken över att fritiden inte blev
vad hon hade förväntat sig ”Jag trodde det skulle bli mer kompisar och uteliv”. Hon känner sig lite ensam på helgerna ”Man kanske inte har folk att
umgås med på helgerna”. I början var det ”jobbigt att börja läsa igen efter ett
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år”, men nu tycker hon att studierna fungerar bra. Amanda tror att hennes
gymnasiestudier har gett henne en bra grund.

Jag tror att jag har haft en bra grund från gymnasiet med att plugga och så.
Och jag har lärt mig grejer som jag har haft nytta av.
Hon tycker att studietakten är lite för snabb på programmet, hon hinner inte
lära sig allting ordentligt.
Det känns som att det går väldigt snabbt framåt, att man inte hinner lära sig
ordentligt. Vi ska ändå kanske jobba med det här, då blir man så här. Det är
ämne efter ämne, man hinner inte smälta det och förstå det riktigt/.../Man går
inte in på djupet riktigt som man kanske borde göra.

Amanda lär sig av att först sitta och läsa själv och sedan diskutera i basgruppen: ”Liksom, man har ju alltid missat saker som andra har kommit på”.
Grupperna hon varit med i har fungerat olika bra för henne.
I förra gruppen var det väldigt stelt så. Inte riktigt våga säga vad man tyckte.
Men dom andra grupperna har varit bra, det har varit bra stämning och så.
Det beror på vilka personer det är.

Hon lär sig bäst av de fiktiva fallen, till rättsfallen får studenterna svara på
”konstiga frågor”, som hon inte tycker hon lär sig mycket av. Huruvida seminarierna blir bra eller inte beror på läraren. Tidigare hade hon en lärare
hon uppskattade, läraren hon har denna termin är hon däremot missnöjd
med.
Förra terminen var jag jättenöjd. Han (läraren) var jättebra. Gjorde mycket
sammanfattningar och skrev mycket på tavlan. Den här terminen har jag inte
alls varit nöjd. Han, det känns som att han inte alls är engagerad, han bara sitter där. Vi har varit ordförande varje gång. Så vi missar väldigt mycket när
läraren inte engagerar sig.

Amanda anser att utmärkande för en bra lärare är att hon/han skriver mycket
på tavlan och belyser det som är viktigt. Om studenterna är osäkra i en diskussion ska läraren delta och inte vänta tills studenterna ställer en direkt
fråga. Annars missar de mycket. Amanda säger att läraren har stor betydelse
även för hur stämningen på seminariet blir; ”det har varit väldigt stelt denna
termin”. Hon vill gärna att läraren lär sig studenternas namn så att det blir
lite mer personligt, det har betydelse för ”hur man känner sig och så”.
Amanda har svårt för att tala på seminarierna och säger att lärarens agerande
har betydelse för hur ”bekväm” hon känner sig.
Jag har väldigt svårt att prata inför folk. Så jag är nog väldigt tyst. Faktiskt.
Inte så att jag är rädd, men jag vet inte vad det är. Jag pratar nog inte så
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mycket/.../I min förra klass pratade jag nog lite mera för då kände jag mig lite
mera bekväm och läraren han var verkligen jätte snäll och sympatisk och så.
Vi byter ju klass varje termin. Det tycker jag är lite jobbigt, för ju längre tid
man umgås, desto mer bekväm känner man sig. Det tycker jag är svårt.

Amanda säger att hon aldrig har varit sådan som talat särskilt mycket. När
hon jämför hur hennes känsla för att delta i diskussioner är nu jämfört med
gymnasiet säger hon ”Det är nog värre nu än vad det var då faktiskt”. Amanda säger att det var svårt med ”juristsvenskan” i början ”Det (juristspråket)
är ju svårare än vanlig svenska. Men man lär sig ju, det gör man. Jobbigt i
början men nu funkar det”. Hon menar att den återkoppling hon får på sina
PM är värdelös. Att hon ändå fått ganska bra betyg på sina PM beror på att
hon hade en bra lärare i svenska på gymnasiet.
Det är lite synd också. Det ska inte bara bero på vad man fått lära sig innan.
Man ska ändå kunna utvecklas under utbildningen.

Hon tror att hon kommer att sitta ensam och läsa inför tentamen, förutom en
dag då hon ska sitta med sin basgrupp. Hon tycker det är bra att sitta själv
också ”Man är ju själv på tentan liksom”. Amanda lägger totalt ner 35 – 40
timmar i veckan på studierna, ”man måste ju sitta så mycket känns det som,
minst 35 faktiskt”. Amanda har klarat den enda tentamen hon haft hittills så
hon är nöjd.
Agnes
Agnes började studera direkt efter gymnasiet. Hon läser på termin 4 och trivs
bra med att vara student vid Uppsala universitet och med att studera på juristprogrammet. Även fritiden uppskattar hon, hon går gärna på nation och
tycker att Uppsala är kul för att ”det händer saker”. Hon tycker programmet
är allmänbildande och roligt. ”Jag är glad för mig själv eller hur jag ska säga,
att jag trivs med det och tycker det är roligt.” Hon tycker att idén med att
försöka lösa problem självständigt är en del av meningen med att studera på
universitetet.
Jag tycker det är väldigt bra att man själv får försöka lösa problemet flera
gånger om innan man kanske ska ta chansen och fråga. Det känns som att det
är en del av att få vara på universitetet att man själv ska försöka knäcka det.

Agnes har gått naturvetenskapligt gymnasium och har inte läst så mycket
samhällkunskap. Hon hade gärna sett att hon fått mera grundläggande undervisning om hur statsskicket fungerar, hon skulle vilja ha lite bättre baskunskaper. PBL och arbete i basgrupper är ”väldigt, väldigt bra”, metoden
kommer att hjälpa henne när hon senare börjar arbeta.

102

Jag tror det är en metod som kommer att hjälpa mig i alla fall i framtiden. För
då har jag mera insikt i hur man kan lösa ett problem mera praktiskt. Så jag
tycker det är väldigt bra.

Basgruppsarbetet är viktigt eftersom det är i de diskussionerna som problemet vinklas på olika sätt.
Jag har tänkt på två olika lösningar, medan någon annan kanske har tänkt en
tredje. Så det är ett bra utbyte, verkligen.

Problem som kan uppstå i basgruppsarbetet är när någon gruppmedlem
kommer senare än de andra och inte är lika intresserad som de andra. Seminarierna säger Agnes är bra. Antingen får man gruppens lösning bekräftad
eller förkastad.
Det som man har diskuterat i basgruppen bekräftas mer eller mindre, eller
förkastas helt. Vi kanske har helt fel (skratt), så det tycker jag är bra. Man blir
oftast lite klokare efter seminariet, inte alltid men ofta.

Om Agnes inte blir klokare på seminariet kan det bero på att ämnet är svårt
eller att hon inte är tillräckligt påläst. Det kan också bero på att hon missförstått lärarens sätt att förklara. Om hon har missförstått någonting läser hon
igenom litteraturen till seminariet en gång till. Men oftast tycker Agnes att
seminarierna klargör. Hon har inga problem att tala på seminarierna. Hon
säger att det beror på att hon lärt hemifrån sig att ”ALLA (betonat) ska få
prata”. Agnes känner sig trygg på seminariet.
Så jag känner inte att jag drar mig tillbaka när någon annan pratar, utan vill
jag säga något så kan jag säga det/.../Jag tror inte alla upplever samma trygghet. Jag tror att det finns många som kanske vill säga något men håller det
inom sig just för att det finns kanske några som dominerar mera än andra. Jag
skulle inte själv anse mig som dominant, men jag vågar ändå prata. Även om
jag säger något dumt så är det okej.

För Agnes är det viktigt att hon kan ta lärdom av vad läraren säger. Lärare
som talar för lågt är ett minus. ”Det är ju inte gynnsamt för mig om jag inte
kan höra vad han har att tillföra. När han ändå kan ge åt mig de så kallade
rätta svaren”. Hon är lite tveksam till hur hon ska förhålla sig till de 10 – 15
minuter som lärare ibland inleder seminarierna med. Hon tycker å ena sidan
att tiden ska användas effektivt när de har så få seminarier, å andra sidan kan
det skapa en mer avspänd stämning i klassen. För henne var det ”verkligen
jättesvårt” att skriva PM i början.
Men i början var det ju verkligen jättesvårt för man la in lite extra byråkratiska ord bara för att det skulle se bra ut (skratt). Men kanske, visste man inte
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själv vad det betydde. Men nu har det blivit bättre. Nu har man fått läsa lite
mer, då har man fått insikt i hur det ska se ut och så.

Agnes tycker att hon sällan, men ibland, haft nytta av de kommentarer hon
fått på sina PM. Men det hon upplever som problematiskt är att lärarna rättar
så olika. Även om man ändrar sitt skrivande efter en lärares kommentarer
kan nästa lärare ge ”fel” för det. Hon tycker att lärarna borde ha en mall för
vad som gäller.
Inför tentan pluggar Agnes tillsammans med två andra studenter. Först läser de på egen hand igenom allting sedan träffas de och hjälper varandra.
Den sista eller två sista veckorna sitter vi i grupp och går igenom bara mera
generellt om det är någonting som någon inte förstått. Och det är väldigt bra.
Det kändes väldigt bra förra terminen, för det var väldigt svårt och då kom vi
på olika exempel åt varandra.

Agnes har som målsättning att läsa åtta timmar per dag, men ibland blir det
bara sex eller sju. På de första tentamina blev hon godkänd men på den senaste underkänd, vilket förargar henne då hon poängmässigt låg så nära. Lite
tråkigt tycker hon det är att sitta över sommaren och läsa, men hon ser det
också som en repetition då hon inte börjar från noll.
Annicka
Annicka började på juristprogrammet direkt efter gymnasiet. Första året
trivdes hon inte så bra ”studenterna ska vara så lustiga och gadda ihop sig”
men nu trivs hon bättre. Hon säger att hon under och efter lektionstid försöker vara trevlig och prata med sina kurskamrater: ”Men det ju inte så att man
umgås privat, kanske”. Hon läser på termin 332 och känner sig mer motiverad
nu än första året. För henne innebär universitetsstudier stort eget ansvar,
vilket är både bra och dåligt. Det negativa för henne är att hon känner sig lite
ensam och gärna skulle ha någon typ av stöd ”Jag har ingen som jag kan gå
till, jag har ingen jag kan prata med, jag har ingen som kan...(paus) för det är
hela tiden att du ska klara dig själv”. Hon tycker att det är ett stort avstånd
mellan lärare och studenter på programmet. Fördelarna med eget ansvar är
att ”Du gör det du vill med din utbildning och du bestämmer över dig själv,
du är din egen”. Enligt Annicka tar det tid innan ”saker och ting sätter sig,
innan du lär dig metoden”. Hon tror det är en medveten strategi från utbildningsarrangörerna att studenterna ska känna sig lite yra i början för att på sätt
kunna sortera bort dem som inte klarar av studierna.
Det är ju en inlärning av en metod snarare än att lära sig saker och ting utantill. Varför berättar dom inte hur det är, jag tror dom spelar lite på det. Man
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Jag intervjuade Annicka hösten 2005.
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ska vara lite yr./.../ Man vill sortera ut dem som inte klarar av det från början
och då pressar man väl från början lite.

Annicka trodde universitetsstudierna skulle vara svårare än vad de visade sig
vara. Hon hade ”mycket högre förväntningar på vad universitetet skulle innebära”. Hon menar att det är både mycket ”skola” över det och samtidigt
inte, på grund av det egna ansvaret för studierna. Men hon trivs med arbetssättet och tycker utbildningen är bra, även om hon enbart har gymnasiet att
jämföra med.
Basgruppsarbetet tycker Annicka är bra för då tvingas studenterna dela
med sig av sina kunskaper.
Åh, alltså jag kan tycka att det är jättebra för att då tvingas den så kallade eliten, nej, men här (i basgruppen) blir folk tvungna att dela med sig och ta in
folk i grupperna./.../ Det här är ju ett stort ämne, så det går inte att sitta och ta
in allting själv, utan man behöver bolla med andra. Jag såg det här och någon
annan såg något annat och...

Utfallet av seminariet beror, enligt Annicka, främst på lärarens agerande.
Styr man i den riktningen som målet med seminariet är eller låter man bara
diskussionen gå och två sitter och käftar med varandra, för att dom tycker
olika om en skitfråga. Eller hur lägger man upp, går man in och avbryter.
Dom (lärarna) ska inte ge svar på allting men alltså styra seminariet.

Läraren ska ta fram det viktiga ”vad är det vi ska lära oss idag, vilka saker är
det vi ska ställa mot varandra”, med en liten sammanfattning på slutet. Vad
Annicka inte tycker hon lär sig något av är lärare som ”utnyttjar” att studenterna ska diskutera själva.
En del utnyttjar det här med att vi själva ska diskutera med varandra och sätter sig på en stol, lutar huvudet tillbaka och känner ”Oj, va skönt och vara lärare här”. Nej, men lite, det är ju jättesynd tycker jag för att då blir det så
ojämnt mellan klasserna.

Annicka yttrar sig varken mycket eller lite på seminariet. På gymnasiet hörde hon till de aktivaste i diskussionerna. Nu känner hon en prestige att uttrycka sig på rätt sätt. Hon känner att hon ”skulle behöva lära sig prata”.
Jag har alltid pratat mycket, alltså på gymnasiet och varit mest aktiv så. Här
känner man en prestige och uttrycka sig på rätt sätt och ha rätt status när man
pratar och svänga sig med fina ord. Och det är inte jag så bra på, så att jag
pratar mera naturligt och kanske inte så strukturerat och planerat. Och det är
ju inte alls till min fördel. För det känner man ju också att folk lyssnar inte på
samma sätt om du verkligen lever dig in, än om du sträcker på dig. Och
många kan improvisera på det där sättet.
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Med detta menar hon att de som är retoriskt duktiga kommer till tals. Annnicka själv lever sig in; ”talar naturligt”, vilket inte är till hennes fördel. De
som kan ”sträcka på sig” och svänga sig med fina ord har en starkare röst i
seminariet. Att enbart de retoriskt skickliga kommer till tals medför enligt
Annicka att olika aspekter inte kommer fram.
Många gånger blir det ju i den här utbildningen, känner jag, att de som är retoriskt duktiga och kan prata för sig, utan att dom kanske säger något vettigt
eller så. Alltså man tar inte fram olika aspekter ur en sak, utan den som är
bäst på att säga någonting, även om det är blaha så går det hem. Det är ju en
sak man kunde styra upp att man tar fram olika aspekter ur en sak.

Annicka säger att ett seminarium är bra när hon har förstått det övergripande
problemet, då har hon fått vägledning hur hon ska lösa ett likartat problem.
Att skriva PM har inte varit något bekymmer för Annicka ”mitt skriftliga det
har jag ju aldrig fått dåligt på, det flyter på bra”. Hon säger sig inte ha haft så
stor nytta av den återkoppling i form av kommentarer som hon fått på sina
PM. Ibland kan det vara svårt att komma igång med att skriva PM, men när
man väl kommit igång brukar det ge sig.
Men när man väl sätter sig in och försöker, alltså det är en jättebra metod att
få kunskap, fast det är ändå ganska höga krav.

Hon funderar över om det är tidsbrist som gör att lärarna inte lägger ner mer
energi på att diskutera PM-skrivandet. Annicka läser oftast ensam, hon säger
att det kanske är för att hon reser hem ofta. Hon har inte heller märkt av att
det är många som sitter i grupper.
Den allmänna känslan är ju att, jag tycker ju närmare PM-inlämning och tenta, desto mer stänger folk in sig. Det här är min kunskap och/.../Jag vet inte,
jag har inte varit så delaktig i någon grupp.

På de två skrivningar hon har haft hittills har hon fått Ba (näst bäst) och
”ganska bra på PM”.
Rickard
Rickard läser på termin 2. Han började studera direkt efter gymnasiet, han
trivs bra som student både på universitet och med fritiden. Han går gärna på
nation och umgås huvudsakligen med sina ”kursare” och säger att fester efter
”tentan” är nästintill obligatoriska, ”sånt som nästan alla går på”. Han trodde
studierna skulle vara lite mer teoretiska och lite mer plugg. Han förvånades
över att det var så lite schemalagd undervisning och så mycket problemlösning. Han anser att lärarrollen har kommit lite i skymundan pga. den PBLinspirerade pedagogiken.
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Men sen har det blivit lite så tyvärr att själva lärarrollen har kommit lite i
skymundan på något sätt. Det har blivit lite, det har blivit så att lärarens roll,
som den som lär ut har liksom förtagits på något sätt. Han ska bara ställa dom
rätta frågorna och inte komma med dom rätta svaren (skratt). Och det har ju
både för- och nackdelar. För det kräver att man tänker till och så där, men det
kan också vara väldigt frustrerande att aldrig få ett svar av någon lärare, så
där.

Rickard tycker idén med det problembaserade lärandet är bra, men han känner som sagt en viss frustration över att läraren inte ger ett svar utan bara
ställer de rätta frågorna. Basgruppsarbetet är han nöjd med, framförallt den
grupp han tillhör nu. Det han uppskattar i guppen är att ingen har intagit en
dominerande roll utan alla kommet till tals.
I den grupp jag är nu är alla på en jämn nivå och då fungerar det nästan bäst
för då om ingen intar en särskilt framträdande roll då blir diskussionerna på
en mycket mera jämn nivå. Det är ju det man lär ut något av. Om någon har
en väldigt framträdande roll så då blir man lidande i det avseende att man oftast snöar in på en lösning och man tror att det är rätt. Och så kommer man
till seminariet och då visar det sig att det finns ju jättemånga andra lösningar.
Och så tänker man ”va fan, varför hade vi inte rätt då?”. Vi var ju liksom
bensäkra på det. Och det kan ju vara så att någon var väldigt övertygad om att
det var rätt. Om man är mera jämlik, eller inte jämlik, men alla kommer till
tals och alla har ömsesidig respekt liksom, så blir det också en bredare diskussion.

Rickard säger att alla i hans grupp är olika, men ambitiösa och måna om att
vara insatta och förstå saker och ting. Han har också varit med i grupper där
arbetet inte fungerat lika smidigt som nu, där en person är dominant eller
”framträdande”. Seminarierna tycker han fungerat bra, men påpekar att det
har stor betydelse hur läraren agerar. Han har dels varit med om lärare som
ger mycket utrymme för diskussion, dels om lärare som styr diskussionen
mer.
Och det är ju väldigt stor skillnad på sättet som dom går tillväga när dom håller i seminariet. Just seminarieledaren kan vara väldigt ingripande eller ha en
tillbakadragen roll, eller vad man ska säga. Förra gången så hade jag en ledare som gav väldigt mycket utrymme för diskussion och den andra hade ganska koll på saker och ting och skrev på tavlan och så där. Med det är olika stilar och jag vet inte egentligen vad som gav mest. Men jag skulle tro att den
som är lite mera framträdande och tar tag i saker ”Nej nu är ni inne på fel
spår och nu diskuterar vi det här i stället”, det ger mera i slutändan, tror jag.

Han är lite tveksam till vilket förhållningssätt ”som ger mest”, den ingripande eller den som intar en mer tillbakadragen roll, men verkar ändå tro att den
ingripande ger honom mer. Han uppskattar den seminarieledare som han har
vid tiden för intervjun.
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Den här terminen har vi haft nytta av lärarens sätt att förklara saker och
ting./.../Men just min lärare nu han har en sammanfattande förmåga eller han
sammanfattar saker och ting väldigt bra och ser till helheter och så, och det är
jättebra. Man har avsikten, syfte (med seminariet) i huvudet hela tiden som
man mäter allting mot33.

Han säger att han ”mäter” seminariet i relation till syftet med det, en typ av
utvärdering av om syftet uppnås eller inte. Hans egen roll på seminariet, hur
delaktig han är beror på om han tycker han behärskar ämnet. Men i det stora
hela tycker han att han deltar ganska aktivt.
Rickard: Beroende på om jag tycker att jag kan någonting, då har jag en större benägenhet och prata. Men jag inga problem att diskutera med folk så där.
Men i början så var det ju en rädsla för att säga fel och göra bort sig.
Thérèse: Är den borta nu?
Rickard: Ja, den försvinner ju när man lär känna folk. När man stämt av hur
det är och så där.

PM-skrivandet har inte varit något större problem för Rickard. Han säger att
han hade ett bra språk innan han började skriva PM.
Det har vart...(paus) eller jag skulle vilja säga, jag har fått för mig i alla fall
att jag har ett ganska bra språk, eller att jag hade ett innan/.../Och det är ju
annorlunda, det är ett annorlunda språk och det är, man lägger mycket större
vikt vid orden. Allting ska vägas på guldvåg. Så är det.

Jag ber Rickard förklara vad han menar med att han ”hade ett bra språk innan”. Han har svårt och förklara men hans svar visar på en viss indignation
över de kommentarer han fick på sina PM i början av studierna.
Eller när man börjar då och det kommer kommentarer om att det här är inte
juridiskt. Bara så där! Det kan liksom vara något som att det där kan man inte
skriva bara; nej, det är inte juridiskt liksom.

Rickard tycker att de kommentarer han fått på sina PM har hjälpt honom att
utveckla hans förmåga att skriva PM ”juridiskt”. Han tror även att språket
utvecklats av att läsa kurslitteratur.
Mycket tror jag man hämtar undermedvetet från kurslitteraturen som man läser. För det är ju ett visst språk och alla som skrivit bra och erkända böcker
inom juridiken har ju i princip språket. Dom har ju i och för sig olika språk
också, men dom har ju liksom det juridiska
33

I studiehandledningen som studenterna får i början av terminen, framgår syftet med varje
seminarium.
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Inför tentamen pluggar han tillsammans med sin basgrupp. De diskuterar
seminarieuppgifter och instuderingsfrågor.
Men jag tror det ger mera i grupp absolut, det är ju jobbigt också, det är från
åtta till åtta varje dag.

Rickard tycker det är stressigt och jobbigt att ha en stor tentamen i slutet av
terminen samtidigt som han säger att han inte har haft problem med ”stora
examinationsformer tidigare”. Den enda tentamen han haft ”gick väldigt
bra”. I snitt lägger han ner 3 – 4 timmar i veckan på studierna utöver den
schemalagda tiden och basgruppsarbete.
Ruth
Ruth har arbetat, bott utomlands några år och studerat någon termin på ett
annat universitet innan hon började studera på juristprogrammet i Uppsala.
Hon läser på termin 4 och trivs bra med studierna. Fritiden ägnar hon mest
med sin familj. Hennes förväntningar innan hon började på programmet var
att studierna skulle vara intressanta, roliga och engagerande. Hennes förväntningar har uppfyllts. Ruth anser att hon är mer studiemotiverad än de
flesta. Hennes egen förklaring till hennes höga motivation är att hon är lite
äldre än de andra studenterna, som hon tror är skoltrötta efter 12 års studier i
ungdomsskolan.
Ruth tycker att grundidén i PBL är bra, eftersom det är problemlösning
studenterna ska arbeta med som färdiga jurister. Att bara sitta och läsa böcker hade inte gett lika mycket. Men hon tycker ändå att det finns ett ”misslyckande” i metoden. Basgruppsarbetet kräver förberedelse och Ruth tycker
inte hon får ut så mycket av diskussionerna. Hade hon haft möjlighet hade
hon valt bort basgruppsarbetet.
Och det är nog olika från person till person, men hade jag kunnat välja hade
jag valt bort basgruppsarbetet. Jag tycker basgruppsarbetet tar alldeles för
mycket tid. För stor skillnad i engagemanget. Vissa kommer oförberedda för
att dom menar att dom får kunskapen ur basgruppen, vissa sitter bara och redovisar sina egna lösningar.

Hon tycker att basgruppsarbetet ibland är bortkastad tid.
Så att många gånger har vi då halkat fel, som man gör om man inte har förstått. Då har vi spenderat två timmar som kunde användas till nyttigare saker,
i stället för att sitta och löst snacka.

Men Ruth har även positiv erfarenhet av basgruppsarbete. Hon har under sin
studietid varit med i en grupp som fungerande ”klockrent”; det tyckte hon
var underbart.
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Av alla basgrupper jag har varit med om har det varit en (betonat) där det har
funkat klockrent. Det var helt enkelt underbart och man kände sig taggad, och
vi håller fortfarande kontakten. Där var det att man kände sig taggad till att
dom var så duktiga i gruppen, så nu ville jag också komma på någonting och
se om dom har kommit på samma sak. Men det är en (grupp).

För Ruth är det viktigt att gruppen fokuserar på arbetet och att det inte blir
socialt prat. Hon säger att hon själv är något drivande i basgruppsarbetet.
Det finns dom som medvetet drar sig undan och jag kan väl säga att jag är väl
kanske något drivande i att jag tycker man ska hålla sig inom ramen för det
som ska avhandlas. Det här är en arbetsgrupp inte en social grupp, det gör vi
utanför.

En kritik som Ruth riktar mot lärarna är att de inte är samstämmiga i vad de
lär ut på seminarierna. Hon tycker att det är stor skillnad på var lärarna lägger fokus. För studenterna innebär det olika baskunskaper, vilket hon upplever som en orättvisa då alla senare ska skriva samma tentamen. Ruth anser
att det är lärarens förmåga att styra diskussionen som är avgörande för om
studenterna lär sig någonting.
Det beror mycket på läraren hur han styr upp. Vad dom (seminarierna) har en
tendens med är ju att dom flyter ut och blir en diskussionsklubb. Och då leder
de ju ingenstans. För vad vi vill ha är ju stöd i vad... (paus) det finns ingenting rätt, svart eller vitt, men vad är huvudspåret. Och det hänger mycket på
läraren. Alltså att dom avbryter diskussionen. Vi har haft system där det har
funnits en ordförandegrupp, att det är eleverna som styr diskussionen. Vilket
inte alls funkar. Det krävs rätt mycket av en lärare. Man kan tro att det är lättare för en lärare att ha PBI, för att det är eleverna som styr diskussionen men
det krävs nästan ännu mera då. För det krävs att det blir en konstruktiv diskussion för att vi ska lära oss något av den.

Ruth har inga problem att tala på seminarier ”jag personligen kan säga vad
jag vill”. Vad hon uppskattar hos lärare är att de styr upp seminarierna och
diskussionerna och svarar på frågor utanför schemalagd tid. Ruth säger att
hennes skrivna språk har blivit ”oerhört mycket bättre” under den tid hon
läst på programmet. Hon tror att det beror på att det var så länge sedan hon
gick i skola och därmed inte heller skrivit under lång tid. Hennes problem är
att det hon skriver är ”stelbent och byråkratiskt”. Hon tycker det är en trygghet att det finns en form för hur man skriver inom juridiken.
Jag tycker det är lite granna en trygghet att det finns en form för hur man ska
skriva. Och det blir snarare problem när dom (lärarna) vill att vi ska lätta upp
för mycket; samtidigt får det inte bli talspråk. Alltså det uppmuntras att skriva inte alltför juridiskt.
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Det svåra, anser Ruth, är inte sättet att skriva utan själva problemformuleringen. Hon tycker inte att den återkoppling hon har fått på sina PM har
hjälpt henne särskilt mycket.
Du får reda på vad du gör för fel, inte hur du ska bli bättre. Och i vissa fall
har man bara fått en poäng och inga kommentarer. Så att du vet att du har inte
full pott, men det står ingenting om hur (betonat) du ska utvecklas.

Hon tycker inte kommentarer av typen ”kan förbättra argumenteringen”
hjälper henne, hon vill veta hur hon kan förbättra den. Ruth tycker också att
det är ett problem att det varje gång är olika kriterier vid bedömningen av
PM.
Ibland dömer dom hur språket är, ibland tittar dom på innehållet, men det vet
du inte innan. Vilket då blir att du kan aldrig ta med dig någon kunskap. Men
det ger en otrygghet för studenterna för dom känner att dom inte blir rättvist
behandlade.

Hon lägger ner cirka 30 timmar i veckan på sina studier, inklusive basgruppsarbete och schemalagd tid. Hon är hittills nöjd med sina studieresultat.
Hon sitter helst själv och läser, enstaka gånger kan hon förbereda sig inför
tentan med andra studenter.
Rolf
Rolf har arbetat några år och varit ute och rest innan han började studera.
Han trivs med att vara student vid Uppsala universitet, framförallt med fritiden ”Jag har aldrig haft så kul fritid som jag har nu/.../ Det är väldigt skön
stämning, mycket schysta människor som man bara kan hänga med eller
aktiviteter som händer hela tiden”. Han tycker programmet är ”hårt” jämfört
med andra utbildningsprogram. Rolf läser på termin 4. Han är motiverad att
studera och tycker det är stor skillnad jämfört med gymnasiet ”nu läser jag
för att det är intressant, då läste man för att man var tvungen”. Han tycker
juridik är som att lära sig snickra; han trodde innan han började att han skulle få veta mer hur det ”funkar”. Rolf tycker inte man blir som en uppslagsbok men däremot ”så lär man sig en metod, man lär sig lite grundläggande
tänkande”. I början tyckte Rolf PBL var en bra metod, men nu tycker han det
börjar kännas långtråkigt, han säger även att ”man” inte lär sig vissa grundläggande saker.
Det var kul i början, men nu är det rätt så långtråkigt. Och sen är det nackdelar man hör ofta. När terminen börjar närma sig slutet så börjar man inse att
man kan inte dom där grundläggande sakerna. För på andra utbildningar man
har hört talas om, där lär dom sig ju och börja med grundläggande, typ vad är
egentligen en pant för någonting, och vad händer egentligen. Medans vi aldrig lär oss exakt vad det är utan vi får ett problem med en pant. Medans vi då
aldrig fattar vad en pant innebär.
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Rolf tycker också att det finns fördelar med PBL; det är verklighetsförankrat,
även om han är kritisk till att han inte får någon riktig helhet.
Det är bra för att man lär sig lite verklighetsgrej, men samtidigt känns det så
himla skola över det också/.../Alltså man håller på med små trivialiteter som
kanske inte är så himla helhetsgrej. Syftet som jag tycker är roligt och läsa
för, det tycker jag är att använda det praktiskt.

Rolf tycker basgruppsarbetet är bra för att man lär sig samarbeta och för att
gruppen även har en social funktion. Tack vare basgruppsarbete har han fått
bra vänner som han även träffar på fritiden.
Man lär sig samarbeta i grupper så att man lär sig att man måste faktiskt säga
ifrån, när saker går åt skogen. För i början, när folk beter sig på ett visst sätt
så är det väldigt lätt att bara svälja och tänka: ”Jag kan ta det någon annan
gång”. Så man får lära sig att verkligen ta plats och säga ifrån när det blir fel,
och det är väldigt bra.

Han tar även upp vad han kallar för ”traditionellt” problem, nämligen att
någon antingen är tyst eller att någon tar över och pratar hela tiden. Rolf
menar att det är i den typen av situationer man lär sig säga ifrån, till den som
pratar för mycket eller försöka locka den tystlåtna att prata. Samtidigt medger han att det är svårt att hantera den typen av situationer. Rolfs verbala
delaktighet i seminarierna är beroende av övriga medlemmar i basgruppen,
om de talar mycket talar han lite och vice versa
Jag är en sådan där som anpassar mig väldigt mycket till omgivningen och
smälter in. Om min grupp är väldigt tyst så får jag ju prata mera, men om
gruppen har dom som tycker om att prata i klassrummet, så fine då behöver
inte jag säga så mycket.

Övriga gruppmedlemmars aktivitetsgrad vid seminariet är avgörande för om
Rolf tillhör de aktivaste i klassrummet eller intar en mer tillbakadragen roll.
Rolf menar att seminarierna kan vara lärorika när han får en direkt fråga,
som han tror att han inte kan svara på, men ändå lyckas resonera sig fram till
”ett ganska vettigt svar” med hjälp av lärarnas fortsatta frågor. Rolf ställer
frågor till seminarieläraren om han tycker att frågan är intressant för honom
själv, inte bara för att den är relevant för kommande tentamen. Rolf föredrar
rättsfall framför fiktiva fall eftersom de är vägledande för hur han ska tänka.
Jo, det är faktiskt ganska skönt för då kommer man ifrån dom där (fiktiva),
för man är ganska trött på PBI-varianten också. För man känner att man har
gjort det där så många gånger. Det börjar bli lite långtråkigt så det känns
skönt att bara kunna sätta sig och läsa och då har dom (rättsfallen) en situation som oftast Högsta domstolen har, så då får man ju ”Så här ska du tänka”,
vilket jag tycker är härligt.
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Rolf resonerar på samma sätt angående hur lärare agerar på seminariet. Han
uppskattar mycket en lärare som följt hans seminariegrupp en längre tid.
Läraren gör allting rätt och är engagerad.
Men jag har en lärare som följt oss en längre tid. Jag är så imponerad för hon
liksom tänker rätt. Hon känns liksom, har ju varit student själv och pluggat en
massa saker innan hon blev lärare. Och det känns så, nej, hon är jätteduktig
tänker så rätt hela tiden och är väldigt engagerad i att allting blir rätt/.../Hon
är duktig och pedagogisk också och sen är det också bra när man har gått igenom ett seminarium i 2 timmar och man är trött i skallen, så de sista 10 minuterna så gör hon en återkoppling. Så man faktiskt får in det. För oftast har
man ju missat någon detalj någonstans, så hon går igenom det. Så gjorde vi
det här, så gjorde vi det här och så. Eftersom det bygger på PBI och basgruppsarbete så kanske den gruppen har presenterat den lösningen och en annan grupp har presenterat andra lösningar så då blir det, då vet man inte om
allting var rätt, så då går hon igenom och då fattar man ju. I motsats till Y då
som aldrig sa någonting om sådant. Rätt eller fel?

Den lärare (Y) som Rolf refererar till och som inte var uppskattad hade ett
helt annat agerande under seminarierna.
Det var som att Y sov under seminarierna och om man frågade något så sade
Y ”Vad tycker du?”. Säger man typ ”Så här”. ”Jaha” säger Y. Ingenting helt
fel eller helt rätt/.../Och dom som hade haft Y kunde inget i ämnet.

PM-skivandet tyckte Rolf var lite ”småknepigt” i början, men anser att han
nu kommit in i det.
Det är mycket mera analyserande (än det sätt Rolf är van att skriva på) och
inte partiskt/…/Fast man kommer ju in i det också, det gjorde man ju. Man
vänjer sig.

Rolf har tagit till sig av den kritik han fått av lärarna som betygsätter PM.
Han säger att han lärt sig på de poäng lärarna ger eller drar av ”man fick lära
sig genom att man förlorade eller fick poäng liksom”. Inför den avslutande
terminstentamen har han mestadels suttit ensam och läst och byggt upp system av de anteckningar han har34.
Mest satt jag själv och byggde upp system, vi får ju ha med oss anteckningar,
så nu ska jag skaffa mig anteckningar om det här. För tentorna är ju så himla
stressade, så man hinner knappt slå i några böcker då, utan det gäller att
plocka ut det som är viktigt redan då och hoppas att det är det som frågas om.

Rolf är nöjd med sina studieresultat, men det grämer honom lite att han legat
några poäng ifrån högsta betyg utan att få det. I medeltal lägger han ner cirka
34

Studenterna få ha med sig böcker och anteckningar på skrivningarna.
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30 timmar i veckan på sina studier utöver basgruppsarbete och schemalagd
tid.
Regina
Regina trivs bra som student på programmet och vid Uppsala universitet,
”det är häftigt faktiskt”. Regina har läst ett år på fristående kurser innan hon
började på programmet. Hon läser på termin 2 och trivs även bra med PBL,
kurskamraterna, lärarna och ämnet. Hon tyckte det var lite svårt i starten då
hon inte förstod någonting och för att ”det var jobbigt att inte riktigt veta om
man motsvarade kraven”. Men första tentamen gick mycket bra, så hon är
inte orolig mer. Första terminen blev hon ”skrämd” av studenter som studerat några terminer på programmet och av lärare som sade att man måste ägna
mycket tid åt studierna, vilket hon inte tycker stämmer.
Men nu har jag, alltså man behöver inte läsa alla böcker. Alla har ju olika sätt
att lära sig och det är nog skönt och inse att min metod fungerar lika bra som
någon annans/.../Men samtidigt det finns så himla mycket som jag inte ens
bryr mig om att försöka lära mig, för att jag försöker koncentrera mig eller
minimera.

Reginas metod är att ”låta det sjunka in och kanske se lite sammanhang”.
Hon säger att hon inte är någon ”pluggmänniska”, ”jag har aldrig pluggat
mycket och gör det inte nu heller”. Det finns mycket som hon inte bryr sig
om att lära sig och hon läser inte all kurslitteratur. Hon har många fritidsintressen som hon hellre ägnar sig åt. Regina menar att hennes förhållningssätt
innebär att hon inte kommer in på svåra juridiska frågeställningar till skillnad från andra studenter som är mer intresserade än hon. Men det hon missar
tänker hon ta igen när hon kommer ut i arbetslivet och specialiserar sig. I
basgruppsarbetet känner hon en trygghet och förlitar sig på de andra i gruppen.
Det är en trygghet att man kan förlita sig på några andra människor. Sen är
man ju olika väl förberedd till olika seminarier. Då kanske någon annan är
lite bättre förberedd. Så jag tycker definitivt att man hjälper varandra mycket
och inte stjälper/.../Man får diskutera problemet i mindre grupp innan man
kommer till seminarierna. Det tror jag är ganska bra för då kan man ganska
snart kanske sålla bort oviktiga moment.

I basgruppsarbetet ”tar inte alla plats” men Regina menar att det är viktigt att
alla får en möjlighet att komma till tals. Själv tycker hon att hon kommer till
tals utan att ta ”mest plats”. Behållningen av seminarierna är beroende av
lärarens förmåga att styra in på rätt spår.
Det beror lite på läraren, också tror jag, deras kapacitet eller möjlighet att
kunna eller förmåga att styra in på rätt spår och inte fastna på små utstickare
eller så där.
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Hon tycker inte det fungerat när en basgrupp lett seminariet istället för en
lärare därför att: ”man då lätt kommer in på fel saker”. Regina pratar lite mer
än andra studenter på seminarierna, även om det varierar från gång till gång.
Hon har som målsättning att säga något på varje seminarium för att inte bli
tyst och sedan fortsätta med det.
Jag har försökt att alltid säga någonting vid varje seminarium. Jag tror man
ska ha det för vana. Annars är det lätt att börja bli tyst och sen fortsätta vara
det. Men sen också att kanske dra något skämt eller någonting någon gång så
att man lättar upp stämningen. För det kan bli ganska seriöst och allvarligt
och lite dålig stämning. Ibland kanske jag låter mig själv ställa en dum fråga
bara för att få några att skratta.

