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Förord
Den grundläggande universitetsutbildningens förändring mot att
välkomna studenter med högst olika bakgrund och erfarenheter
ställer stora krav på universitetslärare att utforma en inkluderande
undervisning. Utmaningen består i att tillvarata och positivt bemöta
nya studenter och nya perspektiv. Det är i ljuset av denna förändring som den här idéskriften har tillkommit. Det har länge saknats
en lättillgänglig idéskrift i handboksformat för de universitetslärare
som vill anlägga mångfaldsperspektiv på sin undervisning. Det finns
rikligt med forskningslitteratur och läroböcker om pluralism,
mångkultur, interkulturell pedagogik och heterogenitet i undervisning, men få av dem har fokuserat den högre utbildningen eller
försökt ta ett helhetsgrepp om dess undervisningsprocesser. Den
här rapporten från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) vid Uppsala universitet är ett försök att skapa en sådan
idéskrift. Förhoppningsvis kommer den stimulera till mångfaldsdiskussioner och konkreta åtgärder för att främja en mer mångfaldsmedveten undervisning.
Rapportens utformning och perspektivval ansvarar jag för personligen. Samtidigt vill jag framhålla att rapporten har växt fram i
dialog med många medarbetare vid Uppsala universitet. De har alla
på olika sätt medverkat till att göra idéskriften möjlig, rikare och
riktigare – och mer intressant än i utgångspunkten. Samtliga kollegor vid PU har på olika sätt bidragit till dess tillkomst. Tack Karin
Apelgren, Roger Eineskär, Maja Elmgren, Margareta Erhardsson,
Eva Forsberg, Tomas Grysell, Ann-Sofie Henriksson, Monica Pagnell, Jöran Rehn, Peter Reinholdsson, Åsa Ryegård, Ulrike Schnaas,
Charlotte Sundström, Anette Vikberg, Maria WennerströmWohrne och Ann-Mari Åkerblom för stöd, uppmuntran och stimu-

lerande samtal. I denna skara vill jag tacka några medarbetare för
särskilda insatser.
Jag vill först tacka min avdelningschef Karin Apelgren för förtroendet att låta mig arbeta med dessa frågor inom PU:s hägn. Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till Ulrike Schnaas. Under några år
har vi gemensamt arbetat för att resa makt- och utbildningssociologiska frågor inom det pedagogiska utvecklingsområdet. Det är med
stor glädje som jag nu kan konstatera att Ulrikes rapport om könsmedveten forskarhandledning utkommer samtidigt som den här
idéskriften. Det är en händelse som gärna får bli en startpunkt för
ökat fokus på mångfalds- och genusfrågor inom pedagogisk utveckling. I övrigt har jag fått värdefull återkoppling på mitt manus av
Karin Apelgren, Maja Elmgren, Eva Forsberg, Margareta Erhardsson och Jöran Rehn. Dessutom har Charlotte Sundström lagt ned
mycket tid och energi på att få bukt med manuset inför sättning
och tryckning. Tack kollegor!
Även utanför PU har flera medarbetare delat med sig av sin tid
och sina specialkunskaper för att ge synpunkter på mitt manus.
Mina stimulerande samtal med Gunilla Roos vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har avsevärt bidragit till
att förbättra skriften och dess fokus på klassfrågor. Gunilla har ödmjukt delat med sig av sin stora forskarkompetens inom området.
För detta är jag henne stort tack skyldig. Även Lena Sohl vid Sociologiska institutionen har delgivit mig kloka tankar om rapportens
innehåll. Martin Bergqvist vid UPC, Stockholms universitet, har
bidragit med litteraturtips och kommit med konstruktiva synpunkter på mitt manus i vardande.
Jag vill också speciellt tacka Hooshang Bazrafshan och Ina Sörlid
vid Enheten för lika villkor för initierade, kloka och ögonöppnande
kommentarer på min text. Jag vill också särskilt tacka Maria Wolters vid Enheten för kvalitet och utvärdering för noggrann läsning
av avsnittet om kursvärderingar och de många konstruktiva råd som
förbättrat detta avsnitt. Även min fru Johanna Widenberg har läst

manuset i dess helhet och gett viktiga synpunkter. Tack alla! Nu
lämnar jag rapporten i läsarnas våld.
Uppsala i april 2011
Johan Wickström
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1.
Introduktion
Syften, målgrupp, bakgrund och disposition
Den här rapporten är en idéskrift med syfte att introducera mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare och presentera några
valda förhållningssätt och strategier för att undervisa i mångfaldens
tecken. Rapporten är tänkt att kunna fungera dels som ett reflektionsunderlag för enskilda lärare och lärarlag, dels som ett diskussionsunderlag på olika slags pedagogiska kurser där mångfaldsperspektiv på lärande behandlas. Rapporten är alltså varken en forskningsrapport i traditionell mening eller en forskningsöversikt med
ambitionen att vara heltäckande och uttömmande, utan just en
pedagogisk idéskrift med ett eklektiskt förhållningssätt till den omfattande litteratur som behandlar mångfaldsfrågor.1
Målgruppen är lärare vid universitet och högskolor som vill synliggöra, tillmötesgå och använda studenternas olika bakgrunder och
erfarenheter för att utveckla och förbättra sin undervisning inom
grundutbildningen.2 Studenternas bakgrunder kan förstås som ”de
sociala miljöer, uppväxtvillkor, egenskaper, erfarenheter, kunskaper
och identiteter som studenterna bär med sig in i undervisningssituationen och som har betydelse för deras förhållningssätt till studier

1

Se vidare diskussion under ”Teoretiska utgångspunkter”.

2

Med grundutbildning avses såväl grundnivå som avancerad nivå. Handledning av examens-

arbeten/uppsatser behandlas dock inte i rapporten.
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och för deras sätt att lära.”3 En avsikt med rapporten är att särskilt
lyfta fram och diskutera etnicitet, social bakgrund (klass) och religiös tillhörighet som faktorer i undervisning och lärande inom den
akademiska grundutbildningen. Samtidigt vill rapporten synliggöra
att undervisning och lärande är processer där identiteter också skapas, förhandlas, utmanas och förändras.4 Det betyder att grupptillhörigheter inte endast är bakgrundsfaktorer att ta hänsyn till, utan
att undervisning och lärande också är aktiviteter som (åter)skapar
sådana mänskliga tillhörigheter.5 Etnicitet, social tillhörighet och
religion behöver dessutom ofta behandlas samfällt och det finns
pedagogiska argument för att diskutera och problematisera dessa
kategorier tillsammans med andra kategoriseringar av människor.
För att göra detta används i den här rapporten samlingsbegreppet
mångfald. Det skall ses som ett öppet och elastiskt begrepp med
potential för olika slags ingångar och problematiseringar av människors grupptillhörigheter, bakgrunder och identiteter inom ramen
för undervisning och lärande i högre utbildning.
Att diskutera mångfald inom högskolan förutsätter ett dubbelt
fokus. Man behöver fokusera dels på studenterna, dels på de akademiska och kollegiala miljöer som studenterna möter och förhoppningsvis känner sig välkomnade till. I mötet mellan universitetsmiljöerna och individerna kan mångfaldsmedveten undervisning
bedrivas. Även om mångfaldsmedveten undervisning måste behandla frågor om student- och lärarkollektiven tillsammans, är det
naturligtvis institutionernas och lärarnas uppgift att initiera och
leda utvecklingen av en mångfaldsmedveten pedagogik. Rapporten
är därför i första hand riktade till dem.

3

Definitionen är en modifierad variant av uppslagsordet ”Studentbakgrund” i Pedagogisk

uppslagsbok (2010).
4

För en grundläggande orientering i ett sådant synsätt, se exempelvis de los Reyes (2011), s.

130-131 och von Brömssen (2006), s. 45ff.
5

Se vidare avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter”.
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Mångfaldsfrågor handlar om människors värderingar, normer,
föreställningar och försanthållanden om sina och andra människors
tillhörigheter. De subjektiva och ideologiska dimensionerna i begrepp och fenomen som bakgrund, tillhörighet och identitet medför att mångfaldsmässiga frågor inte kan behandlas som renodlade
eller endimensionella fakta i pedagogiska situationer. Juridiska bestämmelser och handlingsprogram för att främja mångfald måste
tolkas och anpassas till just de situationer och de människor som
man vill närma sig. Därför använder jag begreppet universitetslärares mångfaldsmedvetenhet genomgående. Genom ökad medvetenhet
dels om de akademiska miljöernas och studenternas kollektiva och
subjektiva identiteter, dels om undervisning som en identitetsskapande process kan universitetsläraren mer medvetet välja bland
undervisningsformer och läraktiviteter. Ambitionen är att de idéer,
perspektiv och förslag som redovisas ska kunna bidra till en sådan
medvetenhet. Rapportens idéer ska alltså förstås som en universitetslärares verktyg för att börja reflektera över sin undervisning ur
mångfaldsperspektiv utan att samtidigt fastna i ett enda perspektiv
på vad mångfald är och hur det bäst kan främjas.
Rapporten använder regelbundet begreppen undervisning, läraktiviteter och pedagogik. Begreppet undervisning används i första hand
för lärarens formaliserade aktiviteter i relation till studenter inom
ramen för olika utbildningar. Begreppet läraktiviteter fokuserar också på formaliserade aktiviteter och processer men har särskilt fokus
på studenterna och deras verksamhet. Lärande kan förstås som de
avsiktliga eller oavsiktliga individuella och kollektiva konsekvenserna av undervisning och läraktiviteter. Med pedagogik avses i rapporten samtliga delar i undervisnings- och lärandeprocessen. Pedagogen John Biggs har uttryckt detta i en användbar tredelad modell
där såväl förutsättningarna för undervisning och lärande (presage)
som själva undervisningen och läraktiviteterna (process) och deras
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resultat (products) synliggörs.6 Inom denna modell ryms allt från
studiekulturer och studiemiljöer, rekrytering och mottagande, kursoch undervisningsplanering, undervisningsformer och examination
till kursvärderingar och kursutveckling.
Den statliga mångfaldsutredningen för högskolan från början av
2000-talet betonade behovet av ett allmänt pedagogiskt utvecklingsarbete för mångfald i högskolan. Här nämndes särskilt behovet
av att kompetensutveckla högskole- och universitetslärare för att
dessa ska kunna möta studentgruppernas ökade heterogenitet i exempelvis etniskt och socialt hänseende.7 Men mångfald kan och bör
inte begränsas till studenternas heterogenitet i betydelsen deras
stora spridning avseende etnisk och social tillhörighet och religion.
Vid Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) och dess
föregångare vid Uppsala universitet har flera skrifter publicerats i
syfte att kunna användas vid jämlikhets- och mångfaldsundervisning med särskilt fokus på köns- och genusmedvetenhet,8 hbtperspektiv9 samt likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor.10 Den
här skriften kompletterar dessa genom att fokusera etnicitet, social
bakgrund (klass) och religionstillhörighet. Nutida forskning närmar
sig dock ofta makt-, identitets- och rättvisefrågor intersektionellt,
dvs genom att studera ”den simultana verkan av skilda och interagerande strukturer av förtryck, vare sig det handlar om kön, klass eller
etnicitet”.11 Perspektivet innebär bland annat att sorteringar av
människor inte bör förstås som statiska indelningar utan som processer där olika slags maktstrukturer interagerar med varandra. Det
är inte på förhand givet vilka slags grupptillhörigheter som i en gi-

6

Lärandeterminologin här är en modifierad variant av John Biggs 3P model of learning and

teaching, se Biggs (2003a), s. 18-19.
7

Mångfald i högskolan, s. 87-90.

8

Bondestam (2001), Bondestam (2004), Carstensen (2006) och Schnaas (2011).

9

Carstensen (2008).

10

Henriksson (2003) och Henriksson (2007).

11

de los Reyes – Mulinari, (2005), s. 8. Se även exempelvis de los Reyes (2005).
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ven kontext, exempelvis i olika undervisningssammanhang, tillerkänns betydelse. Detta innebär att det behövs en pedagogisk idéskrift med fokus på just etnicitet, social bakgrund och religiös tillhörighet, men som även möjliggör samfällda analyser av olika slags
maktstrukturer som tillsammans genomsyrar undervisning och lärande. Den här idéskriften – som använder och anlägger ett mångfaldsperspektiv avseende olika slags sorteringar av identiteter och
tillhörigheter – är tänkt att fylla ett sådant syfte. Den konkreta bakgrunden till rapporten är PU:s uppdrag att integrera mångfaldsperspektiv i pedagogiska grundkurser i enlighet med Uppsala universitets mångfaldsplan för åren 2007-200912 och plan för breddad rekrytering. Den sistnämnda fastslår att
[m]ed förändrad studentpopulation krävs förnyelse av de pedagogiska arbetsformerna. Den pedagogiska kursen för universitetslärare ska därför integrera mångfaldsperspektivet, och ta upp hur väl valda arbets- och examinationsformer, liksom
genomtänkta tillämpningar och exempel kan bidra till att inkludera även studenter
ur målgruppen för breddad rekrytering.

13

Målgruppen för breddad rekrytering anges i planen som ”studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund,
funktionshinder och ålder.”14 Frågor om hur man kan bedriva en
undervisning som på ett positivt sätt förhåller sig till studenternas
mångfald är alltså föremål för diskussion, problematisering och förslag i den här rapporten.
Rapporten har en disposition som är tänkt att underlätta för
olika läsares ingångar till mångfaldsmedveten pedagogik. Rapportens första del behandlar olika förutsättningar för mångfaldsperspektiv på pedagogik. Det handlar således om ställningstaganden i

12

Mångfaldsplan år 2007-2009 rörande etnisk och social tillhörighet samt religion eller annan

trosuppfattning med åtgärdsprogram för 2009 (2009), s. 8.
13

Plan för breddad rekrytering perioden 2009—2012 (2009), s. 4.

