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Tankar och reflektioner 
kring min lärarroll 

Jurek Millak 
 

ag ska, om en liten stund, ha en föreläsning på kursen Ekono-
mistyrning. Kursen som är på A-nivån är ganska traditionell i 

sitt upplägg med frivilliga föreläsningar och obligatoriska semi-
narier. Jag funderar över hur jag ska bära mig åt för att få dessa 
180 studenter att ta till sig denna kunskap och att förstå ämnet i 
stället för att bara lära sig utantill. Dessutom är sanningen den 
att detta inte går att lära sig utantill, man måste förstå komplexa 
samband. På samma sätt som du inte kan lära dig att cykla ge-
nom att läsa en manual utan du måste upp på sadeln, känna 
balansen, testa hur det är att trampa på pedalerna och så vidare 
för att behärska denna färdighet.  

Kursen har ett grundmurat renommé att vara svår och många 
ger upp i förväg. Återigen funderar jag över hur jag ska få stu-
denterna att inte bli rädda för siffror, att närma sig detta ämne 
på ett mer pragmatiskt sätt, inte vara rädda i förväg utan att 
använda sunt bondförnuft. Jag måste först bryta ner den invanda 
tesen ” jag klarar inte av denna kurs” och få studenterna att tro 
på sig själva. Studenterna får inte tänka i formler, de måste tänka 
i samband genom att förstå orsak och verkan. Det fundamentala 
är att lära sig att strukturera problemet, det vill säga: Vad är det 
vi är ute efter? Vad är det vi ska räkna på?` 

Slutligen, kanske den viktigaste funderingen, hur ska jag 
strukturera undervisningen och i vilken ände ska jag starta? Som 
de flesta läroböcker är upplagda eller precis tvärtom? Jag bestäm-
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mer mig för att göra ”tvärtom” det vill säga utgå från den mest 
basala modellen och öka på komplexiteten efter hand. Det kan 
vara svårt att hitta rätt nivå. En studentgrupp på 150–200 per-
soner är långt ifrån en homogen massa. Därför blir det alltid en 
balansgång mellan å ena sidan att lugna och inte skrämma bort 
studenterna, och å andra sidan få dem intresserade och motive-
rade att faktiskt lära sig ämnet. Det gäller att känna av stäm-
ningen och hitta en nivå som fungerar i den aktuella gruppen.  

Sista föreläsningsomgången utgick jag från lärobokens upp-
lägg så det var lätt för studenterna att följa med under föreläs-
ningarna. Problemen uppstod i stället på seminarierna, då kun-
skaperna ska tillämpas för att lösa komplexa problem. Då var det 
plötsligt tvärstopp och ingen verkade förstå någonting längre 
och de flesta var mycket nedstämda. 

Nu bestämmer jag mig, som sagt, för att göra tvärtom. Det 
går trögt i början, men det gör inget. Grunderna måste sitta, där-
efter kan jag öka tempot. Jag pratar också med studenterna om 
kursen, berättar att det är helt normalt med en trög start, det är 
något som de flesta upplever. Jag gör det av flera olika skäl. De 
ska känna igen sig och inte misströsta om det går trögt. De ska 
också veta att det är ett övergående stadium, har man väl passe-
rad nålsögat och anammat detta sätt att resonera brukar det 
mesta ge sig. Jag säger detta även för att studenterna ska få ett 
rimligt perspektiv och för att avdramatisera ämnet.  

Jag uppmanar även till frågor under föreläsningen. Det är lite 
svårt ibland, ingen vill framstå som dum och tappa ansiktet inför 
andra. Jag försöker att avdramatisera det genom att säga att det 
närmast är en students skyldighet att fråga om man inte förstår. 
Vi är här för att lära och det kan man inte göra utan att fråga. 
När ska man annars ställa frågor om inte under en föreläsning? 
Jag avrundar genom att säga att det inte finns dumma frågor, de 
enda dumma frågor som finns är de som inte ställs. Hela den 
utläggningen brukar hjälpa till att bryta isen och få någon att 
ställa först frågan. Andra följer snart efter när de ser att det inte 
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är så farligt, tvärtom det tyder på vetgirighet. Det gör att jag kan 
överbrygga den barriär som finns mellan mig och studenterna.  