Regina känner sig såpass säker på seminariet att hon skämtar eller ställer en
dum fråga för att lätta upp stämningen. Om hon svarar fel tycker hon inte det
gör så mycket ”Visst känner man sig dum, men det gör man nog alltid, det är
nog ingen annan som tänker på det utom man själv”. Genom att läsa och
diskutera rättsfall och fiktiva problem tror Regina att hon tränar upp sin analytiska förmåga att urskilja nyanser och skillnader för juridiska problem.
PM-skrivandet har varit ett ”osäkerhetsmoment” för Regina då hon inte
har vetat vilka krav som ställs. Men hon tycker inte att det har varit särskilt
svårt utan det har varit ”rätt kul att sitta och skriva lite byråkratiskt”. Den
återkoppling hon har fått i form av skriftliga kommentarer tycker hon inte
har hjälpt henne. Kommentarerna har varit för generella och inte särskilt bra.
Inför tentamen förbereder hon sig tillsammans med två andra studenter. Hon
säger att hon inte skulle klara av att sitta ensam och plugga.
Jag tror inte jag skulle klara av att plugga själv faktiskt. För att det är ganska
enkelt att sitta länge om man sitter med flera. Då pushar man varandra, men
sitter man själv då måste man ha jättebra disciplin, tror jag.

Hon lägger ner mindre än 15 timmar i veckan på sina studier, inklusive basgruppsarbete och schemalagd tid ”Så det är inte riktigt bra egentligen”.
Rebecka
Rebecka har både arbetat och studerat innan hon påbörjade sina studier på
juristprogrammet. Hon läser nu på termin 2 och trivs förträffligt med studierna men säger själv att hon inte lever något typiskt studentliv på sin fritid
och går sällan ut på nation. Hon tycker att man i gymnasiet fick lära sig
rabbla, medan juridikstudierna är något helt annat. Nu gäller det att lära sig
förstå systemet och metoden.
Här känns det som att, på gymnasiet är man fortfarande kvar åtminstone i
vissa ämnen, lär er rabbla årtal, lär dig vad det nu är, alltså ytinlärning. Och
det bedöms ganska mycket på rena prov. Prov som egentligen inte säger vad
du kan, utan vad du lärt dig rabbla. Medan man i vissa ämnen då, de mera
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praktiska på gymnasiet lär dig förstå systemet och förstå samband. Och det är
ju det vi gör uteslutande nu på juristutbildningen, att förstå systemet. Man lär
sig systemet och metoden – det är det som är det viktiga och förstå systemet.
Ingen ytinlärning, du måste förstå Hur den här regeln fungerar är ganska
oviktigt. Inte oviktigt, fel ord. Det är inte det som är det primära, att kunna
detaljerna, utan det är systemet och metoden som är det viktiga. Och det har
man ju förstått. Lärarna har varit väldigt tydliga och det märks genom uppgifterna generellt sett att det är systemet och metoderna som är det viktiga.

Rebecka påpekar att hon tycker om juridik för att det är ”det här lite oväntade, lite problemlösande, lite klura”. Hon vill inte slå upp i en tabell och hitta
svaret, det är inte roligt. Hon tycker programmet är intressant och kräver
disciplin av den enskilde studenten. Hon säger att PBL- metoden passar henne som person.
För då blir det inte det här slå upp i en bok och läs. Utan det blir klura och det
finns många infallsvinklar. Så det tycker jag är roligt, det trivs jag väldigt bra
med.

Rebecka påpekar att PBL innebär att man får en vid fråga där studenternas
uppgift är att utreda vad som gäller. Hon har varit med i basgrupper som
fungerar bra och de som fungerar mindre bra. Hon anser att studenterna borde få mera vägledning i basgruppsarbete eftersom det arbetet är så viktigt. I
den grupp Rebecka var med i som fungerade bra ”satt kunskaperna bättre”.
Hon tycker att basgrupperna är bra då det är ett forum där man diskuterar
både frågorna och ämnet, där man kan vända och vrida på problemet.
Du kan vända och vrida, säga lite halvknasiga grejer. Alltså en tokig idé kan
lyftas fram, det kan bli något bra på slutet.

Enligt Rebecka är det problematiskt när vissa ”glider med” och har jättesvårt
och hitta en tid som passar. En del studenter vill inte att basgruppsarbetet ska
ta mera än 40 minuter. I de fallen tycker Rebecka det är bättre att inte komma alls.
”Åh, basgruppen får inte ta mera än 40 minuter”. Då har man ju liksom, då
behöver man inte komma, tycker jag, då har man låst ute sig. Det är en process, om det tar 40 minuter eller 2 timmar, det kan man inte avgöra i förväg.
Och sen finns det vissa som, kan jag uppleva, som fortfarande är kvar i det
här gymnasietänket, som slår upp sidan 132 och så läser dom en mening och
så tycker dom det är svaret. Visserligen kan det vara det, men man kan ju
fortfarande ta upp frågan och diskutera i en större grupp. Så dom är inte villiga att göra mera än just exakt frågan. Och då kan det bli tungt i basgruppen
om några tycker så och några är jätte...Ja precis det är lite.
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Rebecka undviker att ta upp vissa frågor i gruppen där hon ”känner” att hennes frågor möts av visst motstånd. Hennes strategi är att i stället diskutera
frågan med kompisar som tänker på samma sätt som hon.
Man hoppar över vissa saker därför att det på något vis känns i gruppen att
det här kan man inte. Jag kan t.ex. känna att om jag ställer den här frågan så
då kommer dom bara: ”åh, liksom, åh, med det är inte relevant” och så går
man vidare. Och då ställer man inte den frågan i basgruppen utan då tar man
den med sina kompisar på nätet eller ringer till dom som man vet tänker lika
som mig.

Seminarierna är för Rebecka ”vad man gör dem till”. Hon tycker de är brett
hållna, vilket hon uppfattar som syftet eller meningen med dem. Hon tror det
är medvetet planerat så att seminarierna ”blir” vad studenterna gör dem till.
Den breda hållningen innebär att seminarier kan ha lite olika inriktningar.
Ja, för ibland så hör man ju när man pratar med sina kompisar i andra grupper, att de har ju en annan inriktning på seminariet, exakt samma fråga. Och
det är ju lite intressant. Det å andra sidan är juridiken, att det finns inte ett
svar. Utan det finns lite alla möjliga ingångar. Ja, helt skilda är det förstås
inte, men att de ändå kan bli lite olika.

Under seminarierna märker hon också vilka grupper som fungerar bra. De
som fungerar bra har diskuterat olika perspektiv och lösningar. Hon tror att
grupper lyckas olika bra beroende på om diskussionen i basgruppen varit
givande och bra eller inte. Hur mycket Rebecka deltar i diskussionen vid
seminariet styrs av en kombination av läraren och övriga medlemmar i basgruppen. Hon uppskattar lärare som är intresserade och engagerade. Förra
terminen hade hon en lärare som gjorde henne osäker och i basgruppen fanns
det medlemmar som hellre talade och då ”är det lätt att falla tillbaka lite”.
Den här terminen deltar hon aktivare, då det finns två andra i gruppen som
ogärna talar och ”läraren är jättebra, han är verkligen och han är engagerad,
kära nån (skratt)”. PM-skrivandet var inte något problem för Rebecka då hon
sedan tidigare skrev ”stelt”.
Ja, alltså språket i sig är, hade jag inte så stora problem med. Men jag har alltid skrivit, alltså fått kritik för det i grundskolan att det är lite stelt, lite formellt, så det är bara att fortsätta (skratt) på den inslagna banan.

Rebecka säger att den feedback hon fått på sina PM har varit oerhört värdefull.
Och sen hade vi jättebra feedback på PM som rättades av en lärare, som kanske inte gick in så mycket på vad varje människa hade gjort. Alltså han gick
igenom sin mall som han bedömde efter. Och den var solklar, oerhört tydlig.
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Sen så när jag tittade på mitt eget PM så såg man precis, han hade följt den
här mallen det var så oerhört tydligt.

Hon använder fortfarande samma mall när hon skriver PM. Rebecka sitter
oftast ensam och läser, ibland kan hon sitta med en grupp och förbereda sig
inför tentamen. Hon har en kurskamrat från förra terminen som hon gärna
ringer och rådgör med om både detaljer och större frågor.
Jag pluggar ganska mycket ensam. Jag har en kille från förra terminen som,
vi tänker lika, vi bara gör det, så honom kan jag ringa och fråga. Och fråga
bara en sak, bara en liten detalj som jag inte får in i mönstret. Eller jag kan
ringa och fråga en stor sak. Sen har jag en grupp kompisar också, vi brukar
träffas och gå igenom gamla tentor och lite repetitionsfrågor, ta med oss frågor, så.

Hon lägger ner i snitt 30 – 40 timmar i veckan på sina studier. Hon var lite
besviken på sin egen insats på senaste tentamen. Vid genomläsningen av
svaren ansåg hon att ett svar var ”lite fladdrigt”; hon hade inte klarat av att
hålla fokus. På första tentamen fick hon Ba (näst bäst), resultatet var en besvikelse då hon är van vid att ”vara bäst” och ha ”lätt för sig”.

Skillnader i ålder, tidigare högskolestudier och
arbetslivserfarenhet
Presentationerna av intervjuerna med studenterna visar att det finns skillnader avseende studenternas ålder, studie- och arbetslivserfarenheter. Det finns
även skillnader mellan grupperna reguljärt och alternativt antagna studenter
avseende ålder och erfarenhet. Inom gruppen reguljärt antagna finns tre studenter som är äldre övriga (Ruth, Rolf och Rebecka är 25 år och äldre) dessa
tre har också några års arbetslivserfarenhet. Ruth och Rebecka har även studerat på högskolenivå innan de började läsa juridik. Samtliga alternativt
antagna är mellan 20 och 22 år. Några har ett års erfarenhet av studier inom
kommunalt vuxengymnasium och arbete innan de påbörjade studier i juridik.
De som har erfarenhet av studier på högskolenivå utöver juridik är: Ruth,
Rebecka och Regina. Rickard, Agnes och Annicka har påbörjat sina studier i
juridik direkt efter gymnasiet. Det finns således skillnader i ålder samt arbets- och studieerfarenheter mellan studenterna. Studenterna jag intervjuat
har även lite olika lång erfarenhet av juristprogrammet: Ruth, Rolf och Agnes studerar på termin 4 medan övriga är i slutet på termin 2 (förutom Annnicka som vid intervjutillfället studerar på termin 3). För att åskådliggöra
studenternas tidigare ”erfarenheter” och ålder har jag sammanställt dem i en
enkel tabell.
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Table 7:1 Studenternas ålder, tidigare högskolestudier och arbetslivserfarenhet
Namn

Termin

Ålder

Högskolestudier

Arbete

Anita
Anastasia
Amanda
Agnes
Annicka
Rickard
Ruth
Rolf
Regina
Rebecka

2
2
2
4
3
2
4
4
2
2

<=22
<=22
<=22
<=22
<=22
<=22
>=25
>=25
<=22
>=25

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja

Med högskolestudier avser jag högskolestudier utöver juridik och med arbete menar
jag en längre sammanhängande period efter gymnasiet. Termin står för den termin
vederbörande studerade på vid intervjutillfället.

Rolfs, Ruths och Anitas föräldrar har inte akademisk utbildning. Rickards,
Reginas, Rebeckas, Agnes’ och Anastasias båda föräldrar har akademiska
utbildningar. Amanda och Annicka har en förälder som har högskoleutbildning. Det är med andra ord en hög andel (70 procent) av de studenter som
jag intervjuat som har minst en förälder med högskoleutbildning. Av föräldrarna till nybörjare på juristprogrammet läsåret 2003/04 (i hela riket) hade 70
procent eftergymnasial, 20 procent gymnasial och 10 procent förgymnasial
utbildning (SCB, 2004). Gruppen studenter jag intervjuat representerar med
andra ord ganska väl riksgenomsnittet på juristprogrammet avseende föräldrarnas utbildningsbakgrund (de studenter jag intervjuat började på programmet hösten 2003 och 2004).

Schematisk sammanställning av individuella bilder
Nedanstående tabell är en sammanställning av den tolkning jag gjort av
ovanstående individuella bilder. I tabellform blir studenterna lätt endimensionella; tabellen ska därför ses som ett förtydligande och en sammanfattning av de bilder jag gett av studenterna. Min schematiska framställning ska
förstås i relation till det sammanhang studenterna svarat på mina frågor,
nämligen deras studievardag. Framställningen ska alltså inte förstås som en
bild av studenternas individuella egenskaper, utan snarare hur de har formats
av tidigare och nuvarande utbildningsmiljöer.
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Tabell 7:2. Översiktlig sammanställning av individuella bilder
Studentens
erfarenhe- läraren i seminater/förvänt riet
ningar på:

Anita

Anastasia

Amanda

Agnes

Annicka

Rickard

Ruth

Rolf

Regina

Rebecka
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Förklara, meningen att man
ska lära sig.
Ej för hård och ej
för slapp. Man
ska våga vara sig
själv och diskutera.

PM-skrivandet

basgruppen

hur de lär sig

Kluvet. Rättar
olika. Borde ha en
mall: så här ska
det vara.

Svårt hitta en tid.
Men tar ansvar
och diskuterar när
man väl ses.

När läraren förklarar, inte när
läraren tar reda på
vad stud. kan.

Man ska ”pressa
sig” lite. Tydliga
kriterier på vad
man ska testas på.
Läsa ensam.
Återkopplingen
Diskutera i basvärdelös. Svårare Diskussioner i
gruppen. Lärare
Personlig och
som är aktiv,
snäll. Belysa det än vanlig svens- basgruppen bra
viktigaste. Aktiv i ka. Men man lär om stämningen ej skriver, sammansig.
är för stel.
fattar.
diskussionerna.
Lösa uppgiften
Svårt i början.
självständigt,
Ibland nytta av
Diskussion i
diskutera i baskommentarer.
basgruppen
gruppen. Respons
Har de s.k. rätta
vinklar problepå seminariet av
svaren. Bekräftar Lärarna rättar
olika.
men.
läraren.
eller förkastar.
Avbryta onödiga
diskussioner,
belysa det viktiTvingas dela med Lärare som är
gaste. Styra så
sig kunskaper till aktiva. Lär sig
Ej stor nytta av
fler aspekter
återkopplingen.
andra. Bra bolla inte av passiva
kommer fram.
Flyter på bra.
med andra.
lärare.
Lärarrollen har
förtagits. Ger ej
Har nytta av
Givande om
Lärare som förde rätta svaren.
kommentarerna. ingen deltagare
klarar, sammanHellre ingripande Viss indignation i dominerar utan
fattar och visar på
än tillbakadragen. början.
alla bidrar.
helheten.
Hade gärna valt
bort det. Om
Läraren lär ut
Ska lära ut sam- Får reda på att
ma sak i alla
något är fel. Vill gruppen halkat fel baskunskaper och
seminarier. Styra veta hur man kan är tiden bortkas- styr diskussionen
bli bättre.
tad.
i rätt riktning.
diskussionen.
Småknepigt i
början, analyseLär sig samarbeta Lärare som samrande. Har nytta och säga ifrån.
manfattar, ger
Lära ut så du
av kommentarer- Även social
återkoppling; Så
verkligen får in
na.
funktion.
här ska du tänka.
det.
Ska styra och inte Kommentarerna Hjälper inför
Låta kunskapen
fastna i små
för generella. Ej seminariet, bra
sjunka in och se
utstickare.
så svårt.
diskutera i grupp. sammanhang.
Tillåter att stuI basgruppen kan Kommentarerna
denterna styr över en tokig idé bli
har varit värdeful- Fördjupa sig,
inriktningen.
något bra. Vill ha la. Haft stor nytta klura och utreda.
utrymme för mer av en lärares
Ej ytinlärning.
fördjupning.
bedömningsmall.
Vill att handleda- Deltagarna tillför
ren visar: så här
sina perspektiv i
ska ni göra.
diskussionen.

Min schematiska framställning visar varje students förhållningssätt till undervisningen. Annicka och Anastasia kan sägas delvis sakna inslag av vad
som kan liknas vid connected teaching i sitt undervisningssammanhang.
Annicka genom att efterlysa en diskussion som tillåter att fler aspekter
kommer fram. Hennes synpunkter kan tolkas som en önskan om en mer kritisk granskning av innehållet i det som sägs, inte hur det sägs, i kombination
med ett diskussionsklimat som tillåter deltagarna att ”tala naturligt”. Att tala
naturligt refererar även till Anastasias önskan om att få vara sig själv och
slippa vara rädd för att säga fel. Beröringspunkterna med connected teaching
är att få utveckla en egen kritisk röst i kunskapsprocessen och ett klimat där
studenterna vågar pröva sina tankegångar. Även Rebeckas uttalanden har
inslag av connected teaching. Hon uppskattar basgruppsmöten där studenterna kan pröva sina idéer, tänka fritt. I kombination med hennes önskan om att
fördjupa sig i problemen, inte söka efter ett färdigt svar, uttrycker hon en
öppen och utforskande inställning i sitt sätt att lära sig. Banking education
innebär avsaknad av kritisk röst, där den studerande oreflekterat anammar
lärarens kunskap: ”läraren lär ut och eleverna lär in” (Freire, 1972, s. 72). En
konklusion av ovanstående tabell är att ett flertal studenter tillskriver läraren
rollen som den som ”lär ut” i seminariet. Det finns hos ett flertal studenter ett
samband mellan kolumnerna ”läraren i seminariet” och hur studenten uttrycker att hon/han ”lär sig”. I nästa steg granskar jag bland annat vilka som
bidrar till undervisningen och vad studenterna förväntar sig att läraren ”lär
ut”.

Vem bidrar till undervisningen?
I denna del sammanfogar jag studenternas bilder till varandra för att identifiera gemensamma drag och skiljelinjer i deras utsagor. Jag ”läser” fortsättningsvis studenternas utsagor med glasögon färgade av Freire (1972) och
Belenky et al. (1986). I connected teaching utgör studenterna tänkande subjekt som medverkar i undervisningen och tillför på så sätt sina perspektiv,
erfarenheter och uppfattningar. I banking education utgör studenterna snarare objekt, läraren äger kunskapen och förmedlar den till studenterna. I denna
del ställer jag frågorna: Vilka uttrycker att de bidrar till undervisningen? Hur
kan upplevda hinder förstås? Har studenterna handlingsutrymme påverka sin
undervisning? Vad förväntar sig studenterna att läraren lär ut?

Tystnadens kultur
Vilka är de tydligaste skillnaderna och likheterna mellan studenternas bidrag
till seminariediskussionen? Bland de reguljärt antagna studenterna är det
ingen som säger sig ha direkta hinder för att delta i diskussionerna även om
det finns skillnader inom gruppen. Bland de alternativt antagna studenterna
är det enbart Agnes som tydligt säger att hon inte har några som helst hinder
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att delta i seminariediskussionerna. Har hon något att bidra med så gör hon
det. Övriga alternativt antagna studenter upplever olika typer av hinder: obekväm, rädd att säga fel, kan ej prata på rätt sätt och otillräckliga baskunskaper. En skiljelinje mellan studenterna jag intervjuat är att en del sade sig
påverkas av yttre faktorer för sitt agerande i seminariet, så som lärarens beteende eller hur väl de känner övriga i seminariegruppen, medan andra inte
påverkades.
Lärarnas metod att ställa frågor till studenterna på seminarierna har olika
konsekvenser för studenterna. Rolf säger att han med hjälp av lärarens frågor
lyckas resonera sig fram till ”ett ganska vettigt svar”. Anastasia å andra sidan
tycker det är obehagligt när läraren ställer följdfrågor i seminariet. Lärarens
agerande orsakar hos henne en osäkerhet. Hon tycker inte att hon ska behöva
vara nervös för att gå till seminariet ”Man ska kunna säga fel alltså”. Anastasia vill delta i diskussionen och känna att hon kan ”vara sig själv”. Att läraren talar om för hela seminariegruppen att basgruppen inte är ordentligt påläst motverkar inte Anastasias osäkerhet. Om lärarens frågor är för ifrågasättande är det inte gynnsamt för deltagarnas förmåga att växa intellektuellt; de
osäkra vågar inte pröva sin egen förmåga (Belenky et al., 1986). Även för
Amanda har lärarens agerande betydelse om hon vågar yttra sig. Förra terminen hade hon en lärare som var ”jättesnäll och sympatisk”, då pratade hon
”lite mera” än denna termin då hon känner sig mer obekväm. Även hur man
uttrycker sig har betydelse. Annicka beskriver sig själv som en aktiv elev på
gymnasiet. Hon säger att hon tillhörde de aktivaste i diskussionerna. Prestigen och statusen att uttrycka sig rätt har påverkat hennes deltagande negativt, men även vilka aspekter av problemen som blir belysta i diskussionerna.
Annicka säger att pga. att enbart de retoriskt duktiga kommer till tals blir
inte diskussionerna lika givande. Hon tycker att fler aspekter borde belysas.
Studenter som är retoriskt duktiga ”går hem” även om de inte alltid har så
mycket att säga, enligt Annicka. Hon hävdar att ”folk” inte lyssnar på henne
på samma sätt eftersom hon inte kan ”svänga sig med fina ord”. Tystandens
kultur beskrivs av Freire (1972) som en inre underkastelse, de förtryckta ser
sig själva såsom förtryckarna ser dem, nämligen odugliga. Jag vill inte hävda
att seminarielärare utövar ett ”förtryckande herravälde” mot studenterna.
Men om upplevelsen hos studenterna är att deras egna prestationer inte duger
eller inte är tillräckligt bra, är det lätt att hamna i tystnadens kultur. I den
akademiska miljön har Annicka blivit berövad sitt språk, hon upplever att
hennes sätt att uttrycka sig inte duger, och känner sig förpassad till tystandens kultur, tillsammans med de andra som upplever hinder för att delta.
Motpolen till dessa fyra studenter är Regina som har självförtroendet att
skämta och ställa dumma frågor för att lätta upp stämningen på seminariet.
Att skämta på ett seminarium kan förstås i makt eller statustermer. Enligt
Maria Ohlsson (2003) speglar den som skämtar en statushierarki i samhället.
Reginas skämtande kan sägas avspegla den status hon har och ett gott självförtroende. Hon uttrycker inte heller något som skulle hindra henne från att
göra sin röst hörd. Rickards rädsla för att säga fel på seminariet försvann när
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han ”lärt känna folk och stämt av hur det är”. Samma typ av bekräftelse i
studiemiljön för att övervinna upplevda hinder har inte alla upplevt. Konsekvensen av att vissa tillhör tystandens kultur återkommer jag till i kapitel 8
(Lärarröster).

Handlingsutrymme
Rebecka säger att seminariet blir vad studenterna gör det till. Hon tilldelar
inte lärarna makten att styra diskussionen, utan säger att det är studenterna
som styr vilken inriktning seminariet tar. Hon tycker att det är lite intressant
att seminarierna är så brett hållna att det finns utrymme för olika inriktningar. Ruth å andra sidan anser det vara orättvist att parallella seminarier har
olika inriktning; samtliga lärare ska styra seminariet i samma riktning. Ruth
överlåter ansvaret för seminariets inriktning på läraren. Tolkat i frihetsgrader
för studenterna att utnyttja handlingsutrymme finns det (enligt Rebecka)
utrymme för studenterna att styra över inriktningen på seminariet, men huruvida studenterna upplever att de har möjlighet utnyttja utrymmet skiljer sig
(jfr. Ellström, 1996). Utrymmet som Rebecka påtalar visar på en möjlighet
för studenterna att påverka inriktningen på seminariet. Studenternas möjlighet utnyttja utrymmet är beroende av om de har en röst, känner sig dugliga
nog att höja sin röst eller om de är förpassade till tystnadens kultur.
Basgrupperna är inte lärarledda, utan där är det studenterna själva som
styr över diskussionen. Vilket handlingsutrymme ger studenterna uttryck för
att utnyttja i det sammanhanget? Basgruppens uppgift är att ur en fallbeskrivning formulera ett problem och beskriva hur man kommit fram till en
lösning eller svara på frågor som berör ett rättsfall. Mycket är således givet
och frihetsgraderna är relativt begränsade. Det intressanta för min del är
ändå att reflektera över studenternas förhållningssätt till basgruppsarbetet
uttryckt i frihetsgrader. Enligt min tolkning är Rebecka den som i sina uttalanden tydligast framhåller att hon delvis utnyttjar de frihetsgrader som erbjuds till att fördjupa sig, utreda och processa fram en rimlig lösning. Rebecka går i viss mån utanför de givna ramarna. Hon nöjer sig inte med basgruppens lösning om hennes frågor stöter på motstånd, utan vänder sig även
till en studiekamrat eller ”kompisar på nätet” för att utreda vidare. Möjligtvis
är det så att Rebecka definierar problemet på ett annat sätt än övriga och
därför vill komma fram till sin lösning. Hos övriga studenter har jag inte
funnit samma förhållningssätt i deras utsagor om basgruppsarbetet.

Studenternas förväntningar på vad som lärs ut – en diskussion
om röst, auktoritet och sanning
Connected teaching är, som tidigare framgått, en undervisningsform som
bejakar olika sätt att tänka, olika åsikter och olika röster kommer till tals.
Motsatsen är banking education, en form av korvstoppning, där läraren äger
kunskapen som förmedlas till studenterna utan utrymme för dialog och re123

flektion. Att lära studenter tänka kritiskt betyder att de inte ”sväljer sanningar” utan egen kritisk reflektion. Belenky et al. (1986) använder begreppet
röst (voice) för att beskriva dels den röst vi använder när vi talar, dels för att
beskriva graden av självständigt tänkande eller hur mycket av självet som är
delaktigt när vi lär oss. Belenky och hennes forskarlag identifierar ett samband mellan förhållningssättet till röst, auktoritet, sanning och lärande sett
till undervisningssammanhanget (se kapitel 2 för Wingårds schematiska
sammanställning, 1998). Hur relaterar studenternas utsagor till röst, sanning,
auktoritet och lärande?
Studenterna som kommer till universitetet är formade av den skola de tidigare gått i och därmed även deras förväntningar på hur en lärare ska lära
ut. Den PBL-inspirerade pedagogiken som studenterna möter på juristprogrammet är för en del studenter lite svår att hantera: ”Han ska bara ställa
dom rätta frågorna och inte komma med dom rätta svaren” (Studentcitat).
Härnsten och Wingård (2001) beskriver en likartad erfarenhet med kursdeltagare som har svårt förstå sin egen delaktighet i undervisningen. Författarna
undervisade på en högskolepedagogisk kurs med en uttalad målsättning att
”låta deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och frågeställningar utgöra
viktiga utgångspunkter för arbetet” (s. 4) och att ”alla deltagares erfarenheter
är lika värda” (s. 4). Kursdeltagarna hade åtminstone inledningsvis, svårt och
förstå att de verkligen förväntades vara delaktiga och bidra till kursens utformning. Genomförandet av kursen väckte nya frågor hos Härnsten och
Wingård (2001):
Demokratiska läroprocesser, student- och elevinflytande, varför är det så
svårt? Vi tycker att vi båda är väl förankrade i liknande arbetsformer och att
vi är mycket tydliga med detta synsätt. Ändå tar det lång tid för deltagarna att
förstå att vi faktiskt menar att vi vill att deras frågor ska vara viktiga. Det leder till att några känner sig frustrerade och till och med nästan manipulerade.
Är undervisning av tradition så starkt hierarkisk att det är svårt att tänka på
annat sätt? (s. 35)

Parallellen jag vill påvisa (utan att dra andra paralleller mellan den PBLinspirerade pedagogiken och Härnstens och Wingårds undervisning) är svårigheten att ”tänka på ett annat sätt” avseende undervisning. En del studenters förväntningar på lärarrollen och hur den PBL-inspirerade läraren agerar
stämmer inte överens. Studenterna upplever frustration när vissa lärare inte
svarar på frågor utan svarar med en motfråga. Frustrationen är förmodligen
övergående, ingen av de tre studenter som studerar på termin 4 uttrycker
frustration över att lärarna inte svarar på frågor.
Men för att återgå till Belenkys och forskarlagets begrepp (1986): vad är
möjligt att påtala på basen av studenternas utsagor om röst, sanning, auktoritet och lärande? Tydligt är att studenternas förväntningar på seminariet är att
lärarens uppgift är att vara aktiv och leda in diskussionen på huvudspåret.
Diskussionen bör helst inte fastna i sådant som inte är relevant. De vill ha
”rätt” spår så att de lär sig. Av betydelse är (eventuellt) att studenterna har
124

cirka 6 lektioner lärarledd undervisning i veckan. De vill att tiden ska användas effektivt och ”det rätta spåret” levereras utan onödiga avstickare. Även
om det av studenternas svar framgår att juridik inte är ”svart eller vitt” finns
det ett huvudspår. De lärare som tillåter studenternas diskussion att avvika
från huvudspåret och inte styr diskussionen får kritik: lärarens uppgift är att
styra diskussionen och avbryta den om den kommer in på fel saker. Att diskutera ”fel saker” lär sig studenterna inget av, uppenbarligen. I seminariet får
studenterna sin lösning på problemet ”bekräftad eller förkastad”. Rolfs törstande efter rätt svar är tydligt. Han tycker det är härligt att läsa domar från
Högsta domstolen, de ger honom en bekräftelse; ”Så här ska du tänka”. Studenterna har med andra ord krav på att seminariet inte flyter ut till en ”diskussionsklubb”. Studenternas förväntningar är att läraren ska lära ut hur de
ska tänka för att komma fram till en möjlig lösning, steg för steg. De vill
veta hur de ska tänka, processen för att lära sig tänka rätt. Vägen längs med
huvudspåret är av betydelse för att komma fram till en rimlig lösning. En
viktig skillnad här är om läraren tänker för eller med dem. Att fel spår är så
ovälkommet tyder på att studenternas förväntningar snarare är att läraren
tänker för än med dem. För studenterna finns det knappast utrymme för tankegångar som är fel, för då ska läraren gripa in och styra diskussionen åt rätt
håll. De ska inte själva få möjlighet att komma in på tankegångar som är
felaktiga och inse det, utan det är lärarens uppgift att navigera dem direkt på
rätt spår. Om jag sätter likhetstecken mellan sanning och tankesätt så tyder
studenternas utsagor på att läraren förväntas utgöra den auktoritet som står
för sanningen. Deras egen röst (i Belenkys och forskarlagets mening) är relativt liten och tyst.
Carrie Menkel-Meadow (1996) är professor i juridik och inspirerad av
Belenkys och forskarlagets synsätt. Menkel-Meadow anser att juridik tillhör
en humanistisk tradition – gjord av människor, tolkad av människor, använd
för och av människor. Enligt henne är det ingen ny insikt att juridisk kunskap är tillfällig, kontextberoende och konstruerad, inte given, inte heller hur
den tolkas. Ökad mångfald bland juriststudenter, universitetslärare, jurister
och domare (i USA) har utvidgat deltagande av olika sorts människor i processen som innefattar både hur man undervisar och tillämpar juridik. Feministiska kritiker av undervisning i juridik har visat på betydelsen av mellanmänsklighet, interaktion och mänskliga aspekter i lärprocessen och på innehållet och strukturen i undervisning i juridik (Belenky et al., 1986). Genom
att anta nya grupper till juristutbildningar borde det rimligen innebära att
undervisningen utsätts för kritik, reformer och en ändring av lärprocessen.
Känslan av intellektuell och känslomässig förvirring som många juridikstudenter upplever beror på att allt de tidigare visste tas ifrån dem, i juridiken
finns inget ”rätt svar” (Menkel-Meadow, 1996). Men, säger hon, genom att
låta studenterna få upptäcka ”sanningen” genom självkännedom undviker
man den totala förvirringen. Om studenterna får tala av egen erfarenhet i
t.ex. medvetandehöjande seminarier medverkar det till att utveckla nya juridiska teorier, orsaker till varför man driver rättsliga processer och olika sätt
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att analysera gamla problem (a.a.). Ett hinder för att låta diskussionen ta
olika spår innan den kommer in på ”rätt spår” är studenternas förväntningar.
De är tydliga med att de vill att läraren styr diskussionen in på rätt spår utan
onödiga ”stickspår”. Banking education liknas vid en utfodringspedagogik.
Läraren matar ungen med ord, föreställningar och omdömen (Freire, 1972).
Studenterna förväntar sig och har vant sig vid att bli utfodrade med ”rätt
spår”.

Att skriva juridiskt
En av svårigheterna med att lära sig skriva PM som ett flertal studenter påtalar är att lärarna rättar olika. De efterlyser en mall för ”hur man ska skriva
PM”. Studenterna säger sig ha olika mycket nytta av lärarnas kommentarer i
att lära sig skriva juridiskt. Ruth vill inte bara ha reda på att hon gör fel, hon
vill även veta hur hon kan bli bättre. Anastasia och Anita känner sig ”kluvna” om det är rätt eller fel att använda ”torde” respektive ”ska” (skall). Regina anser att kommentarerna är för generella för att hon ska ha någon nytta av
dem. Rebecka, Rolf och Rickard däremot anser att de kommentarer de fått
på sina PM har varit värdefulla och utvecklat deras sätt att uttrycka sig juridiskt. Rebecka uppger att hon fått ta del av en lärares mall för bedömning av
PM och att hon haft stor nytta av den. Ingen av studenterna uttrycker att PMskrivandet har vållat dem särskilt stora problem, de är trots allt rätt så nöjda
med sina insatser. Jag lämnar PM-skrivandet för tillfället, men tar med mig
studenternas funderingar om lärarnas kommentarer till nästa kapitel.

Sammanfattning
Fler studenter som antagits genom alternativt urval än reguljärt upplever
hinder för att delta i seminariet. Hindren som studenterna upplever är: obekväm, otillräckliga baskunskaper, rädd för att säga fel och retoriskt oskicklig. En student säger att studenterna har handlingsutrymme att påverka inriktningen på seminariet. Övriga studenter förväntar sig att läraren lär ut hur
de ska tänka; det är så de lär sig. Studenternas förväntningar kan liknas vid
Freires (1972) utfodringspedagogik, de vill bli matade med ”rätt spår”. Ett
likhetstecken mellan sanning och tankesätt tyder på att studenternas förväntar sig att läraren utgör den auktoritet som står för sanningen. Deras egen
röst (i Belenkys och forskarlagets mening) är relativt liten och tyst. Flera
studenter uppger att de inte har haft så stor nytta av lärarnas kommentarer på
deras PM. De upplever att lärarna rättar olika och efterlyser därför en mall
för hur lärarna rättar och hur de ska skriva. Tre studenter framhåller att lärarnas kommentarer utvecklat deras sätt att uttrycka sig skriftligt.
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8. Lärarröster

Huvudinriktningen för detta kapitel är att få ett lärarperspektiv på aspekterna
handlingsutrymme och frihetsgrader, banking education – connected teaching, erkännande – icke erkännande, inkludering – exkludering. När jag
intervjuade lärarna ställde jag, som tidigare nämnts (Kapitel 5), inte direkta35
frågor utan istället lät jag lärarna tänka högt eller förhålla sig till citat från
intervjuerna med studenterna. På så sätt vävs studenternas förhållningssätt in
i detta kapitel, deras utsagor utgör utgångspunkten för innehållet och jämförs
med lärarnas utsagor. Orsaken till att jag inte ställde direkta frågor var att jag
ville ha en direktkoppling mellan studenternas ”studievardag” och lärarnas
”undervisningsvardag”. Min förhoppning var också att min metod skulle
medföra att lärarna svarade mer spontant och mindre tillrättalagt vid en direktkonfrontation med studenternas utsagor. Tanken var att de skulle förhålla
sig till studenternas ”verklighet” och inte till allmänt formulerade frågor.
Metoden gav mig en bekräftelse på att de studenter jag intervjuat var representativa för studentkollektivet eftersom lärarna ”kände igen” studenternas
synpunkter och gav kommentarer av typen ”det här känner jag igen” och
nickade igenkännande när de läste igenom citaten. Eventuellt hade en sammanfattning av studenternas svar gett mig samma resultat. Men metoden gav
mig en direkt ingång till lärarnas uppfattningar. (De citat som jag valt till
lärarintervjuerna återfinns i bilaga 5.) Citaten berörde återkommande moment i undervisningen så som PM-skrivandet och seminarier, men även lärarens roll samt synpunkter på antagning genom alternativt urval. Citaten illustrerade likheter och olikheter i studenternas uppfattningar. Bland citaten
fanns utsagor från både reguljärt och alternativt antagna studenter.
I kapitel 5, Metod och tillvägagångssätt, diskuterade jag etiska ställningstaganden i mitt arbete. Eftersom de personer jag intervjuat kommer från en
begränsad krets är det särskilt angeläget att vara försiktig. Lärarna tillhör en
snävare skara än studenterna; och är därmed lättare att identifiera. De som
undervisar har en mer framträdande roll på institutionen än studenterna och
är på så sätt lättare att känna igen. Jag har därför valt att avidentifiera dem
genom att snarare presentera dem som röster från ett lärarkollektiv än som
enskilda individer. I texten har jag både lyft fram utsagor där lärarna har
likartade uppfattningar och uttalanden som står för avvikande uppfattningar.
Syftet har varit att se ett mönster och sedan låta en eller flera lärares citat
exemplifiera mönstret, där det har varit möjligt. Där lärarna har olika upp35

Med undantag av några frågor på slutet av intervjun.
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fattningar har jag istället visat på olikheten och mångfalden. De lärare vars
uttalanden direkt anknyter till mitt syfte, betydelsen av klass och etnicitet,
har fått ett relativt stort utrymme i texten. Precis som de studenter jag intervjuat uttrycker sig en del lärare tydligare. I mina val av citat, där citatet exemplifierar ett mönster, har jag valt de som är tydligast.
Samtalen med lärarna följde inte alltid mitt utstakade spår, dvs. den citatsamling jag presenterade. Ibland kunde lärarens egna associationsbanor eller
en följdfråga från mig leda samtalet in på spår som inte alltid kunde förutses
på basen av studenternas citat. Olikheterna i lärarnas sätt att tala utifrån citaten fick till följd att en del intervjuer utvecklades till långa samtal med varierande inriktningar, medan andra blev mer av regelrätta intervjuer där läraren
förhöll sig mer strikt till citaten. Min avsikt var att inte styra för mycket utan
tillåta samtalen ta olika vändningar.
Studenterna jag intervjuat refererar jag i viss mån till även till i detta kapitel. Det innebär att när det i texten dyker upp förnamn som börjar på A eller
R är det ”mina” studenter jag avser.
Jag inleder med att presentera lärarnas syn på vad de bedömer som det
viktigaste studenterna ”har med sig” efter avslutad utbildning. Därefter ringar jag in lärarnas ”eget” utrymme inom deras lärarpraktik, dvs. krav och
förväntningar som påverkar deras undervisning. Avsikten med inledningen
är att ge läsaren ett sammanhang, dvs. en inramning och en förståelse för de
delar som kommer därefter.