14

Plan för breddad rekrytering perioden 2009—2012 (2009), s. 1.
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några övergripande teoretiska och definitionsmässiga frågor knutna
till mångfaldsområdet, centrala argument för mångfaldsarbete, juridiska bestämmelser och styrdokument samt några nedslag i forskning med relevans för området. Eftersom den forskning som tangerar mångfaldsområdet är omfattande och teoretiskt mångfacetterad
är rapporten inte heltäckande eller uttömmande. Dessa avsnitt kan
dock vara värdefulla för läsare som önskar en allmän introduktion
till mångfaldsmedveten pedagogik. En utgångspunkt för rapporten
är att mångfaldsmedveten pedagogik har relevans inom alla akademiska ämnen, eftersom undervisning och lärande är just mänskliga
interaktiva och kommunikativa processer oavsett ämnestillhörighet.
Rapportens andra del kallas ”Idéer för mångfaldsmedveten pedagogik”. Här behandlas områden som akademins och studenternas studiekulturer, rekrytering och mottagande av studenter, pedagogisk
grundsyn, språkbruk och talutrymme, undervisnings- och lärprocesser, kurslitteratur, val av undervisningsformer och läraktiviteter,
examination och kursvärderingar. Såväl teoretiska diskussioner
kring aktuella frågor som mer praktiska idéer för att starta och stimulera mångfaldsarbetet inom dessa olika områden förekommer
här. Rapporten avslutas med en kort sammanfattning.

Teoretiska utgångspunkter
En rapport med syftet att introducera mångfaldsmedveten pedagogik behöver synliggöra vilka teoretiska antaganden som genomsyrar
sättet att framställa området. På ett metateoretiskt plan vill jag därför kommentera rapportens genretillhörighet och mina utgångspunkter samt vilka konsekvenser dessa faktorer har för terminologi,
angreppssätt och anspråk.
Att rapporten är en idéskrift innebär att den inte är tänkt att bidra till teoriutvecklingen inom området. Den är heller inte tänkt att
vara en handbok med starka normativa utsagor om hur mångfaldsmedveten pedagogik ska bedrivas. Idéskriften som genre vill starta

14
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och stödja diskussioner med syftet att belysa mångfaldsfrågornas
omfång och vikt, utan att nödvändigtvis fastslå vilka åtgärder som
ska vidtas. Ibland förekommer konkreta råd och strategier, men inte
alltid. Rapporten skiljer sig även från gängse vetenskapliga rapporter i så motto att den inte undersöker någon bestämd empiri. Den
reflekterar över idéer som hämtas från annan teoribildning, empirisk forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Även mina egna
reflektioner över att initiera diskussioner om mångfald i universitetsmiljöer har getts stort utrymme. Det sistnämnda bär säkerligen
en prägel av min yrkesmässiga hemvist inom det pedagogiska utvecklingsområdet. Detta område befinner sig i ett dynamiskt och
ibland svårmanövrerat spänningsfält mellan å ena sidan förvaltning/stödfunktion för undervisning och fortbildning och å andra
sidan pedagogisk/didaktisk forskning. Min akademiska bakgrund
som religionshistoriker och forskare med särskild inriktning mot
etnisk, social och religiös representation i pedagogiska texter spelar
säkerligen också roll för rapportens teoretiska premisser och dess
fokus på språkliga processer och diskussioner.
Den grundläggande teoretiska premiss som genomsyrar denna
rapport är socialkonstruktionistisk och diskursiv. Den innebär att
de indelningar av människor som är nedlagda i begrepp som mångfald, etnicitet, social tillhörighet och religion uppfattas som sociala
konstruktioner som skapas, fylls med innehåll, omskapas, utmanas
och förändras genom människors språkanvändning – även i undervisningssituationer.15 Språk och språkanvändning ska här förstås
mycket brett, så att det inkluderar skriftliga, talade, bildmässiga och
andra mänskliga kommunikationssätt. Det förtjänar att nämnas att
detta inte är en självklar utgångspunkt. Diskursanalytiska ansatser
kan kritiseras för att lägga för stor tonvikt vid språkets betydelse på

15

Socialkonstruktionism respektive diskursanalys som teoretiska strömningar presenteras

utförligt i Winther Jørgensen – Phillips (2000), s. 11ff samt i kapitel 5 och 21 i Alvesson –
Sköldberg (2008).
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bekostnad av andra faktorer.16 Det hade också varit möjligt att anlägga ett mer essentialistiskt synsätt på mångfaldsområdet, det vill
säga att antingen uppfatta mänskliga indelningar som givna och
stabila eller att åtminstone behandla dem som om de vore det. Det
hade kanske varit enklare, men hade enligt min mening fått oönskade pedagogiska konsekvenser.
Den socialkonstruktionistiska och diskursiva utgångspunkten har
dock tydliga pedagogiska fördelar. Begrepp som mångfald och etnicitet förstås alltså som instabila och fyllda med det innehåll som
människor tillskriver dem, även om de som använder begreppen
ibland vill hävda att deras definitioner är allmängiltiga och universella eller väljer att behandla dem som sådana. Exempelvis framstår
diskrimineringslagstiftningens användning av begrepp som etnisk
tillhörighet samt religion och annan trosuppfattning som skenbart
oproblematisk. Men ur ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt
perspektiv har dessa begrepp ingen given essens eller definition som
är gångbar i alla tider och i alla sammanhang. Detta betyder inte att
sociala konstruktioner uppfattas som overkliga eller opåtagliga för
människor. Snarare anger det vilka ontologiska grundvalar som gäller för deras existens och fortlöpande reproduktion genom diskursiva processer. Genom att synliggöra att det som genom gängse
språkbruk framstår som allmängiltigt, universellt och essentiellt är
möjligt att förändra får vi ett pedagogiskt redskap för att göra lärare
och studenter medvetna om sina och andras förhållningssätt till
varandra. Genom att fokusera på möjligheten till förändring av
begrepp och sorteringar så får universitetsläraren ett redskap att
förändra sitt och andras sätt att förhålla sig till andra människor.
Det betyder att en stor del av de idéer som rapporten presenterar
handlar om att synliggöra och problematisera språkbruk och språkbrukets roll för att sortera och hierarkisera människor. Den socialkonstruktionistiska och diskursiva utgångspunkten ska emellertid

16

För en översikt över kritiska argument mot den forskningsinriktning som kallas diskursana-

lys, se Alvesson – Sköldberg (2008), s. 467ff.
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inte förstås som att rapporten pläderar för synsättet att samtliga
indelningar av människor i grupper är förkastliga, skadliga eller
önskvärda att eliminera. Snarare är perspektivet att vi genom att
lära oss att synliggöra de sorteringar eller indelningar vi dagligdags
gör, lättare kan avgöra vilka sorteringar som är användbara och befogade i undervisningskontexter och vilka som inte är det.

Varför en mångfaldsmedveten pedagogik?
Idéerna i den här rapporten vilar på några grundläggande argument
för varför det är viktigt att arbeta med mångfaldsfrågor inom universitet och högskolor. Dessa argument har i olika former och
sammanhang tidigare redovisats i forskning, statliga utredningar,
diskrimineringslagstiftning17 och i olika lokala styrdokument för
Uppsala universitet.18 De redovisas här översiktligt.
Det första är ett rättvise- och demokratiargument. Tillgängligheten till högre utbildning ska inte begränsas av människors bakgrunder, tillhörigheter och identiteter. Det är viktigt att människor från
alla samhällsgrupper har tillgång till universitets- och högskoleutbildning, eftersom dessa utbildningar leder till kvalificerade yrken
och inflytelserika positioner i olika delar av samhället. Olika grupper ska heller inte särskilt gynnas eller missgynnas av den pedagogik
som bedrivs inom den högre utbildningen. Med utgångspunkt i
Pierre Bourdieus teorier om olika former av kapital har man inom
mångfaldsforskningen framhållit att högre utbildning är en av flera
former av kapital som behöver vara rättvist fördelat mellan olika
grupper för motverka marginalisering.19

17

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

18

Program för lika villkor vid Uppsala universitet (2010), s. 3, Mångfaldsplan 2011-2012

avseende etnisk tillhörighet och social bakgrund samt religion eller annan trosuppfattning, s.
3, Plan för jämlikhet vad avser sexuell läggning och könsidentitet 2006-2009 med åtgärdsprogram för 2009 (2009), s. 5.
19

Rose (2010), s. 4.
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Det andra är ett anti-diskrimineringsargument. Diskrimineringslagen förbjuder självfallet diskriminering, men föreskriver även att
universiteten och de enskilda lärarna ska arbeta aktivt för att undvika och motarbeta diskriminering gällande kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexualitet.20 Kunskap och medvetenhet om student- och lärarkollektivens
sammansättningar i exempelvis etniskt, genusmässigt, socialt, religiöst, kulturellt, funktions- och åldersmässigt hänseende är viktigt
för att kunna planera, bedriva och utveckla en sådan demokratisk,
rättvis och icke-diskriminerande undervisning. Men dessa argument
handlar inte uteslutande om representation av olika etniska, sociala
och religiösa grupper vid universiteten, utan i förlängningen också
om vilka människors erfarenheter, perspektiv och frågeställningar
som ska tillåtas att synas och påverka utformningen av undervisning, forskning och tillämpning av forskningsresultat.
Det tredje är ett kvalitetsargument som har beröringspunkter
med rättvise- och demokratiargumentet. Om universiteten har strategier för att låta olika erfarenheter och frågeställningar mötas och
brytas i undervisningen och låta detta påverka såväl form som innehåll kommer rimligen undervisningen att bli mer angelägen för fler
grupper av studenter. Undervisningen kommer härigenom att kunna verka som en social dynamisk kraft med inriktning på innovation
och nya idéer. Detta gäller om det är önskvärt att utbildningarna
ska vara samhällsnyttiga och om den högre utbildningen inte endast
ska utbilda genom att besvara befintliga frågor utan också bidra till
att nya frågor ställs och besvaras. Mångfaldsperspektiv kan möjliggöra att universitetens uppdrag och resultat kommuniceras till det
omgivande samhället samtidigt som omgivningen har möjlighet att
påverka universitetet. Mångfaldsfrågor kan alltså vara strategiska för
att förbättra akademins kontakter med samhället i alla led och på
alla nivåer. I en globaliserad, internationaliserad och konkurrensutsatt värld är detta viktigt.

20

Se avsnittet ”Vad säger juridiken och styrdokumenten?”

18

Introduktion

Det fjärde är ett maktargument. Det har beröringspunkter med
rättvise- och demokratiargumentet, men fokuserar på mångfaldsmedveten pedagogik som ett socialt förändringsverktyg. En mångfaldsmedveten pedagogik kan bidra till att synliggöra, problematisera och förändra exkluderande normer. Osynliga och inofficiella
hierarkier, dolda läroplaner och sociala koder kan genom mångfaldsmedveten pedagogik synliggöras och hanteras. Inspiration till
förhållningssätt och strategier kan hämtas från pedagogiska inriktningar som kritisk pedagogik,21 normbrytande eller normkritisk pedagogik22 och gestaltande pedagogik.23 Dessa inriktningar tar fasta på
undervisningens maktdimensioner och förmåga att inte endast utbilda för ett befintligt yrkesliv och samhälle utan också vara en kraft
för förändring och frigörande av individer och utveckling av samhällen.24 Intressant nog är detta ett argument som är officiellt sanktionerat av Uppsala universitet, som i sitt Program för lika villkor
fastslår att ”Universitetet har en roll som motor för att vi ska nå ett
jämlikt samhälle.”25

21

Kritisk pedagogik syftar till att frigöra människor och deras möjligheter samt att förändra

samhället mot ökad social rättvisa och demokrati. Giroux (2007), s. 1 beskriver den sålunda:
”central to its [den kritiska pedagogikens] very definition is the task of educating students to
become critical agents who actively question and negotiate the relationships between theory
and practice, critical analysis and common sense, and learning and social change.” Svenska
översikter finns i Egidius (2006), s. 216 och Egidius (1999), s. 109ff.
22

Normkritisk pedagogik synliggör och utmanar normer för exempelvis etnisk, social och

sexuell tillhörighet i vardagliga undervisningssammanhang. Se Bromseth – Darj, red. (2010),
Brade – Engström – Sörensdotter – Wiktorsson, red. (2008).
23

Här avses främst den gestaltande forumspelspedagogik som inspirerats av Augosto Boals

forumteater och som är en pedagogisk metod för att skapa ”handlingsberedskap och förutsättningar för såväl lärande som förändringsarbete, på individ- och gruppnivå”. Se Grysell –
Winka, red. (2010).
24

Dessa pedagogiska inriktningar är till viss del inspirerade av Frankfurtskolans kritiska teori,

där marxistisk och psykoanalytisk teori möttes. Se Illeris (2008), s. 130.
25

Program för lika villkor vid Uppsala universitet (2010), s. 3.
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Mångfaldsmedveten pedagogik kan alltså motiveras med argument som tar fasta på att den i förlängningen gynnar samhället,
universiteten och individerna. Samtidigt ställer mångfaldsfrågor
stora krav på att universitetslärare utvecklar mångfaldsmässiga och
interkulturella kompetenser. I ljuset av detta kan man notera att
viss pedagogisk forskning visar att studenternas sociala och etniska
mångfald inte verkar tillvaratas i själva undervisningen, utan att den
snarare kan utgöra ett hinder.26
I detta sammanhang måste man framhålla att det finns många dilemman med att integrera mångfaldsperspektiv i undervisningen.
Filosofen Aleksander Motturi har hävdat att själva talet om mångfald – med särskilt fokus på etnicitets- och kulturfrågor – är inbäddat i ett skillnadstänkande med rötter i rasism och kolonialism.
Mångfaldsfrågor är dömda att misslyckas eftersom de fastnar i och
reproducerar de skillnader som de vill upphäva. Hans motförslag
innebär att odla en aktiv och medveten tystnad, dvs att vägra delta i
aktiviteter där sådant skillnadstänkande upprätthålls.27 Dilemmat
kan beskrivas som en mångfaldsparadox. Ambitionen att synliggöra
och främja mångfald respektive att förhindra diskriminering riskerar
samtidigt att reproducera och befästa stereotypa och essentialistiska
uppfattningar om grupper av människor. Genom att lyfta fram
skillnader och olikheter mellan människor återskapar man samtidigt
dessa grupptillhörigheter och befäster dem. Alternativet att inte
synliggöra skillnader och olikheter mellan människor är dock synnerligen problematiskt. Under tystnadens flagg riskerar naturligtvis
orättvisor att härja fritt. Det förment neutrala i en tyst strategi riskerar att i tystnad reproducera befintliga maktförhållanden, förtryck och etniska, sociala och religiösa hierarkier.
Andra forskare har på liknande sätt kritiserat diskurserna om
mångfald, mångkulturalism och integration för att vara förskönande
omskrivningar för rasistiska diskurser som blivit politiskt och veten-

26

Se särskilt Hartman (2009), s. 188.