Föreläsningarna är dock alltid något av en envägskommuni-
kation och jag känner av det avstånd som det trots allt blir när 
jag står framför 200 personer. Att nå alla är omöjligt. Jag känner 
mig ändå förhållandevis tillfreds, både under och efter föreläs-
ningen. Frågorna som ställs är vettiga, atmosfären andas lugn 
och tillförsikt. På rasten kommer studenter fram och frågar om 
saker som dels är utöver kurskraven, dels ligger lite längre fram i 
tiden. Det tyder förhoppningsvis på ett genuint intresse. På en 
direkt fråga svarar många att det visserligen är mycket att 
komma ihåg men att det i sig inte är svårt. 

Jag tycker om kursen, och främst seminarierna då de är mycket 
roligare än föreläsningarna. Det är 20 personer som ska redo-
göra, via hemuppgifter, för vad de har lärt sig och hur väl de har 
förstått. Här går det inte längre att gömma sig, det gäller både 
dem och mig. Studenter kan, om de vill, vara helt passiva på 
föreläsningen, att få en direkt fråga från föreläsaren är osanno-
likt. Jag kan inte heller på seminarierna följa ett manus som på 
en vanlig föreläsning utan får parera allehanda situationer och 
frågor som uppstår spontant under seminariets gång.  

På det här seminarietillfället börjar det bra. Gruppen som 
håller presentationen har verkligen slagit på stort. Tjusiga Power 
Point-bilder tas fram, de verkar ha läget under kontroll. Jag har 
också tittat lite snabbt på deras lösningsförslag och det är både 
rätt och elegant. De verkar lite nervösa, de är inte vana vid att 
göra denna typ av presentationer. Det är frågan om massiva 
beräkningar som ska förklaras och sättas i ett sammanhang. 
Dessutom är tiden begränsad. ”Hur fick ni fram detta resultat?” 
Frågan ställs lite nyfiket, lite undrande av en medlem från en 
annan grupp. Frågan är också berättigad. Problemet går att lösa 
utifrån flera olika angreppssätt, och det är inte självklart att alla 
associerar på ett och samma sätt. ”Vi har också gått samma väg 
men uppenbart missat något … kan du förklara det en gång till?” 
Han som presenterar börjar på nytt förklara på samma sätt som 
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tidigare, det vill säga kommentera siffrorna på duken. ”… och 
sedan multiplicerar man den siffran med den här och då får vi ut 
detta på slutet…” Jag tänker: Detta är fel ansats, du måste för-
klara det bakomliggande resonemanget till varför ni gör på detta 
sätt. Det är själva vägen till problemlösningen som är intressant. 
Det är inte lika intressant hur man gör, det blir en logisk följd av 
varför.  

Han som ställde frågan verkar inte vara nöjd: ”Du sa detta 
förut men jag fattar fortfarande inte hur ni tänkte när man ska 
räkna inom olika avdelningar. Varför ska man göra det?!” Han 
är vänlig men lite otålig och mer fordrande i tonen än tidigare. 
Jag tror inte att han kommer att ge sig förrän han förstår. Jag ser 
att det börjar hacka en aning i presentationen. Studenten börjar 
flacka med blicken, vänder sig till de övriga i gruppen som ser 
väldigt sammanbitna ut. Tystnad … Jag tänker att det i och för 
sig inte är så konstigt. Det kan vara lite stressande att få frågor 
mitt i en presentation men å andra sidan om lösningen är per-
fekt, vad är då problemet? Är man inte van vid att hålla en pre-
sentation upplevs alla avbrott som störande men det är just 
sådana situationer som studenterna måste träna på. Jag märker 
att gruppen börjar bli orolig. De tittar på varandra, på film-
duken, bläddrar lite i sina anteckningar och slutligen tar de sats 
på nytt. ”Jaa, som vi tidigare sa; … för att få ut detta på slutet då 
har vi multiplicerat den här siffran med den andra och sedan 
dividerat med den här…”  

Jag börjar automatiskt fundera på vad som kan vara orsaken 
till detta. Det kan vara en total blockering, sådant händer, då vet 
man till slut inte sitt eget namn. Då kan det vara till hjälp att 
läraren tar över och riggar upp ett embryo till en förklaring och 
sedan försiktigt knuffar gruppen på rätt spår igen. Det kan också 
vara så att lösningen inte är resultatet av deras eget arbete, de har 
fått tag på en perfekt lösning och presenterar den utan att ha 
förstått hur den är framtagen. Om det förhåller sig på detta vis är 
det oftast omöjligt för de inblandade att komma på rätt spår igen 
då insikten i problematiken saknas. Jag kan egentligen inte för-
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klara varför jag tänker som jag gör. Det är en process som startar 
automatiskt och pågår i bakgrunden medan jag utåt leder semi-
nariet som om ingenting har hänt. Det är en magkänsla av att 
något inte är som det ska vara. 