Målet med juristprogrammet och juristrollen
En av mina avslutande frågor till lärarna var: ”Vad tycker du är det viktigaste studenterna skall ha med sig när de är färdiga med sin juris kandidatexamen?” Lärarna är överens om att det viktigaste studenten ska ha med sig när
hon/han är klar med utbildningen är en metod för att lösa olika sorts juridiska problem och att ha goda grundkunskaper.
Hur man löser nya problem, det är det man ställs inför (som färdig jurist).
Ja, alltså goda grundkunskaper i botten som inte behöver vara heltäckande.
Men goda grundkunskaper och en juridisk metod och dom två sakerna är förenliga med varandra. Man kan inte ha det ena utan det andra egentligen. Däremot kan man ha goda grundkunskaper i vissa avseenden och en bra juridisk
metod utan att kunna allting. Alltså jag kan inte själv all juridik. Det mesta
kan jag inte. Men däremot kan jag ta reda på det juridiska svaret inom alla
områden.

Metoden för att kunna lösa juridiska problem är den färdighet som alla lärare
bedömer som ett av de viktigaste målen med utbildningen, förenat med juridiska grundkunskaper. Men även hur man förmedlar ”lösningen” dvs. förmågan att skriva och tala korrekt juridisk svenska framhålls som betydelsefull. För att studenterna i sin kommande yrkeskarriär ska få respekt och tro128

värdighet hos äldre kollegor på en juridisk arbetsplats bör de lära sig uttrycka sig som en jurist. Så här uttryckte sig en lärare när han återgav hur
han för studenterna talade om nödvändigheten av att lära sig tala juridisk
svenska:
Men ni måste jobba lite grann med att försöka tala juridisk svenska också.
Annars går ni inte hem på juridiska arbetsplatser. Man tappar förtroendet för
er även om ni har rätt i sak och er juridiska analys är korrekt. Så kan ni inte
uttrycka den på ett sätt som skrämmer era äldre kollegor. Då tar dom inte in
det ni säger.

I samtalen med lärarna om juristutbildningen var det även några som kommenterade juristrollen, som enligt nedan citerade lärare ingår i utbildningen:
Femtio procent av juristutbildningen är insocialisering i juristrollen. Den som
ska anlita en jurist, vill ha en jurist som ser ut som en framgångsrik jurist.
Man går inte till någon som ser ut som en jurist som inte klarar av uppdragen.
Det vill man inte ha.
Då (på fördjupningskurserna/avancerad nivå) kan man diskutera och vara
kvar lite efter undervisningen och de (studenterna) har alla möjliga funderingar. Jag tror att det är väldigt viktigt att förmedla den här, som man kallar
för juristroll, för det är ju det vi gör dem till: jurister. Och det är ju en otroligt
effektiv utbildning. Mycket effektivare än vad vi tror.

Det är med andra ord viktigt att studenterna under utbildningen lär sig metoden, får goda juridiska grundkunskaper och lär sig det juridiska språket, att
helt enkelt ”göra” studenterna till jurister. Utbildningen innebär även, enligt
en av de citerade lärarna, en insocialisering i att ”se ut som en framgångsrik
jurist”. Hur det ”framgångsrika” framträder är jag inte helt säker på, men
eventuellt kan det röra sig om de yttre attributen som kläder och frisyr. (Jag
har ingen uppfattning om vare sig studenternas eller lärarnas klädstil.) Men
vilken betydelse klädkoden kan ha för en student talade Annicka om för mig.
Annicka berättade att hon en gång gick på en informationsträff och middag
som juridiska föreningen anordnat klädd i svart munkjacka. Hennes klädval
visade sig vara helt fel eftersom de som informerade var välklädda advokater
från kända byråer. Övriga studenter hade anpassat sin klädsel till advokaternas och var klädda i kavajer och klänningar. De hade anammat budskapet att
se ut som ”en framgångsrik jurist”. Annickas egen kommentar till träffen var
”som ny så testar man ju grejer och så hamnar man ju fel ibland”. Anastasia
säger att hon blev lite förskräckt när hon första dagen på programmet fick
höra att ”ni ska bli de bästa juristerna i Sverige”. Utöver de uttalade syftena:
juridisk problemlösning, en god språkhantering och goda juridiska baskunskaper består insocialiseringen i juristrollen av att se ut som en framgångsrik
jurist (åtminstone för en del) och introduktionsbudskapet att även bli en av
”de bästa juristerna i Sverige”. Att sikta högt kan säkert höja ambitionsnivån
men det kan även bidra till att skapa konkurrens och en känsla av exklude129

ring. Anita är en av dem som tycker att konkurrensen och hetsen för att få
höga betyg är ”jättejobbig” och försämrar samarbetet mellan studenterna.
Hets för att få bra betyg. Det är folk som river sidor ur böckerna på biblioteket och gömmer undan böckerna och det är för mycket drama kring alltihopa
och man tävlar med varandra och det tycker jag är jättejobbigt. Och aldrig ger
varandra, om jag skulle fråga en kompis, skulle hon ge mig fel information
bara för att....

Lärarnas handlingsutrymme och frihetsgrader i undervisningen
Avsikten med denna del är att ringa in lärarnas eget utrymme att utforma sin
undervisning. Med ”eget utrymme” menar jag lärarnas handlingsutrymme att
utforma den undervisning de ansvarar för. Utöver centrala och lokala styrdokument36 finns det ”institutionsspecifika krav” eller överenskommelser och
förväntningar från studenthåll som påverkar undervisningens utformning.
Dessa krav och förväntningar är möjligtvis inte unika för de lärare jag samtalat med. Men för att synliggöra det sammanhang som dessa lärare verkar i
och det handlingsutrymme lärarna har till sitt förfogande bedömer jag det
som relevant att lyfta fram de krav och förväntningar som påverkar undervisningen. Lärarnas handlingsutrymme eller frihetsgrader (Ellström, 1996)
har betydelse för vilken typ av undervisning studenterna tar del av. Lärarnas
handlingsutrymme utgör en del av min analys av studiemiljön och har betydelse för i vilken mån de kan erbjuda studenterna frihetsgrader. Jag inleder
med att beskriva de krav och förväntningar, så som jag har fått dem beskrivna för mig, innan jag diskuterar frihetsgrader och handlingsutrymme ur ett
lärarperspektiv.
Vid varje seminarium ska två eller tre uppgifter hinnas med på två lektionstimmar. Vid tidsbrist frångås det pedagogiska tänkesättet, att komma
fram till en lösning genom att ställa frågor till studenterna, enligt en lärare.
Läraren levererar då lösningen efter en kort diskussion utan att invänta studenternas egen insikt om hur fallet kan lösas.
Men ibland, det är inte alltid tiden räcker. Ibland blir det ju att man säger efter lite diskussion och drar in några andra till. Alltså ibland måste man ju
komma dit.

Varje seminarium har ett syfte som ska uppfyllas. Även studenterna känner
till syftet och är måna om att det uppfylls och att tiden används effektivt.
Studenterna förväntar sig att läraren gör en tydlig sammanfattning efter varje
problemavslutning innan diskussionen av nästa uppgift påbörjas. Alla lärare
gör inte en sammanfattning om de gör bedömningen att diskussionen varit
tillräckligt tydlig. Poängen med att inte göra en genomgång på slutet är att
36

För en översikt av styrdokument se ”Att arbeta i högskolan” (Gustafsson, Fransson, Moberg
och Nordqvist, 2006).

130

studenterna efter några gånger lärt sig att de bör hänga med i diskussionen
och inte enbart sitta och vänta på lärarens sammanfattning på slutet.
Från studenthåll har det framställts önskemål om samstämmighet mellan
de parallella seminarierna på grundnivå. Studenter har framfört önskemål om
att ”samma sak” lärs ut. Lärarna anser det omöjligt att tillgodose studenternas krav på nästintill identiska seminarier. Däremot har önskemålet fått till
följd att ingen lärare visar OH-bilder vid seminarierna. Innan överenskommelsen togs blev det enligt en lärare ”nästintill uppror” och kursföreståndarens kansli ”stormades”37 om någon lärare visade en OH-bild, eftersom
”alla” på kursen ville ha tillgång till den.
Till varje seminarium finns en skriftlig lärarhandledning till stöd för lärarna och veckovisa lärarlagsmöten genomförs. Vid mötena diskuterar lärarna de problem som veckans seminarier ska behandla. Så här beskriver en av
lärarna vad som avhandlas i dessa möten:
Ungefär som studenterna gör i basgruppen. Jo, men visst för det är sällan det
finns entydiga svar. Man kan tolka uppgiften på olika sätt och det kan alltid
finnas något som man har missat så att säga. Så det finns alltid någonting till,
ja, och bara diskussionen att delta i den förbereder en på ett bra sätt. Så det
ena rent ämnesmässiga och sen det andra då att man artikulerar hur långt studenterna har kommit i den här uppgiften och var det kan brista och var det
kan finnas anledning och gå in och justera och korrigera.

De lärare jag talat med har inte gått någon särskild kurs i PBL38, med undantag av dem som arbetade 1992 när den pedagogiska reformen påbörjades,
dvs. när införandet av den PBL inspirerade pedagogiken startade. De som
inte arbetade då har introducerats i metoden huvudsakligen via lärarlagsmöten. De pedagogiska grundtankarna reproduceras via erfarna kollegor:
Men jag tror den mesta pedagogiska introduktionen är nog tradering från äldre kollegor.

Den pedagogiska idén som genomsyrar undervisningen skolas lärarna in i av
mer erfarna kollegor via lärarlagsmötena. De lärare jag har samtalat med
upplever lärarlagsmötena som en trygghet och ett stöd för dem i deras undervisning. Vid mötena finns det möjlighet för lärarna att ta upp allehanda
frågor relaterade till undervisningen som de har behov av att ventilera. Det
finns med andra ord ett enkelt och vardagligt forum för lärarna att träffas och
dryfta pedagogiska och ämnesmässiga frågor. Även om dessa möten är ett
uppskattat forum för pedagogiska diskussioner där de pedagogiska tankegångar som infördes 1992 reproduceras kan det enligt min åsikt även finnas
37

Orsaken till att studenterna vill att ”samma sak” lärs ut är för att de är rädda för att en grupp
ska få bättre förutsättningar att få högre betyg på tentamen. I grunden är det betygshetsen som
är anledningen till studenternas önskemål (lärarintervjuer).
38
I Uppsala universitets pedagogiska kurs för högskolelärare finns några inslag om PBL. De
flesta lärarna jag intervjuat som inte var anställda när den pedagogiska reformen genomfördes
har gått kursen.
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en risk för att idéerna konserveras utan att ifrågasättas. Det behöver inte vara
så, om det finns en öppenhet för förändringar. En av de yngre lärarna påpekade dock att dessa möten kan innebära att undervisningen blir likriktad:
Det som är lite jobbigt nästan, det är att den (undervisningen) kan bli lite likriktad också. Att man får liksom inte lägga ut en overhead för att då ska alla
grupper ha tillgång till det. Vilket gör att det slutar med att man tar inga
overhead, det är ingen idé liksom och sådant där.

En av mina frågor till lärarna var hur de skulle realisera en ideal undervisningssituation om de inte hade några resursbegränsningar. Svaren jag fick
var att alla var nöjda med den PBL-inspirerade pedagogiken och ingen föreslog några större förändringar. Det som fanns på önskelistan var mindre seminariegrupper, mer tid för handledning av basgrupper, färre undervisningstimmar för lärarna och något förändrade examinationsformer. Lärarnas svar
ger, enligt min tolkning, en antydan om att de är så inskolade i sin undervisningsmetod att de har svårt att föreställa sig något annat. Med det menar jag
inte att metoden inte skulle ha sina förtjänster. Flera lärare framhåller att den
passar utmärkt bra för att lära studenterna juridik. Min poäng är att ingen
uttrycker tankar som kan tolkas som ”nya banor” även om de inte skulle haft
begränsade resurser.
Samtliga lärare jag intervjuat har läst sin grundutbildning i Uppsala och
de disputerade, sex av nio, hade även genomfört sin forskarutbildning vid
institutionen. De yngre lärarna har utöver lärarlagsmöten även tagit del av
den pedagogiska metoden som grundstudenter.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarnas målsättning med utbildningen är att lära studenterna en juridisk metod, ett korrekt juridiskt
språk och goda juridiska baskunskaper. Från studenthåll finns krav på eller
önskemål om att lärarna på de parallella seminarierna ”lär ut” samma sak.
Varje seminarium har färdigformulerade fall och ett färdigformulerat syfte.
Undervisningsmetoden är fastställd och genomsyrar hela utbildningsprogrammet. De veckovisa lärarlagsmötena fungerar som förberedelse för lärarna men även som introduktion för mindre erfarna lärare i hur seminarieundervisningen bedrivs vid institutionen.
Det jag ville synliggöra i detta avsnitt var det sammanhang lärarna verkar
i och deras handlingsutrymme. Lärarnas frihet att utforma sin undervisning
är, så som jag förstår det efter mina intervjuer, relativt begränsad i jämförelse med hur lärare inom andra högskoleämnen bedömer sin frihet i undervisningen (Barrling Hermansson, 2005). I rapporten ”Akademisk frihet i praktiken” (a.a.) efterlyser lärarna bättre möjligheter att kunna bedriva fri forskning. Fri forskning är enligt deras uppfattning begränsad eftersom forskningsfinansiärerna prioriterar vissa forskningsområden och teoretiska
perspektiv. Lärarnas begränsningar att bedriva fri forskning återspeglar sig
enligt deras uppfattning i undervisningen, det vill säga det blir inget nära
samband mellan forskning och undervisning. Studenterna möter inte en aktiv
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forskare som ”fritt förmedlar forskningens resultat” (s. 18) utan istället kanske de möter en lärare som disputerat för 20 år sedan och inte haft möjlighet
att forska därefter. Det utgör lärarnas huvudsakliga kritik mot sin undervisningssituation. Däremot säger sig lärarna ha en stor frihet i att påverka kursernas innehåll och pedagogik, naturligtvis med förbehållet att målen i kursen uppfylls (a.a.). En lärare upplever att han är ”oerhört mycket sin egen
företagare” (s. 31).
En viktig påpekan i sammanhanget är att jag enbart uttalar mig om
grundnivån (termin 1 till och med 6) på programmet. Hur det är på avancerad nivå (termin 7 till och med 9) har jag ingen uppfattning om. En annan
viktig påpekan är att det är cirka 300 studenter som deltar i varje kurs på
grundnivå. Det stora antalet studenter kräver naturligtvis samordning och en
genomtänkt administration. (De lärare som jag intervjuat och som har föreläsningar39 för studenterna har större frihet, jag uttalar mig enbart om seminarieundervisningen).
Sett ur ett anpassnings- eller utvecklingsinriktat perspektiv är min uppfattning att seminarieundervisningen är mer anpassningsinriktad än utvecklingsinriktad (Ellström, 1996). Målet med juristprogrammet, det som studenterna förväntas kunna, kan dock klassificeras som utvecklingsinriktat. Enligt
Ellström kännetecknas ett utvecklingsinriktat lärande, uttryckt i ”kunnatermer” bland annat av att
• utföra arbetsuppgifter som rör helheten eller systemet,
• formulera problem, analysera hur problemet uppstått och kan åtgärdas/lösas (Ellström, 1996, s. 152).
Likheterna med vad studenterna ska behärska är, vad jag kan förstå, att de
ska förstå en helhet, ett system (juridiskt tänkesätt) och i det ingår en metod
för att formulera ett juridiskt problem ur en fallbeskrivning och hur det kan
lösas (inte hur problemet har uppstått). Ellström skiljer mellan fyra olika
typer av lärande som en följd av de frihetsgrader som finns i undervisningen
(han använder begreppet lärandesituation): Reproduktivt, metodstyrt, problemstyrt och kreativt lärande; metod och problemstyrt lärande sammanfattas som produktivt lärande. Distinktionen mellan de olika lärandeformerna är
uppdelad efter hur givna uppgift, metod och resultat är. Vid reproduktivt
lärande är uppgift, metod och resultat givna. Vid produktivt lärande är uppgiften given. Däremot skiljer sig metod och problemstyrt lärande åt avseende
metod: vid metodstyrt lärande är metoden given men inte vid problemstyrt
lärande. Resultatet är vare sig givet vid metod eller problemstyrt lärande.
Vid kreativt lärande, som även klassificeras som utvecklingsinriktat, är varken uppgift, metod eller resultat givet (a.a.). Reproduktivt och produktivt
lärande är enligt Ellström anpassningsinriktat.
Vid seminarierna är uppgiften given. Vid kursstart får studenterna ett
kompendium med uppgifter som betas av under kursens gång. Hur givna
39

Vid föreläsningar på grundnivå deltar halva kursen dvs. cirka 150 studenter.
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metoden och resultatet är kan diskuteras, men det är där läraren har viss möjlighet att utnyttja handlingsutrymmet. Det som direkt styr handlingsutrymmet är uppgiften, tiden, syftet och att lösningen på problemet är vad lärarna
omnämner som ”vettig”. Det som indirekt styr handlingsutrymmet är lärarlagsmöten, lärarhandledning och studenternas krav på samstämmighet. Metoden, den PBL-inspirerade pedagogiken, är given. Hur läraren utövar och
tolkar metoden kan förstås variera, likväl som typen av frågor eller hur frågorna formuleras ingår i lärarnas handlingsutrymme. Det finns inte ett rätt
svar (som tidigare citat visat: ”Det finns inga entydiga svar”), men diskussionen och de olika stegen för att nå en lösning ska ändå följa huvudspåret
och syftet uppnås.
Ett flertal lärare påpekar att för att en lärare ska lyckas med den PBLinspirerade pedagogiken krävs att hon eller han har den ämnesmässiga kompetensen. Enligt lärarna krävs det betydligt mer av en lärare att genomföra
ett seminarium än en föreläsning. Fallen som behandlas i seminarierna är
inga normalfall med en enkel lösning, de finns i kurslitteraturen. Fallen som
tas upp i seminarierna är mer komplexa och svårlösta. Lärare med liten undervisningserfarenhet kan klara sig genom att följa lärarhandledningen och
låta studenterna agera ordförande.
Vill man så kan man inta en enkel lärarroll med att ha en ordförandegrupp
som leder seminariet och egentligen sitta på kanten och under dom sista fem
minuterna säga något mer eller mindre välvalt ur lärarhandledningen./…/
Däremot är det klart att det är mycket svårare för mig att stå två timmar där
jag utnyttjar basgrupperna för problemlösning än om jag föreläste i två timmar, för då styr jag ju processen helt själv.
Och dom (studenterna) kan komma in på ett spår som jag inte tänkt på, den
situationen måste jag också bemästra. /…/Om jag föreläser då bestämmer jag
ju allting själv.

Lärarnas utsagor tyder på att det finns en variation i frihetsgrader som hänger ihop med lärarnas ämnesmässiga kompetens och erfarenhet av att undervisa. Hur mycket lärarna säger sig styra (tanke-) processen i seminariet diskuterar jag i nästa avsnitt.

Tänka med eller tänka för?
För att uppmärksamma lärarna på deras egen roll i seminariet hade jag delat
upp studentcitaten (som berörde seminarier) under två rubriker: ”Lärarens
roll” och ”Stämningen på seminariet”. Citaten speglade dels studenternas
förväntningar, dels vad de uppskattade och inte uppskattade hos seminarieledarna. Lärarnas grundinställning är att de genom att ställa frågor till studenterna gemensamt kommer fram till en rimlig eller vettig lösning på aktuellt fall. Men det är inte bara lösningen som är viktig utan hur man kommer
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fram till den, de olika stegen för att nå en vettig lösning som är viktiga. Uppfattningen hos lärarna är att kunskapen och metodfärdigheten ”sitter bättre”
när studenterna är delaktiga och engagerade i problemlösningen, än om lärarna talade om hur man ska gå till väga. Studenternas ”jobb” är att tänka
själva, läraren ska inte tala om svaret:
Vi ska inte stå och berätta för dom svaret. Utan det är faktiskt deras jobb att
själv tänka. Hur kan man lösa det här? Fastnar dom så är det ju klart att vi ska
hjälpa dom att komma vidare. Men fortfarande lika lite, vi ska inte ge dem ett
svar. Utan jag ska hjälpa dem vidare på sin egen väg att ta reda på hur man
kan lösa det här problemet.

Läraren ser det som sin uppgift att hjälpa studenterna tänka själva. Förutsättningen för att metoden ska fungera, enligt nästa lärare, är att läraren är aktiv
och har den ämnesmässiga kunskapen.
Man måste på något sätt utnyttja studenterna, utnyttja basgrupperna till att
presentera problemlösning innan man levererar svaren./.../ Det (seminariet)
fungerar bra om läraren har den ämnesmässiga kapaciteten och är tillräckligt
aktiv. Det är fortfarande jag som vet vad som är viktigt för studenterna att
lära sig och det är fortfarande jag som leder seminariet när jag har det.

I lärarens uttalande finns paralleller till Freires (1972) bankundervisning:
I banksynen på undervisning är kunskap en gåva given av dem som betraktar
sig själv som kunniga till dem som de menar ingenting kan (Freire, 1972,
s.71)

Nästa lärare anser att frågorna som ställs till studenterna ska antyda vad som
är rätt svar.
Alltså om man bara ställer frågor och på det sättet inte antyder rätt svar då är
man ju faktiskt en oskicklig lärare skulle jag vilja säga. Jag tror att det finns
en del lärare som döljer sin egen osäkerhet eller okunskap.

Om studenterna är på fel spår är tiden och hur intressant diskussionen är
avgörande för om läraren avbryter eller inte.
Tiden är en viktig faktor alltså, om det finns många andra frågor som behöver
belysas. Om de är på fel spår, då bryter jag. Men om det inte är någon större
tidspress och det är en intressant diskussion, och det inte är otänkbart att dom
kommer rätt, så då kan det lika gärna fortgå.

Lärarnas uppgift i seminariet är att genom dialog och diskussion förmå studenterna att komma in på rätt spår.
Så på ett sätt gillar jag den här rollen och vara den som leder och knuffar och
på olika sätt får dem att gå rätt väg på något sätt eller hamnar där till slut.
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Jag styr ganska mycket, ska jag säga. Jag tycker helt enkelt att det tråkigt att
bara sitta och lyssna. Jag har lite svårt hålla tråden då. Jag måste liksom säga
någonting för och rulla frågan åt det hållet som jag vill ha den.

Syftet med att ställa frågor till studenterna är att de ska slipa sin juridiska
argumentering och lära sig metoden för att lösa juridiska problem ”tänka
som en jurist”. Menkel-Meadow (1988) kallar en dialog av denna typ (där
läraren sitter inne med svaret och med hjälp av diverse frågor försöker förmå
studenten att komma på lösningen) för ”hiding the ball40” av den enkla förklaringen att: ”the teacher hides it, the student seeks it” (s. 72). På svenska
kallas det för lotsning (Lundgren, 1981) när läraren sitter inne med svaret
och leder studenterna eller eleverna fram till ”rätt svar”.
Connected teaching har inspirerats av Freire och hans syn på dialog som
en gemensam tankeprocess. Även om han uttalar sig i ett helt annat sammanhang och ogärna såg att hans idéer importeras till andra länder är det
enligt min uppfattning ändå meningsfullt att göra en jämförelse med juristprogrammets dialog och den typen av dialog som Freire förespråkar. Jämförelsen kan tyckas orättvis då juristprogrammets och Freires pedagogik inte
har samma syfte. Freire (1972) avsåg med sin pedagogik att genom dialog
frigöra medvetandegörande krafter hos eleverna och på så sätt utveckla deras
förmåga att reflektera kritiskt över sin egen situation. Syftet på juristprogrammet är att skola in studenterna i en yrkesroll, ”göra” dem till jurister.
Men uppfattningen om vad man vill uppnå med en dialog visar ändå vad
man som lärare har för ansats med sin undervisning. Motsatsen till Freires
banking education är ”problemformulerande” undervisning (1972, s. 79)
som bygger på god kommunikation, där kunskapsobjektet är det samma för
lärare och elever. Kunskapsförmedling förknippas med banking education
medan gemensamma kunskapshandlingar präglar problemformulerande undervisning. Dialogen är viktig i en gemensam kunskapshandling för en kritisk reflektion. I Freires (1972) pedagogik är en dialog inte tvingande och
inte manipulerande (s. 178). Juristprogrammets dialog har, enligt min tolkning, inslag av Freires banking education. Lärarna är tydliga med att undervisningen syftar till att lära studenterna en metod, ett tankesätt, en logisk
princip för att lösa problem. Det finns ett färdigt koncept eller en fåra som
studenterna ska följa. Lärarens uppgift är att förmå studenterna att följa det
utstakade tankesättet för att bli jurister. Även om lärarna inte förmedlar färdiga lösningar utan att först ställa frågor har deras dialog vissa manipulativa
inslag för att förmå studenterna följa ett tankespår, en princip för en metod.
Freire skriver följande om banking education:
Av banksynen på medvetandet följer logiskt, att lärarens roll består i att reglera det sätt, på vilket världen ”inträder” i eleverna. Hans uppgift är att organisera en process som äger rum spontant, att ”fylla” eleverna genom att sät40

Menkel-Meadow skriver om sokratiska seminarier, men jag anser att liknelsen även passar
in på denna seminarieundervisning.
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ta in sådan information han anser utgöra sann, väsentlig kunskap. Och eftersom människor ”tar emot” världen som passiva varelser, måste undervisningen göra dem än mer passiva och anpassa dem till världen. Den utbildade
människan är den anpassade människan, eftersom hon är bättre ”tillskuren”
för världen (Freire, 1972, s. 75).

Studenterna blir enligt Freires vokabulär ”tillskurna” och anpassade till de
krav som juristskrået ställer. Den ”värld” som inträder i studenterna utgörs
av ett sätt att tänka som en jurist. De ”tar emot” och anpassar sig till jurister
på det sätt som det krävs för att klara studierna. Även om studenterna inte
blir serverade lösningen rakt av, finns det enligt min uppfattning ett manipulativt förhållningssätt när man ”knuffar” studenterna i den riktning man vill
ha dem. Det finns inte en uppriktig nyfikenhet att följa med studenternas
tankeprocess, utan frågorna är till för att leda dem i mål. Lärarna tänker för,
även om det finns inslag av med, exempelvis läraren som säger att det är
studenternas arbete att tänka själva. Läraren har ambitionen att de självständigt ska ta sig an fallet och försöka bena ut det innan lärarens ämneskompetens utnyttjas till att vägleda studenterna vidare. Att lära sig metoden, tänkesättet, systemet är koden som ska knäckas för att bli en jurist. I nästa avsnitt
behandlas frågan: vilka är studenterna som lyckas med det?

Att bli eller inte bli jurist, det är frågan
Ett flertal studenter (inte alla) vill ha ”rätt svar” på de fall som behandlas i
seminariet. Studenterna förhåller sig till seminariet som ett undervisningstillfälle där läraren lär ut, så är de vana att lära sig. Lärarna på juridiska institutionen försöker förmedla att det mesta av lärandet sker utanför seminarierummet, dvs. när studenterna läser kurslitteraturen samt förbereder sig för
seminariet enskilt och i basgruppen. Det är metoden, logiken i problemlösningen studenterna ska ta till sig, inte de enstaka problemen. Här följer två
exempel på hur lärarna uttalar sig om studenternas önskan om att få rätt svar.
Men där och på dom flesta andra håll så är det just att man vill ha det rätta
svaret, att läraren talar om hur det är.
Dom vill ha ett svar, dom vill ha det rätta svaret. Och frustrationen över att
det finns inget rätt svar. Det måste vi lära dom och leva med.

En del studenter lyckas inte få en helhetsbild, enligt en lärare, utan de får
endast enstaka pusselbitar, det vill säga de lär sig fallen som behandlas på
seminarierna. Anastasias uttalande om att hon ”pressade i sig fakta och hon
inte riktigt visste vad hon skulle göra med det” var ett av de citat som jag
presenterade för lärarna. En lärare ansåg att hennes utsaga var precis vad
undervisningen inte syftade till.
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Som motsäger precis det som den tidigare har sagt41. Det innebär ju då att
seminarierna, som faktiskt syftar till att studenterna lär sig en metod. För alla
studenter funkar det inte riktigt på det viset utan dom lär sig (betonat), det är
det sämsta. Man lär sig lite fakta här och lite fakta där. Man tillgodogör sig
vare sig överblick över systemet eller metodförståelse.

Citat som lärarna uppskattade var Rolfs och Rebeckas allmänna omdömen
om programmet.
Lite som att snickra, man blir inte som en uppslagsbok, utan man tar reda på.
Lite besviken lite mer hade man ju trott. (Rolf)
Man lär sig systemet och metoden – det är det som är det viktiga och förstå
systemet. Ingen ytinlärning, du måste förstå. (Rebecka)

Lärarna ansåg att Rolf och Rebecka hade förstått vad utbildningen syftade
till:
Den där första meningen där, den tycker jag, den stämmer ju med våra tankar. Man ska snickra, men genom och lära sig hantverket ska man ju kunna
en annan situation också genom att använda samma metod, det är ju avsikten.
Jo, alltså jag känner igen de två första, egentligen kanske dom låter lika; lite
som att snickra, det är inte som en uppslagsbok. Å andra sidan man lär sig
systemet och metoden. Det är inte oförenligt tycker jag.

En del studenter lär sig metoden och systemet, andra inte. Detta för med sig
att studenternas sorteras i två kategorier: en del blir jurister, medan andra
inte blir jurister. Den senare kategorin kan få sin juris kandidatexamen men
är inte jurister. De tänker inte som jurister.
En del har kommit på att det handlar om ett system och en metod, ett sätt att
tänka. Och då tror jag att flera här (hänvisar till det papper med citat jag gett),
tycker jag kan se, att de kommer aldrig på det./.../Alltså om dom kan 15, 25
eller 50 fall, det är inte det som är viktigt. Men en del når inte den där nivån.
Och det tycker jag kan känna igen lite i formuleringarna.

Min följdfråga till uttalandet är om det inte har betydelse hur många terminer
studenterna har studerat på programmet.
Det har betydelse vilken termin man är på, ja. För en del så hinner det ju gå
upp under tiden som man studerar. För en del blir det att när man sen har första jobbet börjar man se ett samband och se en metod och en del upptäcker
det aldrig. Och då blir (betonat) dom inte jurister, skulle man kunna säga.
Dom har en juristexamen men dom är (betonat) inte jurister.

41

Läraren hänvisar till ett citat av Rebecka, som återges några rader längre ner.
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Läraren fortsätter med att exemplifiera hur en student som tänker som en
jurist svarar på frågan: ”Vad tycker du?” De som redan tänker som en jurist
”tycker ingenting” utan intar ett juridiskt förhållningssätt. Min nästa fråga till
läraren är om detta på något sätt formuleras till studenterna eller om det utgör en dold agenda, något som de ska förstå utan att det egentligen uttalas
eller förtydligas. Lärarens förklaring är att studentens sociala bakgrund har
betydelse ”var man startar någonstans” för hur medveten studenten är om
”juristrollen” och de olika krav som ställs på henne/honom beroende på arbetsplats och funktion. Om studenten kommer från ”en allmän medelklassbakgrund” har hon/han lättare anamma den. Enligt läraren finns förklaringen
i den moral som präglar de olika samhällsklasserna. De som tillhör medelklass ser ”alla i samhället som sina vänner” medan de som tillhör en annan
klass ”ser mer samhället som en strid med motsättningar och sånt”. Studenter från medelklassen har helt enkelt lättare att ta sig an yrkesrollen. Medan
studenter med annan bakgrund får socialiseras in i rollen.
En del tar in yrkesrollen, medan det för andra blir mer att man läser den ena
biten efter den andra, men det blir ingen yrkesroll, det blir ingen fullständig
bild på det. Och det var det jag tänkte när man ser en del (citat).

Lärarens uttalanden står för en kunskapssyn och ett förhållningssätt till juristrollen vars innebörd väcker min nyfikenhet. Innebär juristrollen ”att tänka
som en jurist” att självet eller jaget utelämnas och enbart ”lagtolkning” tillåts
dominera? Carrie Menkel-Meadow är professor i juridik vid Georgetown
University Law Center och delar inte den uppfattningen om juristrollen. Hon
anser att juristutbildningen ska syfta till att lära studenterna: ”to be, not just
think, like a lawyer” (1996, s 71). Enligt Menkel-Meadow är kunskapssynen
i traditionell juristutbildning vad Belenky et al. (1986) kategoriserar som
”separate knowledge”. Belenky et al. skiljer mellan ”separate” och ”connected knowledge”. De är olika varianter av ”procedural knowledge” (se tabell
2:1 i kapitel 2). ”Procedural knowledge” innebär ett sätt att lära sig genom
procedurer, dvs. att tillägna sig metodfärdighet och tekniker. Formen är viktigare än innehållet. Den inre rösten är kritisk och inte mottaglig för mer
subjektiva intryck. De kvinnor som enligt forskarlaget lärde sig genom procedurer (i deras intervjuundersökning) var en förhållandevis homogen grupp:
privilegierade, intelligenta, unga, vita kvinnor som studerade eller som nyligen hade avslutat sina akademiska studier vid ansedda högskolor. De klarade
skolan bra genom att lära sig vilka kraven var ”Find out what the guy wants
and give it to him” (a.a., s. 91). De hade lärt sig en teknik för att konstruera
”rätt svar”. Kvinnorn var upptagna av att förvärva och använda sig av procedurer för att uppnå och kommunicera kunskap. ”Procedural knowers” lär sig
genom noggranna observationer och analyser. Det finns en fokusering på
hur, proceduren. Inom ”procedural knowing” identifierades som sagt två
särskilda underkategorier, ”separate” och ”connected knowing”. Den förra
domineras av att kunna, den senare av att förstå. Forskarlaget har lånat ter139

merna av Carol Gilligan (1985) som använder begreppen för att beskriva två
olika uppfattningar eller upplevelser av självet, antingen som separerat från
andra (separate) eller förenat (connected) med andra. Enligt Gilligan har
människors upplevelse av självet betydelse för deras moraliska synsätt. De
som upplever självet som separerat från andra tycks ha ett synsätt som grundar sig på opersonlighet för att etablera rättvisa, medan de som upplever
självet som förenat med andra har ett förhållningssätt till rättvisa som är mer
baserat på omsorg (a.a.). Skillnaden mellan ”separate” och ”connected knowers” sätt att lära sig är huruvida självet, känslor och tankar integreras i lärprocessen. ”Separate knowers” har en större tilltro till auktoriteter som kunskapskälla och svagare tilltro till andras erfarenheter som kunskapskälla och
en mindre inblandning av självet i sättet att lära sig. Genom att skolas in i en
disciplin lär de sig ”tänka som jurister”, de intar juristens lins eller synsätt.
”Connected knowers” har ett större intresse av hur andra tänker för att förstå.
Deras lins är mer inriktad att förstå genom andra, självet är förenat med
andra.
Enligt Menkel–Meadow (1996) behövs båda kunskapssynerna för att
uppnå målet att inte bara tänka som en jurist utan även vara en jurist. Empati, omtanke och andras erfarenheter har betydelse för en jurist (a.a.).
Legal ”truth”, then, can be learned from many sources, not just law books
and rules, but different human experiences. To be unable to envision or imagine the experience of others not like oneselfs is to limit what we can know of
what may be legally relevant or important. (Menkel-Meadow, 1996, s. 69).

Genom att tillåta mer av ”connected knowledge” ökar även förståelsen för
alla parter i ett mål, men även i “law making” (a.a.).
För att återgå till lärarens utsaga om vilka studenter som har lättare att
inta ett juridiskt förhållningssätt kan man dra paralleller till Gilligan (1985)
och Belenky et al. (1986). Gilligan uttalar sig om ett moraliskt synsätt, synen
på rätt och fel och läraren relaterar till studenters förmåga att inta olika juridiska yrkesroller (tänka juridiskt) som hon relaterar till studenternas moral.
Beröringspunkterna är enligt min uppfattning synen på moraliska frågor och
en inblandning av självet, känslor och omsorg. Genom att lära studenterna
att utesluta självet, inte tycka till, medföljer vissa risker. Exempel på motsatsen är att synen på våldtäkt och sexuella trakasserier i juridisk mening förändrats genom att feministiska jurister visat empati för offren och gett dem
en röst. De har lyssnat, ”tyckt till själva” och påverkat lagen (”law making”)
(Menkel-Meadow, 1996).
Taking the experience of self seriously in law has caused women, people of
color and gay, lesbian, and physically challenged students to resist conventional categories of teaching and lawmaking. Although conventional legal
education has often sought to suppress the subjective as an inappropriate
measure of truth and justice, modern assertions of the student self in law have
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caused law to expand its categories of and its methods for evaluating truth
claims (Menkel-Meadow, 1996, s. 68).

De studenter som har en medelklassbakgrund (majoriteten på programmet)
har, enligt läraren (som framhåller vilka som blir jurister), en annan samhällssyn eller moral än de som har annan42 bakgrund. Som jag tolkar läraren
är medelklassens moral den dominerande och smidigaste, för att bli en jurist.
De som har arbetarbakgrund ser ej ”alla i samhället som sina vänner” utan
”ser mer samhället som en strid med motsättningar och sånt” och har därmed
svårare att inta en juristroll. Enligt min uppfattning (om det verkligen förhåller sig på det sättet) kan en möjlig förklaring till skillnaden vara att studenterna har olika livserfarenheter. Att tillhöra arbetarklass kan medföra mer av
motsättningar och kamp än att tillhöra en mer privilegierad klass. Om det i
traditionell juristundervisningen fanns mer av ”connected knowledge”, utrymme för självet och erfarenheter av att tillhöra arbetarklass, fick studenter
från arbetarklass större möjligheter att bli jurister med sina erfarenheter och
på sina villkor. Men å andra sidan kanske det inte finns en vilja att förändra
eftersom utbildningen beskrivs på följande sätt av en lärare:
Det är en effektiv utbildning i att stöpa alla i samma form då.

Att bli jurist innebär utöver seminarier att delta i basgruppsarbete. I basgrupperna diskuterar deltagarna seminarieuppgifterna. I nästa avsnitt presenteras
lärarnas uppfattningar om basgruppernas funktion på programmet.

Basgrupper
En lärare som var anställd på institutionen under genomförandet av den pedagogiska reformen säger att förändringen inte var så stor; innan reformen
hade man arbetat på ett likartat sätt.
Det här har vi ju arbetat med rätt länge på juridicum. Det är egentligen så, säg
att metoden är, den ligger väldigt bra till för juridiken. För det handlar ju i sig
själv om att lösa problem. Så att därför blir det här, det var inte en så stor nyhet när det (PBL-inspirerade pedagogiken) kom. För så här har vi gjort förut
med. Man ställs inför en krånglig situation och sen ska man reda ut den.