27

Motturi (2007), s. 25-26, 82, 99ff.
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skapligt sanktionerade.28 I linje med ett sådant perspektiv uppfattar
vissa forskare etnicitetsbegreppet som problematiskt eftersom det
anses osynliggöra kopplingen till äldre rasbiologi och kolonialism.29
Ett annat dilemma med mångfaldsperspektiv generellt är att de
riskerar att utpeka vissa grupper som problematiska minoriteter
som behöver specialåtgärder för att fungera inom högskolan.30 Det
sistnämnda argumentet kan i viss mån avdramatiseras genom att
låta mångfaldsarbetet inom högre utbildning inte endast fokusera
studenterna utan även inkludera själva universitetsmiljön och dess
etniska, sociala och religiösa koder.31
Samtliga invändningar mot begreppet mångfald, dess användningar och några av dess underkategorier är viktiga att ha i åtanke i
allt arbete med att synliggöra och problematisera sorteringar av
människor. Samtidigt är det viktigt att klargöra att oavsett begreppsanvändning är det verkliga problem i reella undervisningssituationer för individer av kött och blod som mångfalds- och
diskrimineringsperspektiven adresserar och försöker hantera.
Ett visst skillnadstänkande verkar vara ofrånkomligt i försöken att
synliggöra människor och förtryck.32 Principerna för skillnadstänkandet behöver dock alltid problematiseras i relation till alternativen att anlägga individuella perspektiv eller betona människors likhet och samhörighet i undervisningssituationer. Påståenden att
”människor är olika” eller att det finns ”skillnader mellan människor” är på sätt och vis triviala och föga uppseendeväckande. Vi kan
observera såväl mellanmänskliga likheter som skillnader. Det är
dock inte givet vad vi gör med dessa observationer och vilka av dem
som vi tillmäter betydelse. För att ta ett exempel: Hudfärg har historiskt sett laddats med politisk och ideologisk betydelse och varit

28

de los Reyes – Kamali, red. (2005), s. 17.

29

Molina (2005), s. 95.

30

Kamali, red. (2006).

31

Se avsnittet ”Studiekulturer hos universitetslärare och studenter”.

32

För en principiell diskussion kring detta, se exempelvis Sörensdotter (2010), s. 149.
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särskiljande, men skostorlek har mig veterligen inte varit det. Att
betona människors olikheter – mänsklighetens mångfald – ska dock
ses i ljuset av att motsatsen också är möjlig. Man skulle lika gärna
kunna vända på påståendena och säga att ”människan är en enda
art”, ”människor är sig lika” eller helt enkelt nöja sig med termen
”människa” som rymmer alla dessa skillnader. Både att betona
mänsklighetens pluralism som dess enhet skulle kunna vara pedagogiskt motiverat beroende på målsättning. Som exempel på det
senare kan nämnas att antirasismen brukar ta sin utgångspunkt i det
faktum att det bara finns en människoart och argumentera för
mänsklighetens enhet. Att rapporten väljer att använda begreppet
mångfald som positivt laddat begrepp för att diskutera just olikheter och skillnader mellan människor utesluter inte att man kan tala
om människans enhet och de faktiska likheter som finns mellan alla
människor. Begreppet är valt just för att det är ett elastiskt och
flexibelt begrepp som dessutom fungerar väl i svenskt språkbruk.33
Mångfaldsbegreppet kan användas som paraplybegrepp för en
mängd olika indelningar av människor, utan att begreppet på förhand slår fast vilka av dessa indelningar som är viktiga att använda
för att diskutera undervisning och lärande. Det betyder att begreppet är möjligt att kontextualisera, det vill säga möjligt att applicera
och fylla med olika slags innehåll beroende på vilka sociala sammanhang (institutioner, miljöer, ämneskulturer osv) som man vill
adressera. Denna elasticitet i begreppet kan uppfattas som ytterst
problematisk för en vetenskaplig definition. Som pedagogiskt verktyg för olika mänskliga sorteringar (exempelvis etnicitet, kultur,
klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, ålder osv.),
som vi tillskriver andra och själva internaliserar, är dock mångfaldsbegreppet synnerligen användbart. Det är dessutom möjligt att
använda för pedagogiska analyser tillsammans med begrepp som

33

Ett alternativ vore att använda det latinsk-grekiska begreppet heterogenitet som etymolo-

giskt betyder ”innehållande olika beståndsdelar, oenhetlig”. Se
http://www.ne.se/lang/heterogen
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intersektionalitet och studiekultur, vilka introduceras utförligare i
senare avsnitt.34

Vad säger juridiken och styrdokumenten?
Det här avsnittet behandlar delar av den lagstiftning som har betydelse för mångfaldsområdet samt de centrala styrdokument vid
Uppsala universitet som reglerar mångfaldsarbetet. Dessutom presenteras några av de stödfunktioner för mångfald som finns vid
Uppsala universitet. Framställningen bygger på vad jag har bedömt
som relevant i bred mening för pedagogiska frågor. Jag vill tillfoga
att varje enskild universitetslärare bör läsa diskrimineringslagstiftningen och styrdokumenten i sin helhet för att skaffa sig en heltäckande bild av mångfaldsarbetet, utifrån exempelvis de arbetsmiljöperspektiv som inte behandlas utförligt här.

Diskrimineringslagen
En grundläggande förutsättning för det pedagogiska mångfaldsarbetet är att universitetslärare blir förtrogna med Diskrimineringslagen
(SFS 2008:567).35 Lagens ändamål är både att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett människors kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Dessa sorteringar brukar kallas de sju
”diskrimineringsgrunderna”. Lagen ger förklaringar till diskrimineringsgrunderna och fastslår vad som avses med diskriminering. Den
föreskriver ett aktivt och målinriktat arbete inom högre utbildning
för att främja lika rättigheter och möjligheter. Lagens diskrimine-

34

Se avsnitten ”Indelningsgrunder” respektive ”Studiekulturer hos universitetslärare och

studenter”.
35

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i kraft år 2009 och ersatte Lag om likabe-

handling av studenter i högskolan och sex andra tidigare diskrimineringslagar.
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ringsgrunder kan knytas till de allmänna mångfaldsmässiga och intersektionella perspektiv på pedagogik som anläggs i den här rapporten. Lagens tal om etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning har dessutom naturligtvis direkta kopplingar till frågor
om etnicitet och religion i undervisning, även om vissa förklaringar
till några av diskrimineringsgrunderna i själva lagstiftningen kan
framstå som statiska och något ofullständiga.36 Dessutom saknas
exempelvis social tillhörighet som diskrimineringsgrund, vilket kan
tyckas märkligt ur ett pedagogiskt mångfaldsperspektiv.
Med diskriminering avser lagen direkt diskriminering, indirekt
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner
att diskriminera. Med direkt diskriminering avses
att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas,
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med [någon av de sju diskrimineringsgrunderna, förf.
tillägg]37

Direkt diskriminering har naturligtvis bäring på samtliga moment i
undervisningsprocessen från undervisningsplanering till examination. När det gäller förbudet mot indirekt diskriminering ställer det
stora krav på vår förmåga att analysera och tolka våra pedagogiska
verksamheter i ljuset av vad som kan framstå som objektivt, sakligt
och meritokratiskt i vårt handlande och i våra bestämmelser, men
där det förment neutrala kan vara en chimär. Indirekt diskriminering
definieras nämligen som att någon ”missgynnas genom tillämpning
av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår
som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer
med visst kön [etc.]”.38 I ljuset av denna lagparagraf kan man se de
frågor kring rekrytering och studiemiljöer som formuleras i den här

36

Se vidare diskussion i avsnitt ”Indelningsgrunder”

37

1 kap. 4 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

38

1 kap. 4 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
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rapporten. Man kan tänka sig konkreta fall där frågan om indirekt
diskriminering skulle kunna aktualiseras. Ett sådant fall är vid vilka
tidpunkter och datum man lägger upprop, registreringar, obligatorisk undervisning och examinationer. Missgynnas inte studenter
med en viss religiös tillhörighet om sådana aktiviteter följer den
svenska almanackan utan hänsyn till andra religiösa högtidsdagar
om nu inte möjligheter till alternativa sätt att bli registrerad eller
examinerad på samtidigt erbjuds studenterna? För att upptäcka och
förebygga indirekt diskriminering är det klokt att universitetslärare
och pedagogiska ledare diskuterar sin praxis och sina styrdokument
även ur detta perspektiv.
Trakasserier definieras i lagen som ett ”uppträdande som kränker
någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna”, medan sexuella trakasserier definieras på liknande
sätt men med tillägget att uppträdande är ”av sexuell natur”.39
Några paragrafer i lagen är direkt utformade för utbildningskontexter. En paragraf tar fasta på förbudet att diskriminera elever och
studenter som deltar i eller söker till verksamheten. Lagen anger
tydligt att ”anställda och uppdragstagare i verksamheten skall likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för
anställningen eller uppdraget”.40 Det torde betyda att diskrimineringslagens bestämmelser är riktade mot universitetslärare oavsett
formell anställning eller uppdrag. Den gäller därmed för handledare
ute i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) likaväl som för ordinarie
universitetslärare.
Det är emellertid inte endast förbudet mot diskriminering som
regleras för utbildningssektorn inklusive den högre utbildningen.
Av en senare paragraf framgår att utbildningsanordnare ska bedriva
ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter
för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verk-

39

1 kap. 4 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

40

2 kap. 5 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
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samheten.41 Häri ingår arbete för att förebygga och förhindra att
någon utsätts för trakasserier samt upprättandet av en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska upprättas varje år och ge en
översikt över åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter för
barn, elever eller studenter oavsett ”kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning”
samt förhindra och förebygga trakasserier.42 Dessutom föreskriver
lagen att om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett
barn, en elev eller en student anser sig (i samband med verksamheten) ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, så är
utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna och ”i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra trakasserier i framtiden.”43

Styrdokument och centrala stödfunktioner vid Uppsala
universitet
Vid Uppsala universitet bedrivs ett aktivt centralt mångfaldsarbete
genom styrning och implementering av mångfaldsfrågor i verksamheten utifrån tre styrdokument och genom ett antal centrala stödfunktioner. De tre styrdokumenten som direkt berör etnicitet, social bakgrund och religion eller annan trosuppfattning är Program för
lika villkor vid Uppsala universitet, Mångfaldsplan 2011-2012 avseende etnisk tillhörighet och social bakgrund samt religion eller annan
trosuppfattning, samt Likabehandlingsplan 2011-2012. Utöver dessa
finns några styrdokument som rör diskrimineringsfrågor, nämligen
Jämställdhetsplan 2010-2012, Plan för jämlikhet avseende sexuell
läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck samt Tillgänglighets-

41

3 kap. 14 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

42

3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

43

2 kap. 7§ och 3 kap. 15§ Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
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plan 2010-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer
med funktionshinder.44
Program för lika villkor vid Uppsala universitet tar ett helhetsgrepp över samtliga sakområden och fungerar som ett paraplydokument för samtliga handlingsplaner som rör diskrimineringsområdet. Programmet anger Uppsala universitets systematiska arbete
med arbetet för lika villkor, dvs att alla ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa. Här tydliggörs utgångspunkter, mål
och strategier för mångfaldsarbetet samt vilka instanser som bör
ansvara för olika delar av detta arbete. Av inledningsavsnittet framgår att arbetet med lika villkor har övergripande samhälleliga mål:
”Universitetet bygger på demokratiska värden och ett rikt kunskapsutbyte med respekt för studenter, forskare och lärare med
rötter i olika sociokulturella miljöer. Universitetet har en roll som
motor för att vi ska nå ett jämlikt samhälle.”45 En sådan formulering
ger naturligtvis det pedagogiska mångfaldsarbetet en särskild tyngd,
eftersom detta kunskapsutbyte ofta sker i undervisningssammanhang. Bland målen uttrycks sedan att Uppsala universitetet arbetar
för ”att allas begåvning, kompetens, erfarenhet och resurser ska tas
tillvara.”46 Härutöver föreskrivs bland annat att alla studenter har
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid universitetet, att
osakliga skillnader mellan anställda och diskriminering i olika former ska motarbetas, att universitetet ska vara tillgängligt och att det
ska råda jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier och
universitetsorgan.47
Bland strategier för att uppnå målen finns två punkter som har
direkt pedagogisk implikation för mångfaldsarbetet. Den ena anger