Jag beslutar mig för att bryta in, dels för att hjälpa till att lösa 
den eventuella blockeringen, dels för att testa om mina funder-
ingar stämmer. Jag säger: ”OK, jag tycker att vår kollega har en 
poäng i det han säger. Det är inte självklart att man ska göra 
denna beräkning just på detta sätt, det finns andra vägar också. 
Det är därför viktigt att redogöra för hur resonemanget fördes 
för att komma till rätt svar”. Därefter vänder jag mig till gruppen 
och frågar: ”Det ena sättet att resonera är att gå via totaler, eller 
hur, men det har ni inte gjort, ni valde att gå via de olika avdel-
ningarna och räknade på de olika produkterna individuellt för 
att därefter summera de olika delresultaten och därigenom få ett 
underlag till rätt svar, eller hur? ”Jag tänker att jag har gjort till-
räckligt; lugnat situationen, gett en hint om hur de bör resonera, 
nu får de själva ta vid. Det händer ingenting. Jag tänker spontant: 
”Vad klantigt, varför utsätter de sig för detta? De har känt till i 
tre veckor att de skulle göra denna presentation” Jag inser också 
att de inte nappar på mina räddningsförsök därför att de helt 
enkelt inte förstår. Jag tror att de helt enkelt har fuskat. 

Om jag inte gör någonting kommer flowet för de övriga i 
seminarierummet att gå förlorat. Dags för nästa steg i processen. 
Jag kan inte låtsas att allt är frid och fröjd utan måste agera. Nu 
gäller det för mig att markera att detta inte är ett acceptabelt 
beteende, varken mot den aktuella gruppen men inte heller mot 
de övriga seminariedeltagarna. Gör jag ingenting kommer det att 
upplevas som slappt och orättvist samt ge en signal till övriga att 
jag accepterar ett sådant beteende. Det finns flera seminarie-
tillfällen och flera grupper som ska redovisa. Jag känner ingen 
direkt stress över situationen. Även här agerar jag utifrån en 
ryggmärgsreflex. Inte på rutin men väl en vana att hantera det 
oväntade. Mitt primära mål är ett väl genomfört seminarium för 
alla. Om jag agerar snabbt vinner jag två saker. Dels detta flow 
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som jag berörde ovan dels vill jag inte göra studenterna mer 
förlägna än de redan är. ”Men hur kan det komma sig att ni har 
en perfekt lösning och har svårt att förklara hur ni resonerade 
för att få fram den? Fick ni lite hjälp från någon eller…?” Jag ser 
tydligt att de skäms. Precis som små barn som ertappas när de 
gjort något de inte får. De hänger lite med huvudena, tittar lite 
på varandra, ingen vill egentligen träda fram men tystnaden 
börjar bli för pinsamt och tryckande. Till slut säger den som 
presenterade ”Jaa, … det är så att vi fick lite hjälp … just med 
den biten … det var lite svårt att förstå annars … ”. Han ser 
ganska olycklig ut.  