Att systematiskt i undervisningen utgå ifrån fiktiva fall och rättsfall förbereder studenterna på ett bra sätt för det kommande yrkeslivet, enligt lärarna.
En lärare påpekar att metoden som tillämpas på juridiska institutionen inte är
egentlig PBI. Hon, precis som andra lärare, framhåller fördelen med att de
duktiga studenterna lär sig av att förklara för andra studenter i basgruppen.
Ja när det gäller problemorienterad inlärning enligt Uppsala-modellen eller
vad vi kallar det för, som inte är den egentliga PBI:n. Ja där vet jag inte om
42

I intervjun använder läraren annan bakgrund och arbetarbakgrund synonymt.
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jag, det kanske är att den passar olika studenter, en del är väl mera ensamvargar som gillar att sitta och lära sig. Men jag tror dom flesta duktiga studenter
som det går bra för, ska jag väl säga i stället, som jag träffat på. Dom har ju
fungerat bra därför att dom har ju nog kommit på det här att det är när man
ska förklara för någon annan som man faktiskt lär sig.

Bland de studenter jag intervjuat var det enbart Ruth som inte uppskattade
arbetet i basgrupper. Hon ansåg att den tid hon lade ner på det arbetet istället
kunde användas till att sitta och läsa. Hon såg ingen större mening med att
ägna två timmar till att diskutera något som sedan eventuellt visade sig vara
felaktigt.
En annan fördel som dock flera lärare påpekar med att dela in studenterna
i basgrupper, istället för att enbart arbeta på egen hand, är att arbetssättet
passar ett flertal. De duktiga och ambitiösa studenterna klarar sig oberoende
av system, påpekar flera lärare. Men basgruppsarbetet innebär en typ av
kunskapsutbyte mellan studenterna som för med sig att ”alla kommer lite
längre”.
Men just det här att dom då som har kommit längst kanske får dela med sig i
det här basgruppsarbetet. Det tror jag dels utvecklar dom duktigaste, men alla
kommer lite längre.

Även studieavhoppen från programmet har minskat sedan studenterna i enlighet med reformen började arbeta i basgrupper, påpekar en lärare. Att arbeta i basgrupper har enligt lärarna fått till följd att studenterna känner en större
trygghet i seminariet. Förberedelse inför seminariet i basgrupper medför att
studenterna inte presenterar sina egna lösningar på problemen utan gruppens.
I seminariet vänder sig läraren oftast i första hand till basgruppen inte till den
enskilda studenten. En lärare som arbetade på institutionen före den pedagogiska reformen säger att det tidigare enbart var några få som pratade på seminarierna.
För tidigare kunde det vara så att det var en liten elit, de riktigt duktiga som
tog hand om diskussionen och en ganska stor grupp blev sittande tyst om inte
läraren direkt pekade ut någon och tvingade av den ett svar.

Att tillhöra en basgrupp innebär att studenterna känner ett socialt tryck att
bidra till gruppens arbete.
Nu blir det väl socialt så i basgruppen att man inte får åka gratis utan alla
måste göra någonting. Och det är egentligen hela poängen med det, att alla
tvingas vara aktiva. Och då är det här bara en metod för det, inte något i sig
själv, utan en metod för att få in alla i arbetet. Men också naturligtvis och lära
sig samarbeta. Det är ju i sig själv bra.

Många lärare påpekar att ”de duktiga klarar sig oberoende av system”. Den
pedagogiska reformen som bl.a. inneburit att studenterna delas in i basgrup142

per har enligt lärarna medfört att fler kommer till tals i seminariet, studenterna tvingas dela med sig av sina kunskaper och avhoppen har minskat. Reformen har med andra ord sett ur ett jämlikhetsperspektiv fört med sig att
fler studenter klarar av och trivs med sina studier och fler röster hörs på seminariet. Men även om fler röster hörs i seminariet nu än tidigare kvarstår
frågan om den ökade etniska mångfalden som alternativt urval medfört har
påverkat seminariediskussionerna.

Har mångfalden påverkat seminariediskussionerna och i
så fall hur?
I och med att juridiska institutionen tillämpade alternativt urval fördubblades
nästan andelen studenter med utrikes födda föräldrar. Andelen nyantagna
studenter med utrikes födda föräldrar steg från drygt 1043 procent till cirka 20
procent44, när alternativt urval tillämpades åren 2003 och 2004. En av mina
frågor till lärarna var om det har skett någon förändring i seminariediskussionerna sedan den etniska mångfalden ökat. Nedan två exempel på hur lärare uttrycker sig om vad etnisk mångfald tillför:
Ja, delvis har det hänt något i seminarierummet, fler perspektiv har kommit in
och det ser jag enbart som en fördel.
Men jag tycker som sagt när jag ser ut över min grupp så ser jag andra (än
svenskar), det tycker jag är jätteviktigt. Ja, och bara som när jag håller seminarium som handlar om X. Då kan det plötsligt finnas där någon som kommer från Turkiet. Och då får man en annan sida, man kan få två sidor av
samma sak och det tillför. Verkligheten alltså den är viktig.

Ovanstående citat överensstämmer med hur mångfald förväntas höja kvaliteten på undervisningen, så som det uttrycks i ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02:15). Lärare som är positiva till att den etniska mångfalden ökat uttrycker det framförallt genom att framhålla fördelarna med att undervisa en
studerandegrupp som är etniskt heterogen. Lärarna är tydliga med att fler
perspektiv tillför undervisningen en kvalitetsdimension. Men den etniska
mångfalden har även fört med sig att lärare blir mer försiktiga i sina uttalanden. Några lärare säger att om någon av studenterna bär slöja blir de mer
neutrala i sina uttalanden. När intervjuerna med lärarna genomfördes (april –
maj 2006) pågick en intensiv debatt angående publiceringen av Mohammed43
Enligt uppgifter som beställts från SCB och redovisas i domen från Uppsala tingsrätt (T
2171-04) var andelen studenter med utrikes födda föräldrar på hela programmet 10 procent
och andelen nybörjare med utrikes födda föräldrar läsåret 2001/2002 14 procent (s. 11). Enligt
pressmeddelande (2003) från Uppsala universitet var andelen nybörjarstudenter med utrikes
födda föräldrar 9 procent.
44
Enligt Högskoleverkets utvärderingsrapport av juristprogrammet (2007) var andelen utrikes
födda studenter bland nybörjarna 18 procent 2003 och 22 procent 2004.
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karikatyrerna45. Media rapporterade även om reaktionerna, oftast i form av
demonstrationer, bland muslimer både i Sverige och utomlands som publiceringen gav upphov till. Två lärare hänvisade till karikatyrerna när de exemplifierade på vilket sätt kvinnor i slöja neutraliserade deras uttalanden.
Nu ska jag tänka efter. Det är klart, ja, ta nu Muhammedbilderna, det är klart
att den diskussionen kan bli mera, man blir lite mera försiktig om det sitter en
tjej i slöja.
Nej, mera än att man, man diskuterar, man får ju lägga sig an och vara ganska
neutral och så om det sitter nån tjej i slöja.
Nej, man får kanske ibland så får man, så får man tänka sig för så att säga.
Nu på sistone just i vår så har jag tänkt lite extra. Som nu när de här danska
Mohammedbilderna, och när man då sitter med en grupp framför sig där tre
flickor har slöja då får man tänka lite så här att, hoppas jag inte säger något
tokigt nu.

Det är tydligt att en kvinna i slöja påverkar lärarnas uttalanden, de är rädda
för att säga något som kan uppfattas ”tokigt”, lärarna blir mer försiktiga och
neutrala. Kvinnor med slöja förknippas ofta i icke muslimska samhällen med
förtyck, religiös fundamentalism och ett tvång att följa islamistisk lag. Slöjan
ses som ett hot mot jämlikhet och tolerans (Todd, 1998). Av en intervjuundersökning om strukturell diskriminering och vardagsrasism vid Uppsala
universitet framgår att en av de intervjuade kvinnorna som bär slöja och
gärna diskuterar sin religion, även får frågor om sitt privatliv som hon uppfattar som fördomsfulla (de los Reyes, 2007). En fråga som hon uppfattar
som fördomsfull är ”Valde du din man själv eller blev du bortgift” (s. 19).
Enligt kvinnan avspeglar sig i den frågan en nedsättande syn på både henne
som ”en viljelös stackare”, på hennes föräldrar, som i så fall gift bort henne
och hennes man, som tvingade sig på henne.
Sharon Todd (1998) framhåller att föreställningen om ”andra” är ett sätt
att konstituera oss själva. Todd har skrivit en artikel som baseras på en analys av olika tidningars argumentering för och emot en skolas beslut i Montreal att stänga av en ung kvinna från skolan på grund av att hon bar slöja.
Todds pedagogiska budskap i artikeln är det hon benämner beyond tolerans.
Begreppet står för ett förhållningssätt att i undervisningen uppmuntra studenterna att arbeta på ett analytiskt och nyanserat sätt. Beyond tolerans är ett sätt
att förstå oss själva i relation till andra. ”Hence what is important is not just
an attitudinal change toward an other, but a recognition that no self is possible without an other” (Todd, 1998, s. 440). Begreppet står inte för en attitydförändring och en högre toleransnivå för andra, utan innebär en förståelse för
45

Den danska tidningen Jyllands-Posten publicerade karikatyrer på profeten Muhammed den
30 september 2005. Publiceringen av karikatyrerna väckte starka protester och reaktioner i
både Danmark och andra länder bland muslimer. Press- och yttrandefrihetsfrågor diskuterades
och relaterades till publiceringen.
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samspelet mellan konstruktionen av ”självet” och synen på ”andra”. Istället
för att bemöta stereotyper i termer av rätt eller fel, förespråkar hon en analys
av maktrelationer och underliggande önskemål som olika föreställningar
grundar sig på. Genom att sätta in en företeelse (i hennes fall tillåtelse eller
förbud mot slöja) i ett socialt och historiskt sammanhang och jämföra olika
föreställningar om samma företeelse ökar förståelsen för att föreställningar
är komplexa kulturella gestaltningar som kräver en noggrann och detaljerad
tolkning (a.a.).
Todd (1998) berör ämnena stereotyper, ett sätt att hantera det, och föreställningen om vad en kvinna i slöja står för och hur vi konstituerar oss själva i relation till andra, vad vi inte är. Förhållningssättet beyond tolerans kan
ses som ett alternativt sätt att möta studenter i slöja. Istället för vaksamhet
för vad som sägs innebär beyond tolerans en diskussion med studenterna.
Inte ett ställningstagande för eller emot, utan en jämförelse mellan vad de
olika föreställningarna om vad exempelvis Mohammedkarikatyrerna står för
i ett socialt och historiskt sammanhang. Genom att ta sig bortom ett dikotomiskt tänkande i undervisningen kan man se konsekvenserna för en själv
(self) i föreställningen om den ”andra” (a.a.).
Avspeglar sig i de ovan citerade lärarnas uttalanden en stereotyp uppfattning om att alla kvinnor i slöja har en särskild uppfattning? Säger lärarnas
uttalanden om kvinnor i slöja vilka de inte är? De frågorna kan jag inte svara
på eftersom jag vid vårt samtal inte hade insikten att fördjupa mig i deras
reaktioner på studenter i slöja. Lärarnas reaktioner på studenter i slöja kan ha
påverkats av nyhetsrapporteringen som pågick då. En analys likartad Todds
(1998) av olika mediers rapportering och ställningstaganden i debatten om
det var rätt eller fel att trycka karikatyrerna hade säkerligen gett en föreställning om hur vi konstituerar oss och vårt samhälle i motsats till ”andra”, som
protesterade mot publiceringen av bilderna. Två av de tre lärare som intar en
försiktig attityd mot kvinnor i slöja uttrycker samtidigt att en heterogen studerandegrupp är en tillgång.
Det kan också vara att det kan ibland visa sig att värderingarna, värderingarna
utav samhällsproblem kan vara mera spridda än var det kanske har varit tidigare. En del behöver inte alls vara negativt för det kan ju bli en bättre diskussion. Tidigare var det här en utbildning huvudsakligen för inhemska ungdomar från en lite högre bildningsmiljö hemma så det var ganska likartade värderingar och allting egentligen. Och det är klart att det kan främja en bättre
diskussion när folk kommer in med åsikter som man aldrig har hört talas om
naturligtvis, naturligtvis.
Men det är ju roligt också för det finns en del av dom här studenterna som
faktiskt kan berätta lite grann om vad dom här X46 är. Nu kan dom inte så
(betonat) mycket för dom är ganska svenska.
46

Hänvisar till sitt undervisningsämne som jag av anonymitetsskäl inte anger. Men
det som studenterna berättar om har en koppling till det land som föräldrarna kommer ifrån.
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Dessa två lärares uppfattningar är således att etnisk mångfald är en tillgång
samtidigt som kvinnor i slöja har en neutraliserande inverkan på vad de säger. Nya värderingar bryts mot gamla vilket enligt den första läraren jag
citerar främjar diskussionen. Den andra lärarens kommentar uppfattar jag
som att försvenskningen utgör en nackdel eftersom det förtar någonting av
vad studenterna kan berätta i egenskap av att de inte är svenskar, samtidigt
som slöjan utgör en hämsko för läraren när han diskuterar med studenterna.
Omvänt och lite tillspetsat skulle den ideala studenten med utrikes födda
föräldrar höja undervisningskvaliteten om hon inte bar slöja och inte var för
svensk utan kunde tillföra undervisningen kunskaper relaterade till föräldrarnas ursprungsland. Bland de lärare jag har intervjuat finns även de som
inte anser att det skett någon förändring i seminariediskussionerna:
Nej, det kan jag inte säga att det har märkts.
Med tanke på dom som är antagna (kvoterade), jag har inte upplevt någon sådan skillnad. Nej.

En av lärarna jag intervjuat berättade att det för flera år sedan skedde en
långsam förändring i seminariediskussionerna när andelen kvinnor på programmet ökade. Det dröjde ett tag innan kvinnorna ”kände” att de var i majoritet och på så sätt påverkade stämningen och infallsvinklarna på diskussionerna i seminariet. Det var dock ingen, varken student eller lärare av dem
jag intervjuade, som hade uppfattningen att kvinnor eller män dominerade
talutrymmet i seminarierummet. Däremot påpekade flera lärare att det finns
fler tystlåtna kvinnor än män. Samtidigt finns det kvinnor som intar en framträdande roll i seminariet. Men en ökad andel kvinnor påverkade stämningen
och infallsvinklarna på seminariediskussionerna, enligt läraren.
En annan iakttagelse som en lärare gjort var den förändring som skedde
när studenter som fyllt 25 år och hade några års arbetslivserfarenhet (så kallade 25:4:or) erhöll allmän behörighet till högskolan47. Dessa nya studenter
lättade, enligt läraren, upp stämningen på seminarierna och vågade ställa
”dom dumma frågorna”. Ålder och arbetslivserfarenhet hos studenten kan
således innebära en självsäkerhet som medför att hon/han aktivt deltar i diskussionen och har en positiv inverkan på diskussionsklimatet. Samtliga studenter jag intervjuat som antagits på alternativt urval var i 20-års åldern och
hade begränsad arbetslivserfarenhet. De kom antingen direkt från gymnasiet
eller hade under ett års tid arbetat, studerat eller rest innan de påbörjade sina
juridikstudier. De jag intervjuade var med andra ord dels unga, dels oerfarna
avseende arbetslivserfarenhet samtidigt som de i seminariegruppen sett till
deras etniska bakgrund var i minoritet. Enligt Amanda gick det ”typ tre till
fyra invandrare i varje klass”.

47

1977 års högskolereform gav allmän behörighet vid minst 25 års ålder och fem, senare fyra,
års arbetslivserfarenhet samt minst två årskurser engelska och svenska (Prop. 1975:9).
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Trots att kvinnorna är i majoritet och i viss mån har satt sin prägel på seminarierna fick jag även ta del av exempel där manliga studenter ifrågasatt
kvinnliga seminarieledare. En kvinnlig lärare berättade att hennes auktoritet
som seminarieledare ibland ifrågasätts av manliga studenter. En annan lärare
berättade för mig om en yngre kvinnlig lärarkollega som hade problem med
”några ganska tuffa grabbar” som hade svårt att respektera henne eftersom
hon var kvinna och ”inte särskilt mycket äldre än grabbarna”. Dessa exempel, som enbart kvinnliga lärare lyfter fram, tyder på att det trots att kvinnorna är i majoritet finns män som anser sig ha legitimitet att ifrågasätta kvinnliga lärares auktoritet.
Det finns med andra ord i viss mån utrymme eller legitimitet för män att
hävda sig och ifrågasätta kvinnliga lärare. Ingen av de manliga lärare jag
intervjuat påtalar denna typ av beteende hos manliga studenter. Däremot
påpekar en manlig lärare att det på grundnivån ”finns ett antal manliga studenter som pratar för att göra sig hörda egentligen” (dvs. det fanns inte så
mycket substans i vad de hade att säga). Läraren hanterade de manliga studenterna försiktigt på grundnivån men på avancerad nivå ”påpekar” han det,
för att avstyra deras beteende.
Värt att påpeka i sammanhanget är att flera av de studenter jag intervjuat
inte hade haft en enda kvinna som seminarieledare under sin studietid (när
intervjuerna genomfördes studerade de på termin 2 respektive 4). De omnämner lärare som ”han”. När Anastasia och jag samtalar om lärare, säger
hon följande om manliga respektive kvinnliga lärare:
Jag vet inte, det verkar vara väldigt många manliga. Eller det kanske bara är
på vår nivå. Men just skillnader, alltså jag har hört att det finns hårda kvinnliga lärare på institutionen. Men just i vårt fall har det varit just lite snällare
kvinnliga lärare och hårda manliga. Jag vet inte om det är egen föreställning,
man kommer och ser en kvinna och tänker: Ja! Det är bara en kvinna. Lugnt.

Anastasias erfarenhet efter två terminer på programmet är att kvinnor är
”snällare” och män är ”hårda”. För Anastasia innebar det att hon hade lättare
att delta i diskussionen när seminarieledaren var en ”snällare” kvinna än en
”hård” man som hon var rädd för att säga fel inför. Anastasias synpunkter
och erfarenheter står för en traditionell eller könstypisk uppdelning i manligt/kvinnligt beteende och förväntningar på kvinnor och män, med en struktur som i viss mån möjliggör för ”tuffa grabbar” att ifrågasätta kvinnliga
seminarieledares auktoritet.
En av frågorna som jag ställde i inledningen var: Har mångfalden påverkat seminariediskussionerna och i så fall hur, i samband med att mångfalden
ökade. Svaret på frågan är: ja, en del lärare anser att det skett en förändring
medan andra inte säger sig ha märkt av en förändring. En förklaring jag fått
till varför en del lärare inte upplevt någon förändring är ämnesinnehållets
betydelse. En lärare exemplifierar med hur olika juridiska ämnesområden
inom programmet inbjuder till intressanta diskussioner, medan andra inte gör
det. Läraren är inte knuten till något av de ämnesområden som nämns.
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Alltså det är såpass sällan man trots allt kommer in i den samhälleliga kontexten när man löser våra seminarieuppgifter. Om du exempelvis har en avtalsrättslig fråga, ja, hur ska man tolka ett avtal mellan en köpare och en säljare. Det blir inte mångkulturellt i det. Men i vissa fall kan det naturligtvis bli
intressanta diskussioner. Jag kan tänka mig i vissa religionsfrihetsfrågor eller
demokrati, alltså statsrättsliga frågor.

De förändringar som lärarna påtalar är nya värderingar, nya perspektiv och
en ”verklighet” som inte alla studenter har. För en del lärare har fler studenter med utrikes födda föräldrar inneburit en förändring, för andra inte. Den
etniskt mer heterogena studerandegruppen har således enligt några lärare
haft en kvalitetshöjande effekt.

Tystnadens kultur ur ett lärarperspektiv
Av förra kapitlet framgick att de studenter som avstod från att delta i diskussionen huvudsakligen framhöll lärarens agerande som avgörande för huruvida de deltog eller inte. Rebecka sade att hon hade en lärare som gjorde henne
osäker, Anastasia att ”man var rädd för att säga fel”, Annicka sade att hon
hade svårt att få gehör för det hon uttryckte eftersom hon inte var tillräckligt
vältalig och ”svänger sig med fina ord” och Amanda kände sig obekväm
men pratade lite mer när läraren hade varit ”jättesnäll och sympatisk”. Lärarnas vanligaste strategi är att ställa frågor till basgruppen, inte till enskilda
studenter. När lärarna möter en seminariegrupp för första gången brukar de
påpeka att de förväntar sig att gruppdeltagarna turas om att föra talan. Om
det efter ett tag visar sig att vissa studenter aldrig talar på seminariet hanterar
lärarna det på lite olika sätt. Den första läraren jag citerar anser att lärarens
roll är betydelsefull för att skapa en god stämning och på så sätt även få tystlåtna att prata.
Det är väl en roll som lärare är viktig att jobba med, att för många är det ju att
bara dom säger en sak en gång så har dom spräckt den här bubblan och då
kan dom prata nästa gång. Och där tror jag ju att man kan göra ganska mycket för att det ska bli en avslappnad stämning.

Andra lärare tror att stämningen beror på gruppen och inte i första hand på
läraren.
Ja det är nog olika och det beror ju på gruppen. För vissa grupper kan man
nästan känna att det finns spänningar kanske mellan deltagarna. En del är
väldigt samspelta och det är så trevligt och dom skojar med varandra. Ja det
går lätt allt. I vissa andra grupper kan man märka att dom sitter och passar på
varandra. Att det liksom är lite krigsföring. Så att det är väldigt olika och det.
Och eftersom det är olika så tror jag inte att det i första hand beror på mig.

Samma lärare ställer frågor till enskilda studenter som inte yttrar sig på seminariet.
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Och ser jag då som lärare att det är någon student som, åtminstone om jag har
dom flera gånger, att någon som aldrig säger något då tar jag friheten att fråga den separat (istället för att ställa frågan till basgruppen). För jag ska ju
också kontrollera att dom är förberedda. Det är inte bara för skojs skull.

Nästa lärare reagerar på Annickas uttalande att hon inte har prestige att uttrycka sig på rätt sätt. Han håller med om att det är dåligt ställt med studenternas talspråk, de behöver lära sig tala vårdad juridisk svenska.
”Prestige att uttrycka sig på rätt sätt och rätt status.” Väldigt många har ett
väldigt outvecklat talspråk i seminariet. Det är väldigt mycket talspråk. Någon gång måste man ju lära sig tala någon slags vårdad juridisk svenska. För
annars kan man ju inte dyka upp i en rättegångssal och snacka som dom gör.

Samma lärare säger sig inte vilja pressa enskilda studenter eftersom det då
lätt blir en dålig stämning; istället låter han dem som vill tala göra det.
Det finns vissa då som aldrig säger något. Och där har jag blivit latare som
lärare. Därför att det är lättare att säga grupp A och B, än att försöka hålla
reda på dom enskilda studenterna och pressa på att. Vissa gör det, det kan bli
otrevlig stämning då, vissa (studenter) känner sig hotade och pressade. Det är
mycket enklare att låta dom som har lust och prata att prata./.../ Samtidigt blir
man ju lite sur på dom när dom inte säger något och ibland inte har läst på.
Det är en balansgång mellan att göra tydligt för dom vad man tycker om det
och att upplevas som hård och förtryckande och ingen vågar säga något.

Han säger även att det ibland kan vara svårt att få igång diskussionen. Huruvida det lyckas eller inte beror enligt honom på gruppdynamiken.
En annan lärare problematiserar vad tysta studenter har för behållning av
seminariet.
Man kan gå hem efter ett seminarium och tycka att det har varit jättebra och
vi har kommit väldigt långt i diskussionen och vi har löst uppgiften på ett bra
sätt. Sen inser man att det kanske bara var sju som deltog. Vi har ju ganska
stora grupper om 25, ännu större ibland och då kan man sätta sig ner och fundera: Och dom tysta då? Var dom med och lyssnade eller var dom borta? Och
det där är jättesvårt alltså. Och det är jättesvårt och veta hur man ska aktivera
dom tysta. Hur hårt man vågar gå fram. En del uppskattar ju att man ställer
frågan för det är ett sätt att komma igång. Det gör jag väl lite för ofta att jag
ställer frågan till basgrupperna. Och sen får dom fördela. Sen försöker jag ju
naturligtvis hålla koll att dom fördelar det något sådär jämt. Men det är ett
ideal som jag inte uppnår alltså.

Citaten visar att lärarna har olika strategier för hur de ska få tystlåtna studenter att yttra sig. Även uppfattningarna om deras egen betydelse för att påverka stämningen varierar. En av lärarna säger att hon har en viktig roll i att
skapa en avslappnad stämning, medan andra lärare säger att stämningen i
första hand beror på gruppen. Enligt de studenter jag intervjuat, och som har
upplevt hinder för att delta i diskussionen, har lärarens agerande betydelse
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för deras delaktighet i seminariet. Men en glad och pratsam grupp har en
positivare inverkan på stämningen och på läraren än en grupp där det pågår
”krigsföring”.
De ord studenterna använder för att beskriva sina känslor när de inte deltar i diskussionen är: osäker, rädd, obekväm. Belenky et al. (1986) påpekar
att ”the connected class” präglas av att studenter får pröva sina osäkra tankar
och tillåtas växa intellektuellt. Ruth tror att de som inte deltar i diskussionen
avstår för att de är rädda att framstå som en student som bara får B på tentamen, dvs. som mindre framgångsrik i sina studier, eller för att använda Freires (1972) ord: oduglig. Även Annikas erfarenhet av att hennes språk inte
duger bekräftas av en lärare. Läraren säger att många studenter har ett ”outvecklat talspråk” och ”måste lära sig tala någon slags vårdad juridisk svenska”.
En av de lärare jag intervjuat är mån om att verka för en avslappnad
stämning som bjuder in även den osäkra att ”spräcka bubblan” och delta i
diskussionen. Övriga lärare uttrycker inte att de aktivt verkar för att påverka
stämningen till förmån för att känslan av osäkerhet, rädsla och obekvämhet
ska minska. Även om lärarna i viss mån är bekymrade över att vissa inte
deltar intar de olika strategier: ställa frågan till gruppen eller ställa en fråga
direkt till enskilda studenter. Samtidigt som lärarna vill att fler ska delta
säger en lärare att han inte vill framstå som ”hård och förtryckand” och en
annan att han inte vill gå ”fram för hårt”. För lärarna uppstår ett dilemma i
att aktivera studenterna och att inte framstå som alltför hård. Att låta dem
som vill delta och föra talan är ett sätt att slippa uppfattas som hård.
Utöver en vårdad juridisk svenska i seminariet ska studenterna även lära
sig skriva en korrekt juridisk svenska. I nästa avsnitt presenteras lärarnas syn
på studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt.

Studenternas förmåga att skriva juridiskt
Lärarna är överens om att språkhanteringen, ett korrekt språk, är viktigt inom
juridiken. Av intervjuerna med lärarna framgår det bl.a. att språket är centralt för en jurists trovärdighet. En lärare påpekar att det inte krävs en förmåga att ”skriva bra skönlitteratur” för att lära sig skriva korrekt juridisk svenska, däremot grundläggande kunskaper i svensk grammatik. Examinationen
på grundnivå omfattar utöver en salskrivning per termin: PM, hemtentamina
och muntliga presentationer48. Examinationsformerna utöver salskrivning
bidrar med cirka 25 – 30 procent av kursens totala poäng. Anledningen till
att institutionen även har andra examinationsformer än en skrivning per termin är för att ”hantera stress och hets bland studenterna” (HSV, 2007b, s.
48

Enbart de tre studenterna som studerade på termin 4 hade erfarenhet av betygsatta muntliga
redovisningar, därför berör jag inte dem i denna text.

150

118). Antalet poäng på studenternas PM bidrar således till betyget för hela
terminskursen och är på så sätt angeläget för studenterna att lyckas med.
Vid betygsättning av PM bedöms, enligt lärarna, både språket och den juridiska analysen. En av förutsättningarna för att få maximalt antal poäng på
PM är, vad jag kan förstå av lärarnas uttalanden, ett bra juridiskt språk, men
även formalia har betydelse. Till sin hjälp har studenterna boken ”Att skriva
juridik. Regler och råd” (Jensen, Rylander & Lindblom, 2001). Språkvetaren
Ann Blückert (2006) har i sitt avhandlingsarbete undersökt lärarnas skriftliga
kommentarer till studenterna i deras PM. Hon intresserar sig för vilka budskap lärarna förmedlar till studenterna angående den juridiska skrivkonventionen under studenternas första utbildningsår. Hennes undersökning är gjord
vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet. En typ av kommentarer
som hon undersöker handlar om perspektiv. En aspekt av perspektivproblematiken är hur skribenten framträder i texten. Exemplet hon åskådliggör
problematiken med är studenternas användning av pronomenet vår (s. 64).
Studenterna har i sina PM skrivit: vår offentlighetsprincip, våra myndigheter
och finns i vår grundlag. I samtliga fall har lärarna strukit under vår. Blückert ställer en fråga i anslutning till lärarnas markering av pronomenet: ”Är
problemet att pronomenet har en oklar syftning eller att skribenten inkluderar sig själv och läsaren på ett sätt som skapar en ton i texten som inte är
önskvärd?” (s. 64). Blückert fortsätter med att konstatera att studenterna
genom att använda ordet vår ingår i samma gemenskap som medborgare i
allmänhet, vilket ger upphov till en markering av lärarna. Språket som enligt
Blückert eftersträvas ska ”präglas av en neutral och opersonlig ton” (s. 64).
Det opersonliga idealet återkommer i lärarnas kommentarer och föranleder
Blückert att ställa frågan: ”Finns det en risk att de (studenterna) glömmer att
juridiska avgöranden alltid fälls av människor?”
Så som Blückert (2006) tolkar skrivträningen syftar den till att studenterna ska lära sig att juridisk text innebär ett avståndstagande från mänskligt
agerande. Hon är även fundersam över hur studenter som inte är vana vid
akademiskt skrivande förstår lärarnas kommentarer när hon som är lingvistiskt skolad i vissa avseenden har svårt att förstå vad de försöker förmedla
till studenterna i sina kommentarer. Hon har inte svaret på frågan men påpekar att det vore på sin plats att lärarna och studenterna förde en språkfilosofisk diskussion om de synsätt och språkbruk som finns inom den juridiska
språkanvändningen. Språkstrukturen är inte ny för studenterna; däremot
måste de lära sig vara uppmärksamma på sin språkanvändning (a.a.).
Ett flertal av de studenter jag intervjuat säger att kommentarerna de fått på
sina PM inte har varit till så stor nytta. Enligt studenterna är det svårt att
anpassa sig efter lärarnas kommentarer eftersom de ”rättar” så olika. Deras
upplevelse är att även när de anpassar sig efter lärarnas kommentarer och
följer dem när de skriver nästa PM kan en annan betygsättande lärare ”rätta”
annorlunda. Blückerts (2006) påpekan att det kan vara svårt för en person
som inte är van vid akademiskt skrivande att tolka lärarnas kommentarer kan
eventuellt vara en delförklaring till studenternas känsla av förvirring avseen151

de lärarnas kommentarer. Agnes berättar att hon trots att hon använde sig av
rekommendationerna i ”Att skriva juridik. Råd och regler” (Jensen, Rylander
& Lindblom, 2001) fick kommentarer på sin PM.
Vi hade en bok och där hade vi en massa hänvisningar. Fast trots att man
hade gjort som det stod i den så kanske ändå det var en lärare som tyckte att
det skulle vara på ett annat sätt. Så det kan vara förvirrande.

Eventuellt kan de svårtolkade kommentarerna och frånvaron av en språkfilosofisk diskussion vara orsaken till Agnes förvirring.
Att skriva en god juridisk svenska har större betydelse vid betygsättningen av PM än tentamen. Så här beskriver en lärare skillnaden mellan att betygsätta PM och tentamen.
I PM:et där är jag som rättar elak. Jag tolkar inte utan jag läser vad som står
där. På en tenta då kommer jag att tolka till studentens fördel. Där utgår jag
alltså ifrån vad jag uppfattar att studenten menar för någonting. Men det gör
jag inte när jag läser PM.

Enligt både lärare och studenter är en av anledningarna till betygshetsen på
programmet konkurrensen om notarietjänster som domstolsverket ansvarar
för. När studenterna tagit sin examen är de behöriga att söka en notarietjänst.
Syftet med den är att ge nyutexaminerade jurister erfarenhet och utbildning
utöver de akademiska studierna. Domstolsverket tillämpar ett meritbaserat
antagningssystem där betygen är den utslagsgivande faktorn49. Cirka en tredjedel av de utexaminerade studenterna har möjlighet få anställning som notarie (HSV, 2006c). Notariemeritering är ett formellt krav för domare, åklagare
och kronofogde och meriterande för andra juridiska tjänster. De studenter
som skriver en god juridisk svenska har bättre chanser att bli domare, åklagare och kronofogdar i framtiden.
I samband med att juridiska institutionen tillämpade alternativt urval anordnades en kurs i svenska med inriktning mot juridik. Enligt uppgift från
institutionen var intresset för kursen så lågt att den inte genomfördes. Så här
beskriver en lärare språkets funktion inom juridiken:
Alltså språklig nivå, vilken man ska lägga sig på, det handlar ju om du vill att
språket ska märkas i sig eller vill du att budskapet ska komma fram. Och vill
du att budskapet ska komma fram ska du ha ett språk som inte väcker uppmärksamhet, utan bara finns där. Och sen kan man använda det till att säga
det man vill säga/.../Man ska vara medveten om att det här senaste, det har

49

Domstolsverket tillämpar ett meritpoängsystem där högsta betyget (AB) multipliceras med
2, näst högsta (Ba) med 1,5 och lägsta godkända (B) med 1. De lägsta 25 poängen (37,5 högskolepoäng) räknas bort, dock inte betygen för kurserna i civilrätt och processrätt. Arbete med
juridisk inriktning och annat kvalificerat arbete ger också poäng (max 36 p). Den totala summan poäng av studieresultat och arbete är avgörande för vilka som får tjänst som notarie.
(www.dom.se 2008-04-03).
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kommit någon ny variant av riktig svenska som är ganska liberal, funkar inte.
Juridiska språket är mera, det byråkratiska språket är mera konservativt än så.

Även av nästa uttalande framgår att språket är gammaldags men nödvändigt
för att studenterna ska göra sig förstådda bland jurister.
Det är ju naturligtvis så att det är ju en viss vokabulär som är juridisk, i sig
själv, den ligger ju där, den ändras naturligtvis men den ändras långsamt. Den
får man lov att ta till sig, gammaldags eller inte. Man måste göra sig förstådd
bland andra jurister. Och har man inte förstått det, då har man svårt. Det är
som jag brukar säga, svårigheten med juridiken är att man använder vanligt
språk men orden har en särskild innebörd. Det är skillnad på skäl för en åsikt,
att ha starka skäl för en åsikt. Det är skillnad på bara skäl, särskilda skäl, synnerliga skäl.

Det finns med andra ord en färdig form eller struktur som studenterna ska
lära sig. Språket uppfattas av en del studenter som gammaldags, stelt och
byråkratiskt. Flera lärare säger att det juridiska språket förändras, men betydligt långsammare än ”talad svenska”.
De citat från studentintervjuerna som jag presenterade för lärarna angående PM-skrivandet berörde dels vad studenterna ansåg om lärarnas sätt att
rätta PM, dels de svårigheter studenterna upplevde sig ha att lära sig skriva
juridisk text. Som jag nämnde i mitt metodkapitel varierade lärarnas sätt i
hur de ville kommentera de studentcitat jag presenterade. Nedanstående
kommenterar om vilken betydelse studenternas sociala och etniska bakgrund
har avseende deras förmåga att skriva svenska fick jag av en lärare när vi
samtalade om alternativt urval.
För vad som märks den här terminen det är att det är fler som det syns på det
skriftliga och jag kan tänka mig att det är från den här gruppen (kvoterade),
men jag vet inte, jag kan ha fel. Så jag försöker nog nästan låta bli att tänka
på det. Men jag skulle kunna tänka mig att om man har, alltså det är ju ingen
skillnad på den här gruppen, men nu är dom ju en grupp. För det är samma
sak om man kommer från en annan bakgrund, med en arbetarklassbakgrund
så är det ju också knepigt med språket och hur man uttrycker sig då, liksom
kommunicerar eller överhuvudtaget då. Så jag tror att det är grupper som alltid har haft problem. Ja, nu är det inte så mycket arbetarklass på högskolan
rent allmänt, det är ju inte så framträdande på juristutbildningen heller då/.../
Det här med och vara i minoritet är väl alltid svårt på olika sätt. Men som
sagt jag har tänkt på det när det gäller det skriftliga/.../Det blir lite stackato
språk, att det inte flyter och det tror jag bygger på att man försöker skriva på
ett annat språk än det man har själv.

Enligt läraren har alltså både klass och studentens modersmål betydelse för
hur studenterna uttrycker sig. De som tillhör arbetarklass har och har alltid
haft problem. De som ”skriver på ett annat språk än man har själv” har inte
samma flyt i sitt skrivande. Även nästa lärare beskriver de svårigheter, som
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läraren upplever att studenter har när de inte kommer från en studievan
svensk miljö.
Problemet är alltså när man inte behärskar enkla saker i språket. Fel små ord,
fel i antal, man börjar skriva föräldrarna och i nästa mening går man över till
att skriva om föräldern. ”Man anför att”, då frågar jag mig direkt vem är
”man”. Och så går det till i den praktiska juridiken också. Där tror jag att
kommer man från en studievan svensk miljö så är det inget problem för då får
man det hemifrån. Eller man har folk som man kan gå hem till, sina föräldrar
eller syskon eller någon annan i ens omgivning och fråga: Varför är det fel
här? Hur ska jag skriva meningen? Kommer man inte från den miljön kan
man vara hur duktig som helst, man har problem.