44

Program för lika villkor vid Uppsala universitet, s. 5. Samtliga handlingsplaner vid Uppsala

universitet med bäring på mångfalds- och diskrimineringsfrågor finns tillgängliga via
http://regler.uu.se/Listsida/?kategoriId=99
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att alla anställda ska erbjudas utbildningar och kompetenshöjande
seminarier på likavillkorsområdet och att ”[n]ya studenter ska informeras om universitetets plan för likabehandling av studenter i
högskolan samt uppmuntras att reflektera över dessa frågor i relation till undervisningen och den studiesociala miljön.”48 Den andra
fastslår att alla som undervisar och handleder ska erhålla ”utbildning för att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med intentionerna i detta program och underliggande handlingsplaner.”49 Den här idéskriften avser att bidra till utbildningen och kompetenshöjningen av
universitetslärare. Flera av idéerna i själva rapporten kan sedan användas för att stimulera en mångfaldsmedveten undervisning där
även studenterna engageras.
Mångfaldsplanen 2011-2012 omfattar både studenter och anställda. Här konkretiseras Uppsala universitets mångfaldsarbete. Planen
anger uppdrag, delmål, åtgärder och ansvarsfördelning för mångfaldsarbetet under den aktuella perioden. Dessutom tar den upp
hur åtgärderna ska följas upp.50 Planen bör naturligtvis läsas i sin
helhet av universitetslärare i Uppsala som vill arbeta mångfaldsmedvetet i sin undervisning. Mångfaldsplanen utgår från ett perspektiv som gör det angeläget att diskutera majoritetssamhällets, de
akademiska miljöernas som studenternas identiteter och normer.
Planen lyfter fram såväl ”medvetna som omedvetna ageranden” som
kan leda till diskriminering eller särbehandling. Det sistnämnda
beror enligt planen ofta på ”att man i sitt agerande utgår från etablerade vanor eller traditioner i majoritetssamhället”, och tillägger
att ”[e]tt sådant agerande kan leda till exkludering eller stora anpassningskrav på personer som av olika orsaker anses skilja sig från
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normen”.51 Sådana utgångspunkter motiverar att det pedagogiska
arbetet för att främja mångfald dels handlar om att synliggöra och
främja olikheter samt att problematisera normer, dels måste fokusera universitetsmiljöernas som etniskt, socialt och religiöst kodade
miljöer. Detta har denna rapport tagit fasta på. Likabehandlingsplanen 2011-2012 slutligen avser universitetets arbete med lika villkor
riktat till studenterna.
Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för mångfaldsarbetet vid Uppsala universitet, medan ordföranden i fakultetsnämnderna, prefekter samt chefer och arbetsledare har det operativa ansvaret. Vid universitetet finns ett antal stödfunktioner för
mångfaldsarbetet. Kommittén för etnisk och social mångfald arbetar
med de frågor som namnet antyder samt med religion och annan
trosuppfattning. Enheten för lika villkor vid Personalavdelningen har
i uppdrag att skapa förutsättningar för, samordna, synliggöra och
komplettera mångfaldsarbetet vid fakulteter och institutioner. Enheten bedriver sitt arbete i nära samarbete med andra avdelningar
inom universitetsförvaltningen. Även Studerandebyrån och jämlikhetsansvarig vid Uppsala Studentkår kan ses som stödfunktioner för
mångfaldsarbetet i Uppsala.
De pedagogiska konsekvenserna av lagstiftningen, styrdokumenten och det systematiska arbetet med mångfaldsfrågor vid Uppsala
universitet kan sammanfattas i några punkter. För det första bör det
pedagogiska arbetet ta hänsyn både till förbud mot diskriminering
och föreskrifterna om aktiva åtgärder för att främja mångfald. För
det andra gäller förbudet mot olika former av diskriminering och
trakasserier (som här kan förstås i termer av mångfald) samtliga
som är involverade i undervisning, från pedagogiska ledare (studierektorer) till ordinarie lärare och tidsbegränsat anställda eller arvoderade lärare. För det tredje bör pedagogiska ledare och universitetslärare tillsammans regelbundet genomlysa officiella och inoffici-

51

Mångfaldsplan år 2011-2012 avseende etnisk tillhörighet och social bakgrund samt religion

eller annan trosuppfattning (2011), s. 3.

29

Introduktion

ella styrdokument (riktlinjer, kursplaner, scheman, examinationer
och dyl.) och lärarpraxis utifrån diskrimineringslagstiftning och
styrdokument så att de inte innebär indirekt diskriminering av vissa
studenter. Styrdokumenten gör det också nödvändigt och angeläget
att arbeta med exkluderande och inkluderande normer i relation till
undervisning och undervisningsmiljöer. För det fjärde ska studenter
och lärare informeras om likavillkorsfrågor och vart de kan vända
sig om de blir diskriminerade eller trakasserade. Vid Uppsala universitets Enhet för lika villkor respektive vid den Juridiska avdelningen arbetar man i skrivande stund med riktlinjer och ordningar för
hur hantering av ärenden om trakasserier respektive diskriminering
ska hanteras.52 För det femte kan man informera om att de universitetslärare och lärarlag som vill ytterligare fördjupa arbetet med
mångfaldsfrågor kan vända sig till de stödfunktioner för mångfald
som Uppsala universitet hyser. För det sjätte bör utbildningssatsningar för att motverka diskriminering och främja mångfald och
lika villkor bestå av ett pedagogiskt utvecklingsarbete som fortlöpande utvecklar undervisningen i enligt med gällande bestämmelser. Den här skriften avser att bidra till detta arbete.

Mångfaldens indelningsgrunder
Etnicitet, social bakgrund och religion är de indelningsgrunder som
fokuseras i den här rapporten. Indelningen avspeglar mångfaldsfrågornas nära anknytning till tre av diskrimineringslagens s.k. diskrimineringsgrunder. En pedagogisk idéskrift behöver dock en mer
uttömmande presentation av kategorierna etnicitet, social bakgrund
och religion än vad som anges i lagstiftning och styrdokument. Den
behöver även en introduktion till perspektiv som kan hantera samspel och samverkan mellan dessa indelningsgrunder i pedagogiska
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sammanhang. Detta avsnitt introducerar och problematiserar de
aktuella indelningsgrunderna för mångfald med startpunkt i intersektionalitetsbegreppet och dess möjligheter.

Intersektionalitet
Som forskningen har konstaterat kan det vara fruktbart att analysera människors grupptillhörigheter och identiteter utifrån intersektionella perspektiv. De förmår ofta avtäcka och problematisera olika samverkande maktordningar där grupper av människor privilegieras eller missgynnas. Det gäller även i undervisningssammanhang. Denna potential har uttryckts på olika sätt. Intersektionalitetsbegreppet kan användas för att problematisera ”hur makt utövas
och diskriminering görs möjlig genom den simultana effekten av
kategoriseringar baserade på kön, klass, sexualitet, funktionsförmåga” och där ”individens utsatthet för diskriminering (och möjligheter att diskriminera andra) inte kan reduceras till en maktordning
eller förklaras utifrån enkla grupptillhörigheter.”53
Sociologen Göran Ahrne har talat om intersektionalitet som ett
begrepp som kan användas för att analysera ”korsningen mellan
olika skiktningsdimensioner”.54 Om man vill undersöka etnicitet,
social och religiös tillhörighet som processer som samverkar – i exempelvis undervisningssammanhang – så är alltså intersektionella
perspektiv användbara eftersom de dels tar hänsyn till att människor inte är enkelt definierbara utifrån en enda indelningsgrund,
dels att social skiktning är föränderlig. Samma människa kan vara
överordnad och privilegierad i ett avseende eller en situation samtidigt som han/hon är underordnad eller diskriminerad i ett annat
sammanhang.
Begreppet intersektionalitet rymmer dessutom en mer eller mindre
explicit kritik mot ansatser som ensidigt fokuserar på enskilda fak-
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torer – som exempelvis etnicitet, kön eller social tillhörighet – och
deras betydelse för undervisning och lärande. Intersektionalitetsbegreppet kan dessutom förstås som att olika maktordningar inte preexisterar utan att de skapas och återskapas processuellt på olika sätt
och i olika kombinationer i olika sammanhang.
Samtidigt kan intersektionalitet knappast förstås utan de enskilda
underliggande maktordningar eller faktorer som tänks samverka.
Därför kan det vara klokt att introducera några av de centrala begrepp eller indelningsgrunder som vanligen ingår i mångfaldsdiskursen. Etnisk tillhörighet, social bakgrund och religion eller annan trosuppfattning utgör prioriterade områden inom Uppsala universitets
mångfaldsarbete.55 Men det utesluter naturligtvis varken användningen av intersektionella perspektiv eller andra angreppssätt för att
stimulera en mer flerdimensionell diskussion och medvetenhet i
undervisningssammanhang. Mångfaldsdiskussioner bör kunna anpassas efter ändamål och ge utrymme både för de intersektionella
perspektiven men även för perspektiv där någon enskild kategorisering blir huvudfokus.