Jag tänker att jag har markerat tillräckligt. Visst kan jag börja 
osa svavel, prata om fusk, disciplinnämnden etcetera men jag gör 
inte det. Jag tror och hoppas att ingen annan grupp vill ta risken 
att försätta sig i en liknande situation. Jag väljer att bryta in och 
tar över. Jag gör det huvudsakligen för att förklara för de övriga 
studenterna hur detta som de frågade efter hänger ihop och hur 
man ska/bör resonera. Jag vill inte att själva händelsen ska få 
dem att tappa fokus på själva uppgiften. Jag vill inte heller 
schavottera gruppen offentligt, man sparkar inte på den som 
redan ligger. Allt tar cirka fem minuter och efteråt verkar det 
som om alla hängde med i resonemanget. Han som ursprungli-
gen ställde frågan är lite upprymd. ”Vi har räknat på samma sätt 
och anledningen till att vi inte har rätt svar är att vi av misstag 
tog fel siffror … vilket fånigt misstag! Men det känns ändå gan-
ska skönt att vi egentligen har knäckt det.” Jag tänker: Vad bra 
att han koncentrerar sig på sakfrågan och inte på gruppen som 
fuskade. Jag känner mig också glad över att han förstår proble-
met och tycks vara lite stolt över det också. Jag säger ”Bra, då har 
vi klarat av detta och förtjänar en kopp kaffe och 15 minuters 
rast”. Alla reser sig och går ut. Jag går fram till gruppen som 
presenterade. ”Har ni också förstått resonemanget?” De nickar 
ivrigt, ja de har förstått, det var egentligen inte så svårt. ”Ut-
märkt” säger jag ”Gör aldrig om det, det straffar sig förr eller 
senare”. Nu har ni rasten på er för att förbereda den sista frågan. 
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Jag förväntar mig en riktig tjusig presentation där ni kan förklara 
alla turer på väg mot svaret. ”Klarar ni det?” Jag säger det för att 
ge dem en chans att rädda ansiktet gentemot de andra stu-
denterna. Jag tror också att de fått tillbaka lite av självkänslan. 
Nu när de vet hur svaret bör läggas fram kan de testa att få göra 
det själva.  

Reflektion 
Det är två helt olika situationer med olika förutsättningar men 
både föreläsningar och seminarier har samma övergripande 
målsättning; att på ett professionellt sätt förmedla kunskap. 

Storföreläsningen 
Det är fortfarande den mest fundamentala formen av under-
visning på ett svenskt universitet. Mitt konkreta problem i detta 
sammanhang är ganska mångfacetterat. Å ena sidan vill jag inte 
skrämma studenterna med kursen. De är redan tillräckligt skär-
rade av alla berättelser som levererats av gamla studenter. Jag 
måste visa både förståelse och empati för dessa känslor. Å andra 
sidan är det viktigt att inte trivialisera, fragmentisera och snutti-
fiera kursen. Det är frågan om universitetsutbildning där kvalitet 
har en central position. Alla studenter vill ha en bra utbildning 
med ett gott renommé som leder till en framtida anställning.  

Samtidigt hörs det ofta röster, rent fysiskt eller via kursut-
värderingar att kursen är för svår, litteraturen för omfattande 
och att kursen är för tidskrävande. Givetvis speglar det inte ma-
joritetens åsikter, men de förekommer och det får vi inte för-
glömma.  

Så vad vill jag åstadkomma i min roll som lärare? Till att 
börja med ser jag min roll i två olika dimensioner: intern och 
extern. Den interna står för mina tankar angående mig själv, min 
roll, mina mål, et cetera. Den externa rör mina studenter samt de 
relationer, tankar och så vidare som jag och studenterna utveck-
lar tillsammans och gentemot varandra. Detta är en resa där 
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båda sidor är på väg mot någonting nytt och förhoppningsvis 
bättre. Denna tanke får stöd i boken Etik i arbete med människor: 

För yrkesetiken är det därför viktigt att betona att den som går 
igenom en viss yrkesutbildning eller befinner sig i en viss arbets-
situation inte uppfattas som moralisk färdig från början, utan 
vederbörande skall se sig själv som en som är på väg, som skall 
lära sig mer om hur hon själv är, och se det som önskvärt att ut-
veckla de anlag och förmågor hon har (Henriksen & Vetlesen 
2001, s.195) 

Det kanske låter lite förmätet men jag ser mig själv som något av 
en missionär. För många studenter är detta den första kontakten 
med den kvantitativa delen av företagsekonomi på universitets-
nivå. Det engelska ordspråket ”You never get a second chance to 
make a first impression” passar mycket bra in på min och kur-
sens situation. Det första mötet lägger också grunden för andra 
kvantitativa kurser som kommer senare. Jag är fast övertygad om 
att skräcken/oviljan mot de kvantitativa kurserna har orsakats av 
ett mekaniskt pluggande av formler på gymnasienivå. Jag vill ge 
dessa formler ett liv genom att ge flera exempel från näringslivet 
där dessa formler är en del av verkligheten. Tanken är inte på 
något sätt unik. Dygdetiken förespråkar just detta.  