Såsom lärarna uttrycker det är det problematiskt för en student att klara av
språkkraven om man inte kommer från en studievan svensk miljö. Både
klasstillhörighet och föräldrarnas modersmål beskrivs som utslagsgivande
vid inlärningen av att skriva en god juridisk svenska. Men det finns även
lärare som säger att en del studenter som inte har svenska som modersmål är
bättre på att skriva än de som har svenska som modersmål. En lärare menar
att det är fel att kategorisera studenter med utrikes födda föräldrar som ett
problem:
Många som inte har svenska som modersmål lägger ner desto mera arbete
och skriver bra, bättre än många med svenska som modersmål. Så det är också fel att bunta ihop dom som något slags problem. Utan när man ser att någon förstår och analyserar problemen och är en god jurist i många bemärkelser, men har problem att uttrycka det klanderfritt. Och ja, då, har man liksom
en inneboende nackdel i systemet och då får man lägre poäng, trots att man
förstår och tänker rätt och så där. Men jag vet inte riktigt hur man ska/..../ Ja,
det är ett problem som jag inte har någon lösning på alltså. Det blir fel hur
man än gör. Vad ska man kompensera då? Liksom ta hänsyn till att den inte
har svenska som modersmål eller har svenska. Var ska man dra gränsen? Och
dom här som inte har svenska som modersmål men skriver bra ändå ska dom
få mer då? Det är ändå på något sätt att behandla alla lika, men då får man ett
handicap på något sätt för att dom inte har svenska som modersmål.

Av resonemanget framgår att det bland gruppen studenter med utrikes födda
föräldrar finns studenter som skriver bättre än studenter som har svenska
som modersmål. Inom gruppen finns även studenter som kan analysera problem och ”är en god jurist i många bemärkelser” men inte uttrycker sig klanderfritt. Läraren har funderingar om hur studenter som inte har svenska som
modersmål ska bedömas och hur de ska få en rättvis bedömning. De som
inte har svenska som modersmål har ”en inneboende nackdel i systemet”.
Samma lärare konstaterar ”men i slutändan är dom (studenterna) ju duktiga
på att skriva”.
Flera lärare påpekar att studenternas förmåga att uttrycka sig har blivit
sämre över lag. Av nästa uttalande framgår även att förväntningarna på stu-
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denter med utländsk bakgrund är lägre än på studenter med svenska som
modersmål.
Jag säger att dom har blivit sämre alla. Och det som jag ser mest, det är dom
helsvenska, så att säga, har dåligt språk, som jag inte skulle vänta mig riktigt.
Alltså att en invandrare har svårt med syntaxen det väntar man sig, så att där
är man ju mera beredd att hjälpa till, tycker jag i alla fall. Och dom är ju i
allmänhet också beredda att jobba med det, för då är man ju medveten om att
man måste. Medan en som tycker att han har fullständigt språk och är en
svensk då, det är mycket svårare. För då blir det gärna då att, det är något
visst med den här allra senaste generationen så att dom har väldigt svårt att ta
kritik. Det har dom faktiskt.

Även nästa lärare påpekar att språknivån bland svenska studenter har blivit
sämre, men säger även att studenter som lärt sig svenska i vuxen ålder ”skriver minst lika bra som medelgoda svenska studenter”.
Medan då den här gruppen som kommer från forna Jugoslavien till exempel
som inte ens hade svenska, som har fått lära sig det i vuxen ålder och skriver
minst lika bra som medelgoda svenska studenter. Då tycker jag inte vi kan
ställa högre krav på dem. Man kan skriva en hygglig svenska. När dom här
svenska studenterna som har kommit in helt vanligt, det finns studenter där
som inte kan skriva. Och det kan jag tycka är något som är negativt för det
har jag sett dom här åren, hur ändå grundnivån har sjunkit på det skrivna
språket.

En lärare är i motsats till ovanstående utsaga bestämd över att det är studenter med utrikes födda föräldrar har problem med språket.
Och det är ett faktum att studenterna med utländskt påbrå har ett mycket,
mycket sämre språk. Och det får stort genomslag.

Samma lärare har på eget initiativ tagit fram statistik över studenter som
antagits genom alternativt urval och tror att deras studieresultat påverkats av
deras bristande språkkunskaper.
Det finns betygsstatistik gjord med alternativ antagning och det finns statistik
på hur det har gått för dom studenterna. Den statistiken är inte särskilt rolig,
och det tror jag är relaterat väldigt mycket till det här (språkkunskaper).

Jag uttryckte min förvåning över lärarens statistik då jag tidigare fått uppgift
om att det inte gjorts någon sammanställning av alternativt antagna studenters studieresultat. Som svar på min förvåning svarar läraren:
Det har väl inte presenterats någon, men man har tittat på resultaten. Jag
gjorde också någon sådan här spontan jämförelse på de studenter jag haft och
fått motsvarande bild. Och det går väldigt mycket sämre i betyg för studenter
med utländskt påbrå. Och det är ingen vetenskaplig statistik utan det är just
bara en bild. Men det tror jag är relaterat till språket.
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Lärarnas uppgift är, så som de själva säger, att forma studenternas språk i
paritet med de väletablerade och strukturerade former för juridiskt skriftspråk som råder och krävs för att de i framtiden ska kunna arbeta och kommunicera med andra jurister. Språkförmågan är betydelsefull inom juridiken
och det verkar lärarna vara ense om. Däremot har lärarna väldigt varierande
uppfattningar om språkförmågan hos studenter med utrikes födda föräldrar.
En del lärare säger att deras språkförmåga är lika bra som svenska studenters, medan andra anser att studenter med utländsk bakgrund har ett mycket
sämre språk.
Begreppet ”modersmål” är enligt Annick Sjögren (2005) ett förlegat uttryck för ungdomar som är flerspråkiga (s. 22). Begreppet modersmål problematiserades av Anastasia som är flerspråkig. När jag frågade vad hennes
modersmål är svarade hon att det inte är helt lätt att definiera. Hon hade tidigare i en arbetsansökan fått samma fråga. Anastasia ansåg inte hon kunde
svara på frågan, eftersom hon anser att svenska är hennes starkaste språk,
men hon talar ett annat språk med sina föräldrar. Under den tid hon inte bott
hemma har hon knappt använt det språk som enligt praxis definieras som
hennes modersmål och hon har dessutom svårt att skriva på det. Sjögren
(2005) tar även upp problemet med att många studenter, både de som har
svenska som modersmål och som andra språk, inte behärskar svenska på den
nivå som högskolestudier kräver. Sjögren påpekar att mycket har gått förlorat och tar upp exemplet med reformen på 1970-taltet: ”Skriv som du talar”
(s. 23). Syftet med den var att bekämpa krånglig svenska i officiella dokument. Men, påpekar Sjögren, skrivkonsten och talekonsten är inte samma
sak, muntliga och skriftliga uttrycksformer måste tränas parallellt.
En lärare påpekar faran med att ensidigt koppla ihop språkförmåga och
etnisk bakgrund. (”Så det är också fel att bunta ihop dom som något slags
problem”). Som framgått av texten har två av lärarna ”buntat ihop” studenter
med utländsk bakgrund som ”problem”. Jag kan inte avgöra om lärarnas
förhållningssätt har konsekvenser för studenter med utrikes födda föräldrar.
De flesta PM och samtliga salskrivningar skrivs anonymt. Men de två lärarna som uttrycker att studenternas bakgrund, modersmål och social klass, är
ett problem i språkinlärningen ger en onyanserad och i viss mån statisk bild
av sambandet mellan språkförmåga och bakgrund, medan lärarna som ger en
nyanserad bild även uttrycker ett mer flexibelt förhållningssätt och ser en
potential hos studenterna att utveckla sin förmåga att skriva svenska. Detta
ser jag som en skiljelinje mellan lärarnas sätt att förhålla sig till studenternas
förmåga att uttrycka sig skriftligt.
Det finns skillnader i betygsresultat mellan elever med inrikes födda och
utrikes födda föräldrar (Skolverket, 2005). Skolverkets rapport visar också
på betydelsefulla faktorer som samvarierar med studieresultat i skolan. Vistelsetiden i Sverige för elever med utländsk bakgrund har betydelse. Gruppen elever som invandrat efter ordinarie skolstart i Sverige har sämre resultat
än elever med utländsk bakgrund (två utrikes födda föräldrar) som invandrat
före skolstaren. En förklaring som bedöms som rimlig i rapporten är att ele156

ver som invandrat efter skolstarten inte har haft lika lång tid på sig att lära
sig svenska. Av betydelse för betygsresultatet är även föräldrarnas utbildningsnivå och anknytning till arbetsmarknaden. Men även boendesegregation och familjens integration i det svenska samhället har betydelse för huruvida gruppen elever med utländsk bakgrund lyckas uppnå målen i den
svenska skolan eller inte. Även i en rapport från SCB påvisas sambandet
mellan skolelevers boendesegregation och skolresultat (SCB, 2007). Det är
med andra ord inte modersmålet eller den etniska bakgrunden i sig som är
avgörande för skolprestationerna utan även föräldrarnas utbildning och anknytning till arbetsmarknaden, boendesegregation samt familjens integrering
i det svenska samhället.
Att lära sig skriva korrekt juridisk svenska förutsätter att studenterna behärskar grundläggande svensk grammatik. Språket ska präglas av en neutral
och opersonlig ton (Blückert, 2006). Den juridiska språkdiskursen utesluter
studenten som aktör i texten, men även övrigt mänskligt agerande avpersonifieras (a.a.). Att skriva som en jurist innebär med andra ord att inte integrera
självet, att lära sig en procedur som premierar ”separate knowing” (Belenky
et al., 1986), men även att studenterna blir ”tillskurna” (Freire, 1972) för att
passa in i sin blivande yrkesroll, dvs. kommunicera med andra jurister och
skriva trovärdigt.

Alternativt urval
Lärarna har, precis som studenterna, olika åsikter om alternativt urval. Argumenten emot alternativt urval är ett avståndstagande från principen att
grupptillhörigheten (utrikes födda föräldrar) har medfört en förmån. Argument för alternativt urval är otydligare, förutom en lärare som säger att utrikes födda diskrimineras i Sverige och att institutionen gjorde rätt som tilllämpade alternativt urval. En grupp lärare tar varken ställning för eller emot.
Några framhåller att det inom juristkåren behövs fler med annan etnisk bakgrund än svensk. Hur yrkeskåren ska bli mer etniskt heterogen uttrycks inte
direkt. Även om lärarnas argumentering har vissa likheter med studenternas
finns det vissa skillnader. En lärare har en uppfattning om hur han förmodar
att det känns att vara kvoterad. Reguljärt antagna studenter uttrycker inte
samma typ av antaganden. Första uttalandet är från en lärare som på principiell grund motsätter sig alternativt urval:
På principiell grund är jag tveksam till det alternativa försöket med kvotering.
Jag kan förstå syftet med det. Frågan är om man ska använda utbildningen
som i det här fallet till att försöka påverka samhället eller om det handlar om
att försöka påverka attityder tidigare i så fall. Jag har lite svårt att se att man
för att man tillhör en viss grupp ska få tillträde till utbildningen.

Denna lärare anser inte att högskolan ska vara en ”kraft för social förändring” (Prop. 2000/01:15, s. 18). Han anser inte att man ska använda utbild157

ning till att försöka påverka samhället. I stället handlar det enligt honom om
att försöka påverka attityder.
Ett annat sätt att uttala sig om kvotering fälls av en lärare som också är
tveksam till principen att kvotera. Han har en uppfattning om vad det innebär
att vara kvoterad, men anar även vad det kan innebära för den som är reguljärt antagen, men har utrikes födda föräldrar. Möjligtvis är hans principiella
motstånd mer tänjbart avseende kvotering av kvinnor pga. att de utgör hälften av befolkningen.
Nej, jag är tveksam till kvotering överhuvudtaget /.../ Och sen, alltså det är
inte så roligt att vara kvoterad. Även dom som då är invandrare, eller i annat
sammanhang kvinnor, som inte har blivit inkvoterade. Jag kan tänka mig att
det är mera så om man är invandrare, som kvinna är man ju ändå hälften av
befolkningen och har kommit in på sina höga betyg eller högskoleprovet, kan
också känna att man uppfattas som sämre än dom egentligen är, därför att
andra (invandrare) har blivit inkvoterade.

Bland de reguljärt antagna var det ingen med ”utländskt namn” som svarade
på min förfrågan om intervju och jag har alltså inte intervjuat någon som
tillhör den grupp som läraren nämner50. Nästa uttalande är från en lärare som
är positiv till alternativt urval och ökad mångfald. Hon tror att tillämpningen
av alternativt urval har fått en positiv spridningseffekt på ungdomar med
utrikes födda föräldrar genom att institutionen genom sitt agerande visat att
de välkomnar dem.
Jag tror att genom att vi vågade (tillämpa kvotering) så tror jag det är, jag vet
ju inte vem som är intagen på vilken kvot, men jag tror att skulle jag söka till
någon juristutbildning i Sverige och ha annan än traditionell svensk bakgrund, så kanske jag faktiskt skulle välja Uppsala för att jag skulle känna mig
välkommen. För att det känns som att nu när jag tittar ut över min grupp så
känns det ju som den här ser ut jättemycket annorlunda än vad den gjorde för
flera år sedan.

Nästa citat är en kommentar på Rebeckas uttalande om att hon inte vill bli
vald till en post för att hon är kvinna. Denna lärare instämmer och tycker
alternativt urval var en nödlösning:
Jag ser att det är någon som säger här ”jag skulle inte vilja bli kvoterad som
kvinna” och det kan jag förstå, det skulle jag inte vilja själv heller. Så det är
ju en nödlösning, jag tycker inte det är någon riktigt bra lösning.

I nästa uttalande utgår läraren ifrån att invandrare som grupp blir diskriminerad och hänvisar till den pågående rättsprocessen angående institutionens
tillämpning av alternativt urval.

50

Däremot finns en likadan uppfattning i kapitel 6 från en lundastudent med utrikes födda
föräldrar.
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Dom jurister på jobbet (juridiska institutionen) som jobbar med dom här frågorna säger ju att med en annan argumentation (än vad JK använde sig av i
rättegångarna) så kan det inte bli något annat än rätt. För det finns ingen annan grupp som blir diskriminerad, det finns liksom inget annat och ställa
emot.

Nedan ett uttalande från en lärare som inte tar ställning för eller emot alternativt urval men som anser att det behövs någon typ av åtgärd för att ”bredda
juristkåren”.
Jag har inga bestämda åsikter om det (alternativt urval) annat än att jag tycker
att det är nog riktigt att man försöker bredda juristkåren, urvalet till juristkåren. Särskilt ser man sen i förlängningen på domarkåren alltså. Det är en så
otroligt homogen grupp. Stöpta i samma form allihopa. Jag tror inte man kan
vänta på någon bästa av världar, utan man får göra någonting på rätt sätt.

Ett annat exempel på ett neutralt uttalande är nedanstående:
Den alternativa antagningen, den vet jag väldigt lite om. Det är svårt för mig
att säga någonting därför att jag var inte här då.

Att den etniska mångfalden bland jurister behöver öka finns det fler som
anser.
Nej men jag tycker i alla fall att man ska på något sätt se till att det blir fler
invandrare i rättssystemet./.../ På den termin jag undervisar nu hade man inte
alternativt urval. Ja det är klart jag hade en kille med turkiskt ursprung. Inga
fler, alla är helsvenskar.

Läraren anser inte att alternativt urval var en bra metod för att öka den etniska mångfalden och framhåller att det inte var bra att ärendet ”gick till domstol”. Istället anser hon att intervjuer borde utnyttjas som urvalsinstrument
för att öka mångfalden.
Men det finns även lärare som anser att den etniska mångfalden har ökat
och säger att ”dom duktiga invandrarungdomar som vi har dom kommer in
ändå, och det kommer fler och fler” och ”jag tror ändå att det kommer att
vara en god representation (av invandrarungdomar) för så pass mycket har
det ju ökat under den tid som jag har varit här”. Av lärarnas utsagor framgår
att det både finns de som är ”tveksamma” till kvotering, neutrala och positiva. Ett flertal, men inte alla, framhåller att det ”behövs fler invandrare i rättssystemet”. Men hur man ska öka den etniska mångfalden råder det delade
meningar om. En lärare tror att mångfalden kommer att öka på sikt utan särskilda åtgärder, medan andra gör bedömningen att så inte kommer att ske
utan någon typ av riktade åtgärder.
En lärare säger att ”det inte är roligt att vara kvoterad” och att ”känslan”
sprider sig till reguljärt antagna studenter med utrikes födda föräldrar genom
att de ”kan känna att man uppfattas som sämre än dom egentligen är”. Enligt
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läraren har betyg från gymnasiet eller resultat från högskoleprovet betydelse
för hur en student ”känner att man uppfattas”. Läraren drar inga paralleller
till den grupp studenter som antagits via fristående kurser i juridik (se kapitel
5 och 6). Rolf som antagits via de fristående kurserna, säger att han egentligen också är kvoterad eftersom hans betyg inte var tillräckligt höga för att bli
antagen direkt till programmet. Från och med termin 2 finns således på programmet både studenter som antagits direkt till programmet (via de olika
urvalsgrunderna) och studenter som antagits via fristående kurser (på sämre
formella meriter än vad som krävs för att bli antagen direkt till programmet).
Om lärarens resonemang (”att man uppfattas som sämre än dom egentligen
är”) enbart skulle vara en konsekvens av att studenterna antagits på sämre
formella meriter skulle motsvarande förhållningssätt även omfatta de studenter som antagits via fristående kurser. Min förmodan är att ”uppfattas som
sämre” egentligen inte baseras på sämre formella meriter utan att kvoteringen i sig förknippas med ”sämre”. Studenterna som antogs genom alternativt
urval blev antagna direkt till programmet (termin 1) och hade sämre formella
meriter än de reguljärt antagna som antogs till programmet (termin 1). De
som antogs till termin 2 på programmet via fristående kurser hade också
sämre formella meriter än dem som antogs direkt till termin 1 på reguljära
urvalsgrunder.
”Att det inte är roligt att vara kvoterad” eller ”att inte vilja bli kvoterad
som kvinna” är också påståenden som bör kommenteras. Med hänvisning till
mina intervjuer och Jordanssons (1999) undersökning vill jag hävda att påståendena inte är allmängiltiga. För Amandas del stämmer uttalandet ”att det
inte är roligt att vara kvoterad”, hon skäms, hon anser inte att metoden kan
rättfärdigas. Övriga alternativt antagna säger inget som kan tolkas som att
det på längre sikt inte är roligt att vara kvoterad. ”Att det inte är roligt” är
snarare omgivningens definiering eller värdering av kvoteringens konsekvenser än hur de som är kvoterade uttrycker sig. Jordanssons (1999) undersökning tyder inte heller på att de kvinnor som blivit tillsatta på en professur
med stöd av positiv särbehandling (s.k. Thamprofessur) anser sig tillhöra ett
B-lag, alltså vara sämre än andra professorer eller anse att det inte är ”roligt”.
Juristkåren och urvalet till domarkåren behöver breddas med någon typ av
åtgärd pga. att alla domare är stöpta i samma form, säger en av lärarna. Det
finns med andra ord hos läraren, precis som hos ett flertal studenter, en uttalad uppfattning om att juristkåren är etniskt homogen och behöver breddas.
Hur man ska gå till väga för att öka mångfalden har läraren emellertid inte
någon bestämd uppfattning om. Han uttrycker dock en viss skepsis till att
mångfalden kommer att öka utan särskilda åtgärder. Som jag tidigare nämnt
stämde två studenter Uppsala universitet pga. av att juridiska institutionen
tillämpat positiv särbehandling (alternativt urval). I den rättsprocess och de
tingsrättsförhandlingar som därpå följde framförde Justitiekanslern (JK),
som förde universitetets talan, frågan om det är ”berättigat att öka den etniska mångfalden i juristkåren genom positiv särbehandling?” (Uppsala tings160

rätt, T 2171-04, s. 18). JK:s argument för att tillämpa positiv särbehandling
och därmed på sikt öka den etniska mångfalden i juristkåren var att invånarnas förtroende för rättsväsendet i varje samhälle är av stor betydelse. Sverige
har en stor andel invånare med utländsk bakgrund och deras förtroende för
rättsväsendet är lägre än bland inrikesfödda (a.a.). Därför var det enligt JK
befogat att skynda på utvecklingen genom att anta fler studenter med utländsk bakgrund till juristprogrammet (a.a.). Som ett exempel på betydelsen
av förtroende för myndighetsutövande kan nämnas de upplopp med etniska
förtecken som utbröt i USA på 60-talet. Upploppen orsakades av ”rasproblematiken” (Roth, 2004, s. 106) dvs. ekonomisk frustration och långsamt
integrationsarbete på bland annat arbetsmarknaden och boendesektorn. En
anledning till att upploppen blev så våldsamma var att majoriteten av poliserna var vita. Efter att poliskåren blivit mer integrerad ”through strong affirmative action” ökade förtroendet för polisväsendet bland minoritetsbefolkningen (Roth, 2004). I Brottsförebyggande rådets rapport ”Diskriminering i rättsprocessen” (Brå, 2008) konstateras att rättsmyndigheterna i Sverige tillhör ”de myndigheter som har den lägsta andelen anställda med
utländsk bakgrund jämfört med andra statliga sektorer” (s. 89). I rapporten
görs en koppling mellan förtroendet för rättsväsendet, risken för diskriminering inom rättsprocessen för invånare med utländsk bakgrund och andel anställda inom rättsväsendet med utländsk bakgrund. En ökad mångfald skulle
enligt rapporten minska risken för en faktisk negativ särbehandling och upplevelsen av en sådan. Målsäganden, tilltalade och vittnen skulle känna större
trygghet och förtroende för rättsväsendet om den etniska mångfalden ökade
(a.a., s. 90).
Diskriminering, orättvisa och ökad etnisk mångfald är begrepp som förespråkarna av positiv särbehandling använder sig av. Genom att ”rätta till”
orättvisorna ökar jämlikheten och invånarnas delaktighet i samhället.
Diskriminering, segregering och bristfälliga socioekonomiska villkor för den
afroamerikanska befolkningen i USA var anledningen till att politiken började tillämpas. Motståndarna till positiv särbehandling hävdar bland annat att
genom att särskilja en grupp och ge dem särskilda förmåner blir konsekvensen av politiken en stigmatisering av en hel grupp (Thernstrom & Thernstrom, 1997, Roth, 2004). Samverkan mellan socioekonomiska villkor och
nedvärdering av en hel grupp har föranlett Nancy Fraser (2003) att problematisera dilemmat mellan identitetspolitik, erkännande och fördelningspolitik. Identitetspolitiken eller erkännandet strävar efter ”ett positivt erkännande
åt en nedvärderad grupps specifika drag” (s. 191). Detta ”specifika särdrag”
blir i ett fördelningspolitiskt sammanhang en ”nackdel”. Det är denna skärningspunkt som enligt Fraser utgör ”dilemmat”. Tillspetsat ska särdragen
både framhävas och försvinna. Exempelvis kvinnors sämre möjligheter att få
välbetalda arbeten medför att kvinnors kön i det sammanhanget utgör en
orättvisa som kräver en omfördelning (könet behöver ”försvinna”, räknas
bort). Men påpekar Fraser, könet är inte bara en politisk-ekonomisk differentiering utan även kulturell - värdemässig differentiering. Kulturell sexism är
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förenat med en nedvärdering och ringaktning av det som kodas som feminint
(s. 190). Exempel på den nedvärderingen är: sexuella övergrepp, våld i
hemmet, osv. Dvs. ”underkastelse under androcentriska normer enligt vilka
kvinnor framstår som mindre betydelsefulla eller avvikande och som verkar
till deras nackdel även då avsikten inte är att diskriminera; attitydmässig
diskriminering, utestängning från eller marginalisering i offentligheter och
beslutande organ” (s. 191) (könet behöver framhävas, erkännas). På samma
sätt hävdar Fraser att vissa minoritetsgrupper skiljs ut av både den politiska ekonomiska strukturen och samhällets kulturella - värdemässiga struktur.
Orättvisorna kan alltså spåras till både omfördelning och erkännande. Om
orättvisorna enbart var politiskt - ekonomiska skulle målet vara att ”slå ut”
gruppen, dvs. förbättra exempelvis deras arbetsvillkor och således uppnå
rättvisa. Men påpekar hon eftersom minoritetsproblematiken även har en
kulturell - värdemässig dimension är det även frågan om erkännande. Stereotypisering är exempel på en kulturell - värdemässig nedsättning som visar på
bristande erkännande.
Botemedlet för att åtgärda rådande orättvisor delar hon upp i affirmation
och transformation. Affirmativa botemedel står för åtgärder som försöker
”undanröja orättvisa resultat av sociala arrangemang utan att rubba den bakomliggande struktur som alstrar dem” (s. 196). Transformativa botemedel
innebär ”botemedel som försöker undanröja resultat genom en omvandling
av den bakomliggande strukturen” (s. 196). Positiv särbehandling klassificerar Fraser som ett affirmativt botemedel, dvs. metoden är enbart kosmetisk
och kommer inte åt de grundläggande orsakerna till orättvisorna. Fraser menar att affirmativ fördelning innebär positiv diskriminering och tillskriver
exempelvis en minoritetsgrupp som får förmånen ett högre värde än majoritetsbefolkningen. Positiv särbehandling kan få till följd att klassdifferentieringen främjas och stigmatiserar de sämre ställda. Hon menar att genom att
ge vissa grupper en förmån skapar det ett misskännande och stöd för differentiering mellan grupper. Transformativ fördelning, som hon förespråkar är
”någon form av antirasistisk demokratisk socialism” (s. 208). Hon vill alltså
verka mot den liberala välfärdsstaten och för socialism. Problemet, som Fraser, ser med den transformativa metoden är att den politiken ligger långt
ifrån de gruppernas (som kommer i åtnjutande av de förmåner som positiv
särbehandling erbjuder) intressen.
Frasers (2003) ”politik” löser inte de utsatta gruppernas akuta problem, de
som vill ha bättre socioekonomiska villkor och erkännande så fort som möjligt. Däremot finns det vissa beröringspunkter mellan Frasers och exempelvis Annickas resonemang om kvotering. Annicka framhåller att kvotering
egentligen är fel eftersom det är en positiv diskriminering (Annicka använder inte den termen) av en grupp. Men resonerar hon - idealet vore att det
inte behövdes (jfr med Frasers socialism). Så Annicka drar slutsatsen att
metoden är ”rätt” initialt, dvs. tills fördelningen av utbildningsplatser blivit
jämlik. Fraser ser inte vad jag kan utläsa att positiv särbehandling är en möjlig väg för att uppnå erkännande och fördelning på samhällsnivå utan hon
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vill se en grundlig omstrukturering av produktionsförhållandena för att på
sätt utplåna skillnader mellan grupper.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag närmat mig syftet med min empiriska undersökning.
Analysen har syftat till att synliggöra centrala moment i undervisningen avseende olika aspekter för att på så sätt kunna synliggöra processer och sammanhang där klass och etnicitet har betydelse. Aspekterna jag använt som
verktyg för min analys är: handlingsutrymme eller frihetsgrader, banking
education – connected teaching, exkludering – inkludering samt erkännande
– icke erkännande. Bilden som framträder är delvis spretig, dvs. lärarna har
olika förhållningssätt. Men vid en närmare granskning framträder även några
skarpa konturer dvs. likartade förhållningssätt.
Gemensamt och tydligt är att tankestrukturen, metoden som förmedlas på
programmet, att tänka som en jurist, utesluter självet. Lärarna förmedlar ett
färdigt koncept, studenternas uppgift är att lära sig följa tankestrukturen, bli
en jurist. Förmedling av tankestrukturen sker delvis via dialog i seminariet.
Så som dialogen beskrivs av en del lärare kan den liknas vid lotsning (Lundgren, 1981) eller manipulation (Freire, 1972). Studenterna blir ”tillskurna”
(a.a) efter en särskild mall, ”alla blir stöpta i samma form” (lärarcitat). Utbildningen ”gör” (lärarcitat) dem till jurister, det råder ingen tvekan om det.
Självet, de individer studenterna är och erfarenheter de har, får en del lämna
utanför Juridicums portar. Kunskapssynen genomsyras av vad Belenky et al.
(1986) kallar för ”separate knowing”. Undervisningen har drag av banking
education och i någon mån av connected teaching. Även om det inte är traditionell ”korvstoppning” och studenterna aktiveras, är målet att anpassa studenterna till juristrollen som den är och därmed bli anställningsbara, vilket
jag återkommer till i nästa kapitel. Lärarnas handlingsutrymme, så som Ellström (1996) definierar det är begränsat. Det mesta av uppgift, metod och
resultat är givet. Lärarens undervisningserfarenhet och ämneskunskap har
dock, enligt deras egna utsagor, betydelse för hur mycket av metod och resultat som är givet.
Språket är en skiljelinje för exkludering – inkludering både i PMskrivandet och i studenternas muntliga prestationer i seminariet. Ett exempel
är Ann Blückerts (2006) påpekan om svårigheterna för en person som inte är
van att skriva akademiskt att förstå lärarnas kommentarer till studenterna i
deras PM. Hennes påstående bekräftas av de studenter jag intervjuat. Ett
flertal studenter känner en förvirring angående lärarnas kommentarer. Trots
deras försök att anpassa sig till en juridisk skrivnorm känner de ”förvirring”
över vad som är ”rätt och fel”. Även hur man uttrycker sig i seminariet, har
betydelse för om man blir erkänd och inkluderad eller inte. Exempelvis Annnicka borde ha lämnat sitt muntliga språkbruk, utanför porten och iklätt sig
ett nytt, mer ”tillskuret” för juridiska ändamål, innan hon steg in i seminarierummet. Annicka som vid intervjun säger sig vara full av revanschlust och
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vill verkligen göra något bra: ”Jag vet så många personer som är förtryckta
och jag har en möjlighet ta mig fram och kanske i framtiden hjälpa dom”.
Hon säger att hennes mamma är en fattig bondflicka som knappt kan stava
till sitt namn. Annickas erfarenheter från en annan del av världen, med förtryck och fattigdom, utesluts från seminariet. Hon säger att man inte lyssnar
på henne på samma sätt för att ”hon inte kan svänga sig med fina ord” och
tala strukturerat. Hennes röst hörs inte på seminariet, medan studenter som
lärt sig tala ”någon slags vårdad juridisk svenska” har en starkare röst.
En etniskt mer heterogen studerandegrupp, som alternativt urval (vid antagningen 2003 respektive 2004) inneburit, har enligt flera lärare, tillfört
seminariediskussionerna en kvalitetsdimension. Fler perspektiv, värderingar
och en ”annan verklighet” har fått utrymme i diskussionerna och uppskattas
av lärarna. En orsak till varför inte alla lärares seminarier påverkats av en
mer heterogen studerandegrupp förklaras med att ämnets samhällsrelevans
har betydelse. En del ämnen inom grundnivån på programmet är mer engagerande och samhällsrelevanta än andra.
Att arbeta i basgrupper har för studenterna inneburit en högre grad av inkludering: fler röster hörs på seminariet, basgruppen inger trygghet på seminariet och avhoppen från programmet har minskat. Kunskapsutbytet som
sker i basgrupperna har medfört att ”alla kommer lite längre” (lärarcitat).
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Kapitel 9 En återblick och diskussion

Inspirationen till detta arbete fick jag av att läsa en insändare i Uppsala universitets personaltidning ”Universen” (3/03). I insändaren beklagar sig en
lärare på juridiska institutionen över beslutet att anta studenter på alternativt
urval, där ett av kriterierna är att man har utrikes födda föräldrar. Insändaren
väckte hos mig flera frågor och en nyfikenhet som ledde mig in på mitt avhandlingsämne. Möjligheten för högskolor och universitet att bestämma över
urvalsgrunden (alternativt urval) för högst 10 procent av platserna på en
utbildning som vänder sig till nybörjare gavs i propositionen ”Den öppna
högskolan” (2001/02:15). De framträdande budskapen i propositionen var att
högskolan ska vara öppen mot omvärlden och välkomna alla lika, rekryteringen ska breddas och studentgruppen ska i högre grad avspegla samhället
både etniskt och socialt. Ett av betänkandena inför propositionen var ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000: 47), som tillsammans med propositionen utgör
en fond i mitt arbete. I både utredningen och propositionen framhålls att
etnisk och social mångfald bland studenterna höjer kvaliteten på undervisningen genom att fler perspektiv, erfarenheter och uppfattningar bryts mot
varandra.
En av mina tidiga frågor i detta arbete var om och i så fall hur undervisningen berikas av studerandegruppens mångfald. Utgångspunkterna för denna avhandling är på så sätt påverkade av budskapen i utredningen och propositionen. Men avsikten var ej att mäta ”verkligheten” med den ”vision” som
beskrivs i de statliga dokumenten. Syftet med min empiriska undersökning
var att beskriva och förstå processer och sammanhang där etnicitet och klass
har betydelse i studiemiljön och undervisningen. Min övergripande frågeställning gällde högskolan som aktör för ökad jämlikhet och demokrati i
samhället. Men även hur denna roll yttrar sig i urval och rekrytering av studenter till högskolan samt i undervisningen.
Empirin till denna undersökning kommer från intervjuer med studenter
och lärare på juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Av totalt 60
studenter som antogs under åren 2003 och 2004 via alternativ urval har jag
intervjuat fem studenter och fem reguljärt antagna studenter. De nio lärare
jag intervjuat har i våra samtal fått förhålla sig till citat från intervjuerna med
studenterna. Mitt teoretiska ramverk är valt med utgångspunkt från mina
frågor och grundar sig på en feministisk-frigörande-demokratisk pedagogik
(connected teaching) som utmanar tidigare kunskap och syftar till ny,
gemensam kunskap. Pedagogiken har ett uttalat jämlikhetsperspektiv; alla
har en röst, alla har latent kunskap och ingen ska känna sig förtryckt (se ka165

pitel 2). Teorierna har gett mig verktyg för att dyrka upp den bild av undervisningen som jag fått i intervjuerna och en begreppsapparat som hjälper mig
förstå en akademisk studiemiljö ur aspekterna erkännande – icke erkännande, inkludering – exkludering, frihetsgrader och handlingsutrymme, banking
education och connected teaching. För att uppnå mitt syfte har jag sökt svar
på följande frågor:
• Har en annorlunda urvalsprocess påverkat studiemiljön och i så fall hur?
• Har mångfalden påverkat undervisningen (i första hand seminariediskussioner) och i så fall hur?
• Uppfattas studenternas etniska och sociala bakgrund som problem eller
tillgång?
Innan jag diskuterar mina frågeställningar diskuterar jag ett forskningsetiskt
dilemma och trovärdigheten i denna text.

Ett forskningsetiskt dilemma
Även om syftet med mina intervjuer var att få en bild av undervisningen och
jag anser att jag fått det, har jag under resans gång blivit mer medveten om
problem förknippade med metoden. Vid starten av avhandlingsarbetet var
min avsikt att arbeta deltagarorienterat. I det projekt som var min vetenskapliga ingång i detta arbete (se kapitel 1) var det gemensamma forskningsperspektivet deltagarorienterat, även kallat för participatorisk aktionsforskning
(PAR). På grund av svårigheter att få möjlighet ägna mig åt den typen av
forskningsinriktning fick mitt arbete inte den inriktningen. I efterhand har
det blivit tydligare för mig vad innebörden av att forska om istället för att
forska med har. Deltagarorienterad forskning handlar om att ”skapa användbara kunskaper hos deltagarna, kunskaper som bidrar till bättre förståelse av
de för tillfället rådande strukturerna och som ger en potential till förändring”
(Holmstrand, 2006, s. 137). Min studie medför till viss del att kunskaperna
är ”mina”. Ett deltagarorienterat forskningsperspektiv innebär att fler än
forskaren aktivt deltar i forskningsprocessen, en gemensam process där man
forskar med istället för om (Härnsten & Wingård, 2007). Det forskningsetiska dilemmat med intervju ligger enligt min uppfattning i att jag ensam ”ägt
och bearbetat” materialet samtidigt som det berör andra. Den subjekt - subjekt- ansats som jag eftersträvade i genomförandet av intervjuerna (Davies &
Esseveld, 1989) har inte fortgått i forskningsprocessen. Ansatsen har vridits
från subjekt – subjekt till subjekt – objekt. Mary Brydon Miller (2008) för en
forskningsetisk diskussion och påtalar följande:
False because when the interview is completed, the interpretation of the respondent’s words is now under the control of the researcher who may make
statements or reach conclusions at odds with the way in which the respondent
herself might have interpreted events. This potential for betrayal is inherent
in the interpretive process unless mechanisms are put in place to protect re-
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search participants and to offer them opportunities to challenge the researcher’s interpretations with their own analyses. (Brydon Miller, 2008, s. 9)

Den potential av ”svek” som Brydon Miller påtalar är med andra ord inbyggd i intervjun som metod. Som motvikt till ovanstående har jag haft som
ambition att vara tydlig och öppen i min analys (kapitel 5).

Trovärdighet
Ett sätt att skapa trovärdighet för ett vetenskapligt arbete är att vara tydlig
med sina utgångspunkter, sin världsbild, sina underliggande antaganden och
teoretiska perspektiv i starten av undersökningen (Merriam, 1994). En alltför
stark betoning av validiteten kan vara kontraproduktiv. Istället kan kunskapsanspråket, produkten dvs. min avhandling, tala för sig (Kvale, 1997).
Jag har närmat mig syftet med detta arbete genom att försöka förstå meningen i två världar: studenternas och lärarnas och sammanfogat dessa världar till
ett sammanhang. Tolkningarna och analyserna är begränsade till mitt perspektiv (kapitel 2), den lins genom vilken jag betraktat materialet. Min lins
är färgad av min världsbild, mina teoretiska utgångspunkter och de frågor
jag söker svar på. Jag har genom intervjuer tagit del av studenters och lärares
uppfattningar om deras verkligheter. Jag har angripit mitt syfte, betydelsen
av etnicitet och klass, ur ett jämlikhetsperspektiv genom att bland annat använda begreppet röst (Belenky et al. 1986) som både en röst i undervisningen och en egen röst, självet, i lärprocessen. Begreppet röst åskådliggör även
utrymmet för jämlikhet ur ett studentperspektiv. Studenternas egen röst i
relation till sanningen (lärarna som auktoritet) visar på deras egen eller bristen på (en kritisk) röst i deras kunskapsarbete. Att bejaka en egen röst i kunskapsarbetet medför att självet, studentens erfarenheter, perspektiv, värderingar ingår som en del i inlärningen.
Lärarnas ”utrymme” har jag analyserat genom frihetsgrader, möjligheterna till handlingsutrymme, men även i vilken mån de i sin undervisning ger
utrymme för studenterna ”att tänka högt” (Belenky et al., 1986), dvs. utnyttja
sin röst både verbalt och i sin lärprocess. Kärnan av betydelsen träder fram
genom att synliggöra i vilka processer och sammanhang utrymmet är begränsat och för vem. Betydelsen av klass och etnicitet har jag även vinklat
genom inkludering och exkludering, erkännande och icke erkännande i relation till vem och hur.
Ett annat sätt att närma sig betydelsen av framförallt annan etnisk bakgrund än svensk hade varit att analysera studenternas utsagor med avsikten
att undersöka förekomsten av diskriminering. All typ av diskriminering ska
naturligtvis stävjas i alla undervisningssammanhang, men att enbart fokusera
på diskriminering begränsar enligt min uppfattning i viss mån ett pedagogiskt perspektiv på betydelsen av etnisk bakgrund i ett undervisningssammanhang. Däremot har jag inte blundat för stereotypa förhållningssätt där jag
stött på sådana. Strukturell diskriminering, dvs. ”regler, rutiner och praxis
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som resulterar i att vissa individer och grupper av individer missgynnas under det att andra favoriseras” (de los Reyes, 2007, s. 5) uppfattar jag som en
beskrivning som passar in på stora delar av vårt samhälle. I vilka samhällsinstitutioner favoriseras eller missgynnas inte någon individ eller grupper av
individer? Enligt Erikson och Jonsson (1993) är ungdomsskolan bättre anpassad för medelklassbarn än arbetarbarn, till exempel. En alltför omfattande
definition kan medföra att diskrimineringsbegreppet tappar udden och ”allmänheten” respekten för forskning om ”allt” kategoriseras som diskriminering. Att leta efter diskriminering med en bred definition av begreppet innebär också att man hittar det i någon form. Jag har istället närmat mig ”problematiken” från ett annat perspektiv. I stället för att svara på frågan om
studenter med utländsk bakgrund blir diskriminerade har jag valt ett mer
pedagogiskt inriktat perspektiv genom att undersöka betydelsen av etnisk
bakgrund i ett undervisningssammanhang, som enligt min mening är mindre
förutsägbart.
Det faktum att jag själv har utländsk bakgrund kan ha påverkat studenternas och lärarnas svar. Varken mitt namn eller mitt utseende ”avslöjar” mig,
men att jag inte är infödd svensk, utan finlandssvensk, hörs när jag talar. Att
som kvinna med utländsk bakgrund ställa frågor om etnisk bakgrund kan
medföra ett annat förhållningssätt än om en infödd svensk gjort det. Jag har
svårt att säga hur eller ens om det påverkat. Men det kanske inte ska uppfattas som orimligt att mitt eget ursprung inte är helt betydelselöst.