Etnicitet och etnisk tillhörighet
Begreppen etnicitet och etnisk tillhörighet kan härledas ur grekiskans
ethnos ’folk’ som ursprungligen återgår på ordet ethnikos med betydelsen ’hedning’.56 Begreppen etnicitet och etnisk tillhörighet är att
föredra framför begreppet etnisk bakgrund i pedagogiska sammanhang eftersom det tydligare går att förena med perspektivet att sådana gruppidentiteter även skapas i undervisningsprocesser och inte
endast spelar roll som statisk bakgrundsfaktor för undervisningen.
Begreppet etnicitet används idag ofta som en beteckning för människors identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som
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själva definierar sig som ett folk i motsats till andra folk. Känslan av
gemenskap grundar sig ofta på kollektiva föreställningar om gemensamt ursprung, historia, anknytningar till landområden, språk, kultur och/eller religion.57 Trots att individernas känsla av tillhörighet
och självidentifikation brukar uppfattas som centralt i teorier om
etnicitet,58 finns det också exempel på att etnicitet kan vara tillskriven en viss grupp utifrån.59
Det finns olika teoretiska och sinsemellan motsägelsefulla perspektiv på etnicitet och hur det uppstår. De två huvudalternativen
är att antingen uppfatta etnicitet essentialistiskt eller konstruktivistiskt.60 Utifrån en essentialistisk utgångspunkt uppfattas etnicitet
som en statisk, oföränderlig och medfödd egenskap eller tillhörighet
som man inte kan lämna. Idag är det dominerande synsättet istället
att etniciteter uppfattas som föränderliga, men över tid relativt
stabila, sociala konstruktioner som antingen har uppstått spontant i
en given befolkning eller som medvetet har skapats för politiska
syften.61 Etnicitetsbegreppet diskuteras ofta i samband med frågor
om olika minoritetsgruppers rättigheter, diskriminering och i relation till nationsbegreppet och nationalstaten.
I diskrimineringslagstiftningen definieras etnisk tillhörighet som
”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande[…]”.62 Ändamålet med lagtexten är naturligtvis att kunna
lagföra de aktuella uttryck för diskriminering som förekommer i
samhället, vilket gör utsagan om hudfärg förklarlig. Samtidigt kan
man notera att själva lagtexten ger uttryck för ett cirkelresonemang
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eftersom etnisk tillhörighet definieras med bland annat etniskt ursprung. Etnicitetsbegreppet har även rönt kritik för att vara en förskönande omskrivning för begreppet ras.63 En viktig iakttagelse
beträffande etnicitetsbegreppet är att det verkar förutsätta ett skillnadstänkande. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen har
uttryckt detta kärnfullt: ”Gruppidentiteter måste alltid definieras i
förhållande till något annorlunda – eller, med andra ord, i förhållande till icke-medlemmar av gruppen.”64
I pedagogiska sammanhang kan etnicitetsbegreppet vara relevant
i exempelvis diskussioner om kulturella skillnader i synen på undervisning, fostran och lärande. Även frågor om kulturkrockar, sociala barriärer och språkbarriärer kan diskuteras i etniska termer,
även om det också finns risk att diskussioner om pedagogik i termer
av etnicitet leder till att befästa stereotyper och bortser från individuella variationer. Olika slags kulturellt förankrade synsätt på kunskap, undervisning och lärande i skilda vetenskapliga och pedagogiska miljöer kan också räknas hit. Man kan här antyda några möjliga diskussionspunkter. Hur påverkar angloamerikansk pedagogisk
teoribildning västerländska och svenska universitetslärare i (vår) syn
på studenter med annan bakgrund och syn på utbildning, fostran
och lärande? Är de ämnena som vi undervisar och forskar i är etniskt kodade på något sätt? Även frågan om hur idén om progression genom undervisning och lärande65 förhåller sig till föreställningar om undervisning som kulturarvsöverföring, traditionsförmedling eller bildning kan diskuteras i etniska och kulturella termer, även om frågorna naturligtvis inte nödvändigtvis behöver kläs
i sådana termer.
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Social bakgrund och tillhörighet (klass)
Medan etnicitet rör skillnader mellan olika folk behandlar begrepp
som social bakgrund, social tillhörighet och klass frågor om skillnader
och indelningar av människor inom en given befolkning. Inom
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och offentlig statistik har man historiskt sett arbetat med olika slags indelningsgrunder och beteckningar för sociala klassificeringar inom en given befolkning.66 I alla samhällen förekommer det konflikter och förhandlingar om sociala indelningsgrunder, vilka grupper som existerar
och var gränserna dem emellan går.67 Inom sociologin används begreppet social skiktning som paraplybegrepp för att beskriva systematiska ojämlikheter mellan olika grupper av människor inom
samma samhälle. Olika former av social skiktning – oavsett begreppsanvändning – kan alltså på motsvarande sätt som för etnicitet
förstås som processer snarare än statiska indelningar.
Klassbegreppet har länge primärt varit förknippat med en marxistisk teoribildning där människor indelas i klasser efter relation till
produktion och ägande.68 Klassbegreppet har blivit kritiserat för
dess ideologiska implikationer, men undersökningar har visat att en
stor del av den svenska befolkningen anser att det existerar olika
klasser.69 Redan detta betyder att det kan finnas fog för att diskutera pedagogik i sociala termer. Klassbegreppet har fördelen att det
kan inkludera livstilsmässiga och kulturella skillnader inom en given
befolkning. Klassbegreppet behöver heller inte knytas till en strikt
marxistisk teoribildning. Till de mer inflytelserika alternativen till
de marxistiska klassbegreppen hör Max Webers klassbegrepp som
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särskilt lyfter fram social status och politisk makt70 samt Pierre
Bourdieus teorier som utöver ekonomiskt kapital betonar kulturens, utbildningens och det sociala kapitalets betydelse för särskiljande och reproduktion av sociala grupper.71 Utifrån detta blir
klassbegreppet relevant för högskolepedagogiska sammanhang.
I statistiska analyser används idag begrepp som social bakgrund,
social tillhörighet, sociala grupper, socioekonomisk bakgrund för analyser av befolkningen utifrån en rad olika faktorer, exempelvis inkomstnivå, utbildningsnivå o.s.v. I Högskoleverkets statistik över
vilka studenter som går i högskolan används begreppet social bakgrund, med vilket menas ”föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet
respektive högsta utbildning”.72 Andra vanliga mått på social bakgrund är yrkestillhörighet samt uppdelningar på tre olika socialgrupper, baserade på yrkestillhörighet.73 Mångfalden av sociala indelningsgrunder visar att det är viktigt att klargöra vad som avses
med de olika begrepp för social skiktning som används i pedagogiska sammanhang.
I likhet med frågan om etnicitet har social tillhörighet naturligtvis
också en subjektiv dimension – det handlar inte bara om hur studenternas bakgrund kan beskrivas i objektiva termer, utan också
vilka sociala grupper som de själva identifierar sig med. Som jag har
konstaterat omfattas inte social bakgrund (klass) av diskrimineringslagstiftningen. Uppsala universitet inkluderar dock social bakgrund
i sin mångfaldsplan74 och det finns goda argument att diskutera och
problematisera social bakgrund i samband med frågor om exempelvis social snedrekrytering och breddad rekrytering och breddat deltagande. Frågor om hur den högre utbildningen generellt och histo-
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riskt sett har varit ett privilegium för människor från högre samhällsskikt och medelklass och hur detta arv påverkar utformningen
av undervisning och lärande i dagens högskolor är relevanta att diskutera med begrepp som social bakgrund respektive social tillhörighet som utgångspunkt. Även frågor om hur vi välkomnar och bäst
bemöter studenter som kommer från s.k. högskoleovana miljöer
och tillvaratar deras perspektiv och erfarenheter i undervisningen
samt hur vi synliggör lärares, ämnens och institutioners studiekulturer behöver problematiseras med en social dimension i åtanke. Här
kan det vara befogat att resa frågor om det finns studiekulturer
inom till exempel arbetarklass och arbetarrörelse som man kan anknyta till pedagogiskt i syfte att variera och ge alternativ till etablerade undervisningsformer och läraktiviteter. Jag tänker här i första
hand på läse- och studiecirklar inom folkrörelsernas studieförbund.
Kanske finns det alternativa sätt att organisera utbildningar och
lägga upp undervisning och läraktiviteter som kan vara särskilt attraktiva för studenter som kommer från icke-akademiska hemmiljöer? Pedagogisk forskning har exempelvis visat att etableringen av
regionala studiecentra har bidragit till att rekrytera studenter till
högskoleutbildning från hem som saknar högskoleerfarenheter. Det
gäller särskilt studenter från arbetarklass och lantbrukarhem. Även
grupperna kvinnor och studenter över 25 år har genom sådana regionala satsningar fått större tillgång till högre utbildning.75 En annan central pedagogisk fråga är hur vi förhåller oss till det faktum
att olika sociala grupper verkar ha skilda språkbruk, skilda ”språkliga koder”,76 när vi både vill insocialisera studenter i ett akademiskt
sammanhang och ge utrymme för deras egna identiteter, erfarenheter och perspektiv?
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Religion och annan trosuppfattning
Ordet religion kan antingen härledas ur latinets relegera ’läsa igen’
eller religare ’att binda samman’. Det första etymologiska alternativet betonar att religion handlar om någonting som människor gör
noggrant och återkommande, medan det senare antyder att det
handlar om någonting som binder samman människor respektive
människor och föreställda makter.77 Inom religionsvetenskaperna
brukar man annars ofta skilja mellan substantiella och funktionella
religionsdefinitioner.78 De förstnämnda fastslår att något innehållsligt måste vara uppfyllt för att någonting ska kunna kallas religion.
Det vanligaste är någon form av tro på gudar eller tron på existensen av en transcendent verklighet. De sistnämnda fokuserar istället
på hur religion är någonting som fyller funktionen att exempelvis
binda samman samhällen och legitimera maktordningar. Funktionella definitioner är därför bredare.
I svenska mångfaldsdiskurser och lagstiftning verkar det ofta vara
någon form av implicit substantiell religionsdefinition som är utgångspunkten. Konsekvensen av ett sådant synsätt kan vara problematisk. Religion knyts härmed främst till olika minoriteter vars
föreställningar, liv, handlingar och synliga uttryck blir någonting
som den (sekulära) svenska majoritetsbefolkningen sedan bör tolerera. Gränserna för denna tolerans blir mångfaldsdiskussionens och
diskrimineringslagstiftningens egentliga fält.
I diskrimineringslagtexten förekommer begreppet religion tillsammans med begreppet trosuppfattning. Ingen definition ges i själva lagtexten.79 Det blir problematiskt på flera sätt. Trosuppfattning
kan sägas utgöra en möjlig delmängd av begreppet religion med mer
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eller mindre stor betydelse. Det finns exempel på religioner där
handlandet (riten, praxis) är viktigare än trosuppfattningarna (föreställningsvärlden). Samtidigt kan man tänka sig trosuppfattningar
som inte behöver anses vara religiösa i substantiell mening, exempelvis ateism och marxism, men som mycket väl kan kallas livsåskådningar.80 Livsåskådningsbegreppet sätter sökarljuset på att de
flesta människor gör någon form av metafysiska och existentiella
antaganden om världen och att exempelvis sekulära och materialistiska världsbilder hos den svenska majoritetsbefolkningen också kan
sägas vara livsåskådningar med ideologiska uttryck. Kanske vore
livsåskådningsbegreppet mer fördelaktigt att använda i pedagogiska
sammanhang än det snävare religionsbegreppet?
I likhet med etnicitet och social tillhörighet kan man tänka sig att
religiös tillhörighet och trosuppfattning kan definieras subjektivt av
den enskilda individen. Man tillhör den religion eller trosuppfattning som man bekänner sig till. Perspektivet att religionstillhörighet
är frivilligt och valbart bör dock förstås som ett västerländskt och
sekulärt perspektiv – i stora delar av världen uppfattas religionstillhörigheten som ett oundvikligt element.81 Man kan dessutom tänka
sig att det uppstår problematiska pedagogiska situationer om man
inte diskuterar vad som ska räknas som religiös tillhörighet eller
trosuppfattning. Om man är sekulär jude till exempel, har man då
en religiös tillhörighet? Hur förhåller sig religion till begreppet kultur? Var går gränsen mellan politiska ideologier och trosuppfattningar? Är nynazism en politisk ideologi eller en trosuppfattning?82

80

Livsåskådningsbegreppet kan förstås som ett vidgat religionsbegrepp med fokus på indivi-

ders föreställningar om och upplevelser av livet.

Enligt en tongivande definition består

livsåskådning av tre samspelande komponenter: teorier om människan och världen, värderingar och normer av grundläggande natur samt en grundhållning, ett sätt att uppleva situationen som människa i världen. Se Bråkenhielm (2001), s. 11.
81
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Se diskussion och referenser i Karlsson Minganti (2007), s. 17.
Regeringens proposition Ett starkare skydd mot diskriminering (2007) fastslår dock utan

vidare förklaring att ”rasistisk övertygelse” inte omfattas av begreppet ”trosuppfattning”.
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Vad får svaren på dessa frågor för konsekvenser för hur man är beredd att omsätta diskrimineringslagen i allmänhet och frågan om
religion och trosuppfattning i synnerhet i undervisningssammanhang?
Andra pedagogiska frågor som kan diskuteras är de dilemman
som uppstår när religiösa föreställningar och normer krockar med
sekulära uppfattningar, demokratiska principer samt andra grunder
för diskriminering, exempelvis kön. Ett aktuellt exempel kan vara
när manliga studenter från en viss religiös inriktning vägrar att ta i
hand med eller undervisas av kvinnor med hänvisning till religionsfrihetslagstiftningen. En fråga kan gälla synen på religion och religiösa uttryck i samhället. Vad är skillnaden mellan att å ena sidan
inom ett sekulärt svenskt samhälle tillåta och tolerera vissa offentliga uttryck för religion, och å andra sidan försöka skapa ett genuint
pluralistiskt samhälle där offentliga religiösa uttryck får vara lika
självklara och välkomna som andra mänskliga identitetsmarkörer?
En annan mer disciplinärt avgränsad fråga är omvänt hur ickesvenskkyrkliga studenter med olika sekulär eller religiös bakgrund
upplever mötet med äldre teologiska utbildningstraditioner inom
religionsvetenskapliga utbildningar.83
Vid sidan av dessa djuplodande frågor finns det naturligtvis en
rad viktiga men enklare mångfaldsfrågor som handlar om att synliggöra, tolerera och ge utrymme för religion i undervisningssammanhang och i akademiska miljöer. Hit kan exempelvis räknas att
universitetslärare ger möjlighet till flexibilitet när det gäller datum
för examinationer och deadlines om de inträffar på religiösa högtidsdagar samt att institutionerna erbjuder rum för religiösa aktiviteter (andakt, bön, kontemplation) för studenter och lärare. En
annan utmaning för en mångfaldsmedveten pedagogik är att finna
en balans mellan att främja universitetslärares kunskap om religioner som å ena sidan lärosystem och å andra sidan öka deras förmåga
att hantera ”levd religion”. Kunskap om vilka föreställningar, praxis

83

Se Sultán Sjöqvist (2009).
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och föreskrifter som förekommer inom olika religioner och som kan
ha betydelse för religiösa människors möjlighet till delaktighet är
naturligtvis en viktig del i en interkulturell kompetens. Samtidigt är
det viktigt att utgå från att religioner inte är statiska. Det finns
mycket stora variationer både mellan och inom religioner när det
gäller hur individer och grupper förhåller sig till religiösa berättelser, föreskrifter och symboler. Vi kan exempelvis inte på förhand
veta hur en student med synliga religiösa attribut och symboler
förhåller sig till sin religiösa tillhörighet, och om det överhuvudtaget bör få några konsekvenser för vårt sätt att organisera undervisningen.

Hur ser mångfalden bland studenterna ut?
Man kan skilja på mångfald som pedagogisk och akademisk fråga,
dvs vad vi vinner på att inkludera mångfaldsperspektiv i undervisning och forskning, mångfald som juridik (Diskrimineringslagen
och likabehandlingsplaner) – och mångfald som deskription, hur
den faktiska mångfalden kan beskrivas på dagens högskolor och
universitet. Högskoleverkets rapport Vilka är studenterna? (2008)
kan användas för att belysa det senare. När det gäller frågor om
etnicitet, social bakgrund och religion finns det inget enkelt sätt att
gå från statistik till verklighetsbeskrivning. De klassificeringar och
indelningar som görs i myndigheternas statistik sammanfaller inte
nödvändigtvis med eller är identiska med individernas subjektiva
tillhörigheter eller med de vetenskapliga begreppen.84 Religiös tillhörighet förekommer överhuvudtaget inte i statistiken, eftersom
det inte förekommer någon officiell registrering av religions- eller
trostillhörighet i Sverige. Ett förhållandevis aktuellt försök till uppskattning av antalet människor som tillhör olika religioner och reli-

84

Se avsnittet ”Mångfaldens indelningsgrunder”.
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giösa riktningar i Sverige finns emellertid i handboken Det mångreligiösa Sverige.85
Mångfaldsmedveten pedagogik motiveras ofta av att studentgruppens sammansättning har förändrats och blivit mer heterogen
under de senaste decennierna. Litteraturen talar om att 1900-talet
har inneburit en förändring av högre utbildning från ett privilegium
för ett fåtal till massutbildning.86 Samtidigt visar både statistik och
forskning att bilden kan nyanseras genom att skilja på en övergripande nivå och hur det ser ut på enskilda utbildningar. Låt oss börja med den övergripande nivån genom att lyfta fram några siffror
från Högskoleverkets rapport som tangerar frågor om etnisk och
social bakgrund. Höstterminen år 2006 studerade 320 000 personer
på högskolor och universitet i Sverige. 60% av studenterna var
kvinnor.87 Hälften av studenterna finns i åldersspannet 20-25 år.88
Det visar att det finns en relativt hög andel äldre studenter. Etnicitetsbegreppet svarar endast delvis mot grupperna inresande studenter och mot studenter med utländsk bakgrund i Högskoleverkets statistik. Till den första kategorin räknas ”utländska studenter som
deltar i högskoleutbildning genom ett utbytesprogram […] eller sk.
’free-movers’ […] studenter som utan att delta i utbytesprogram
ordnar sin högskoleutbildning i ett annat land [..]”.89 Till den andra
kategorin avses ”studenter folkbokförda i Sverige, som själva är utrikes födda, samt de studenter som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.”90 Höstterminen 2006 var 20% av högskolenybörjarna inresande utbytesstudenter. En av fem av dessa studerade
på tekniska utbildningar. Det totala antalet studenter med utländsk
bakgrund år 2006 var 16% av den totala studentpopulationen. Av
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Andersson – Sander, red. (2010).
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Se Hartman (2009), s. 17 med referenser samt Högskoleverket (2008a), s. 23.
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Högskoleverket (2008a), s. 9.
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Högskoleverket (2008a), s. 13.
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Högskoleverket (2008a), s. 16.
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Högskoleverket (2008a), s. 23.
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de sistnämnda hade 9% europeisk bakgrund medan 5,1% hade asiatiskt ursprung.91 Svenskfödda har större övergångsfrekvens till högskolan än de med utländsk bakgrund. Samtidigt finns det mycket
stora variationer inom gruppen av studenter med utländsk bakgrund. Forskningen har påtalat att sambandet mellan föräldrars
utbildning och yrke och övergång till högskolan är starkare än sambandet mellan ursprungsland och övergång till högskolan.92 Studenter med ursprung i Iran och nordiska och västeuropeiska länder är
välrepresenterade i högskolan, medan studenter med ursprung i
Afrika är starkt underrepresenterade.93
Det antyder att frågan om rekrytering till högre utbildning snarare primärt bör analyseras ur ett socialt perspektiv än ur ett strikt
etniskt.94 Ca tre av tio studenter kommer från högre tjänstemannahem och två av tio kommer från arbetarhem. Ungefär hälften har
annan bakgrund, framför allt tjänstemannabakgrund, men även
företagar- och lantbrukarbakgrund. Statistiken visar att studenter
med arbetarbakgrund visserligen har ökat över tid, men att de är
underrepresenterade i högskolan i relation till sin andel av befolkningen.95 Statistiken på den övergripande nivån behöver emellertid
ses i ljuset av hur fördelningen ser ut på olika utbildningar. Det får
naturligtvis konsekvenser för vilka mångfaldsmässiga frågor som bör
resas lokalt på enskilda utbildningar och vilka riktade strategiska
åtgärder man bör vidta för att bredda mångfalden. Högskoleverket
konstaterar att många kvinnor med arbetarbakgrund studerar inom
undervisnings- och vårdområdena. Bland studenter med tjänstemannabakgrund är det vanligare att läsa utbildningar som till exempelvis civilingenjör, läkare och tandläkare.96 I ljuset av detta har
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Högskoleverket (2008a), s. 23.
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Hartman (2009), s. 17.
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Hartman (2009), s. 55.
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Se även Palme (2008), s. 49.