Desto större skäl finns det att lägga vikt vid förmågan till klok-
het, som består i att hitta inte användningsmöjligheter för ab-
strakta regler utan praktiserbara lösningar på konkreta problem 
(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 200) 

Alla ekonomiska modeller som vi använder speglar, mer eller 
mindre, verkligheten. Den ekonomiska verkligheten är ganska 
komplex, vilket gör att de modeller som vi använder också är 
det. De modeller som bäst speglar verkligheten är oftast mer 
komplexa än andra just av den anledningen att de ligger närmast 
verkligheten. Det är också dessa som har störst användnings-
områden. Det som är problemet, speciellt för en novis, är just 
komplexiteten, det blir mycket att hålla reda på. Jag kan göra en 
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liknelse med en körskola; man skickar inte ut en novis i den 
värsta rusningstrafiken det första man gör, utan tränar på en 
avstängd parkering eller en lugn sidogata. Därefter, när en viss 
kompetens och visst självförtroende har byggts upp kan svårig-
hetsgraden ökas och avslutas just med ett körpass i rusnings-
trafiken. Vi vet ju att, i alla fall i Stockholm, är rusningstrafiken 
ett normaltillstånd som alla måste behärska men för den delen 
behöver vi inte starta all förarutbildning med normaltillståndet 
som är svårast att tillgodogöra sig.   

Risken är däremot stor att körkortsaspiranten kan vara en 
fara för andra, men framför allt att deras självförtroende hamnar 
på botten och de får mycket svårare att lära. Jag följer, som sagt, 
inte boken utan kastar om kapitlen och novisen som saknar in-
sikt i ämnet ser det som ett problem. För att motverka det tar jag 
därför upp liknelsen med Stockholmstrafiken på föreläsningar-
na. Ibland, om frågan väcks, ber jag studenterna att de ska lita på 
mig, på min professionella kompetens och att jag gör det med 
deras bästa för ögonen. Hittills har det inte hänt att någon har 
protesterat. Däremot har det hänt att studenter efter kursens slut 
spontant har kommenterat ”nu förstår jag varför du gjorde på 
detta sätt”. 

Jag tror också att som lärare, från grundskolan till universitet, 
måste man utveckla ett genuint intresse för det man håller på 
med. Inte bara för ämnet som sådant (vad) men även, eller kan-
ske framför allt, för sättet att förmedla detta (hur). Jag får även 
här stöd från boken Etik i arbete med människor: 

För yrkesutövning betyder detta att arbetet på intet sätt kan vara 
ett neutralt fält där man bara har vissa ”roller” som det går att 
förhålla sig till på ett utvändigt sätt. (Henriksen & Vetlesen 
2001, s. 198) 

Alla försök att kontinuerligt utveckla sig själv och sin roll som 
lärare är enligt dygdetiken ett sätt att utveckla vilka vi är, så att vi 
bättre kan förverkliga oss själva. Författarna ovan kallar denna 
process för självförverkligande. Exakt samma begrepp används 
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av psykologen Abraham Maslow (1943). I Maslows tolkning är 
självförverkligande ett behov att växa som människa och handlar 
om det inre jaget. Men det är inte bara jag som har behov att 
växa. Exakt samma resa gör mina studenter. Jag kan givetvis inte 
uttala mig om huruvida de självförverkligar sig eller ej på mina 
föreläsningar. Jag ser dem i alla fall växa och kan använda Drey-
fus & Dreyfus (1986) för att beskriva denna process. De flesta 
studenterna är, när de kommer till oss, noviser eller på sin höjd 
avancerade nybörjare. Den första kategorin, en novis, är den som 
är vanligast. Det är deras första kontakt med ämnet, allting är 
nytt, de som till äventyrs har läst ämnet på gymnasiet verkar ha 
förträngt det mesta eller har väldigt vaga uppfattningar om det 
mesta. De vill ha ordning och reda, det vill säga de vill arbeta 
kontextfritt och regelbaserat. De saknar därigenom förmågan att 
se sambandet mellan de olika situationer och sammanhang som 
de står inför eftersom de saknar erfarenhet. Dreyfus & Dreyfus 
påstår dock, med all rätt, att man inte kan lära sig en mängd 
regler utan att samtidigt förlora fokus för det specifika i en viss 
situation. Studenterna blir så upptagna av att praktisera och följa 
regler att de inte kommer vidare i den konkreta problemlösning 
som rör det specifika i det sammanhang de befinner sig i. Vad är 
det egentligen som jag ska räkna ut? Det är en klassisk fråga från 
en novis. 