Har urvalsprocessen påverkat studiemiljön?
Tillämpningen av alternativt urval var ett sammanhang där studenternas
etnicitet varit påtaglig, eftersom ett av kriterierna för att bli antagen inom
den kvoten var att båda föräldrarna var utrikes födda. En given fråga att besvara var därför: har alternativt urval påverkat studiemiljön? Alternativt urval, i detta fall tillämpat som etnisk kvotering, kan enligt motståndare till
positiv särbehandling förstärka stigmatisering och rasism (Thernstrom &
Thernstrom, 1997). Av de intervjuer jag gjort framgår att alternativt urval
inte haft långvariga negativa konsekvenser för de studenter som antagits
inom kvoten och metoden anses berättigad. En student som antagits inom
kvoten och inte ansåg antagningen berättigad uttryckte att hon fortfarande
(vid intervjutillfället) skämdes för sättet hon antagits på. För henne har alternativt urval haft en längre negativ inverkan på studiemiljön än för övriga.
Övriga fyra studenter som antagits inom kvoten anser metoden berättigad
och motiverar sina ställningstaganden. Tre av studenterna framför argument
som har stora likheter med dem som återfinns i ”Den öppna högskolan”
(2001/02:15); juristprogrammet ska bättre avspegla den etniska mångfalden
som finns i samhället, ett rättfärdigande baserat på ett representationskriterium. Den femte studenten ansåg antagningen berättigad på grund av att elever
med utrikes födda föräldrar blir diskriminerade i skolan. Hennes argument
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kan tolkas som en kompensation för den diskriminering hon ansåg att elever
med utrikes födda föräldrar blir utsatta för. Ett annat argument som samma
student framför är det symbolvärde som ligger i att ”bjuda in invandrare” till
rättsväsendet. Enligt henne utgör rättsväsendet en grundpelare i det svenska
samhället: ”Det här är Sverige. Så här fungerar det i Sverige” och att då som
invandrare (hennes ordval) uppleva att ”dom behöver oss, dom vill ha oss”
är en inbjudan. Hon påpekar att alternativt urval har sänt ut signaler till ”invandrare” att samhället behöver dem och vill ha dem. Eller med andra ord:
de känner sig inte behövda annars. Hans Ingvar Roth (2004) har analyserat
debatten i USA om positiv särbehandling. I debatten återfinns både en typ av
representationskriterium och gottgörelse för tidigare oförrätter eller diskriminering. Däremot har jag inte i hans analys funnit riktigt samma typ av
förebyggande argument; dvs. genom positiv särbehandling signalerar samhället att ”invandrare” är behövda och delaktiga i ”Sverige”. Bland motståndarna förstärker positiv särbehandling (alltid) ”vi och dom” och är enbart
omvänd diskriminering; ingen är betjänt av metoden (Gür, 1998). Beroende
på ställningstagarens utgångspunkt kan positiv särbehandling antingen ses
som exkluderande eller inkluderande.
Bland de reguljärt antagna var en student positiv till alternativt urval.
Hans argument för positiv särbehandling kan också relateras till representationskriteriet dvs. det är bra om studerandegruppen på högskolan avspeglar
samhället socialt och etniskt. Han framhåller även att metoden ska användas
försiktigt och att även sökande med arbetarbakgrund borde ha en förmån vid
tillämpningen. Övriga reguljärt antagna studenter var mer eller mindre negativa. Studenterna som argumenterade emot utgår ifrån ett individcentrerat
perspektiv där enbart den individuella prestationen ska bedömas. Förhållningssättet kan kategoriseras som ett meritokratiskt liberalt perspektiv. Bland
lärarna fanns positiva, negativa och neutrala till antagningen. Motståndarna
framhöll att det var fel att studentens etniska ursprung har medfört en förmån
i form av en utbildningsplats på juristprogrammet. En av lärarna som var
uttalat positiv till antagningen framför likartade tankegångar som tidigare
citerad student, nämligen att juridiska institutionen med antagningen tydligt
har visat att den välkomnar studenter med annan bakgrund än traditionellt
svensk. De flesta lärarna påpekar att de inte känner till vilka som kommit in
på kvoten. En lärares sätt att förklara den negativa konsekvensen av alternativt urval var att framhålla att även studenter med utländsk bakgrund som
inte kvoterats drabbats negativt av antagningen, eftersom alla studenter med
utländsk bakgrund kan ”misstänkas” vara kvoterade. En kvoterad student
uppfattas enligt läraren som ”sämre”, därför att hon eller han kommit in på
sämre formella meriter. Men eftersom det är osäkert vilka som är kvoterade
finns enligt läraren en risk för att alla studenter med utländsk bakgrund ses
som ”sämre”. Ett sådant förhållningssätt är naturligtvis olyckligt eftersom
det lätt leder till en fördomsfull inställning som sätter likhetstecken mellan
sämre och utländsk bakgrund, samt att det är formella meriter som är avgörande för studentens status. Motsvarande resonemang förs inte om de studen169

ter som antagits till programmet via fristående kurser trots att även de antagits till programmet på sämre formella meriter än dem som antagits direkt
till programmet (se kapitel 6). Det är med andra ord inte sämre formella meriter i sig som ger anledning att uppfatta utländsk bakgrund som ”sämre”
utan snarare ett principiellt motstånd mot kvotering som kanaliseras till en
omtanke om hur icke kvoterade studenter med utländsk bakgrund drabbas.
Att studenterna som var antagna genom alternativt urval kände att de uppfattades som ”sämre” av omgivningen är inte orimligt. Efter att de hade klarat
sina första tentamina säger de att självförtroendet steg och de ansåg sig vara
berättigade sin utbildningsplats. Undantaget är studenten Amanda som fortfarande skäms trots att hon klarat sin tentamen, enligt mitt antagande för att
hon inte ansåg kvoteringen berättigad. Även om alla studenter känner av
konkurrensen på programmet och vill prestera bra, har de som kommit in på
alternativt urval mer att bevisa. De känner en press på sig att övertyga sig
själva och omgivningen om att de klarar av studierna.
Bland de alternativt antagna var inte alla öppna med hur de antagits till
programmet. Skälet till att inte tala om på vilka grunder de antagits var att de
hört sina reguljärt antagna kurskamrater uttala sig negativt om etnisk kvotering. En typ av särskiljande eller exkludering fanns i de alternativt antagna
studenternas studiemiljö genom att reguljärt antagna studenter på programmet varit tydliga med vad de ansåg om antagningen. En av studenterna säger
att hon inte ville ge reguljärt antagna en chans att avfärda henne. En annan
som var öppen med på vilka grunder hon antagits anser att hon genom att ha
blivit antagen via intervju visat hur motiverad hon är. Alternativt urval medförde initialt att studenterna ”tvingades” ta ställning till antagningen och
därför utarbetade olika strategier och motiveringar för att hantera omgivningens uttalade motstånd. Möjligtvis bidrog den massmediala uppmärksamheten och rättsprocessen till att antagningen diskuterades så intensivt på
programmet och åsikter för- och emot ventilerades.
Min undersökning visar att alternativt urval, använt som etnisk kvotering,
inledningsvis hade viss negativ påverkan på studenternas studiemiljö. Trots
det som de alternativt antagna studenterna beskriver som negativt är samtliga
odelat positiva till att de fått möjlighet att studera på juristprogrammet. Min
tolkning är att alternativt urval på längre sikt (1 – 2 år) inte haft negativ påverkan på studiemiljön för de studenter som antagits genom alternativt urval
och anser metoden berättigad.

Vilken bild av undervisningen ger studenterna?
De moment av undervisningen som jag tar upp är seminarier, basgruppsarbete och PM-skrivandet. Anledningen till att jag valt seminarier och basgruppsarbete är för att dessa undervisningsmoment utgör basen i undervisningen. PM-skrivandet syftar till att lära studenterna uttrycka sig juridiskt
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och utgör en del av examinationen. Dessa grundstenar i undervisningen syftar till att lära studenterna tänka och uttrycka sig som en jurist.

Seminarier och basgruppsarbete
Det mest framträdande gemensamma draget i studenternas beskrivning av
undervisningen är förväntningarna på läraren som en aktiv och tydlig auktoritet i seminariet. Vid de tillfällen en basgrupp agerat ordförande för seminariet (omnämns av studenterna som ordförandegrupper) och lett diskussionen
har undervisningen av studenterna närmast uppfattats som meningslös. Tiden
som är avsatt för seminarier ska användas effektivt; lärarens uppgift är att
ställa frågor och leda in diskussionen på huvudspåret. Om diskussionen
kommer in på ett sidospår, avviker från huvudspåret, anser studenterna att
läraren ska avbryta den. Det finns även önskemål om att läraren efter varje
avslutat fall, gör en tydlig sammanfattning av diskussionen. En bra lärare
skriver på tavlan samtidigt som hon eller han tydligt går igenom alla steg och
överväganden som gjorts för att komma fram till en lösning av fallet: ”Så att
man faktiskt får in det” (studentcitat). Studenternas förväntningar på undervisningen kan liknas vid Freires (1972) utfodringspedagogik eller banking
education: ”Läraren är inlärningsprocessens Subjekt, medan eleverna bara är
objekt” (a.a., s. 72). Även om undervisningen sker i form av frågor till studenterna är diskussionen disciplinerad av studenternas egna förväntningar.
Det uttalade motståndet mot att diskussionen avviker från huvudspåret antyder att alla studenter blir varse att avvikelser ej accepteras, en typ av självsanering av handlingsutrymmet för studenterna (Ellström, 1996). Toleransen
för sådant som av studenterna bedöms som icke relevant är låg. Studenternas
förväntningar och beskrivningar är sammanflätade i varandra. Av beskrivningarna framgår att det bland lärarna finns de som överlåter ledarskapet av
seminariet till studenterna och de som inte gör det. Men lärare som inte styr
seminariet, är aktiva och ingripande när diskussionen ”spårar ur” får kritik.
Studenternas förväntning är att läraren är auktoriteten som står för sanningen
(Belenky et al., 1986).
Bilden av basgruppsarbetet är mer mångfasetterad. De flesta är överens
om att diskussionerna i basgruppen är givande, det finns mer utrymme för
olika synpunkter i diskussionerna än i seminariet, även om det också finns
begränsningar i basgruppsarbetet. Förväntningarna på basgruppsmötena är
alltifrån relativt effektiva möten till ett forum för fördjupande diskussioner.
Önskemål om en fördjupande diskussion kan avvisas som icke relevant,
samtidigt som det finns utrymme för prestigelösa diskussioner där ”en tokig
idé kan lyftas fram, det kan bli något bra på slutet” (studentcitat). Socialt prat
är inte alltid godkänt. Eftersom dessa möten inte är lärarledda finns inte någon självskriven auktoritet. Men en del studenter tar på sig rollen att vara
drivande om de bedömer att det behövs, likväl som de lär sig ”säga ifrån”
om de anser det nödvändigt. I basgruppsarbetet finns grupper med jämbördi-
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ga relationer och hög tolerans, men även grupper där toleransen är lägre och
fokus är inriktat på att lösa uppgiften snabbt och effektivt.
De största skillnaderna mellan studenternas beskrivningar av undervisningen är upplevelsen av hinder för att delta i seminariediskussionerna. Fler
alternativt antagna upplever hinder för att delta i seminariet än reguljärt antagna. Bland de reguljärt antagna är det endast en student som säger att en
lärare gjorde henne osäker, hennes osäkerhet i kombination med att det fanns
andra i basgruppen som hellre yttrade sig medförde att hon intog en mer
tillbakadragen roll. Så som de alternativt antagna studenterna beskriver att de
upplever hindren, var de huvudsakligen relaterade till lärarens agerande.
Lärarens beteende hade betydelse för om hindren förstärktes eller övervanns.
En möjlig förklaring till denna skillnad mellan studenterna kan vara att de
alternativt antagna studenterna är yngre, har mindre arbetslivserfarenhet och
kortare erfarenhet av högskolestudier. Men konsekvensen av detta är, om det
är ett mönster, att alternativt antagna studenter i mindre mån deltar aktivt i
seminariet än övriga studenter. Vanliga orsaker till att studenter undviker att
delta i diskussioner är att de är rädda för att göra bort sig, känner att de inte
duger eller inte ger ett tillräckligt bra intryck (Lindén, Norström & Nyblom,
1998). Trygghet och otrygghet i gruppen framhålls som avgörande för dessa
studenters deltagande (a.a.). ”Mina” studenter känner sig i viss mån odugliga
eller otillräckliga och förpassade till tystnadens kultur (Freire, 1972). Tystnadens kultur beskrivs som en inre underkastelse, de förtryckta ser sig själva
såsom förtryckarna ser dem, nämligen odugliga. Även om jag inte vill beskriva lärarna som förtryckare, upplever en del studenter att deras prestationer är otillräckliga.

PM-skrivandet
Studenterna skolas in i den juridiska skrivnormen genom att skriva PM. På
sina PM får studenterna skriftliga kommentarer av den lärare som ”rättar”
och betygsätter. Studenterna har olika åsikter om huruvida lärarnas kommentarer utgör ett stöd för att utveckla deras skriftliga språk eller ej. Ett flertal
studenter framhåller att den återkoppling de fått på sina PM inte varit ett
värdefullt stöd för dem, medan tre reguljärt antagna studenter anser att
kommentarerna varit ett stöd för deras juridiska språkutveckling. Kritiken
som framförs är att lärarna ”rättar” olika vilket hos studenterna skapar en
osäkerhet om vad som är ”rätt och fel”. Utöver ordval är det formuleringen
av problemet som skapar bekymmer. Flera efterlyser en mall för hur man ska
skriva, medan andra upplever att det finns en form för hur man ska skriva,
vilket inger trygghet.
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Har mångfalden påverkat seminariediskussionen?
Studenter med utländsk bakgrund har tillfört seminariediskussionerna nya
värderingar, nya perspektiv och en annan ”verklighet”, en verklighet som
inte delas av alla, enligt lärare. Den etniskt mer heterogena studerandegruppen har med andra ord haft en kvalitetshöjande effekt. Två lärare med lång
erfarenhet säger att nya grupper (kvinnor, äldre med arbetslivserfarenhet, s.k.
25:4:or, studenter med utrikes födda föräldrar) som antagits till utbildningen
under den tid de undervisat påverkat och tillfört seminarierna nya dimensioner. När kvinnorna blev fler på programmet dröjde det innan de ”kände” att
de var i majoritet och påverkade stämningen och infallsvinklarna på diskussionerna.
En indikator på att det ändå finns en brytpunkt för vad som räknas som en
kvalitetshöjande tillgång och vad som är mer problematiskt är tre lärares
reaktioner på studenter som bär slöja. Tre lärare säger att kvinnor i slöja
neutraliserar dem som seminarieledare. Lärarna blir mer försiktiga och oroliga för att säga något ”tokigt”. Försiktigheten kan delvis förklaras av de så
kallade Mohammedkarikatyrerna och den efterföljande debatten, som var
relativt aktuell vid intervjutillfället (våren 2006). Två lärare hänvisade också
till Mohammedkarikatyrerna i sina svar. Men lärarnas svar visar samtidigt att
deras förhållningssätt till studenter i slöja avviker från hur de bemöter andra
studenter. Inställningen kan liknas vid ett vakuum eller icke erkännande som
har sin grund i samhällets värdemässiga - kulturella struktur (Fraser, 2003).
Studenter med slöja åtnjuter inte samma erkännande som andra studenter,
utan tillskrivs ”något” som medför att de inte i samma utsträckning möts
som fullständiga interaktionspartners som studenter utan slöja (a.a.).
Sammansättningen i studentgruppen avseende kön, ålder och etnicitet har
således haft betydelse för seminariediskussionerna. De lärare som säger sig
ha märkt av förändringen anser även att den haft en kvalitetshöjande effekt.
En relevant fråga i sammanhanget är naturligtvis varför inte alla lärare erfarit
någon förändring? En förklaring, som en lärare framför, är att de olika ämnesområdena inom programmet i olika mån lockar till diskussion. Frågor
som berör demokrati och religionsfrihet kan leda till mer samhällsrelaterade
diskussioner, medan avtalsrättsliga diskussioner blir mer ämnesmässiga.
Ämnet har säkert betydelse för om det finns utrymme för egna värderingar,
perspektiv och erfarenheter från studentens egen verklighet. Men som jag
tidigare påpekat, har lärarens förhållningssätt och beteende betydelse, enligt
studenter som upplever hinder för att delta i diskussionen.
Enligt en del lärare är det gruppdynamiken i seminariegruppen som är avgörande för stämningen och diskussionen. Påtagligt är ändå att den lärare
som tydligast deklarerar att det är lärarens uppgift att skapa god stämning, att
det är studenterna som bestämmer på vilken nivå seminariediskussionen
startar, att det är studenternas arbete att ”själva tänka” också uttalar en stor
entusiasm över en heterogen seminariegrupp och säger att den tillför seminariet ”två sidor av samma sak”. Denna lärare har enligt min analys av lärarnas
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ansats med sin undervisning flera beröringspunkter med ”connected teaching” (Belenky et al., 1986). Läraren är mån om att skapa en god stämning
för att förmå de tystlåtna att delta, läraren säger sig ”släppa tyglarna” dvs.
inte styra inledningsvis och får på så sätt ta del av olika erfarenheter och
perspektiv. Den andra ytterligheten är en lärare som säger sig ”leverera svaret” vid seminariet, är mån om att styra seminariet, kategoriserar studenter
med utländsk bakgrund som problem avseende deras språkförmåga och inte
heller uppfattar att en mer heterogen seminariegrupp förändrar diskussionen.
Lärarens pedagogiska ansats har vissa gemensamma drag med Freires (1972)
banking education. Läraren ser sin egen uppgift som subjektet i inlärningsprocessen och studenterna som objekt. Men ”verkligheten” i form av lärarnas utsagor är naturligtvis komplex och uppvisar olika varianter av förhållningssätt och är inte lika typiska som dessa två exempel. Även lärarna är till
stor del beroende av det sammanhang de är i och att se och förhålla sig till
detta kräver kunskap.

Språk, klass och etnicitet – problem eller tillgång?
Samtliga lärare framhåller att språkförmågan, att kunna uttrycka sig korrekt
både skriftligt och muntligt är viktigt för jurister. Men det som sticker ut,
som jag inte kan sammanfoga till en bild, utan snarare två, är lärarnas uppfattningar om språkförmågan hos studenter som inte har svenska som modersmål. Den ena kategorin lärare har en bestämd uppfattning om att språkförmågan har ett nära samband med studentens modersmål. Dessa lärare
påpekar att studenter som inte har svenska som modersmål, men även de
som kommer från arbetarklass, har problem med språket. Sambandet mellan
språkkunskaper och klass/etnicitet (modersmål) beskrivs i viss mån som
statiskt. Enligt en av dessa lärare har en student som inte kommer från en
studievan svensk miljö problem med att lära sig skriva korrekt och har även
svårt förstå lärarnas kommentarer, eftersom ingen i dess närhet kan hjälpa
till och förklara.
Den andra kategorin lärare ger en mer nyanserad bild som innebär att vissa studenter som ej har svenska som modersmål har problem och andra inte.
Några lärare inom den senare kategorin påpekar att även de som har svenska
som modersmål i viss mån har problem. Lärare med lite längre undervisningserfarenhet säger att studenternas språkförmåga överlag har blivit sämre
och söker förklaringen i en försämrad undervisning i svenska i ungdomsskolan. Mellan dessa två kategorier finns även en skiljelinje avseende studenternas möjlighet att förbättra sin språkförmåga. Synen på studenternas språkförmåga kan klassificeras som antingen statisk, dvs. vissa studenter har en
bristfällig språkförmåga, eller också är den utvecklingsbar. En lärare som,
enligt min klassificering, ser en potential hos studenterna säger att de flesta
lär sig skriva en god svenska på slutet av programmet. En annan lärare förväntar sig att studenter som inte har svenska som modersmål har svårigheter
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med språket, men att dessa studenter är beredda att arbeta med språket.
Samma lärare påpekar att det är mer problematiskt med studenter som har
svenska som modersmål men har svårare att bemöta och ta till sig kritik.
Det olustiga i att ensidigt sortera språkförmågan hos studenter med utländsk bakgrund som ”mycket, mycket sämre” (som dessutom motsägs av
andra lärare) är att inställningen lätt kan tolkas som fördomsfull. Att framhålla modersmålet som så betydelsefullt för språkinlärningen för individer
som är flerspråkiga och vuxit upp i flerspråkiga miljöer låter otidsenligt,
enligt min uppfattning. Att kategorisera studenter med utländsk bakgrund
som problem innebär en marginalisering som är ideologiskt förankrad i förklaringar som förknippar dessa studenter med språkliga brister (Essed,
2005).
De studenter som anstränger sig för att anpassa sig efter lärarnas och den
rekommenderade handbokens (Jensen, Rylander & Lindblom, 2001) riktlinjer men trots det får synpunkter på språket i sina PM upplever att lärarna har
olika kriterier för hur de rättar PM. Hos studenterna skapar lärarnas kommentarer förvirring om vad som är ”rätt och fel”. Enligt språkforskaren Ann
Blückert (2006) kan det vara svårt att förstå kommentarerna som lärarna ger
på juridiska institutionen för en individ som inte är van vid akademiskt skrivande. För de studenter som inte kan få hjälp med att förstå lärarnas kommentarer medför det en nackdel, som även en av lärarna påpekar. Låga förväntningar och en statisk syn på studenternas språkförmåga kan med andra
ord en student med utländsk bakgrund mötas av. Även studenter som har
svenska som modersmål kan ha vissa svårigheter med PM-skrivandet. En
student som jag intervjuat som inte kommer från en ”studievan miljö” säger
att lärarnas kommentarer inte är ett stöd för att förstå hur hon ska utveckla
sitt skrivande; hon får enbart reda på att hon gör fel.
Ett problem som en lärare påtalar är studenter med utländsk bakgrund
som har en god förmåga att analysera juridiska problem, men som inte kan
uttrycka sig klanderfritt. Konsekvensen av det är vad jag förstår att dessa
studenter klarar studierna men får inte de högsta betygen: ”då får man lägre
poäng och betyg trots att man kanske förstår och tänker rätt” (lärarcitat).
Språkförmågan under utbildningen kan på så sätt ha betydelse för studenternas fortsatta karriär. Även om en student under utbildningens gång lär sig det
språkliga hantverket kan hon eller han redan ha försuttit sina chanser att bli
notarie. Vid antagningen till notarietjänstgöring, dvs. den typ av utbildningstjänst som krävs för att bli domare, åklagare och kronofogde tillämpas ett
antagningssystem där de sammanlagda betygen under utbildningen är utslagsgivande. Om en student presterar språkligt sämre på sina PM kan det
eventuellt få konsekvensen att betygen inte är tillräckligt höga för att få en
notarietjänst. En lärare påpekar att han är ”elak” när han rättar PM; han läser
vad som står där, han tolkar inte, däremot tolkar han svaren på tentamen till
studenternas fördel. Förutsättningen för att lära sig en god juristsvenska kan
således vara avhängig studentens sociala ursprung och modersmål och kan
medföra ett hinder för en karriär som åklagare, domare eller kronofogde.
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Lägger man ihop de alternativt antagna studenternas upplevda hinder i
seminariet, med PM-skrivandet och en del lärares inställning till studenternas språkförmåga blir bilden än mer problematisk. Att inte ha en röst på
seminariet, inte förstå kommentarerna och därtill eventuellt möta en lärare
som har en färdig föreställning om studentens bristande språkförmåga är att
ogiltigförklara studentens röst. Studenternas sätt att uttrycka sig både skriftligt och muntligt är ett sammanhang där de antingen inkluderas eller exkluderas och där klass och etnicitet kan ha betydelse.

Att bli jurist
När jag sammanfogar lärar- och studentperspektivet framträder undervisningens kontur, dess form och lärarnas och studenternas förväntningar. Studenterna törstar efter att lära sig bli jurister och lärarnas uppgift är att göra
dem till jurister. Att ”göra” studenterna till jurister innebär att de ska behärska metoden, språket och skaffa sig goda baskunskaper samt förmågan att
tänka och fungera som jurister. Ett flertal lärare påtalar de ”måsten” som
krävs av studenterna för att passa in i och klara yrket och att kommunicera
med juristkåren. Enligt Freires (1972) terminologi blir de ”tillskurna” och
”utfodrade” för att anpassas till de krav juristkåren och arbetsmarknaden
ställer eller anställningsbara för att använda ett modernare uttryck. Ett flertal
lärare intygar att finessen med den PBL-inspirerade pedagogiken är att studenterna efter avslutad utbildning direkt kan ta sig an juridiska arbetsuppgifter eftersom de fått en god färdighet i problemlösning på utbildningen. Inom
mer renodlad PBL är lärarens uppgift bl.a. att verka i fältet mellan kunskapsområdet och den studerandes uppfattning, även om det är lätt som lärare att skymma innehållet genom att tränga på studenterna sitt sätt att se på
det (Eeg-Olofsson & Koch, 1993). Så som jag tolkar lärarnas utsagor
”skymmer” de i viss mån innehållet. Lärarna tänker huvudsakligen för istället för med studenterna. Dialogen i seminariet syftar till att genom frågor
”knuffa” studenterna dit läraren vill. Det färdiga tankemönstret är utstakat
och studenterna lotsas dit.
Ett flertal studenter intygar att första terminen var förvirrande. En student
tror att det ligger någon konspiratorisk tanke bakom den inledande terminen
på programmet: ”Man ska vara lite yr/…/ Man vill sortera ut dem som inte
klarar av det från början och då pressar man väl från början lite”. Studenterna erhåller alltså ett helt nytt perspektiv, ett nytt sätt att tänka. Deras sätt att
tänka påverkas, utmanas och förändras. Yrseln kan även förklaras med att
tidigare kunskaper, tänkesätt och erfarenheter inte räknas; Annickas sätt att
tala är ”fel”, Anastasia vill uttrycka en egen åsikt, Rebeckas nyfikenhet och
önskemål om fördjupning bemöts (av medstudenter) som icke relevant,
Rickards skrivna språk är inte juridiskt. Det studenterna vill och kan, men
som inte passar in i formen för hur man görs till jurist, blir i viss mening
betydelselöst. Självet (eller delar av det) ingår inte för alla, när studenterna
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blir jurister. Jag kommer osökt att tänka på pepparkaksbak i den process
studenterna genomgår när de görs till jurister. Degen kavlas ut och lämplig
form används för att fylla plåten med figurer som sedan ska gräddas. Skrapet
eller degen som blir över kastas bort, åtminstone om det är sista plåten.
Skrapet symboliserar delar av det studenterna är, självet, men som inte får
plats i formen när pepparkakorna gräddas.
Att andelen studenter med utländsk bakgrund ökar innebär att de som färdiga jurister i högre grad uppfyller vad som kan kallas för ett representationskriterium på ”annan etnisk bakgrund” än svensk. Enligt Brottsförebyggande rådet (2008) innebär det att förtroendet för rättsväsendet för den invandrade befolkningen ökar (vilket jag återkommer till längre fram i texten).
Men mitt arbete tyder på att detta inte innebär att de ”nya” juristerna automatiskt förändrar och tillför rättssystemet nya perspektiv. För att en ”klassresa”
eller ursprung i ett annat land ska tillföra juridiken nya perspektiv bör självet, den studenten är, få följa med på den resa som en utbildning innebär,
inte utelämnas (Menkel-Meadow, 1996). I formeringen till jurist blir klass
och etnicitet osynliggjord, samtidigt som bakgrunden kan utgöra ett hinder.
Jag kan bara tolka mitt material så att ambitionen är att alla stöps i samma
form. Men formen passar vissa bättre. De processer och sammanhang som
tydligast framträder i min undersökning där klass och etnicitet kan ha betydelse är seminariet och inlärningen av juristsvenska, dvs. där studenterna
uttrycker sig verbalt eller skriftligt.
Utbildningen kan sägas uppfylla de mål på anställningsbarhet som Bolognaprocessen fastställt. Studenterna får den utbildning de vill ha, lärarna får
de färdiga studenter de förväntar sig och arbetsmarknaden får de jurister de
vill ha. Så, vad är problemet? En av lärarna jag intervjuat påpekar att studenterna idag är mindre ifrågasättande till lagar än tidigare och vill i högre utsträckning bli ”matade” och är i mindre utsträckning intresserade av att diskutera sådant de bedömer som icke relevant.
Frågor relaterade till Bolognaprocessen och farhågor om vad kraven på
studenternas anställningsbarhet för med sig har lett till frågeställningar om
vad universitetsutbildningens ansvar är gentemot studenterna och samhället
(Rider & Jörnesten, 2007). Som jag tidigare påpekat finns även en bredare
målsättning med Bolognaprocessen: ”prepare students for their future careers and for life as active citizens in democratic societies, and support their
personal development”. För mig är anställningsbar inte synonymt med ”att
verka för studenternas framtida karriär och för ett liv som aktiva medborgare
i demokratiska samhällen, och att stödja deras personliga utveckling”. Den
senare versionen ger utrymme för en betydligt bredare tolkning än anställningsbar (www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about, 2008-0630). I denna målsättning finns både inslag av att vara anställningsbar och att
ha en aktiv röst i ett demokratiskt samhälle, som även överensstämmer med
juridiska institutionens uppfattning om vad som karakteriserar juristprogrammets uppgifter:
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En demokrati och rättsstat kännetecknas av rättssäkerhet, öppen och kontrollerad maktutövning, fri åsiktsbildning och respekt för medborgarnas övriga
fri- och rättigheter. I en sådan stat måste finnas jurister med ett självständigt
och kritiskt förhållningssätt gentemot regelsystemet och ett historiskt, internationellt och rättsteoretiskt perspektiv. (Juridiska institutionen, Studiehandbok, 2008, s. 13 – 14)

En av målsättningarna med programmet är en typ av aktivt medborgarskap: I
en demokrati måste det finnas jurister som har ett självständigt och kritiskt
förhållningssätt gentemot regelsystemet. Innebörden av ett ”aktivt medborgarskap” tolkar jag således som något mer än att enbart utnyttja sin rösträtt
vid allmänna val, snarare som större delaktighet och intresse i samhällsfrågor. Samtliga alternativt antagna studenterna jag intervjuade visade en
vakenhet och ett intresse för samhällsaktuella frågor om diskriminering,
mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet och politiskt förtryck.
För att samhället ska kunna ta tillvara deras röst som aktiva medborgare bör
de även i sin utbildning uppmuntras och hindren att höja rösten måste försvinna. Att bli jurist är med andra ord (enligt studiehandboken) något mer än
att vara anställningsbar, dvs. behärska metoden, skaffa sig grundkunskaper
och kunna uttrycka sig skriftlig och verbalt på rätt sätt. Anställningsbar med
innebörden att arbetsgivaren har tolkningsföreträde kan i så fall i förlängningen medföra att högre utbildning utvecklas till yrkesskolor.
För att närma mig min övergripande frågeställning dvs. högskolans roll
som aktör för ökad jämlikhet och demokrati i samhället samt hur denna roll
yttrar sig i urval och rekrytering av studenter och i undervisningen, inleder
jag med att diskutera om alternativt urval är en typ av jippoverksamhet. (Uttrycket jippoverksamhet är lånat från den inledande insändaren. Läraren som
skrev insändaren jämförde juridiska institutionens tillämpning av alternativt
urval med en typ av jippoverksamhet).

Är alternativt urval en typ av jippoverksamhet?
Som jag tidigare påpekat dömdes Uppsala universitet för diskriminering på
grund av kvoteringen av studenter med utrikes födda föräldrar. Så som alternativt urval tillämpats av juridiska institutionen stred det mot lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286). I likabehandlingslagen (7 § andra stycket) finns dock ett undantag från principen om likabehandling: ”Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till
ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan” (min kursivering). Samtliga rättsinstanser
(Uppsala tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen) gör bedömningen att
tillämpningen av alternativt urval som etnisk kvotering inte var berättigad.
Eller med andra ord domstolarna fann inget ”särskilt intresse” som kunde
berättiga diskrimineringen. Utan någon juridisk kompetens kan jag naturligtvis inte polemisera om den juridiska tolkningen, men jag kan ändå konstate178

ra att det inte i någon av domarna görs en koppling mellan juristprogrammet
och avnämarna. Enligt propositionen ”Den öppna högskolan” skulle det alternativa urvalet kunna utnyttjas för en riktad antagning där det finns behov
(Prop. 2001/02:15, s. 23).
Brottsförebyggande rådet (2008) påpekar att rättsmyndigheten är den
myndighet i Sverige med lägst andel anställda med utländsk bakgrund51. Ett
av argumenten som JK framförde i domstolsförhandlingarna var att etnisk
kvotering var berättigad eftersom ”Mycket tyder på att tilliten till rättsväsendet i Sverige är betydligt mindre bland invandrarna än bland svenskarna”
(Uppsala tingsrätt, T 2171-04, s. 18). Av Brottsförebyggande rådets rapport
framgår att det inte enbart är bristande förtroende som är ett problem utan
även olika typer av diskriminering:
När det gäller exempel på direkt diskriminering, visar resultatet från såväl forskningsgenomgången som Brå:s egna undersökningar att det inom rättsväsendets alla led
finns arbetsrutiner och generaliserande föreställningar, eller stereotyper, om minoritetsgrupper som leder till att personer med utländsk bakgrund inte får samma behandling som personer med svensk bakgrund i en jämförbar situation (Brottsförebyggande
rådet, 2008, s. 8).

En av de konkreta åtgärder som föreslås för att motverka diskrimineringen är
aktiv rekrytering av personer med utländsk bakgrund till rättsväsendet. För
att det ska vara möjligt rekrytera personer med utländsk bakgrund krävs det
naturligtvis att det finns en rekryteringsbas. I det pressmeddelande som Uppsala universitet skickade ut i samband med att beslut tagits om att tillämpa
alternativ urval står det: ”Idag är det nio procent av nybörjarna på juristprogrammet som har båda föräldrarna utrikes födda. Den andelen bör bli högre
för att den sociala och kulturella spridningen inom rättsväsendet, t.ex. domar- och åklagarkåren, ska öka” (Uppsala universitet, 2003). Ett av målen
med alternativt urval var således att påverka andelen anställda med utländsk
bakgrund inom domar- och åklagarkåren, dvs. en riktad antagning där det
fanns behov (Prop. 2001/02:15, s. 23). Enligt Brottsförebryggande rådet
finns det som nämnts behov av att öka andelen domare och åklagare med
annan etnisk bakgrund än svensk.
En annan dimension av denna underrepresentation av anställda med utländsk bakgrund inom rättsväsendet är att se den som ett demokratiproblem.
Roth (2004) diskuterar positiv särbehandling och rättvisa utifrån offentlig
delaktighet och skriver följande:
Rättvisebegreppet (rättvisa utifrån offentlig delaktighet, min kommentar) innebär att
ämbeten och utbildningsplatser med ett stort offentligt intresse inte i huvudsak ska
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Av ordinarie domare inom domstolsverket hade 4 procent utländsk bakgrund år 2006, bland
åklagarna hade knappt 4 procent utländsk bakgrund. I domstolarna uppgick andelen utrikes
födda notarier till 6,1 procent och andelen notarier med en eller två utrikes födda föräldrar
uppgick till 3,8 procent. Bland åklagaraspiranterna hade 10 procent utländsk bakgrund (Prop.
2007/08:1).
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fördelas utifrån meritgrunder. Fördelningen av dessa förmåner måste också ske med
hänsyn till grupprepresentationskriteriet. Offentliga verksamheter och områden som
har en stark offentlig betydelse (och präglade av meritkrav vid antagning och rekrytering) kan inte kosta på sig att vara etniskt homogena om de ska mötas med ett förtroende från samhällets olika grupper (Roth, 2004, s., 209).