95

Högskoleverket (2008a), s. 20.
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Högskoleverket (2008a), s. 20-21.
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utbildningssociologisk forskning visat hur de högre sociala skikten
genom sin tillgång till ett fåtal, starkt elitistiska utbildningar, alstrar
fördelar och förmedlar ett utbildningskapital som bidrar till att reproducera sociala skillnader i just utbildningstermer.97 Frågan hur
detta ska hanteras är en angelägen fråga i varje ansats till mångfaldsmedveten pedagogik.

97

Lidegran (2009), s. 239.
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2.
Idéer för mångfaldsmedveten
pedagogik
Studiekulturer hos universitetslärare och
studenter
Mångfaldspedagogiska insatser bör som tidigare nämnts adressera
såväl universitetslärare som studenter. Mångfaldsmedveten pedagogik kan utvecklas utifrån de möjligheter, problem, konflikter och
dilemman som uppstår i mötet mellan studenter och universitetsmiljöer. Det förutsätter en syn på lärande där både universitetslärare och studenter förstås som lärande subjekt och aktörer i undervisningssituationer. Ett sådant dubbelt fokus innebär följaktligen att
heterogeniteten bland studenterna måste relateras till hur universitetsmiljöerna är sammansatta och fungerar socialt och maktmässigt.
Det räcker inte med att utarbeta strategier för att välkomna olika
slags studenter. Vi behöver också synliggöra och problematisera de
värderingar som är nedlagda hos enskilda universitetslärare, i ämnestraditioner och i universitetsmiljöer. Frågan är känslig och har i
rekryteringssammanhang tillspetsat formulerats som en fråga kring
”vem som skall anpassa sig: de ’nya’ grupperna eller högskolan?”98
En mångfaldsmedveten pedagogik behöver nog fokusera värdering98

Broady – Börjesson – Bertilsson – Farkas – Gunneriusson Karlström – Larsson - Lidegran –

Nordqvist (2006), s 105.
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ar och förhållningssätt hos både studenterna och högskolan. Det
handlar om värderingar som har betydelse för enskildas och institutioners förhållningssätt till människor av olika härkomst och till
människors olika sätt att uppträda och tolka universitetsmiljöerna.
En utgångspunkt för det sistnämnda kan naturligtvis vara att problematisera mötet mellan lärare och studenter i termer av exempelvis etnicitet, religion och social bakgrund. Det är fullt möjligt
och ibland nödvändigt, särskilt om man tar resultaten från den tidigare refererade utbildningssociologiska forskningen på allvar. Även
när det gäller religiös tillhörighet kan det vara befogat att direkt
adressera frågan hur vi i sekulariserade universitetsmiljöer bemöter
studenter med religionstillhörighet och religiösa uttryck (som exempelvis heltäckande slöjor) samt religiöst motiverade levnadsmönster (som exempelvis fastetider, bönetider osv). Kanske kan
ökad kunskap om pedagogiska traditioner inom olika religioner och
kulturer hjälpa västerländska universitetslärare att bygga broar till
en ökad interkulturell kommunikation om undervisning och lärande?99
Skolforskning har problematiserat vad det innebär för religiösa
elever att möta en svensk skola som beskriver sig själv som objektiv,
värdeneutral och mångkulturell men som i själva verket visar på
bristande kunskaper om religion och bär på starkt sekularistiska
drag.100 Kanske är den främsta utmaningen för en dagsaktuell
mångfaldsmedveten pedagogik att synliggöra och förändra den sk
religionsblindhet som enligt vissa forskare präglar Sverige?101 Det
kan vara fruktbart att ställa liknande frågor till universitetsmiljöerna.

99

Jag tänker här på de ansatser till kulturellt och religiöst komparativ utbildningshistoria som

skrivits under senare tid. Se exempelvis antologin Berglund – Larsson – Lundgren, red.
(2010) som fokuserar islamisk pedagogik.
100

För en god introduktion till dessa och liknande frågor, se exempelvis antologin Roos –

Berglund, red. (2009).
101

Se antologin Flodell, red. (2006).
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I pedagogiska utvecklingssammanhang finns det dock en överhängande risk att mänskliga tillhörigheter som etnicitet, religion,
kultur och klass blir belastande etiketter som riskerar att antingen
resultera i en stereotypisering av oss och de andra eller leda till en
alltför stor försiktighet i sakfrågor på grund av rädsla för rasism eller
främlingsfientlighet. Istället för att initialt anlägga etnicitets- och
klassperspektiv eller könsperspektiv på universitetsmiljöerna och på
studenterna kan man använda sig av begreppet studiekultur för att
initiera en mångfaldsdiskussion som sedan kan utmynna i såväl intersektionella som etniska, sociala, genusmässiga och religiösa analyser.
Begreppet studiekultur har introducerats i svensk högskoledebatt
av idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi. I skriften Möten, myter
och verkligheter (2002) analyserar han genom intervjuer hur studenter med annan etnisk bakgrund upplever svenska universitetsmiljöer. Han talar här om studiekulturer, med vilket han avser ”de olika
kulturerna på olika institutioner och enheter på universitetet, de
osynliga kulturella koderna, det sociala samspelet samt […] det
som allmänt går under beteckningen ’svenskheten’.”102 Begreppet i
Fazhlashemis användning har alltså en tydlig etnisk dimension, men
samtidigt betonar han att den svenska universitetskulturen inte ska
uppfattas som en monolit. Man bör inte se
[…] den svenska universitetskulturen som om den vore homogen […] det
finns olika kulturer inom universitetsvärlden […] varje ämnesområde, institution, forskargrupp, lärarkollegium, doktorandkollektiv, arbetsgrupp, administrativ eller teknisk enhet och studentgrupp utvecklar och upprätthåller var sina
kulturella koder.103

Trots att begreppet primärt är utformat i en etnicitetskontext
ligger dess främsta fördel i att det kan användas för att diskutera
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Fazlhashemi (2002), s. 4.
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Fazlhashemi (2002), s. 4.
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studiesituationer och studiemiljöer ur ett brett mångfaldsperspektiv. Det behöver inte nödvändigtvis begränsas till etnicitet eller
social bakgrund utan kan med fördel vidgas. En annan fördel är att
det sakligt fokuserar just studiesituationer. Genom att rikta sökarljuset mot både enskilda universitetsmiljöer och studentgrupper kan
man initiera diskussion om mångfaldsfrågor utan att fastna i belastande etiketter och stereotyper. Ett vidgat studiekultursbegrepp
kan användas för att rikta förhållandevis öppna frågor om inkluderande och exkluderande processer och mekanismer till olika nivåer
och konstellationer inom akademin. Det kan handla om ämnesdiscipliner, centrumbildningar, institutioner, lärarlag eller enskilda
lärare. Detta utesluter naturligtvis inte att etnicitet, social bakgrund
eller tillhörighet (klass), religion eller intersektionalitet också kan
användas som analytiska begrepp när en sådan process har inletts.
Motiveringarna till att rikta sökarljuset dels mot oss själva som
universitetslärare och de akademiska miljöer vi är delaktiga i, dels
mot studenterna, kan hämtas från flera håll. Foucaultinspirerad
pedagogik brukar betona att utbildning kan förstås som en reproduktion av kunskaper som inte kan skiljas från reproduktion av
makt och disciplinering.104 Institutioner som anordnar utbildningar
bör rimligen ha strategier för att synliggöra och hantera verksamhetens maktdimensioner. Det betyder bland annat att vi som ”arbetar
med formell utbildning, eller institutionaliserat lärande […]” behöver ”ta ett steg tillbaka för att lyssna till berättelser som perspektiverar kunskap och lärande på annat vis”.105 Vi behöver som universitetslärare ibland distansera oss och göra oss främmande inför våra
vardagliga sociala miljöer och ämneskulturer för att kunna uttrycka
det självklara och implicita i ord. Ett sådant förfaringssätt kan också
hämta motiv och argumentation ur forskning som undersöker hur
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Se exempelvis Nilsson (2007) s. 28 för en god analys av Foucaults teorier om hur kunskap

är inbäddat i socialt konstruerande system. En god introduktion till Foucaults teorier i allmänhet ges i Lindgren (2000), s. 344-370.
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Assarsson (2009), s. 60.
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studenter och doktorander dels socialiseras in i akademiska miljöer,106 dels ämnesdidaktisk forskning som fokuserar på identitetsoch genuskonstruktioner inom olika ämnen.107
Även om det finns rikligt med teoribildningar och forskning om
grupptillhörigheter kan det ibland vara klokt att ta utgångspunkt i
konkreta, men öppna frågor om studiemiljöer och studiekulturer
om man vill diskutera mångfaldsfrågor i en given universitetsmiljö.
Det betyder inte att teoribildningar och forskning inte kan användas för att motivera mångfaldsmässiga ansatser och underbygga
argument för förändring. Men det kan ju vara en poäng att istället
låta de inblandade i den aktuella akademiska miljön själva komma
till tals och själva identifiera styrkor och svagheter på en konkret
vardagsnivå innan man detaljerat introducerar forskning och teoribildning som problematiserar sådana miljöer. Eller också kan man
resonera helt omvänt: Det är klokt att först forskningsanknyta
mångfaldsfrågorna, för att i nästa steg introducera diskussionspunkter på den konkreta nivån, i den aktuella miljön. Dessutom måste
frågorna utformas olika beroende på om de är riktade till lärare
eller studenter. Med andra ord, här står den mångfaldsmedvetna
aktören inför flera viktiga val.
Att kartlägga studiemiljöer och studiekulturer kan naturligtvis
göras på olika sätt. En ambitiös ansats kan vara att intervjua lärare
och studenter om deras synpunkter och erfarenheter. Ett annat sätt
kan vara att låta universitetslärare och studenter skriftligt reflektera
över studiesociala och studiekulturella frågor. Tiden för mångfaldsarbetet är dock ofta begränsad. Intervjuer och skriftliga reflektioner
kräver både förberedelsetid och tid för analys av svaren. Därför
kanske det ofta är mer rimligt att resa studiesociala och studiekulturella frågor på pedagogiska temadagar och i samband med kursvärderingar. Men även ett sådant förfaringssätt kräver naturligtvis
att man har strategier för att hantera och dokumentera de synpunk-
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Se exempelvis Mårtensson (2010).
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Se exempelvis Danielsson (2009).
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ter som framkommer, och möjlighet att gå från diskussion till dokumentation och därifrån till djupare kartläggning och/eller konkreta mångfaldsåtgärder.
Nedanstående frågor i punktform kan användas vid exempelvis
pedagogiska temadagar för att diskutera olika institutionsmiljöer ur
olika slags mångfaldsperspektiv med bäring på den övergripande
frågan: Hur ser de studiemiljöer och studiekulturer ut som våra
studenter möter? Genom frågorna kan man försöka synliggöra delar
av de osynliga sociala koder som kan vara hinder för vissa studenter
och ge andra en privilegierad utgångspunkt. Diskussionsfrågorna
har i olika varianter prövats på konsultativa mångfaldspass vid Uppsala universitet. Frågorna bör naturligtvis modifieras efter behov.
Varje fråga kan också fördjupas genom att knytas till olika slags
teoribildningar om just intersektionalitet, insocialisering av lärare
och studenter, integration av kunskap och makt och/eller identitetsskapande i utbildning. Frågorna, som syftar till att synliggöra
och problematisera akademiska miljöer genom att väcka diskussion,
kan sedan hjälpa till att inringa problematiska områden som institutionen behöver arbeta vidare med. Det är viktigt att framhålla att
det kan vara klokt för den som arrangerar diskussionen att tänka på
att flera av frågorna lämpar sig bäst att initialt diskutera i smärre,
trygga grupper där deltagarna vågar yttra sig. Det kan därför vara
strategiskt att tänka på gruppindelningen vid gruppdiskussionen så
att diskussionsklimatet underlättas. Det kan man göra genom att
exempelvis låta doktorander och yngre lärare bilda en grupp och
seniora och äldre lärare en annan. Sedan kan man redovisa gruppdiskussionerna i storgrupp (plenum) och gå vidare med frågor om
konkreta åtgärder föranledda av diskussionerna.

• Att läsa mellan raderna etniskt, socialt och religiöst
Försök att beskriva studiemiljön och studiekulturen i gruppen,
vid institution eller i ämnet genom att identifiera och sätta ord
på exempelvis:
a) outtalade förväntningar på lärare och studenter
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b) sociala koder och uppförandenormer på institutionen allmänt
och i undervisningssammanhang? Vilka beteenden uppfattas som
acceptabla, oacceptabla och vilka ger fördelar?
c) Vilka förhållningssätt till ämnet och studier av ämnet privilegieras?
d) Vilka klädkoder gäller? Finns det olika klädkoder för olika
grupper av anställda? Vilka kläder accepteras inte, formellt eller
informellt? Vilka kläder ger fördelar?
e) Vilka förhållningssätt till akademiska hierarkier gäller?
f) Hur ser det dominerande kollegiala fackspråket och jargongen
ut?
g) Hur talar ni kollegialt om studenterna, deras uppträdande och
deras prestationer?
h) Hur bemöts studenter och anställda med synliga religiösa eller
andra ideologiska uttryck?
i) Hur kan lärares och studenters kontakter och ömsesidiga
kommunikation beskrivas?