De avancerade nybörjarna finns också, fast de är betydligt 
färre. Dessa är desto mer tacksamma att arbeta med. I och med 
att de har mer erfarenhet kan de förstå mer komplicerade regler 
och sätta de enskilda problemen i ett större sammanhang. Denna 
förmåga att se mönster, likheter med tidigare situationer som 
vederbörande har erfarenhet av, skiljer de avancerade nybörjarna 
från nybörjarna. Dessa studenter är bekanta med vokabulären, 
problemställningarna, lär snabbare och blir mindre stressade av 
nytt stoft. De blir därigenom mer mottagliga och kan snabbare 
anamma nästa fas som är slutmålet för kursen, den kompetente 
utövaren. Detta ställer ibland ganska stora krav på mig som 
lärare. Å ena sidan måste jag motivera noviserna, å andra sidan 
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hålla uppe intresse hos dem som är lite mer avancerade. Att 
åstadkomma denna tulipanaros är inte alltid det lättaste. 

Seminariesituationen 
Den situation som jag beskrivit ovan är ganska mångfacetterad, 
men det viktigaste är att några studenter har fuskat. Definitionen 
är lite flytande, men faktum kvarstår att det som borde varit ett 
eget arbete uppenbarligen inte är det. Det ligger mer på det mo-
raliska planet. 

Händelsen kan hanteras på flera olika sätt: Det allra enklaste 
vore att peka med hela handen och hänvisa till reglerna. Reg-
lerna i sig är otvetydiga. ”Rättigheter och skyldigheter – regel-
verk för studier vid Södertörns högskola” finns tillgängliga på 
nätet. Punkt 22 säger följande: 

22. Disciplinära åtgärder  
En högskola får under vissa omständigheter vidta disciplinära 
åtgärder mot en student. Med disciplinära åtgärder menas var-
ning eller avstängning. De omständigheter som kan leda till dis-
ciplinära åtgärder är:  

– Att en student försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation ska bedömas. 

(Rättigheter och skyldigheter 2012, s. 24) 

Enligt Henriksen & Vetlesen (2001) träder vi därigenom in i plikt-
etikens värld då alla tre kännetecken för en plikt är uppfyllda: 

 
• Plikten är något absolut. 
• En plikt kan vanligen formuleras i en regel, en norm. 
• En plikt ska hjälpa oss med att få grepp om vad som är 

rätt att göra. 

Jag borde ur ett strikt pliktetiskt perspektiv ställa studenterna till 
svars och göra en anmälan till disciplinnämnden, men jag väljer 
att inte agera på detta sätt. Det är inte av undfallenhet eller av 
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lättja från min sida, absolut inte. Om jag faller undan är risken 
överhängande att det sänder helt felaktiga signaler till alla stu-
denter i gruppen. De som har fuskat får bekräftelse på att det inte 
var så farligt att bli ertappad då det inte får några negativa kon-
sekvenser. De som inte har fuskat förlorar omedelbart all sin 
tilltro till mig och mitt sinne för rättvisa. Min trovärdighet är 
därefter lika med noll. 

Jag väljer dock, med berått mod, att inte handla enligt plikt-
etikens principer utan använder mig här av det som Henriksen 
& Vetlesen kallar för dygdetik. 

Den viktigaste moraliska attityden i denna typ av etik är mora-
lisk klokhet – alltså förmågan att föra ett bra och välgrundat 
resonemang som ”får ut det bästa” av situationen. (Henriksen & 
Vetlesen 2001, s. 194) 

Jag utsätter mig samtidigt för risken att det kan gå fel. Gruppen 
kunde ha blånekat till alla anklagelser och då har jag inte haft 
något annat val än att agera pliktetiskt i konsekvensens namn. 
Samtidigt vet jag att det är näst intill omöjligt att få en fällande 
dom i disciplinnämnden i just denna typ av ärende. Det har 
prövats förr av andra med ganska magert resultat. Det enda som 
jag med säkerhet hade åstadkommit är dålig smak i munnen och 
ett förstört seminarium för alla studenter.  