Roth påpekar att vid tillämpningen av denna rättviseprincip frångår man en
meritrangordning för att det ska vara möjligt att uppnå grupprepresentationskriteriet. Han refererar till Nathan Glazer (1998) som är en förespråkare av
ett meritokratiskt ideal, men ändå hävdar att meritokratin ej får dominera
helt i de sektorer av samhället som har en stor offentlig betydelse. Glazer
lyfter fram elituniversitet (i USA) och juristutbildningarna eftersom studenter därifrån utgör rekryteringsbasen för myndigheter och ämbeten. Det finns
med andra ord ett starkt demokratiskt värde i att olika etniska grupper finns
representerade inom den offentliga sfären. Glazer påpekar att det krävs avvägningar för att inte exkludera en grupp och på så sätt underminera demokratin, men inte heller göra för mycket avkall på meritokratiska ideal, en
balansgång mellan meritokrati och demokrati. När juridiska institutionen
utnyttjade alternativa urvalsgrunder i syfte att öka andelen jurister med annan etnisk bakgrund än svensk gjordes avsteg från en strikt meritokratisk
rangordning för att tillmötesgå grupprepresentationskriteriet. Ur ett demokratiskt perspektiv anser jag Glazers synpunkter vara betydelsefulla att ta
ställning till. Men tydligt är att den typen av demokratiska frågeställningar
inte är av ”särskilt intresse” i juridisk mening.
Uppsala universitet tog på sig en aktiv roll för att verka som ”en kraft för
social förändring” (Prop. 2001/02:15, s. 18) och som en aktiv aktör för ökad
jämlikhet och demokrati i paritet med budskapen i propositionen men blev
dömda för diskriminering. Urvalet (utrikes födda föräldrar) kan även sägas
ha bidragit till att ge en missgynnad grupp (som grupp betraktad) ett ”aktivt
medborgarskap i ett demokratiskt samhälle” (se tidigare målsättning med
Bolognaprocessen). Att avfärda alternativt urval som en jippoverksamhet är
enligt min mening inte seriöst. Men är alternativt urval en möjlig väg för att
påverka snedrekryteringen och till högskolan?

Är alternativt urval en möjlig väg för att påverka
snedrekryteringen?
I tidigare nämnda pressmeddelande som Uppsala universitetet skickade ut i
samband med att beslut tagits om att tillämpa alternativt urval vid antagning
till juristprogrammet står det: ”Tack vare nya regler i högskoleförordningen,
är det möjligt att anpassa antagningsreglerna för att öka den sociala och etniska mångfalden i utbildningarna” (Uppsala universitet, 2003). Även i ett
brev adresserat till fakultetsnämnderna angående alternativt urval och dess
möjligheter framhålls att det nu finns ”en öppning för lokala beslut om ur180

valsregler” samt att ”Regeringens uttalade syfte med att aktualisera denna
frihetsgrad för universitet och högskolor var att ge tillfälle till en breddad
rekrytering” (Uppsala universitet, UFV 2002/1931 C3). Tolkningen av förändringarna i högskoleförordningen var alltså att en flexiblare antagning som
tillät lokala beslut om urvalsregler som i sin tur syftade till att bredda rekryteringen var möjlig. Även Högskoleverkets tolkning av propositionen
(2001/02:15) var att ”regeringen under vissa förutsättningar kunde tänka sig
olika former av kvotering i urvalet till högskolan” (HSV, 2007a, s. 1). Däremot, konstaterar Högskoleverket, har regeringen i propositionen ”Ny värld
– ny högskola” (Prop. 2004/05:162) ändrat uppfattning avseende kvotering:
”Där är budskapet att kvotering inte är tillåten och budskapet är mycket tydligt” (HSV, 2007a, s. 1). Thomas Östros som var utbildningsminister när
regeringen överlämnade propositionen ”Den öppna högskolan” (Prop.
2001/02) till riksdagen sade år 2004 angående kvotering:
Jag är bestämt emot etnisk kvotering. Det har inget stöd hos befolkningen.
Antagningar måste göras efter erfarenhet och kunskap. Det finns bättre vägar
för att öka mångfalden, säger Thomas Östros. (DN 2004-09-23)

Jag vet inte vilket stöd Thomas Östros har för sitt påstående. Men en stark
röst i ”mediabruset” var utan tvekan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
(se kapitel 1) och där hade etnisk kvotering definitivt inget stöd. Däremot
fanns det ett visst stöd inom lärarkåren på juridiska institutionen och bland
de kvinnor som antagits inom kvoten.
Även Karlstads och Örebro universitets försök att tillämpa alternativt urval som könskvotering misslyckades som jag tidigare påpekat (se kapitel 1).
Lärosätenas möjlighet att aktivt påverka den etniska, sociala eller könsmässiga sammansättningen på studerandegruppen är därmed i det närmaste obefintlig. Hösten 2008 har en stämning gjorts även mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för könsdiskriminering. SLU har använt positiv särbehandling
vid lika meriter och antagit män för att få en jämnare könsfördelning på veterinärutbildningen (www.centrumforrattvisa.se, 2008-09-25). Vad som återstår för universitet och högskolor är alltså att verka för breddad rekrytering
på något annat sätt, vilket jag återkommer till.
Från och med höstterminen 2008 omfattar möjligheten att tillämpa alternativt urval en tredjedel av platserna (HF, 7 kap. 13 §). Lärosätena får därmed enligt regeringen ökade möjligheter att ge sina utbildningar lokala profiler (Prop. 2006/07:107). Alternativt urval kan användas till att locka sökande med vissa kunskaper och erfarenheter samt anpassa urvalsgrunderna
till olika utbildningars behov och förutsättningar (a.a.). Olika grupper gynnas
av olika urvalsgrunder, vilket i sin tur medför att studerandegrupperna blir
heterogena avseende ålder och yrkesbakgrund (a.a.). Regeringen framhåller
vikten av att äldre personer med yrkeserfarenhet kan studera på högskolenivå, ”inte minst eftersom en heterogen studentgrupp kan vara positivt” (Prop.
2006/07:107, s. 7). Social eller etnisk mångfald nämns inte för att öka stude181

randegruppernas heterogenitet. Etnicitet omnämns enbart i samband med att
förtydliga att kvotering inte är tillåtet:
Däremot medger inte de lokala urvalsgrunderna kvotering i någon form, dvs.
platserna på en högskoleutbildning får inte reserveras för sökande från en viss
grupp eller med en viss bakgrund. Att exempelvis använda etnisk tillhörighet
eller andra liknande omständigheter som urvalsgrund är således inte möjligt.
(Prop. 2006/07:107, s. 20).

De tre urvalsgrunderna för att bli antagen till högskolan är alltså betyg, högskoleprov och alternativt urval. Dessa urvalsgrunder kan i princip omfatta en
tredjedel var av platserna. Alternativa urvalsgrunder består av: 1) andra särskilda prov än högskoleprovet, 2) kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan
erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och 3) andra
för utbildningen sakliga omständigheter (7 kap. 23 § HF). (SFS 2006:1053).
Christina Cliffordson (Eliasson, 2007) påpekar i en intervju att betyg som
urvalsgrund gynnar kvinnor från socialgrupp 1, medan högskoleprovet som
urvalsgrund gynnar pojkar från socialgrupp 1. Utöver högre poäng för män
visar en närmare granskning av resultaten från högskoleproven att bland
provtagarna har den grupp som har föräldrar födda i Sverige och som själva
är födda i Sverige i genomsnitt de högsta poängen (Reuterberg & Hansen,
2001). Erikson och Jonsson (1993) men även senare forskning (Tallberg
Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002) visar att medelklassbarnen
med välutbildade föräldrar presterar bättre i skolan. Prestationen i skolan för
elever med utländsk bakgrund är också avhängig föräldrarnas utbildningsbakgrund, men därutöver även föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning, samt
familjens integration och boendesegregation (Skolverket, 2005, SCB, 2008).
De socialt gynnade med välutbildade föräldrar har därmed fortsättningsvis
förtur till de mest attraktiva utbildningarna om inte alternativt urval lyckas
bryta mönstret. Men den tredje urvalsgrunden, alternativt urval, som alltså är
en frivillig möjlighet, har hitintills utnyttjats i blygsam omfattning.
I en rapport från Högskoleverket avseende högskolornas utnyttjande av
alternativt urval vid antagning spekulerar man i orsakerna till att så få högskolor tillämpat möjligheten (HSV, 2006b). Möjliga anledningar som anges
är att alternativt urval ofta är kopplat till ökade kostnader för lärosätena i tid
och pengar samt ”den oklarhet som finns om vad som är tillåtet och inte
tillåtet inom ramen för det alternativa urvalet” (s. 14). Av Högskoleverkets
årsrapport (2007c) framgår att 18 lärosäten (av 3652) utnyttjat möjligheten att
anta studenter på alternativa urvalsgrunder. Av dessa 18 är det endast 12 som
redovisar hur många som antagits genom alternativt urval. Det redovisade
antalet var år 2006 400 studenter (det exakta antalet är alltså något högre).
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”Det finns 14 statliga universitet och 22 statliga högskolor i Sverige. Dessutom finns det tre
lärosäten med enskild huvudman som har rätt att ge forskarutbildning nämligen Chalmers
tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping”.
(www.hsv.se, 2008-10-20).
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Det totala antalet studenter som för första gången började studera på högskolenivå läsåret 2005/2006 var 82 700 (a.a.). Det redovisade antalet alternativt
antagna studenter utgjorde med andra ord inte ens 0,5 procent av antalet
nybörjare. Men högskolorna har som sagt från och med höstterminen 2008
möjlighet att utöka andelen till en tredjedel.
Vid Högskoleverket har det pågått en försöksverksamhet med att utveckla
områdesprov för sökande till teknik och vårdområden som ”en tredje väg” in
till högskolan (HSV, 2007d). ”Med tredje väg” menas att provet skulle kunna användas som ett urvalsinstrument vid sidan av betyg och högskoleprov,
vid alternativt urval, men även för att skilja sökande med likvärdiga meriter
(HSV, 2008b). Områdesproven tillämpat som alternativt urval kan ”rätt
skött” vara ett sätt att ”öppna upp högskolan för andra än dem som utmärker
sig genom betyg eller på högskoleprov” enligt projektledarna (HSV, 2007d,
s. 6). Planerna var att under år 2009 tillämpa områdesproven som en försöksverksamhet i begränsad skala (a.a.). Arbetet med områdesprov mot teknikområdet lades emellertid ner på grund av att de tekniska utbildningarna
inte hade någon större urvalsproblematik, utan snarare hade svårt fylla platserna (HSV, 2008a). Utvärdering av områdesproven mot vård visade att de
”gynnade” män och ”missgynnade” dem som inte hade svenska som modersmål (HSV, 2007d). En vidareutveckling av proven ansågs därför nödvändig (a.a.). Utvecklingssvårigheter och kostnader för att utveckla och driva områdesproven blev betydligt högre än beräknat, varför projektet med
områdesprov har lagts ner (HSV, 2008b). Högskoleverkets arbete med att
utveckla områdesprov var ett regeringsuppdrag (www.hsv.se, 2008-11-19).
Av beslutet från Högskoleverket att avsluta projektet med områdesprov mot
vårdområdet framgår ”att man inte på lång sikt kan finansiera verksamheten
med områdesproven inom myndighetsanslaget vilket var budskapet från
departementet efter det inlämnade underlaget våren 2008” (HSV, 2008b).
Områdesprovet mot vård var tänkt att utöver att användas för att särskilja
sökande med likvärdiga meriter även skulle avse ett alternativt urval som var
fristående från högskoleprov och betyg, i kombination med intervju (a.a.).
Om högskoleprovet blir datoriserat i framtiden kommer man eventuellt att
lägga till ett eller fler kortare områdesprov som ett komplement, inte som en
del av högskoleprovet (a.a.). Den granskning som gjorts av alternativa prov
vid antagning till läkarprogrammet visar att de varken gynnade social eller
etnisk mångfald (Askling & Cliffordson, 2006, Cliffordson, 2006). Möjligtvis hade det planerade områdesprovet breddat antagningen. Tanken med
områdesprov var att de skulle vara nationella och minska kostnaderna för de
lärosäten som var intresserade av alternativa vägar in i högskolan.
Utöver antagningsregler som styr vilka som antas har universitet och högskolor blivit aktivare i sina rekryteringskampanjer. Lärosätena skall enligt
högskolelagen aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (SFS
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2001:1263). Av rekryteringsdelegationens53 slutrapport framgår dock bl.a. att
det behövs ekonomiska incitament, attitydförändringar och ledningens uttalade stöd för att arbetet med breddad rekrytering ska vara gynnsamt (Rekryteringsdelegationen, 2004). En erfarenhet från rekryteringsdelegationens
verksamhet är att arbetet med breddad rekrytering varken är meriterande
eller ger någon status inom högskolan. Huruvida alternativt urval i dess nuvarande form kommer att påverka den etniska och sociala mångfalden återstår att se. Men även om det för högskolorna inte finns ekonomiska incitament att arbeta för en breddad rekrytering, är det avgörande för deras ekonomiska överlevnad att fylla utbildningsplatserna och behålla studenterna.
Huruvida ansvariga för så kallade statusprogram med högt söktryck och
med höga antagningspoäng, är intresserade av att satsa engagemang och
resurser på att utnyttja alternativt urval återstår att se, samt i så fall vilken
bakgrund de som söker och antas har. Områdesprov som en alternativ väg in
på exempelvis läkarprogrammet är lagt på is. Alternativa vägar in i högskolan har en tendens att i första hand utnyttjas av gynnade samhällsskikt (Kim,
1998). Expansionen av antalet utbildningsplatser på 1990-talet har minskat
den sociala snedrekryteringen totalt inom högre utbildning, men har t.o.m.
ökat (Broady m. fl. 2006) på program med högt söktryck:
En sannolik konsekvens av expansionen av system är att skillnaderna inom
systemet ökat och detta har vi bevittnat under 1990-talet. De mest socialt och
meritokratiskt exklusiva utbildningarna blev än mer exklusiva i takt med att
söktrycket ökade. (Broady m.fl., 2006, s. 26)

Social snedrekrytering är fortsättningsvis en utdragen och svårbemästrad
historia (Erikson & Jonsson, 1993). Ungdomar med utländsk bakgrund följer
i stort sett samma mönster som ungdomar med inrikes födda föräldrar, dvs.
familjens utbildningsbakgrund är av betydelse för betygsresultatet (Skolverket, 2005) och övergång till högskolestudier (Erikson & Jonsson, 1993).
Problematiken ser dock något annorlunda ut eftersom fler elever med utländsk bakgrund jämfört med svensk har betydligt högre andel arbetslösa
föräldrar, i högre grad bor i segregerade bostadsområden och har föräldrar
med lägre utbildning (Skolverket, 2005). Utländsk bakgrund är självklart
inget hinder för skolframgång; problemet är att de nämnda socioekonomiska
faktorerna samvarierar med betygsresultaten och i högre utsträckning drabbar elever som har utrikes födda föräldrar.

53
Förslag till en rekryteringsdelegation fanns i ”Den öppna högskolan”, syftet var att ”på ett
flexibelt och okonventionellt sätt öka engagemanget och kraften i lärosätenas rekryteringsarbete” i enlighet med regeringens strävan att öka mångfalden i högskolan (prop. 2001/02:15, s.
42). Rekryteringsdelegationen var verksam under åren 2002 – 2004. Delegationen hade totalt
120 miljoner till sitt förfogande.
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Till frågan om mångfald
Mångfald kan lätt uppfattas som ett modemässigt begrepp. Finns det en
brytpunkt när man kan säga att mångfald har uppnåtts? Rosabet Moss Kanter
(1993) har undersökt kvinnors möjlighet åstadkomma förändringar i manligt
dominerade organisationer. Hennes forskning berör bl.a. makt, maktlöshet,
status och möjlighet påverka företagskulturen för dem som tillhör en minoritet (kvinnor) i sammanhanget. Enlig Kanter (1993) är proportionen mellan
minoriteten och majoritet av betydelse för om minoriteten har möjlighet
påverka gruppkulturen. Hon skiljer mellan ”skewe groups” och ”tilted
groups” innan minoritetsgruppen blir balanserad och utgör 50:50 eller 40:60.
I ”skewed groups” är de som inte tillhör majoriteten några få och blir därmed
enbart symboler (tokens) för den grupp de representerar. Vid ”tilted groups”
utgör gruppen en minoritet som kan bilda allianser och subgrupper med möjlighet påverka kulturen. Av mina intervjuer med lärarna framgår att det skett
förändringar när studerandegruppen förändrats. Enligt några lärare har kvinnor, äldre studenter och studenter med utländsk bakgrund påverkat både
innehållet i diskussionerna och seminariekulturen. Men var brytpunkten
ligger är delvis avhängig lärarens förhållningssätt. Den lärare som ”släpper
tyglarna” och medvetet verkar för en avspänd stämning utmanar i viss mån
kunskapen i seminariet genom att erbjuda studenterna visst handlingsutrymme.
Menkel-Meadow (1996) beskriver vad mångfald tillfört inom hennes ämnesområde. Citatet beskriver kärnan i vad mångfald kan åstadkomma.
Taking the experience of self seriously in law has caused women, people of
color and gay, lesbian, and physically challenged students to resist conventional categories of teaching and lawmaking. Although conventional legal
education has often sought to suppress the subjective as an inappropriate
measure of truth and justice, modern assertions of the student self in law have
caused law to expand its categories of and its methods for evaluating truth
claims (Menkel-Meadow, 1996, s. 68).

Det är studenternas erfarenheter som i en gemensam process ifrågasatt vedertagna kunskaper och sanningar (a.a.). För att kollektiva erfarenheter ska
ha en möjlighet att utmana vedertagen kunskap i undervisning krävs att
mångfalden inom studentgruppen utgör fler än vad Kanter (1993) kallar för
”tokens”. Min bestämda uppfattning är att mångfald måste förstås och analyseras kontextuellt, kvalitativt och kvantitativt. Med kvalitativt menar jag i ett
undervisningssammanhang pedagogiken, dvs. det som mycket av denna text
handlar om. Min avhandling har bidragit till ett sätt att förstå och analysera
mångfald i högre utbildning.
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Slutord
Sammanfattningsvis kan riktningen på budskapet i denna avhandling anges i
tre punkter:
• Mikrofrågor
• Utbildningspolitik
• Alternativt urval som förändrar i grunden - är det möjligt?

Mikrofrågor
Till mikrofrågorna räknar jag undervisningen. I seminariet törstar studenterna efter att bli ”matade” med rätt spår för att bli jurister och att lärarna gör
dem till jurister. Undervisningen genomsyras av separate knowing (Belenky
et al., 1986). Självet eller delar av det får inte följa med på den resa som
utbildningen innebär. Alla stöps i samma form. Social och etnisk bakgrund
osynliggörs, samtidigt som studentens bakgrund kan utgöra ett hinder. Studenternas sätt att uttrycka sig skriftligt och muntligt är sammanhang där de
antingen inkluderas eller exkluderas och där klass och etnicitet kan ha betydelse. Att utnyttja handlingsutrymmet i seminariet och påverka inriktningen
på diskussionen förutsätter att studenten inte upplever hinder för att delta. De
studenter som upplever hinder för att delta känner sig i viss mån otillräckliga, osäkra eller odugliga, en känsla som i sin tur utgör ett hinder och kan
härledas till lärarens agerande i seminariet. Men även studenternas egna
förväntningar på att läraren bör styra och avbryta diskussionen om den avviker från huvudspåret kan hämma studenterna från att utnyttja de frihetsgrader som erbjuds (jfr. Ellström, 1996). Att lära sig utnyttja frihetsgrader förutsätter att det finns ett handlingsutrymme (a.a.) och att klimatet i seminariet
tillåter studenterna att använda sin röst. Min undersökning visar att alla studenter inte har en röst i seminariet och att de flesta inte lärt sig tänja på handlingsutrymmet, utan snarare har önskemål om att bli ”utfodrade” (Freire,
1972). Av betydelse är även lärarnas möjligheter att erbjuda studenterna
frihetsgrader i seminarieundervisningen. Lärarnas handlingsutrymme begränsas av att mycket i undervisningen är givet; uppgiften, metoden och
lösningen. Lärarnas ämneskompetens och undervisningserfarenhet har betydelse för i vilken mån hon eller han utnyttjar handlingsutrymmet i undervisningen.
I Bolognaprocessens målsättning finns inslag av att vara både anställningsbar och att ha en aktiv röst i ett demokratiskt samhälle. Betydelsen av
att ha en röst i ett demokratiskt samhälle innebär delaktighet och intresse i
samhällsfrågor, enligt min tolkning. Samtliga alternativt antagna studenter
jag intervjuat visade en vakenhet och ett intresse för samhällsaktuella frågor
om diskriminering, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet och
politiskt förtryck. För att förstärka sambandet mellan undervisning och intentionerna med högre utbildning bör studenterna även i sin utbildning uppmuntras och hindren att höja en egen kritisk röst måste försvinna. Även
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handlingsutrymme för delaktighet behövs för att påverka en demokratisk
lärprocess.

Utbildningspolitik
Statsmakternas sätt att bemöta social snedrekrytering har huvudsakligen
bestått av att utöka antalet utbildningsplatser. Social snedrekrytering har
minskat om man ser till hela högskolan. Men mellan så kallade statusprogram har det inte skett någon större omfördelning. Med de antagningsregler
som gäller (hösten 2008) kommer högskolan även fortsättningsvis att på ett
strukturellt plan avspegla klassamhället. De socialt mest gynnande har fortsättningsvis förtur till de utbildningar ”som säkrast leder till goda inkomster
och goda karriärmöjligheter” (HSV, 2006a, s. 33). Socialdemokraterna som
överlämnade propositionen ”Den öppna högskolan” (2001/02:15) talade med
kluven tunga. Samtidigt som man sade sig vilja uppnå förändringar i samhället genom att tillskriva högskolan rollen som en kraft för social förändring
gav man inte verktyg för att omfördela och utjämna utbildningsplatserna
inom högre utbildning. Anledningen till att flera myndigheter (universitet,
högskolor och Högskoleverket) tolkade alternativt urval som en möjlighet att
tillämpa kvotering kan inte enbart bero på ett missförstånd. Att dåvarande
utbildningsministern, två år efter propositionen överlämnats till riksdagen tar
avstånd från kvotering, är enligt min uppfattning ett tecken på en utbildningspolitik som är försiktig och enbart skrapar på ytan. En omfördelning av
utbildningsplatser är inte möjlig om man inte ger verktyg att förändra strukturen. Utbildningspolitiken som förts och förs ger mig anledning att återanvända ett citat:
Om man ser kritisk skolning som förmåga att ifrågasätta det självklara och
berättigade i det samhälle man lever och dess institutioner och de föreställningar av ideologisk art som skänker det legitimitet, kan man hävda att de
som borde ha största nyttan av kritisk skolning är de i samhället minst gynnade (Johansson, 1970, s. 24).

Alternativt urval som förändrar i grunden - är det möjligt?
Alternativt urval tillämpat som etnisk kvotering vid juridiska institutionen
vid Uppsala universitet var ett försök att tänja på gränserna, men tillämpningen blev raskt ogiltigförklarad av media (SvD och DN), rättssystemet och
ansvariga politiker. Alternativt urval har inte förändrat den strukturella fördelningen av utbildningsplatser; de inrapporterade siffrorna på studenter som
antagits via alternativt urval läsåret 2006 utgör inte ens 0,5 procent av den
totala andelen nybörjare i högskolan. Hitintills har alternativt urval använts
som kosmetika och berört ett fåltal. Den tredjedel av utbildningsplatserna
som det är möjligt att utnyttja för alternativt urval kräver engagemang och
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resurser. Det finns inga ekonomiska incitament att arbeta för breddad rekrytering. Att arbeta för breddad rekrytering är varken meriterande eller ger
status (Rekryteringsdelegationen, 2004). Att förändra i grunden med stöd av
alternativt urval verkar med andra ord föga troligt. Utbildningspolitikens
viktigaste fråga måste vara att tränga in på djupet.
Jag vill uppmärksamma en aktuell ”solskenshistoria” om hur positiv särbehandling gynnat en afroamerikan i USA. USA:s president är från och med
januari 2009 Barack Obama. Han skriver i ett brev daterat 1990 om affirmative action:
I must say, however, that as someone who has undoubtedly benefited from
affirmative action programs during my academic career, and as someone who
may have benefited from the Law Review's affirmative action policy when I
was selected to join the Review last year, I have not personally felt stigmatized either within the broader law school community or as a staff member of
the Review. (Obama, 1990)

Barack Obama har i likhet med fyra av de fem studenter jag intervjuat och
som antagits genom etnisk kvotering inte känt sig stigmatiserad av antagningen och medger att han gynnats av positiv särbehandling i sin akademiska
karriär. Positiv särbehandling är kontroversiellt både i Sverige och USA,
även om det finns fler som öppet stöder politiken i USA. Men särbehandlingspolitiken i USA har ändå haft effekt; positiv särbehandling har bidragit
till Obamas karriär och möjligtvis medverkat till att han även flyttar in i Vita
huset. Både den förra och nuvarande regering i Sverige tar i sin utbildningspolitik aktivt avstånd från att tillämpa positiv särbehandling vid antagning
till högskolan.
Min övergripande frågeställning gällde högskolans roll som aktör för
ökad jämlikhet och demokrati i samhället samt hur denna roll yttrar sig i
urval och rekrytering av studenter och i undervisningen. I detta kapitel har
jag visat att urval (och rekrytering), undervisning och utbildningspolitik inte
drar åt samma håll. (Avseende undervisning kan jag naturligtvis bara uttala
mig utifrån de områden som min studie berört och de utsagor som lärare och
studenter givit). Högskolan tillskrivs att den ”måste vara en kraft för social
förändring” (Prop. 2001/02, s. 18) och att utbildning befästa demokrati och
utjämna olikheter (a.a.). Dock motverkar inte urvalsgrunderna betyg och
högskoleprov social snedrekrytering utan gynnar särskilda grupper. Lägger
man därtill det som min studie visar, nämligen att studenternas sociala och
etniska bakgrund kan utgöra ett hinder i undervisningen framstår inte bilden
av högskolan som en aktör för social förändring genomgripande. Utbildningspolitikens (tidigare) budskap om högskolans roll som en kraft för social
förändring har inneburit fler utbildningsplatser i högskolan men har inte
bidragit till en strukturell utjämning och omfördelning av utbildningsplatser
avseende program och lärosäten.
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Fortsatt forskning
Frågor som väckts hos mig under arbetets gång berör, precis som ämnet för
denna avhandling, högre utbildning. En av frågorna är vad en motsvarande
studie på ett annat yrkesinriktat program vid högskolan hade resulterat i. Hur
dominerande är den framtida yrkesrollen och anställningsbarheten i planering och genomförande på andra yrkesinriktade utbildningsprogram? Erbjuds
studenterna handlingsutrymme att vara en kritisk röst i kunskapsproduktionen eller ”matas” de med kunskaper för att klara sina framtida yrkesroller?
Det skulle också vara intressant att göra en liknande studie vid exempelvis
apotekarprogrammet där cirka 50 procent av studenterna har utländsk bakgrund. En annan fördjupning och fortsättning på mitt avhandlingsspår är
nedanstående tankegångar.
Utgångspunkterna för antagning till högre utbildning i USA och Sverige
skiljer sig åt. Vid tillämpning av positiv särbehandling i USA utgår man
delvis vid urvalet ifrån att skapa ”a diverse student body” (García, 1997, s.
9) och ”a diverse learning enviroment” (Hurtado & Navia, 1997, s. 110).
Vad jag förstår gör man vid urvalet en avvägning av individens formella
meriter och studerandegruppens sammansättning. I Sverige utgår man inte
ifrån en kollektiv syn på studerandegruppens sammansättning för att skapa
en lärmiljö med mångfald utan ifrån individens rättighet till en utbildningsplats. Individen har därmed en större rättssäkerhet vid antagningen i Sverige.
Vad det amerikanska urvalssystemet (där positiv särbehandling tillämpas) i
viss mån tyder på är att politiken, dvs. att ge tillträde till högskolan på andra
grunder än enbart formella meriter, även förväntas ge implikationer i undervisningen. Min undersökning tyder på att lärarna (med undantag av en) inte
medvetet bjuder in studenterna till att gemensamt skapa en lärmiljö som
bejakar och tillvaratar mångfalden i studerandegruppen. Fortsatt forskning
inom temat ”politik och pedagogik” skulle för mig innebära en fördjupning i
”den amerikanska modellen” både avseende urval och undervisning/pedagogik. Det går inte att implementera en modell rakt av från ett land
till ett annat land. Men det skulle utan tvekan vara spännande att i framtiden
undersöka och jämföra olika länders tillämpning av positiv särbehandling i
urvalet till högskolan (finns i fler länder än USA, t.ex. Sydafrika) med frågeställningen: Hur har urvalsprocessen inverkat på undervisningen? Det är med
andra ord sambandet mellan urvalet (som är en politisk fråga), som syftar till
att bryta ett socialt och etniskt mönster, och undervisningen/pedagogiken
som lockar mig. Grundfrågan för fortsatt forskning är: hinder och möjligheter för omfördelning och erkännande inom högre utbildning. Där jag med
omfördelning menar urval och utbildningspolitik, och med ”erkännande”
undervisning/pedagogik.
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Summary

The inspiration to this work I got from reading a letter to the staff magazine
of Uppsala University - ”Universen” (3/03). In this letter a teacher from the
department of law deplored the decision to accept students using an alternative selection procedure, where one of the criteria was to have both parents
born abroad. The letter raised several questions in my mind and a curiosity
that led me into the subject of my thesis. The possibility to determine the
grounds for selection (alternative selection) of a maximum of 10 percent of
the positions in a course for beginners, has been granted higher education
and universities in the government bill “Den öppna högskolan” (2002/
02:15). The salient messages in the bill were that the higher educations
should be open towards the world and welcome everyone in the same way;
the recruitment should be broadened and the students should reflect society
both ethnically and socially. One of the reports that preceded the bill was
“Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47), which together with the bill constitute a background to my work. Both in the report and the bill it is emphasized that ethnical and social diversity among students increase the quality of
education by contrasting more perspectives, experiences and opinions
against each other.
My general problem concerns the role of the university as an actor for increased equality and democracy in society. How does this role manifest itself
in selecting and recruiting students to the university and how does it influence teaching? The aim of my empirical study is to describe and understand
processes and contexts where ethnicity and class are important in the study
environment and the teaching. The empirical material of my research consists of interviews with students and teachers from the department of law at
Uppsala University. Of a total of 60 students that were accepted during the
years 2003 and 2004 by alternative selection, I have interviewed five students and also five students that had been selected in the regular way. Furthermore, I have interviewed nine teachers from the department of law.

Theoretical framework
The thoughts of Nancy Fraser (2003) and Seyla Benhabib (2004) have been
a support for my understanding of the problems of diversity. Acknowledgement of cultural, religious or ethnical diversity implies: inclusion, equality,
cultural self attribution, collective justice, participation on equal terms, and
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redistribution. Benhabib (2004) distinguishes between preserving and including minority cultures. She uses the concepts democracy theorists and
diversity theorists. The democracy theorist accentuates the importance of
enlarging the democratic inclusion for the identity/disparity movements if it
brings about greater political equity and cultural flexibility, while the diversity theorist emphasizes the advantage of preserving the purity and individuality of minority cultures. Fraser (2003) discusses the concepts equity and
equality from a two-dimensional perspective. Her view of fairness/equity
rests on the principle of participation on equal terms. To describe her equity
paradigm – participation on equal terms – she uses the terms redistribution
and recognition. According to Fraser the norm of participation on equal
terms is valid for different types of social differentiation, such as class, ethnicity and religion. The redistribution perspective stands for a “classresembling differentiation with its roots in society’s economical structure”
(ibid p. 233) and the recognition perspective is defined as a “status differentiation with its roots in society’s status order” (ibid). For people to be able to
meet and participate on equal terms the two prerequisites – redistribution and
recognition – have to be fulfilled.
To analyze the consequence of ethnical and social diversity from an epistemological perspective I have chosen theories with a starting-point in my
own queries which are founded in a feminist, emancipating and democratic
pedagogy with a focus on connected teaching (cf. Belenky et al. 1986).
Pedagogy has an explicit equality perspective; everyone has a voice, everyone has latent knowledge and no-one should feel oppressed. If, on the other
hand, the teacher sees the knowledge she/he passes on as if it were private
property – a finished product – the students’ knowledge become an unreflected echo of the teacher’s voice. The teacher should “think aloud” with
the students and in that way establish a mutual cognitive process, not just
telling “how it is”. Connected teaching is the opposite of Freire’s (1972)
“banking education”. In banking education the teacher deposits knowledge
in the students. The teacher owns the knowledge that she/he mediates to the
pupil, who in her/his turn memorises and reproduces it, simply put. To just
reproduce the knowledge that the teachers, and others who decide which
knowing the students are expected to absorb, does not promote a scientific
and independent attitude.
Even if dissident and independent thinking are not synonyms, I treat them
as interdependent or at least as intimately intertwined. In order to provide
scope for independent thinking there must be room for different thinking and
also different perspectives, and vice versa. Respecting differences in thinking stimulates independence without which new knowledge and a critical
attitude cannot be created. To promote different perspectives on the students’
perception of knowledge and modes of learning could also contribute to
strengthening the acting space and degrees of freedom given to students in
their education (cf. Ellström, 1996).
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My theoretical framework provides me with tools to analyse the empirical
material from my interviews, and a conceptual framework that helps me
understand an academic educational environment from the aspects of recognition/non-recognition, inclusion/exclusion, degrees of freedom and acting
space, banking education and connected teaching.

Method
To achieve the objective of my doctoral work I needed to get access to the
experiences and opinions of the education in a heterogeneous student group.
The most relevant method appeared to be to interview them. By interviewing
both students and teachers I received two different perspectives on the education. Even if an interview is an artificial situation governed by social
norms in a specific context it gives me an insight into the environment and
the education the interviewees take part in. Karen Davis and Johanna Esseveld (1989) use the concept “solidaric interviews” when they describe the
stance towards their interviewees and how they conducted their qualitative
interviews. Solidaric interviews are characterized among other things by care
and respect for the interviewee. In solidaric interviews the interviewee is
provided time and space to expand on what she/he believes, thinks and
opines and can in that way influence what the interview is about. My purpose with the interviews was to obtain a notion of the education and with
support from my theoretical tools understand and describe the processes and
relations where ethnicity and class appear.

The process of analysis
The analysis of my interview material has not been a linear process. It can
more accurately be described as the swing of a pendulum between different
formulations of questions and the material. In my analysis I oscillated between the different sources: the printouts, the sound recordings and my different schemes that complemented each other. The core of my analysis of the
student interviews was the understanding of the individual and the contexts
in relation to my questions, with support from my analytical tools. I have
both distanced myself from and kept the closeness to the students when they
became transformed from persons to text, a balance between viewing the
students as subjects and at the same time take a step back and see the pattern.
The teacher interviews I have also listened to and re-read several times and
the initial analyses were similar to those of the students’ interviews. To
complement the picture from the student interviews I have to some extent
confronted the pictures with each other. The analysis has been governed by
finding common features but also those that diverged. Creating meaning in
the statements of students and teachers has been characterized by what Kvale
(1997) has called an ad hoc method. The concept ad hoc indicates that the
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researcher is switching between different techniques. I have compared, created contrasts, tried to see the reasonable interpretation of the material by
reading, listening and structuring the material in different manners.

Ethical positions
One of the most important ethical questions in this work has concerned if the
department, where the investigation was performed, should and could be
given anonymity. Before I decided to name the departmental affiliations of
the students and teachers I asked a person in the department management
that I contacted initially for permission, which I received. All persons I interviewed have given their consent to making the place of the investigation
public. All research demands an ethical stance, and by receiving this trust I
am obliged to handle it responsibly. On the other hand all subjects, programs
and centres of learning have been evaluated by the Swedish National Agency
for Higher Education and thereby had their merits and deficiencies been
made public. Critical auditing is part of the basic pillars of academia. However, it is exceedingly important for me to take extra precautions that no
single individual can be identified, since the teachers and students come
from such a restricted circle.

Credibility
One way of creating credibility for your scientific work is to be transparent
about your presumptions, your world view, your underlying presuppositions
and theoretical perspectives at the start of the investigation (Merriam, 1994).
A too strong emphasis on validity can be counter-productive. Instead the
knowledge claim, the product, i.e. my thesis, should speak for itself (Kvale,
1997). I have approached the objective of this work by trying to understand
the meaning of two worlds: the students’ and the teachers’ and have joined
these worlds into one context. The interpretations and the analyses are confined to my perspective, the lens through which I have viewed the material. I
have approached my objective, the consequence of class and ethnicity from
an egalitarian standpoint by among other things using the concept “voice”
(Belenky et al. 1986) as both a voice in the education and a separate voice,
the self, in the learning process. The concept of voice also visualizes the
space for equality from a student perspective. The students’ own voices in
relation to the truth (the teachers as authority) indicates their own or the lack
of (a critical) voice in their knowledge work. To affirm ones own voice in
the knowledge work results in the self – the student’s experiences, perspective, values – being included as a part in the learning. I have analyzed the
teachers’ “space” through degrees of freedom, possibilities for acting space,
but also to what degree they in their teaching give room for the students “to
think aloud” (Belenky et al. 1986), i.e. to use their voice both verbally and in
their learning process. The core of the meaning comes forward by visualiz193

ing in which processes and contexts the space is limited, and for whom. The
meaning of class and ethnicity has been illuminated through inclusion and
exclusion, recognition and non-recognition in relation to who and how.

Results
Education
In the seminar the students thirst for being supplied with the right track to
become jurists and for the teachers to make them into jurists. The education
is imbued with “separate knowing” (Belenky et al. 1986), the self or parts of
it cannot accompany him/her on the journey that the education signifies.
Everyone is moulded in the same form. Social and ethnical background is
made invisible, at the same time as the student’s background can be an obstacle. The students’ ways of expressing themselves in writing and orally are
contexts where they either are recognised or not, are included or excluded
and where class and ethnicity can have an impact. To use the acting space in
the seminar and to influence the direction of the discussions presupposes that
the students do not experience discouragements to participate. Those students that are discouraged to participate feel to a certain extent insufficient,
insecure or incapable, a feeling that in its turn is a barrier and can be derived
from the teachers’ actions in the seminar. But also the students’ expectations
of the teacher’s obligation to steer and interrupt the discussion if it deviates
from the main track can inhibit the students from utilizing the degrees of
freedom available (cf. Ellström, 1996). To learn to use the degrees of freedom presupposes that there is an acting space and that the climate in the
seminar allows the students to use their voice. My investigation shows that
not every student has a voice in the seminar and that most of them have not
learnt to extend their space for action, but rather have a desire to be taught or
just supplied with knowledge (Freire, 1972). Of importance are also the
teachers’ possibilities to offer the students degrees of freedom in the seminar
sessions. The teachers’ space for action is limited by the fact that much in
the teaching is given; the assignment, the method and the solution. The
teachers’ competence in their subject content and their teaching experience
are important conditions for utilizing the space for action in the teaching.
The so-called Bologna process contains ambitions of making the student
both employable and supplied with an active voice in a democratic society.
The conditions for having a voice in a democratic society are participation
and an interest in societal issues, in my interpretation. All of the alternatively
selected students I interviewed showed a readiness and an interest in current
societal affairs regarding discrimination, human rights, children’s rights,
equality and political oppression. To strengthen the connection between
teaching and the intentions in higher education the students should be encouraged in their education, and the barriers against raising one’s own criti194

cal voice must disappear. Furthermore, acting space for participation is
needed to influence a democratic educational process.