• Medlemmarnas studiekulturella bakgrunder
Vilka studiekulturella bakgrunder har gruppens medlemmar –
och vad spelar de för roll för den aktuella miljön? Vilka tidigare
studier har de bedrivit och i vilka miljöer? Vilka pedagogiska och
ämnesmässiga traditioner har medlemmarna fostrats i? Vilka undervisningsformer, lärar- respektive studentroller, syner på lärande och kunskap har präglat medlemmarnas egna akademiska socialisation? Vilken syn på självständighet och självständiga studenter har varit framträdande i deras studiekulturer?
• Vad fostrar ni för slags yrkesmänniskor?
Vad innebär det att ta examen hos er utöver att besitta vissa ämnesmässiga kunskaper och färdigheter på en viss nivå? Finns det
en yrkesidentitet eller social identitet som gruppens medlemmar
explicit eller implicit delar eller har internaliserat och som studenterna också förväntas internalisera – utan att denna identitet
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är formellt uttryckt någonstans? I vilken utsträckning är denna
identitet viktig för yrket?

• Identifiera situationer
Identifiera några pedagogiska situationer där det uppstod förvirring, tveksamheter, konflikter eller liknande och där frågan om
skilda studiekulturer mellan olika lärare eller mellan lärare och
studenter skulle kunna användas för att förstå dessa situationer?
Utgå från era erfarenheter som studenter eller lärare. Identifiera
möjliga strategier eller lösningar för att hantera dessa situationer.
• Medvetna inkluderande strategier
Kan ni identifiera strategier för hur både den pedagogiska ledningen och universitetslärarna kan förebygga så att konflikter och
dilemman respektive diskriminering orsakade av studiekulturella
skillnader uppstår. Är det alltid önskvärt att undvika sådana dilemman och konflikter?
När ett liknande frågebatteri ska formuleras för studenterna behöver frågeinnehållet anpassas och konkretiseras. Det måste ske med
varje situation och miljö för ögonen. Dessutom måste språket anpassas ytterligare så att studenter som inte är bekanta med akademiskt språkbruk förstår vad som efterfrågas. Man bör dessutom ta
hänsyn till att det finns en maktfaktor i själva ansatsen att rikta frågor till studenter och sörja för deras anonymitet och integritet. I
övrigt är kunskapsintresset vad gäller studiekulturella miljöer likartat. Ett studentfokuserat frågebatteri som inte direkt anpassats till
studenternas språkbruk kan utöver frågor som liknar de ovanstående inkludera följande områden:

• Bilder av ämnet, institutionen och/eller yrket
Vilka bilder av ämnet, institutionen och det kommande yrkeslivet och dess krav har studenterna? Vilka yrkesvärv ser de som
önskvärda, möjliga och/eller nödvändiga?
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• Gruppidentitet
Hur beskriver studenterna sin studentgrupp, dvs vad präglar dess
självbild i jämförelse med andra studentgrupper i exempelvis
andra ämnen och vid andra institutioner? Finns det drag av stereotyper och generaliseringar i självbilden och bilden av de andra
studenterna?
• Studenternas studiekulturella bakgrunder
Hur ser studenternas studiekulturella bakgrunder ut? Deras tidigare studier? Kunskaper och färdigheter från grundskola, gymnasium, livserfarenheter, yrkeserfarenheter och andra akademiska
fält? Vilka undervisningsformer har de erfarenhet av som studenter? Hur ser de på lärarnas uppgifter och ansvar i relation till studenternas? Hur ser de på kunskap och lärande i relation till denna fråga? Hur uppfattar studenterna begreppet självständighet?
Vilka mål med sina studier ger studenterna uttryck för?
• Identifiera situationer
Be studenterna att identifiera några situationer där det uppstod
förvirring, tveksamheter, konflikter eller liknande och där frågan
om skilda studiekulturer mellan lärare och studenter och mellan
olika studenter skulle kunna användas för att förstå dessa situationer? Låt studenterna identifiera möjliga strategier eller lösningar för att hantera dessa situationer.
Det är viktigt att dessa diskussioner dokumenteras, förslagsvis
skriftligt. I nästa steg kan en samfälld analys av universitetslärarnas
och studenternas bilder av studiemiljöer och studiekulturer göras.
Resultatet kan ge nycklar till att förstå hur man inom den aktuella
universitetsmiljön kan arbeta för att gynna breddat deltagande och
ökad interkulturell förståelse. Det kan bidra till att riva de barriärer
som förhindrar kommunikationen mellan studenter och lärare och
bidra till att skapa en studiemiljö som gynnar lärandet hos fler
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människor. Processen kan också bli ett sätt för den enskilde universitetsläraren att hitta pedagogiska verktyg för att lägga upp sin undervisning så att den blir tillgänglig för fler studenter.
Två viktiga reservationer till hur arbetet med studiekulturer här
har beskrivits behöver dock infogas. Den första handlar om att ansvaret för att utveckla studiemiljön och de åtgärder som beskrivits
här naturligtvis inte kan åläggas den enskilde universitetsläraren.
Det är ett kollektivt ansvar även om det är de pedagogiskt ledningsansvariga tillsammans med exempelvis ett lärarlag som kan initiera
arbetet. Den andra handlar om att frågan om studiemiljöer och
studiekulturer är problematiskt att resa i många universitetsmiljöer.
Det vet jag av egen konsultationserfarenhet. Ett arbete som försöker synliggöra och förändra osynliga hierarkier och diskrimineringsmekanismer kommer att möta motargument och motstånd.
Människor som har investerat tid och prestige i ett förhållningssätt
till kollegor och studenter som inte överensstämmer med ambitionen att förändra universitetsmiljön i inkluderande riktning kommer
inte nödvändigtvis att attraheras av perspektiv som vill synliggöra
makt och dolda privilegier.

Förutsättningar för breddat deltagande
Åtgärder för att pedagogiskt arbeta med rekryterings- och mottagningsfrågor ingår bland strategier för vad som kallas breddat deltagande i högre utbildning.108 Det finns dock anledning att behandla
rekrytering, dvs vilka studenter som påbörjar utbildningen, tillsammans med mottagande och deltagande.109 Att vinnlägga sig om

108

I anglosaxisk litteratur används begreppen access och widening participation. Se exempelvis

Gorard – Adnett – May – Slack – Smith – Thomas, red. (2007), s. 4.
109

Studenters deltagande i undervisning och läraktiviteter behandlas i avsnittet ”Mottagande

och deltagande”.
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ett gott mottagande av samtliga studenter oavsett deras bakgrund
och tillhörigheter borgar för att fler studenter känner sig delaktiga
och välkomna. Det borde i sin tur öka universitetslärarens förutsättningar för att kunna bedriva en undervisning som tillvaratar
olika perspektiv och erfarenheter och som kan verka som en utvecklande kraft.

Rekrytering
Frågan om vilka studenter som rekryteras till olika högskoleutbildningar ligger egentligen utanför själva undervisningsprocessen och
den enskilde universitetslärarens påverkan. Rekryteringsfrågor är
ändå relevanta att diskutera ur mångfaldsperspektiv eftersom de
berör vilka studentgrupper som finns på och har tillgång till olika
utbildningar och vilka studentgrupper som är frånvarande eller verkar vara utestängda.110 Frågor om studentgruppens sammansättning
bör dessutom ha betydelse för den enskilde universitetslärarens
planering av en mångfaldsmedveten undervisning. Dessutom är
frågan om rekrytering förbunden med mångfaldsmässiga perspektiv
på frågor om studiekulturer, avhopp, genomströmning och möjligheter efter examen.
För institutioner, lärarlag och lärare kan det vara klokt att på förhand ställa sig frågor om hur bestämmelser, urvalskriterier och förkunskaper formuleras och tillämpas i kursplaner och liknande och
hur förfaringssätten allmänt ser ut vid rekrytering till utbildningar.
Övervägningar behöver göras utifrån Diskrimineringslagen och då
särskilt utifrån aspekter som indirekt diskriminering.111
Ur ett samhällsperspektiv kan diskussionen om rekrytering sägas
tillhöra den mångåriga debatten i Sverige om s.k. positiv särbehand-

110

För en översikt över rekryteringen till högre utbildning under 1900-talet, se Broady –

Börjesson – Bertilsson – Farkas – Gunneriusson Karlström – Larsson - Lidegran – Nordqvist
(2006), s. 15ff.
111

1 kap. 4 § Diskrimineringslagen (2008:567)
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ling av underrepresenterade kön och etniska grupper. Debatten har
inspirerats av amerikanska satsningar på s.k affirmative action för att
stödja och främja olika minoritetsgruppers tillträde och delaktighet
i exempelvis högskoleutbildningar.112
Frågan om positiv särbehandling präglas av motsättningen mellan
att å ena sidan synliggöra vissa minoriteters problematiska situation
för att kunna sätta in riktade åtgärder för dessa grupper och å andra
sidan de negativa konsekvenser som kan bli följden av detta synliggörande och skillnadsskapande.113 Dilemmat kan beskrivas på olika
sätt. Positiv särbehandling kan sägas innebära att man för att försvara principen om likabehandling inför lagen tvingas uppmärksamma
de grupp- eller kategoritillhörigheter som individen har. Därmed
överger man kanske just principen om likabehandling.114 Dessutom
förutsätter satsningar för att öka handlingsutrymmet för vissa grupper att man sorterar människor i exempelvis etniskt och socialt
hänseende. Det innebär att satsningarna i någon mån sanktionerar
och legitimerar statliga användningar av begrepp som etnicitet och
ras (eng. race) med svåröverblickade konsekvenser. Det gäller även
om klassifikationerna bygger på individernas självidentifikationer,
alltså deras egna val av vilka grupper de vill tillhöra.115
Det har länge funnits politiska ambitioner att på olika sätt verka
för att minska snedrekryteringen till högskolan genom olika åtgärder
för breddad rekrytering.116 Snedrekrytering har definierats som ”att
studenter från vissa sociala ursprung oftare än andra når högre utbildningsnivåer.”117 Breddad rekrytering kan i relation till detta för-
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För en historisk översikt och jämförelse mellan USA:s och Sveriges situation, se Åsard –

Runblom, red. (2000).
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Se exempelvis diskussion i Fur (2009), s. 201.
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Borevi (2000), s. 128.
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Wickström (2009).
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Se Broady – Börjesson – Bertilsson – Farkas – Gunneriusson Karlström – Larsson - Lideg-

ran – Nordqvist (2006).
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Hartman (2009), s. 16 med referenser.
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stås som ”en ökad rekrytering av socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan”.118 Begreppen verkar alltså främst
vara inriktade mot åtgärder för att få fler etniska och sociala grupper att få tillgång till högskoleutbildningar.
Högskoleutbildning är numera avgiftsbelagd för studenter som
kommer utanför EES/EU. Redan här begränsas i praktiken möjligheten att bygga mångfaldsmässiga undervisningsmiljöer genom att
rekrytera brett. Frågan om vad det kostar att genom studielån finansiera en utbildning är naturligtvis aktuell även för studenter som
kommer från EU-länder inklusive svenska studenter. Det gäller
kanske särskilt studenter som kommer från miljöer som saknar erfarenhet av högre utbildning? I bland annat brittisk forskning har
man försökt identifiera vilka hinder underrepresenterade socioekonomiska grupper möter inför valet att satsa på högre utbildning.
Här nämns ekonomiska, tillgänglighets- och infrastrukturella barriärer samt institutionella och individuella barriärer.119 Flera av dessa
faktorer kan ha bäring på svenska högskoleutbildningar. Tillgänglighetsbarriärer kan vara otillgängliga lokaler för studenter med
funktionsnedsättning eller att det saknas utrymmen eller lokaler på
institutionen för exempelvis muslimska och kristna studenter som
vill förrätta daglig bön i avskildhet. Infrastrukturella barriärer som
långa avstånd och brist på lokala alternativ kan utgöra hinder för
exempelvis studenter från arbetarklasshem med stark lokal förankring. När det gäller institutionella barriärer kan det handla om hur
pass tillgänglig informationen om olika utbildningar och framtida
karriärmöjligheter är för studenterna. Det kan också handla om
frågor om institutionerna som inkluderande eller exkluderande
studiekulturella miljöer. Bland individuella barriärer kan man räkna
negativa attityder till studier, bristande motivation samt farhågor
om högskolan som en medelklassvärld. Flera av dessa hinder kan
motarbetas genom strategier för en mångfaldsmedveten utbildning.

118

Högskoleverket (2009a), s. 9 med referenser.