Jag är övertygad om att alla i seminarierummet förstod att jag 
visste att gruppen hade fuskat. De förstod också att det måste 
utkrävas någon form av ansvar. Däremot skulle inte detta ske för 
öppen ridå. Det fanns som sagt ingen anledning till att föröd-
mjuka studenterna ytterligare. Samtidigt är jag lika övertygad om 
att den fuskande gruppen förstod att mitt agerande var en 
engångsföreteelse. Toleransnivå vid fortsatt fusk är lika med noll. 
Detta budskap var mycket klart från min sida då allt jag gör och 
säger offentligt i klassrummet skapar prejudikat. Jag hoppas 
också att mitt agerande uppskattas av alla studenterna på semi-
nariet. Missförstå mig rätt. Jag gör inte detta primärt för att bli 
omtyckt, jag gör det för att jag anser att detta är rätt sätt att 
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hantera den uppkomna situationen. Även i detta sammanhang 
söker jag stöd i Henriksen & Vetlesen 2001 (s. 203). 

… att han genom att ta sin utgångspunkt i den konkreta indi-
videns förhållande till situationen och inte i abstrakta principer 
skapar möjlighet för större närhet till situationen. Samtidigt är 
individens förhållande till situationen inte helt särpräglat utan 
också styrt av situationsöverskridande element, nämligen dyg-
derna. Det etiskt allmänna uttrycker sig därmed i personen ge-
nom dygderna. Det möjliggör att individen kan förhålla sig på 
ett sätt som även andra kan känna igen och erkänna som något 
gott.  

Jag agerar helt automatiskt, närmast reflexmässigt. Detta beror 
på att jag i denna situation ser mig själv som en expert. Mitt 
handlande motsvarar exakt de kriterier som Dreyfus & Dreyfus 
(1986) ställer upp; det är intuitivt, automatiskt och omedvetet. 
Jag tror att jag med mitt agerande har markerat tillräckligt för att 
de i fortsättningen ska avstå från att fuska. Jag tror också att de 
övriga studenterna uppskattade mitt sätt att hantera situationen, 
det vill säga att markera mycket tydligt och bestämt men inte 
anmäla händelsen till disciplinnämnden. Det vore naivt att tro 
att detta sätt att lösa problem är universellt och lämpar sig för 
alla. Det passade mig då jag agerade utifrån ett dygdetiskt per-
spektiv i egenskap av expert. Däremot anser jag inte att det är en 
lämplig strategi för en lärare som är novis. Han/hon har inte 
tillräckligt med erfarenhet för att agera utifrån detta förhåll-
ningssätt. För novisen är det bättre och tryggare att använda sig 
av det pliktetiska synsättet och hänvisa till ett regelverk. Det kan 
inte bli fel, formellt sett. Studenterna kan annars se lärarens 
eventuella osäkerhet och utnyttja den. Om man som lärare tap-
par kontrollen över seminariegruppen finns risken att studenter-
na tar över och kör över vederbörande. Därefter är det svårt att 
med bibehållen trovärdighet komma tillbaka till samma grupp 
då maktbalansen är rubbad. 



 
 
J U R E K  M I L L A K  

 54 

I seminariesammanhang finns även andra dimensioner i rela-
tionerna och tänkande än de jag hittills berört. Jag använder mig 
återigen av Dreyfus & Dreyfus och deras fem utvecklingssteg. 
Den första dimensionen är mellan mig och studenterna. Jag var 
förvisso inne på den men då i samband med föreläsningarna. 
Denna relation blir mer personlig i seminariesammanhang. 
Ganska ofta handlar det om workshops där studenterna arbetar 
individuellt, ibland med helt olika uppgifter. Där kan varje möte 
bli något unikt mellan mig och just denna student. Jag kan möta 
alla typer; novis, avancerade nybörjare eller rent av kompetenta 
utövare. I och med att jag möter studenterna enskilt kan jag 
också bedöma dem individuellt och anpassa mitt agerande efter 
deras behov. 