Educational policy
The governments’ means to counter uneven recruitment has mainly consisted in increasing the number of educational seats. Social imbalance in
recruiting has decreased if all higher education is included. However, in the
so-called status programmes there has been no substantial redistribution.
With the current admission regulations (autumn 2008) higher education will
continue to reflect class society on a structural level. The socially most favoured will still continue to have priority to the educations “that are most
certain to lead to a good income and good career opportunities” (HSV,
2006a, p. 33). The Social Democrats that delivered the government bill “Den
öppna högskolan” (2001/02:15) spoke with forked tongue. At the same time
as they claimed they desired changes in society by attributing to higher education a role as a force for societal change, tools were not given to redistribute and equalize the seats in higher education. The explanation why several
authorities (the universities, higher educations and the National Agency for
Higher Education) interpreted alternative selection as a possibility to apply
affirmative action can not entirely be due to a misunderstanding. The fact
that the former Minister of education two years after the bill had been proposed to Parliament disaffiliated himself from affirmative action is in my
opinion a sign of an educational policy that is cautious and only scratches the
surface. A redistribution of educational seats is not possible if no tools are
given to change the structure. The educational policy that has been conducted and is being conducted gives me a reason to point to the following
quote:
If one sees critical education as the ability to question the self-evident and
justified in the society one is living in and its institutions and beliefs of ideological nature that gives it legitimacy, one can argue that those that would
have the greatest gain from a critical education are those least favoured in society (Johansson, 1970, p. 24).

Alternative selection for social change – is that possible?
Alternative selection applied as ethnical affirmative action in the department
of law at Uppsala University was an attempt to stretch the limits, but this
action was quickly pronounced to be invalid by media (SvD and DN), the
judicial system and responsible politicians. Alternative selection has not
changed the structural distribution of education seats; the figures reported of
students admitted by alternative selection in the academic year 2006 constituted less than 0.5 percent of the total number of newly admitted students to
higher education. So far alternative selection has been used as cosmetics and
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has concerned only a small minority. The third of the seats that according to
current regulations are accessible for alternative selection requires engagement and resources. There are so far no economical incentives in striving for
broadened recruitment. To work for broadened recruitment is neither a merit
and nor does it bring status (Rekryteringsdelegationen, 2004). Therefore,
efforts to achieve a substantial redistribution by means of alternative selection procedures do not seem very likely to succeed in the prevailing social
climate in Sweden. In contrast to these rather discouraging prospects I will
conclude with a “sunshine story” of how affirmative action has benefited
two Afro-Americans in the U.S.A.
The president of the United States is from January 2009 Barack Obama.
Barack Obama writes in a letter dated 1990 about affirmative action:
I must say, however, that as someone who has undoubtedly benefited from
affirmative action programs during my academic career, and as someone who
may have benefited from the Law Review's affirmative action policy when I
was selected to join the Review last year, I have not personally felt stigmatized either within the broader law school community or as a staff member of
the Review. (Obama, 1990)

Barack Obama has in common with four of the five students I interviewed
(and that were admitted by ethnical affirmative action) that he did not feel
stigmatized by the selection. Further, they all recognized that they were favoured by affirmative action in their academic career. Affirmative action is
controversial both in Sweden and the U.S.A. However, affirmative action
policy in the U.S.A. has still had an effect. Also affirmative action has contributed to Obama’s academic career and possibly also contributed to his
moving into the White House. In contrast, both the former and the present
government in Sweden are actively disaffiliating themselves from applying
affirmative action in admission to higher education.
My general problem concerns the role of the university as an actor for increased equality and democracy in society. How does this role manifest itself
in selecting and recruiting students to the university and how does it influence teaching? In this thesis I have demonstrated that selection of students
(and recruiting), academic teaching and educational policy are areas that
hardly seem to be in harmony with each other to any greater degree. (Regarding teaching I can of course only speak of the study I have performed).
If higher education is to be “a force for social change” (Prop. 2001/02, p. 18)
and education is expected to consolidate democracy and equalize differences
(ibid), selection based on grades and tests does not promote decreased social
unequal recruitment, but instead favours some groups. If to this is added that
the students’ social and ethnical background can become a barrier in their
education, the picture of the role for higher education as a driving force for
social change does not appear as too convincing. The educational policy’s
(former) message about the role of higher education as a force for social
change has amounted to more seats in higher education but has not
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amounted to a structural equalization and redistribution of seats with respect
to educational programmes and centres of learning.
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Bilaga 1
Thérèse Hartman
Pedagogiska institutionen
Uppsala universitet

2005-01-14

Juridiska institutionen

Plan för intervjuundersökning
Det har gjorts relativt få undersökningar i Sverige med fokus på högskolestudenter med utländsk bakgrund. Samtidigt som statsmakterna verkar för att
den etniska mångfalden inom studentkollektivet ska öka. Vikten av mångfaldsperspektivet i högskolepedagogiska kurser förs fram i propositionen
Den öppna högskolan (Prop 2001/02:15). Enligt min mening behöver vi öka
kunskapen om studenter med utländsk bakgrund och deras studiemiljö för att
på ett seriöst sätt kunna verka för Den öppna högskolan. Mitt avhandlingsarbete kommer att fokusera denna problematik. Min empiriska undersökning
kommer att ske i flera steg. I första steget kommer jag att koncentrera mig på
studenterna och jag kommer att använda mig av intervjuer.
Syftet med min intervjuundersökning är att belysa studiesituationen för
studenter med utländsk bakgrund. Med studiesituation avser jag undervisning, seminarier, basgruppsmöten, relationer till medstudenter, fritid osv. Jag
avser även att intervjua svenska studenter för att ha det som jämförelsematerial.
Brev med förfrågan om vilka som är villiga att låta sig intervjuas kommer
att skickas till samtliga studenter som blivit antagna genom kvotering (60
studenter) samt till lika många icke-kvoterade. Totalt 120 studenter kommer
att få förfrågan; 60 studenter antagna HT 2003 och 60 antagna HT 2004.
Min förhoppning är att så många studenter visar intresse att jag får möjlighet intervjua 20 – 30, fördelade jämt över de två årskurserna. Jag tycker
även det är viktigt att ha en jämn fördelning av kvinnliga och manliga studenter för att kunna lyfta fram könsaspekten. Intervjuerna förväntas ta cirka
en timme. Jag kommer vid inledningen av intervjun tala om för studenterna
att min avsikt är att berörda (intresserade) lärare och jag tillsammans kommer att diskutera delar av de synpunkter som framkommer av intervjumate212

rialet. Samt att syfte med att diskutera med lärarna är att öka förståelsen och
utveckla ett studentperspektiv på undervisningen. Särskilt framhåller jag att
ingen student kommer att kunna identifieras i materialet.
När intervjuerna är genomförda och bearbetade påbörjas en första analysfas. Avsikten med den är att ta fram de frågeställningar som är av intresse att
diskutera med lärare. Det är omöjligt att på detta stadium veta vilka frågeställningar som är angelägna att diskutera. Men jag är i första hand intresserad av praxisnära pedagogiska frågor. Jag vill skapa dialog mellan lärarna
och mig, antingen i intervjuform eller i mindre gruppdiskussioner. Tanken är
att förmedla studenternas ”bilder” av undervisningen till delar av lärarkollektivet och samtala kring de frågor och synpunkter som dyker upp. Grundidén
bakom denna ansats att försöka åstadkomma en gemensam kunskapsutveckling. Holmstrand och Härnsten (2003) framhåller att två eller flera perspektiv
ger en annan typ av djup förståelse för pedagogiska sammanhang.
Avsikten med min undersökning är att utöver att få material till min egen
avhandling genom gemensamma reflekterande diskussioner tillföra alla berörda nya insikter i den egna undervisningen.
Tidsplanering:
Brev till berörda studenter skickas ut under februari 2005.
Intervjuer genomförs under mars – april 2005.
Intervjumaterialet bearbetas och analyseras maj – augusti 2005.
Intervjuer alternativt gruppdiskussioner med lärare september – oktober
2005.
Med vänlig hälsning
Thérèse Hartman
Källor:
Den öppna högskolan Proposition 2001/02:15. Utbildningsdepartementet.
Stockholm.
Holmstrand, Lars & Härnsten, Gunilla, (2003) Förutsättningar för forskningscirklar i skolan: En kritisk granskning, Myndigheten för skolutveckling
som nr av Forskning i fokus. Stockholm.
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Bilaga 2
Thérèse Hartman
Uppsala universitet
Pedagogiska institutionen

2005-03-09

Therese.Hartman@xxxxxx
018-xxxxxx
073 xxxxxx
Till studerande på juristprogrammet
Hej!
Jag heter Thérèse Hartman och är doktorand på pedagogiska institutionen
vid Uppsala universitet. Mitt intresseområde är högskolepedagogik, dvs. den
pedagogik och undervisning som Du som student tar del av. Jag är intresserad av att få komma i kontakt med studenter på juristprogrammet, studenter
med föräldrar födda i Sverige och studenter med föräldrar födda utomlands,
kvinnliga och manliga. Allas synpunkter är viktiga för mig! För att få reda
på vad Du tycker och tänker om Din undervisning/utbildning behöver jag
träffa Dig och samtala en stund. Jag beräknar att varje samtal tar cirka en
timme. Allt som Du säger kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. fullständig anonymitet utlovas, ingen utom jag får reda på vem som sagt vad.
Svara på nedanstående frågor och skicka dem till mig i bifogat returkuvertet
eller mejla svaren till mig om du är intresserad av att delta i min undersökning (Therese.Hartman@xxx). Svara helst före den 23 mars. Jag hör sedan
av mig så vi kan bestämma tid och plats för vårt samtal.
Juridiska institutionen har gett sitt medgivande till undersökningen och är
också intresserad av att få ta del av vad ni tycker, naturligtvis utan att någon
enskild persons identitet avslöjas.
Som tack för din medverkan får Du en biobiljett på Filmstaden.
Namn (Texta gärna)

………………………………………………………………………
Telefon

………………………………………………………………………
e-postadress

………………………………………………………………………
Ring eller mejla mig om Du undrar över något.
Tack på förhand! Vänlig hälsning
Thérèse Hartman
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Bilaga 3
Intervjuteman, studentintervjuer
Bakgrund (familj, skola, modersmål, etc)
Framtid (yrke)
Allmänt (om juristprogrammet)
Undervisningen och PBL
Basgruppsarbete
Seminariet, lärarens roll
Stämningen på seminarierna
Föreläsningar
Muntlig framställning
PM-skrivandet (juristsvenska)
Tentor (plugg inför, resultat)
”Jag kan inte en enda snapsvisa”54
Alternativt urval, kvotering
Fritid och Boende
Något du vill tillägga som har med din utbildning och undervisning att göra
som jag inte tagit upp?

54

En film av Uppsala studentkårs mångfaldsprojekt ESMeralda som visats i olika sammanhang vid Uppsala universitet. Studenternas kommentarer till filmen skriver jag om i ”Högskoleutbildning javisst, men med vem och för vad?” (Härnsten & Wingård, 2007)

215

Bilaga 4
Thérèse Hartman
Pedagogiska institutionen
Uppsala universitet
Therese.Hartman@xxxx

2006-03-23

Lärare på juris kandidatprogrammet termin 1 - 6
Förfrågan om intervju
Jag heter Thérèse Hartman och är doktorand på pedagogiska institutionen vid Uppsala
universitet. Det har gjorts relativt få undersökningar i Sverige med fokus på högskolestudenter med utländsk bakgrund. Samtidigt verkar statsmakterna för att den etniska mångfalden inom studentkollektivet ska öka. Vikten av mångfaldsperspektivet i högskolepedagogiska kurser förs fram i propositionen Den öppna högskolan (Prop 2001/02:15).
Många har insett att vi behöver öka kunskapen om studenter med utländsk bakgrund och
deras studiemiljö för att på ett seriöst sätt kunna verka för Den öppna högskolan. Mitt
avhandlingsarbete kommer bl. a. att fokusera denna problematik. Min empiriska undersökning kommer att ske i flera steg. I första steget har jag intervjuat studenter på juridiska institutionen. Nu behöver jag intervjua lärare och är intresserad av att få intervjua dig.
Syftet med min intervjuundersökning med studenter var att belysa studenternas studiesituation. Med studiesituation avser jag föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten,
relationer till medstudenter, fritid osv. Jag har intervjuat både studenter med utrikes
födda föräldrar och svenska studenter. De studenter jag har intervjuat studerar nu på
termin 4 och 6. I samband med intervjuerna har jag talat om för studenterna att min avsikt är att berörda (intresserade) lärare och jag tillsammans kommer att diskutera delar av
de synpunkter som framkommer i intervjumaterialet. Jag har särskilt framhållit att ingen
student kommer att kunna identifieras i materialet. Detta gäller naturligtvis även lärarna.
Jag är i första hand intresserad av praxisnära pedagogiska frågor. Jag vill skapa dialog
mellan lärarna och mig i intervjuform. Tanken är att förmedla studenternas ”bilder” av
undervisningen till lärare och samtala kring de frågor och synpunkter som uppstår. Jag
räknar med att varje intervju tar cirka 1 timme.
I första hand är jag intresserad av att genomföra dessa intervjuer i april. Du är välkommen att kontakta mig för att bestämma tid för intervju antingen via e-post Therese.Hartman@xxx eller på telefon xxx (hem), xxx (arbete) eller xxx (mobil).
Med vänlig hälsning
Thérèse Hartman
Källor:
Den öppna högskolan, Proposition 2001/02:15. Utbildningsdepartementet. Stockholm.
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Bilaga 5
Lärarintervjuer
Mall för lärarintervjuer.
Syftet med intervjun är att presentera studenternas bilder från undervisningen i form av citat. I slutet av intervjun kommer några direkta frågor.
Bilder från undervisningen
Allmänt om programmet
”Lite som att snickra, man blir inte en uppslagsbok, utan man tar reda på.
Lite besviken lite mera hade man ju trott”
”Man lär sig systemet och metoden – det är det som är det viktiga och förstå
systemet. Ingen ytinlärning, du måste förstå.”
”Jag tycker det är väldigt bra att man själv får försöka lösa problemet flera
gånger om innan man kanske ska ta chansen och fråga. Det känns som att det
är en del av att få vara på universitetet att man själv ska försöka knäcka det.”
”Så det känns så där att man bara pressar i sig fakta och man vet inte riktigt
vad man ska göra av det”
PBL eller problemorienterad inlärning
”Jag tror det är en metod som kommer att hjälpa mig i alla fall i framtiden.
För då har jag mera insikt i hur man kan lösa ett problem mera praktiskt. Så
jag tycker det är väldigt bra”
”Åh alltså jag kan tycka att det är jättebra, för att då tvingas den så kallade
eliten, nej men här (basgruppen) blir folk tvungna att dela med sig och ta in
folk i grupperna.”
”Men sen har det blivit lite så tyvärr att själva lärarrollen har kommit lite i
skymundan på något sätt. Det har blivit lite, det har blivit så att lärarens roll,
som den som lär ut har liksom förtagits på något sätt. Han ska bara ställa
dom rätta frågorna och inte komma med dom rätta svaren. Och det har ju
både för- och nackdelar. För det kräver att man tänker till och så där, men
det kan också vara väldigt frustrerande att aldrig få ett svar av någon lärare,
så där”.
”Det var kul i början men nu är det rätt så långtråkigt. Och sen är det nackdelar man hör ofta. När terminen börjar närma sig slutet så börjar man inse att
man kan inte dom där grundläggande sakerna. För på andra utbildningar man
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har hört talas om där lär dom sig ju och börja med grundläggande, typ vad är
egentligen en pant för någonting, och vad händer egentligen. Medans vi aldrig lär oss exakt vad det är utan vi får ett problem med en pant. Medans vi då
aldrig fattar vad en pant innebär.”
Basgruppsarbetet
”Så att många gånger har vi halkat fel, som man gör om man inte har förstått. Då har vi spenderat två timmar som kunde användas till nyttigare saker
istället för att sitta och löst snacka”
”I den grupp jag är nu är alla är på en jämn nivå och då fungerar det nästan
bäst för då om ingen intar en särskilt framträdande roll då blir diskussionerna
på en mycket mera jämn nivå. Det är ju det man lär ut något av. Om någon
har en väldigt framträdande roll så då blir man lidande i det avseende att
man oftast snöar in på en lösning och man tror att det är rätt. Och så kommer
man till seminariet och så visar det sig att det finns jätte många andra lösningar.”
”Det är som en trygghet lite för man kan aldrig allting och man inte tänkt på
alla perspektiv och så, så att har man en bra basgrupp, för då är det jättebra,
då kan man diskutera en timme innan och känna sig säker när man kommer
till seminariet.”
Seminariet, lärarens roll
”Men ibland känns det som att, mer som att börja på toppen av berget istället
för i utkanten. Kanske skulle man börja lite med att förklara istället för att
bara ge sig ut på en gång. För då blir det så där att: ”Okej, vad menade han?
Nu måste jag gå hem och läsa”. Och det gör man ändå, men hela seminariet
förlorar ju sitt syfte, för det är ju meningen att man ska lära sig någonting
där”.
”För han är verkligen så här, först kommer han med en fråga och kan man
inte svara, och så kommer han med följdfrågor också, så man måste verkligen kunna allting. Och har man inte diskuterat med gruppen då gör han det
klart för hela klassen: den här gruppen har inte läst ordentligt. Man var rädd
för att säga fel..”
”Läraren ska ta fram det viktiga, vad är det vi ska lära oss idag, vilka saker
är det vi ska ställa mot varandra. Och kanske göra en liten sammanfattning
av lektionen mot slutet. En del utnyttjar det här med att vi själva ska diskutera med varandra och sätter sig på en stol, lutar huvudet tillbaka och känner:
”oj vad skönt och vara lärare här”.
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”Just seminarieledaren kan vara väldigt ingripande eller ha en tillbakadragen
roll, eller vad man ska säga. Förra gången så hade jag en ledare som gav
väldigt mycket utrymme för diskussion och den andra hade ganska koll på
och saker och ting och skrev på tavlan och så där. Men det är olika stilar och
jag vet inte egentligen vad som gav mest. Men jag skulle tro den som är lite
mera framträdande och tar tag i saker: Nej nu är ni inne på fel spår och nu
diskuterar vi det här i stället”, det ger mera i slutändan tror jag.”
”Vad dom (seminarierna) har en tendens med är ju att dom flyter ut och blir
en diskussionsklubb. Och då leder de ju ingenstans. För vad vi vill ha är ju
stöd i vad....det finns inget rätt, svart eller vitt, men vad är huvudspåret. Och
det hänger mycket på läraren. Alltså att dom avbryter diskussionen”.
”Det beror lite på läraren, också tror jag, deras kapacitet eller möjlighet att
kunna eller förmåga att styra in på rätt spår och inte fastna på små utstickare
eller så där.”
Stämningen på seminarierna
”Jag har väldigt svårt att prata inför folk. Så jag är nog väldigt tyst. Faktiskt.
Inte så att jag är rädd, men jag vet inte vad det är. Jag pratar nog inte så
mycket”. (Min fråga om det var lika på gymnasiet)
”Det är nog värre nu än vad det var då faktiskt”.
”Jag har alltid pratat mycket, alltså på gymnasiet och varit mest aktiv så. Här
känner man en prestige att uttrycka sig på rätt sätt och ha rätt status när man
pratar och svänga sig med fina ord. Och det är inte jag så bra på, så att jag
pratar mera naturligt och kanske inte så strukturerat och planerat.”
”Men jag tror att det finns folk som redan är rädda för att prata. De blir inte
säkrare eftersom de inte riktigt får möjligheten och får dom en fråga blir det
mera, dom blir väldigt osäkra”.
”Det går inte att klimatet, jag tror mycket leds tillbaka till konkurrensen och
hetsen. Hetsen gör att utrymme att våga göra fel krymper. Och man skäms
då om man gör fel för då tror ju ingen att du kommer att göra mera än B”.
”Man vill inte framstå som en idiot inför klasskamraterna. Och folk pratar
lite grann att man ställer konstiga frågor. Och där sprack nog lärarens förtroende för honom för att han ställde en dum fråga och inte alls verkar fatta vad
han pratar om när alla andra sitter och förstår. Men det är nog många som är
tysta hellre än frågar”.
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Föreläsningar (osäker på om det avser alla lärare)55
”Jobba i grupp tycker jag är bra, föreläsningar ger ingenting, bara sitta och
lyssna.”
”Alltså någonting som bara nämns i förbifarten och sen läggs tyngdpunkten
på det på tentan.”
”Nu sista på sista föreläsningen så hade dom skaffat en mygga. Som fungerade tydligen. Men att det ska ta ett och ett halvt år. Det är inte som att de
just har kommit på det heller. OH kan krångla också, då finns det ingen OH.
Och inte ser man alltid vad som står på dem. Så det är dåligt med tanke på
antalet elever, det är inte en grupp på 10.”
”Föreläsningarna är väldigt blandade, det beror på vem som håller dom inte
vad personen pratar om. Utan det är väldigt personbundet. För det är ju väldigt svårt alltså att hålla i föreläsningar i en sal där det är svårt att höra, svårt
se overhead bilder, tre ord så där. Salen är verkligen så där långsmal. De
pedagogiska hjälpmedel lärarna använder det är overhead apparaten.”
”Föreläsningarna gör att litteraturen blir mera lättsmält. Kurslitteraturen är ju
tänkt att förklara praxis och lagar. De kan vara väldigt svåra att förstå. Men
då kommer läraren in och ger lite stora dra och lite metoder och så där.”
Muntlig framställning56
”Institutionen ger inte klara kriterier för vad det är som bedöms. Så vi fick
poängavdrag för att vi drog någon minut över tiden. Om man rörde händerna
för mycket, om man pratade för fort poängsattes, vilket jag inte tycker har
någonting med juridik att göra. Det ges ingen vägledning och det ges inga
kriterier och dom berättar inte vad vi bedöms för förrän efteråt. Feedbacken
har varit bra kan man väl säga men vi har bedömts efter olika kriterier varje
termin.”
”Det har varit väldigt lärorikt men man är rätt så nervös innan och det är
värre med läraren än med klassen. För man vet ju att läraren kan det här. Och
själv har man läst något som man knappt kan uttala, hur sjutton ska man
förstå det här det är så jävla krångligt. Ofta hittar man inte så man får dra lite
egna analyser från olika texter och känner sig osäker på om det är sant det
man säger. Så jag brukar bli jättenervös innan. Men det är just att det blir så

55

Tas inte upp i avhandlingen pga. att alla lärare inte föreläste.
Ansåg inledningsvis att det var intressant fastän det berörde bara tre studenter. Men senare i
avhandlingsarbetet gjorde jag bedömningen att jag inte ta med det eftersom det endast berör
tre studenter.
56
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himla seriöst för att det är så svårt. Så svåra tankegångar att man blir nervös
på det.”
PM-skrivandet
”Nej, alltså det är så kluvet så det går inte ens att förklara. Man skriver en
sak. Skriver jag skall istället för ska, så ger en lärare mig plus för det medan
en annan ger mig minus. Tycker det är gammaldags. Alltså det är jättesvårt,
jätteolika hur de bedömer.”
”Nu har jag ju kommit in i det mera. Så nu tycker jag väl att det blir lättare
allt eftersom. Men i början så var det ju verkligen jättesvårt för man la in lite
extra byråkratiska ord bara för att det skulle se lite bra ut. Men kanske visste
man inte själv vad de betydde.”
”I början tyckte jag det var lite småknepigt för det var lite annorlunda. Jag
ville skriva som jag är van vid. Det är mycket mera analyserande och inte
partiskt.
”Min skrivna svenska har blivit oerhört mycket bättre på två år. Jag har väl
snarare problem att jag är för stelbent och byråkratisk. Jag tycker det är lite
granna en trygghet att det finns en form hur man ska skriva. Och det blir
snarare problem när dom (lärarna) vill att vi ska lätta upp för mycket, samtidigt får det inte bli talspråk.”
”Det har vart eller jag har skulle vilja säga, jag har fått för mig i alla fall att
jag har ett ganska bra språk eller att jag hade det innan.”
”Eller när man börjar då och det kommer kommentar om att det här är inte
juridiskt. Bara så där!”
Alternativt urval
”Jag är jätteglad att dom hade det, annars hade jag fått kämpa jättemycket på
komvux för att komma in, då kanske jag inte hade orkat göra det, men jag
kan förstå dom svenskar som känner att det är fel/.../ Jag skäms ju över det
också lite att jag ens har kommit in på det.”
”Det är det att man ska inte alltid ha det, men det är ett väldigt bra verktyg i
början. Och kanske inte bara för invandrare. Men folk som har det svårare/.../ Ja, jag är för kvotering men alltså inte på alltför långsiktigt, det ska
vara bra för att få in folk”.
”Och sen måste man kolla på helheten, inte bara på att nu har de (alternativt
antagna) kommit in fastän de har sämre betyg. Man måste kolla på helheten
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och faktum är att det är svårare för oss(elever med invandrarbakgrund) att få
bra betyg på gymnasiet/.../ Men i och med det här med kvoteringen har det
känts som dom behöver oss och dom vill ha oss. Bjuder in.”
”Men jag kan ändå falla tillbaka på det här, samma sak som gäller att man
könskvoterar i bolagsstyrelser och så där. Jag skulle personligen inte vilja bli
vald till en post för att jag är kvinna, jag skulle vilja bli vald till en post för
att jag var mest kompetent/.../Medan om det innebär att dom med utlandsfödda föräldrar har sämre kvalifikationer då tycker jag kanske att det är lite
fel.”
”Jag tycker att om mångfalden måste öka, så tycker jag det är fel sätt. Jag
tycker det här, när dom åker ut från universiteten ut till gymnasieskolor och
informerar i Rinkeby eller var dom är/.../ Så att nej jag tycker att det (kvotering) var fel sätt”.
”Syftet var gott men när det sker på bekostnad av andra elever och individer
som kämpat sig till betyg som är högre än flera av dem som kom in på pga.
kvotering så tycker jag det är fel faktiskt”.
Allmänna frågor
Vad tycker du är det viktigaste studenterna skall ha med sig när de är färdiga
med sin juris kandidat examen?
Studentkåren har gjort en film som heter ”Jag kan inte en enda snapsvisa”
som berör etnisk och social mångfald vid universitetet. Har du någon tanke
eller reflektion kring vad ens ursprung innebär om man läser till jurist vid
Uppsala universitet?
Har du märkt att språket i PM skrivandet eller tentor blivit ”sämre”.
Andelen med annan etnisk bakgrund än svensk har pga. alternativt urval ökat
på juristprogrammet från cirka 11 till drygt 20 %. Har det inneburit någon
typ av förändring i seminarierummet/diskussionerna? På vilket sätt?
I ”Den öppna högskolan” framför man argumentet att mångfald höjer kvaliteten, hur tänker du om det?
Hur skulle du realisera en ideal undervisningssituation om du inte hade några
resursbegränsningar?
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Bilaga 6

Juristprogrammet
Nedanstående citat är hämtat från Uppsala universitets hemsida:
Inom Juristprogrammet har du möjlighet till både bredd i ämnesutbudet och
specialisering inom särskilda ämnesområden. Programmet fördelas på två nivåer. Den första består av sex terminer (180 högskolepoäng) och är inriktad
på grundläggande obligatoriska ämnesstudier. Syftet är att ge studenterna den
överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för fortsatta
mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå. Den andra nivån består av 90 högskolepoäng som till större delen ägnas åt valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. I övrigt
ägnas nivå 2 åt uppsatsarbete och en obligatorisk kurs om rättens teori, metod, historia och sociologi. (www.selma.uu.se/ 2008-01-22)

Undervisning på juristprogrammet
Under fliken ”Undervisning” finns följande att läsa:
Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter. Kursdeltagarna
får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall. Under kursen arbetar man
sig igenom detta material. Undervisningen förbereds i mindre arbetsgrupper
(basgrupper) och i inledningsfasen sker en indelning i sådana grupper. Undervisningen i hela undervisningsgruppen har formen av en kontinuerlig redovisning av arbetet med detta material med åtföljande diskussion och kommentarer från läraren.
Lärarens roll är för det första kritiskt kommenterande: att ställa de frågor
som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. För det andra skall läraren i efterhand - i ämnets systematik - sammanfatta ämnesstoffet och inlärningsresultaten. För det tredje
har läraren en viktig organiserande funktion: planera fördelningen av uppgifter, utnyttjande av vissa arbetsgrupper för specialuppgifter, se till att alla
grupper får lägga fram sina resultat och vara verksam för att få sviktande
grupper att fungera normalt.
Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion
som kan vara givande från metodsynpunkt. Smågruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen blir i denna form basen för inlärningen och samtidigt det
instrument som skapar aktivitet i den stora gruppen. Arbetet i basgruppen ger
träning i samarbete och i att ge och ta argument. Studenterna lär av varandra
under arbetet med kursuppgifterna. Basgruppsarbetet ger alltså en extra inlärningseffekt. Eftersom basgruppsarbetet förutsätter grundlig enskild förberedelse för att kunna vara effektivt innebär denna arbetsform också en träning i
individuellt arbete och utvecklar goda studievanor. Fördelen med att det individuella arbetet har anknytning till gruppförberedelser är att grupparbetet kan
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vara ett stöd för de studenter som har svårigheter att komma in i eller bibehålla goda studievanor.
All undervisning i seminarieform kännetecknas av att aktivitetskravet riktas mot studenterna i första hand. Mest djupgående blir diskussionerna på
seminarierna när dessa ägnas åt något eller ett par mera sammansatta problem. Särskilt när man måste använda rättskällor utanför kurslitteraturen blir
det möjligt att nå högre kunskapsmål (analys, syntes, värdering) och det skapas då utrymme för en juridisk metodträning utöver ordinär lagläsning/tillämpning. Oftast är det till seminarierna knutet speciella krav på aktivitet från studenternas sida (enskilt eller i grupp). Det kan röra sig om författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift), föredragningsuppgifter och upprättande av förslag till domar och beslut. (www.selma.uu.se/57 2008-01-22)

Av Högskoleverkets utvärderingsrapport (2007b) framgår att den pedagogiska modell som tillämpas i Uppsala imponerar. Enligt utvärderarna är den
genomtänkt och konsekvent genomförd vid juristprogrammet vid Uppsala
universitet. Den analys av tentamensfrågor och examensarbeten som gjordes
vid utvärderingen visar att kravnivåer och studentprestationer ligger på en
hög kunskapsnivå i Uppsala. En möjlig förklaring är enligt rapporten den
pedagogik som tillämpas. I utvärderingens sammanfattning lyfts särskilt
utbildningarna vid Umeå och Uppsala universitet fram som ”goda exempel
när det gäller pedagogik” (s. 14). En av rekommendationerna som gruppen
lämnar till juristprogrammet i Uppsala är att inslagen av kritisk analys bör
stärkas. Den pedagogiska modell som hänvisas till i rapporten beskrivs ha
”en inriktning mot problembaserat lärande” (HSV, 2007b, s. 117)
År 1992 påbörjades den pedagogiska reform vid juridiska institutionen
som innebar att man övergick från en mer traditionell undervisningsform till
en mer studentaktiverande. Målsättningen med reformen 1992 var att aktivera studenterna i studieprocessen. Så här beskrivs utbildningens pedagogik
inför reformen:
Det innebär en strävan mot problemorienterande studieprocesser baserade på
studenternas egna aktiviteter individuellt och i grupp. Studierna skall kräva
initiativ och ansvar av varje student. Undervisningen ska organiseras så att
studenterna får förmåga till och vana vid självständigt arbete. Lärarna skall
träda tillbaka som drivande krafter i studieprocesserna. All undervisning skall
bygga på existensen av små arbetsgrupper om 4 – 6 studerande/.../Studierna
skall styras av konkreta målbeskrivningar. För att målen skall kunna vara
vägledande för studenternas arbete måste undervisningens och examinationens innehåll och former relateras till dessa mål.(Uppsala universitet, 1991)

I citatet från Uppsala universitets hemsida nämns inte problembaserat lärande (PBL) eller problembaserad inlärning (PBI). Men i de samtal jag har fört
med studenter, lärare och representant för ledningen används begreppen PBL
och PBI. Undervisningen beskrivs som problemorienterad men man tilläm57

Att denna text är från 2008 och inte från de år studentintervjuerna genomfördes beror på att
jag i ett senare skede insåg att det kan finnas en poäng i att ha en beskrivning av programmet.
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par en modifierad form av PBL. Institutionen har inte tillräckliga resurser för
att lärarna ska kunna fungera fullt ut som handledare i enlighet med PBL.

Problembaserat lärande
Nedan följer en kort presentation av PBL/PBI58. Avsikten med avsnittet är att
presentera de grundidéer pedagogiken vilar på för att öka läsarens förståelse
för juridiska institutionens undervisningsform. Läsaren bör ha i åtanke att
mitt syfte med denna presentation inte är att jämföra litteraturen med juridiska institutionens tillämpning av deras ”PBL inspirerade pedagogik”. En jämförelse hade tenderat till att utvecklas till en utvärderingsrapport och det är
inte syftet.
Hälsouniversitetet i Östergötland var först i Sverige med att introducera
PBI som undervisningsmetod år 1986 (Kjellgren, Ahlner, Dahlgren & Haglund, 1993). Metoden utmärks av:
• att verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkt för problembearbetning och är en bas för inlärning
• självstyrd inlärning, den studerandes egen aktivitet och egna ansvar för
sitt lärande
• arbete i grupp
(a.a., s. 11).
Enligt Eva Olstedt (2005) baseras PBL på samma grundtankar som den progressiva pedagogiken som utvecklades i början av 1900 – talet med utgångspunkt i den amerikanska pragmatismen, människans handlingar står i centrum. Den viktigaste drivkraften är individens motivation. Även ett kritiskt
förhållningssätt präglar PBL samt att lärande utgår ifrån den kunskap och
erfarenhet som studenten eller eleven har med sig (Olstedt, 2005). Den PBL
modell som tillämpas i Sverige, bl.a. vid Linköpings universitets läkar- och
vårdutbildningar, har utvecklats i Kanada och Nederländerna (Egidius,
2002). Men PBL används även inom ekonom-, agronom, ingenjörs- och
jurisutbildningar (a.a.).
Självstyrt lärande, som PBL genomsyras av, kräver noggrant beskrivna
kunskapsmål för att den studerande ska kunna ta initiativet till sitt kunskapssökande. Lärprocessen med eget kunskapssökande och situationen som de
studerande är i bör arrangeras så att den tillgodoser olika studerandes skilda
sätt att lära sig och självständigt sökande efter information tillsammans med
andra (Olstedt, 2005). Även om kunskapsmålen är individuella sker mycket
av kunskapsarbetet i basgrupper. Varje basgrupp har en handledare. Arbetet
med att lösa en uppgift anges som lika viktigt som slutprodukten. Arbetsprocessen beskrivs i sju steg:
1. Klargöra termer och begrepp som inte är lättbegripliga
58

Jag använder samma förkortning för pedagogiken som används i den litteratur som jag
refererar till.
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2. Definiera problemet/delproblemen
3. Inventera gruppens uppfattningar och idéer kring problemet
4. Systematisera inventeringen
5. Formulera inlärningsmål
6. Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven
7. Syntetisera den nyförvärvade kunskapen
(Dahle m.fl. 1993, s. 51).
Lärarens uppgift är att verka i fältet mellan kunskapsområdet och studerandes uppfattning om det (Eeg-Olofsson & Koch, 1993). Studentens villkor
och förutsättningar styr förståelsen. Läraren strävar efter att sätta sig in i hur
den studerande tänker och inte skymma innehållet genom att tränga på dem
sitt sätt att se på det (a.a.). Enligt författarna utvidgas lärarrollen genom PBI;
den gamla rollen finns kvar men kraven är delvis andra. Både för läraren och
studenten blir följande nyckelord påtagliga och betydelsefulla: människosyn,
kunskapssyn, förhållningssätt, kunskaper/färdigheter och teoretisk förankring. Inom den problemorienterade inlärningen utgår man ifrån att människan är nyfiken och har en stark drift att lära sig. Att lära sig nytt kan medföra att förkasta en tidigare uppfattning som ingår i en meningsfull struktur,
och kan innebära en mödosam process (a.a.). ”Ett gott inlärningsklimat kräver stor öppenhet och acceptans för att de studerande skall ha kurage att våga
visa sin okunnighet och se sina brister för att kunna bygga nytt” (a.a., s.
144). Läraren fungerar även som handledare och bör då ha:
• förtroende för den studerandes förmåga
• intresse för den studerandes sätt att tänka
• förmåga att lyssna, avvakta och vänta på förslag till analys, lösningar etc.
från den studerande
• förmåga att observera samt förstå och kunna agera när studenten eller
gruppen inte klarar sig utan handledarens hjälp
(a.a., s. 146).
Examinationen ska syfta till att harmoniera med sättet att studera. Den studerande ska visa om hon eller han klarar av att lösa problem som skulle kunna
dyka upp i arbetslivet (Ludvigsson, 1993).
Efter denna kortfattade sammanfattning av PBL/PBI ägnas nästa avsnitt
till att beskriva antagningen till juristprogrammet.

Antagning till juristprogrammet
För att bli antagen till juristprogrammet krävs höga gymnasiebetyg eller
höga poäng på högskoleprovet. Antagningsstatistik för de olika programmen
vid Uppsala universitet (hösten 2007) visar att endast läkarprogrammet, psykologprogrammet och politices magisterprogrammet ligger högre än juristprogrammet. Statistiken är uppdelad på fyra olika urvalsgrupper, gymnasiebetyg som förkortas BG (max 20,00), folkhögskoleutbildning BF, (max
226

4,00), poäng från högskoleprovet HP, (max 2,0) och poäng för högskoleprovet och 5 års arbetslivserfarenhet HA, (max 2,5). Jag åskådliggör statistiken
med en enkel tabell med de fem utbildningsprogram som vid Uppsala universitet har högsta antagningspoäng:
Tabell 6:1. Program med högsta antagningspoäng vid Uppsala universitet HT 07
Urvalsgrupper
Max poäng

BG
20,00

BF
4,00

HP
2,0

HA
2,5

Läkarprogrammet
Psykologprogrammet
Politices magister progr.
Juristprogrammet
Sjukgymnastprogrammet

20,00
19,66
19,53
18,75
18,10

4,0
4,0
-

1.9
1,8
1,7
1,4
1,3

2.3
2,2
1,7
1,4
1,3

Källa: http://info.uu.se/fakta.nsf (2008-02-03) streck innebär att ingen är antagen i
urvalsgruppen
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