De två återstående dimensionerna handlar om mig och löper 
parallellt. Den första är min roll som ekonom och specialist, den 
andra är min roll som lärare/utbildare. I min roll som ekonom 
anser jag att jag huvudsakligen befinner mig i steg 4 i Dreyfus & 
Dreyfus dikotomi: 

The proficient performer, while intuitively organizing and un-
derstanding his task, will still find himself thinking analytically 
about what to do. (Dreyfus & Dreyfus 1986, s. 29) 

Jag anser att detta passar väl in på det sätt som jag i egenskap av 
specialist angriper ett givet problem. Jag måste tänka analytiskt 
för att strukturera problemet, sortera fakta, bakgrundsinforma-
tion et cetera för att komma fram till en lösning.  

I min roll som lärare anser jag oblygt att jag befinner mig i 
steg 5, det vill sägs experten. Jag agerar precis som bröderna 
Dreyfus beskriver: 

When things are proceeding normally, experts don’t solve prob-
lems and don’t make decisions, they do what normally works. 
(Dreyfus & Dreyfus 1986, s 31) 
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Enligt Dreyfus & Dreyfus handlar experter intuitivt, automatiskt 
och utan medveten kalkylering. Inte alla situationer är unika, 
efter ett tag kan jag urskilja ett mönster och det är då som jag 
kan agera som en expert. 

Jag har arbetat med denna kurs under många år och vet intui-
tivt vilka problem som brukar uppstå. Jag har lärt mig att 
hantera dessa situationer, men inser samtidigt att det alltid 
kommer att dyka upp någonting nytt. Det gör mig inte orolig, 
det är bara ett konstaterande. Det är bland annat därför jag age-
rar som jag gör i situationen med de fuskande studenterna. Det 
är, som sagt, instinktivt, automatiskt och utan medveten kal-
kylering. Det finns dock ett antal problem med detta. Jag är ex-
pert i min roll som lärare men inte i min roll som etikuttolkare. 
Henriksen & Vetlesen skriver:  

Ändå finns det anledning att påpeka att vi i etiska frågor inte 
kan bli experter på alla områden. Eftersom livet är mångfaldigt 
och vi ständigt står inför nya och komplicerade dilemman bör vi 
inte räkna med att vår ”expertis” på det etiska området är 
fullkomligt. (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 229)  

I min expertroll som lärare kan jag gå utanför givna ramar och 
skapa egna, jag vet intuitivt var gränsen går. I etiksammanhang 
utgår jag ifrån min egen moraluppfattning. Det är inte säkert att 
andra har samma bevekelsegrunder för sitt handlande i en given 
situation. Därför kan det uppfattas som godtyckligt framför allt 
av de som har en avvikande uppfattning i frågan. 

Som expert har jag ytterligare ett problem. Jag handlar intui-
tivt men samtidigt gör detta att jag har svårt att ange några klara 
motiveringar och argument till varför jag agerar som jag gör. Att 
hänvisa till magkänslan kan te sig en smula godtyckligt. Henrik-
sen & Vetlesen stödjer mig även på denna punkt. 

Ur etisk synvinkel kan det vara problematiskt, eftersom vi ofta 
behöver och kan ha nytta av att diskutera våra motiveringar 
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med andra i samband med lösningen av etiska problem. (Hen-
riksen & Vetlesen 2001, s. 229) 

Ett, bland många olika, sätt att göra detta på är att delta i hög-
skolepedagogiska workshops och kurser som denna. Antingen 
lär jag mig någonting nytt eller får en bekräftelse på att mitt 
tillvägagångssätt fortfarande är gångbart. 

Jag har tidigare nämnt att jag vill utveckla mig i min egenskap 
som lärare. Att utvecklas är en viktig del av dygdetikens ideal. 
Att lära sig dygd är därigenom ett sätt på vilket man kan bli en 
bättre (god) människa. Jag har cirka 40 års yrkeserfarenhet varav 
25 som lärare inom akademin. Jag har, med andra ord, haft 
några år att praktisera. Det gör mig däremot inte fullärd. Jag kan 
alltid försöka att bli bättre och för detta krävs övning. Etik i ar-
bete med människor stödjer mig även här: 

Vi kan inte lära oss dygd på annat sätt än genom övning. Det är 
genom att öva sig, genom att utveckla färdigheter, insikt, vil-
jestyrka och förmåga att se en sak från flera sidor som dygd ut-
vecklas. (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 200) 

Jag anser detta vara oerhört viktigt och därför övar jag kontinu-
erligt på mina dygder i hopp om att bli en ännu bättre lärare och 
människa. Det finns och kommer alltid att finnas rum för förbät-
tringar.  
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