119

Gorard – Adnett – May – Slack – Smith – Thomas, red. (2007), s. 52 med referenser.
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Förhoppningsvis kan några av de idéer och strategier som presenteras i den här skriften vara behjälpliga i ett sådant arbete.
Sedan 2001 anger Högskolelagen att lärosätena aktivt ska främja
och bredda rekryteringen till högskolan.120 Lärosätenas arbete med
rekryteringsfrågor fram till år 2008 har sammanställts och granskats
i en rapport från Högskoleverket. Verket konstaterar att det finns
stora skillnader mellan olika lärosätens strategier. Det finns en rad
brister i arbetet, men verket lyfter särskilt fram tre övergripande
goda exempel i lärosätenas arbete. Dessa goda exempel är när frågan om breddad rekrytering vidgas till att gälla breddat deltagande,
när lärosätena bedriver aktivt uppsökande verksamhet för de aktuella sociala och etniska grupperna samt satsningar på långsiktiga
strategier som placerar rekryteringsfrågorna inom ramen för den
reguljära verksamheten.121
En medialt uppmärksammad strategi för breddad rekrytering har
varit alternativt urval till högskoleutbildningar.122 Några universitet
och högskolor har tidigare tolkat detta som att könskvotering respektive etnisk kvotering har varit tillåtet vid antagning till utbildningar. Flera rättsfall har emellertid visat att sådan kvotering inte är
tillåten.123 Lärosäten måste alltså finna andra vägar till att främja
mångfald i rekryteringssammanhang.
Uppsala universitets Mål och strategier anger att utbildningsutbudet ska vara ”attraktivt för studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder.”124 Det är alltså fler grupptillhörigheter och identiteter än sådana som kan infogas under etnicitet och social bakgrund som står i
fokus för universitetets mångfaldsarbete. I universitetets Plan för
breddad rekrytering konkretiseras delar av dessa mål i olika slags
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1 kap 5 § Högskolelagen (2005:1208).
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Högskoleverket (2009a), s. 6.
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Hartman (2009), s. 20-21.
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Se Högskoleverket (2009b), s. 9.
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Mål och strategier för Uppsala universitet (2008), s. 6.
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åtgärder. Dessa åtgärder utgörs av direkta åtgärder riktade till specifika målgrupper samt mottagandeåtgärder i syfte att se till att antagna studenter från målgrupperna verkligen påbörjar utbildningarna och inte hoppar av tidigt. Hit hör även retentionsåtgärder som är
avsedda att förbättra genomströmning och förhindra studieavbrott
generellt. Handlingsplanen lyfter fram att arbetet för breddad rekrytering måste se olika ut för olika utbildningar. Över- och underrepresentation av olika grupper ser nämligen högst olika ut på olika
utbildningar.125 Detta begränsar naturligtvis möjligheten att ge generella och detaljerade pedagogiska råd till universitetslärare som
vill arbeta mångfaldsmedvetet. Istället behöver stora delar av mångfaldsarbetet anpassas lokalt.
Det betyder att analyserna av olika gruppers representation vid
olika utbildningar och vilka rekryteringsmässiga och pedagogiska
åtgärder som är möjliga eller nödvändiga att iscensätta ur ett mångfaldsperspektiv bör göras på utbildnings- och kursnivå. Till stöd för
sådana lokala analyser kan man använda sig av nedanstående frågor.
Beroende på ambitionsnivå och tillgång till statistiskt material om
studentgruppen kan analysen göras mer eller mindre omfattande
och detaljerad.
Det ska tilläggas att det inte finns eller får göras någon etnisk, social eller religiös systematisk registrering av studenterna. Huvudpoängen är att universitetslärarna skaffar sig en översiktlig uppfattning
om studentpopulationens sammansättning ur olika slags tänkbara
mångfaldsperspektiv.126 Utifrån detta kan lärarlagen sedan välja
strategier för mångfaldsperspektiv på rekryteringsprocesser och
mottagandeåtgärder och enskilda lärare få ett underlag för konkret
planering av sin undervisning. Med tanke på att sådana analyser
också bidrar till att skapa skillnader mellan människor och riskerar
att befästa stereotypa uppfattningar om olika grupper av studenter
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Plan för breddad rekrytering perioden 2009-2012 (2009), s. 1-2.
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Detta har tidigare lyfts fram i mångfaldslitteraturen, se exempelvis Schwieler (2007), s. 4.
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är det viktigt att arbetet föregås av en diskussion av det pedagogiska
syftet med att analysera studentgruppen på dessa sätt.127

• Vilka studenter går utbildningen?
Hur ser studenternas bakgrund ut ur olika slags mångfaldsperspektiv – exempelvis etniskt, socialt, studievanemässigt, språkligt,
religiöst, könsmässigt, åldersmässigt? Kan intersektionella perspektiv användas för att förstå studentgruppens sammansättning?
Är det möjligt att säga någonting om ”typiska studenter” på den
aktuella utbildningen eller kursen? Kan studentgruppen beskrivas
och analyseras på några andra sätt? Finns det grupper av studenter som är över- och/eller underrepresenterade? Kan man tala om
snedrekrytering i något eller några avseenden?
Hur formuleras och tillämpas förkunskapskrav i kursplaner och
andra dokument och hur ser rekryteringsprocessen ut?
Missgynnas eller gynnas någon grupp av studenter genom tilllämpningen av de bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som
gäller för rekryteringen? Kan man identifiera några orsaker till
varför studentgruppen är sammansatt som den är? Är det önskvärt att förändra studentgruppens sammansättning på den aktuella utbildningen eller kursen? På vilka sätt i sådana fall? Har det
tidigare vidtagits åtgärder för att bredda rekryteringen i något avseende, och vilket resultat har det gett?

•

Hur har studentgruppens nuvarande sammansättning betydelse
för hur undervisning och läraktiviteter utformas på utbildningen
eller kursen?
Har sammansättningen betydelse för lärares och studenters sätt
att se på sig själva i sina nuvarande och kommande yrkesroller?

•

127

Se avsnitten ”Teoretiska utgångspunkter” och ”Varför en mångfaldsmedveten pedagogik?”
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• Hur sprids kännedom om utbildningen eller kursen?
Finns det möjligheter att hitta nya kanaler för att marknadsföra
utbildningen eller kursen för nya grupper av studenter, exempelvis på strategiskt utvalda gymnasieskolor eller folkhögskolor?
Finns det informations- och marknadsföringsmaterial att tillgå?
Vilka bilder av studenter kan man avtäcka i det materialet? Kan
informations- och marknadsföringsmaterialet utformas så att utbildningen eller kursen framstår som attraktiv för nya grupper av
studenter?
Såväl nationellt som lokalt finns det nätverk och projekt som både
kan inspirera och ge konkreta verktyg för ett aktivt uppsökande och
marknadsförande arbete med breddad rekrytering. Den nationella
rekryteringsdelegationen som arbetade under åren 2002-2004 gav
finansiella medel till projekt för att bredda rekryteringen. Bland
projekten märks bland annat studentstödsprojekt, informationsprojekt samt förberedande utbildningar. Till de förstnämnda hörde
olika former av språkverkstäder, medan informationsprojekt omfattade exempelvis högskole- respektive gymnasieledda informationsprojekt. Bland förberedande utbildningar förekom bland annat collegeutbildningar.128 Collegeutbildningarna gavs i samverkan mellan
gymnasieskola och högskola med syfte att underlätta övergången
från gymnasium/komvux till högre studier för studenter från hem
utan erfarenheter av högre studier. Vissa collegeutbildningar gav
förtur till högskolekurser vid den aktuella högskolan.129 Utvärderingar har visat att collegeutbildningarna lyckades rekrytera studenter från målgrupperna, dvs studenter från hem som saknar erfarenheter från högre utbildning.130 Samtidigt har utbildningarna haft
problem med rekryteringen och med att många deltagare inte har

128

Broady – Börjesson – Bertilsson – Farkas – Gunneriusson Karlström – Larsson - Lidegran –

Nordqvist (2006), s. 52.
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Högskoleverket (2006), s. 22.
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Högskoleverket (2006), s. 39, Ivarsson – Roos (2007) samt Francia (2010), s. 12.

61

Idéer för mångfaldsmedveten pedagogik

slutfört utbildningen. Det sistnämnda har handlat om att studenterna har avbrutit utbildningen när de väl fått behörighet att övergå
till högre studier.131 Dessutom har platsgarantin varit omdiskuterad.
Man har befarat att den skulle fungera som en genväg till högre
studier och strida mot bestämmelser om likabehandling.132 Som
exempel på en politiskt beslutad strukturell åtgärd för att nå icketraditionella studentgrupper och för att underlätta övergången från
gymnasie- och högskoleutbildningar är collegeutbildningarna intressant som försöksverksamhet.
Nätverket Include är ett nationellt forum för universitetsanställda
som på olika sätt arbetar med frågor om breddad rekrytering. Enligt
nätverkets hemsida är syftet att ”stärka kunskapen om breddad rekrytering, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering […]” samt att vara ”[… ] en samlande kraft för dem som
arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.”133 Hemsidan innehåller rapporter och statistik från
mångfaldsområdet samt informerar om aktuella evenemang som
nätverket regelbundet anordnar eller vill främja.
Vid Uppsala universitet har Enheten för karriär- och studievägledning sammanställt en idébank med åtgärder för breddad rekrytering.
Här finns konkreta exempel hämtade från hela universitetet. Man
kan läsa om genomförda och pågående rekryteringsinsatser, men
också om åtgärder för introduktion av nya studentgrupper, mottagande av studenter, fadder- och mentorsverksamhet samt exempel
från undervisning.134 Ett lokalt exempel på arbetet med breddad
rekrytering är mångfaldsbyrån ESMeraldas (Elev, Student, Mångfald) verksamhet. Uppsala studentkår, Uppsala universitet och
Uppsala kommun driver tillsammans denna mångfaldsbyrån för att
uppmärksamma och motverka etnisk och social snedrekrytering till

131

Se sammanfattning i Ivarsson – Roos (2007).
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Högskoleverket (2006), s. 22.
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http://www.include.se (2010-04-27).
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Idébank – breddad rekrytering (2008), s. 4.
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högskolan. Byrån bedriver fyra projekt: läxläsning, studentambassadörer, amigo och skuggningen. Läxläsningsprojektet innebär att
studenter hjälper elever vid några lokala skolor med läxläsning samtidigt som eleverna får naturliga kontakter med studenter och en
bild av vad det kan innebära att läsa vid högskolan. Studentambassadörer är studenter från hem utan erfarenheter från högre studier.
Dessa studenter besöker skolor och berättar om sin väg till högskolan. Amigo är ett socialt mentorsprojekt med syfte att stödja elever
utanför skoltiden. Skuggningen slutligen innebär att en elev under
en hel- eller halvdag får följa en student på seminarier, föreläsningar o.s.v.135 Dessa aktivt uppsökande åtgärder och deltagandeformer
syftar generellt till att högskolestudier ska bli ett tänkbart alternativ
för unga människor från hemmiljöer där erfarenheter från högre
utbildning saknas. Enskilda lärarlag och institutioner som vill arbeta
med breddad rekrytering för just sina kurser eller utbildningar kan
hämta inspiration och konkreta råd från dessa projekt, men behöver
naturligtvis omsätta dem så att de passar just de studentgrupper
som är underrepresenterade på den aktuella utbildningen.
Satsningar på åtgärder för breddad rekrytering av underrepresenterade grupper kan också dra lärdomar från undersökningar av vad
som driver studenter till studieavbrott. En intervjustudie bland
avhoppade studenter från Enheten för kvalitet och utvärdering vid
Uppsala universitet från år 2007 konstaterar visserligen att deras
intervjupersoner haft olika inställning och tidigare erfarenhet av
högre studier innan de påbörjade de utbildningar som de hoppade
av ifrån. Vissa studenter uttrycker dock att de upplevde ett stort
glapp mellan gymnasiestudier och universitetsstudier.136 Det indikerar att frågan om mötet mellan gymnasieskolans och universitetens studiekulturer kan vara en kritisk punkt som är det är angeläget att diskutera. Intervjustudien diskuterar inte särskilt frågan om
avhopp ur mångfaldsperspektiv. Flera av slutsatserna kan emellertid
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relateras till frågor om stöd till studenter som kommer från miljöer
utan erfarenheter från högre utbildning eller från andra studiekulturer. Det konstateras exempelvis att ”[…] en ökad tydlighet beträffande vilka förkunskaper som egentligen behövs för att klara en
viss utbildning nämndes liksom bättre stöd vid s.k. riskkurser och
stöd om studierna kör fast.”137 Dessutom framhåller studien att ”en
större variation vad gäller exempelvis undervisnings- och examinationsformer hade kunnat bidra till att de hade fortsatt på studieprogrammet” samt att ”[b]etydelsen av tydlighet påtalades också när
det gällde formalia och regelverk på utbildningen.”138
I perspektivskiftet från breddad rekrytering till breddat deltagande bör vi ta hänsyn till frågan om vad som kan få studenter från
underrepresenterade grupper att fullgöra sina utbildningar och ta
examen. Det leder oss till frågan om hur vi mottar och introducerar
studenter i akademiska miljöer.

Mottagande och deltagande
Man kan skilja på introduktionen av nya studenter och på bemötande av studenter i undervisningssammanhang. Gemensamt är
dock ambitionen att studenterna ska känna sig välkomna och ges
goda förutsättningar för att aktivt kunna delta och bidra till sitt och
andras lärande.
När det gäller introduktionen finns det många förslag i mångfaldslitteraturen på riktade åtgärder för att introducera studenter i akademiska studier. Mohammad Fazlhashemi talar om specifika inslussningsåtgärder för studenter med vad han kallar ”annan etnisk
bakgrund”.139 Flera av dessa åtgärder kan säkerligen gynna deltagandet generellt och har alltså inte endast bäring på etniska förhållanden. Fazlhashemi nämner bland annat möjligheten att utse mento-
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rer/faddrar för studenter med annan bakgrund, särskilda åtgärdspaket (diskreta eller öppna) för dessa studenter, information om ömsesidiga krav på respekt mellan lärare och studenter samt information om rättigheter, skyldigheter och förväntningar. Dessutom anger han information om studieteknik och arbetssätt samt sociala
arrangemang för studenterna.140 Liknande strategier för att informera studenterna om gällande bestämmelser samt för att diskutera vad
olika universitetsspecifika begrepp står för tillsammans med dem
har även föreslagits i mångfaldstexter från det anglosaxiska området.141
Samtidigt finns det risker med åtgärdspaket som är riktade till en
viss grupp studenter. Studenter som har vad Fazlhashemi kallar
”annan etnisk bakgrund” samt studenter med andra studiekulturella
bakgrunder kan känna sig utpekade och negativt särbehandlade om
de blir föremål för riktade stödåtgärder. Därför bör man tillfoga en
brasklapp vad gäller riktade åtgärder. Istället kan man sörja för information till alla samt anordna sociala aktiviteter som bygger på
frivillighet. Muntlig och skriftlig information till samtliga studenter
bidrar till tydlighet och förutsägbarhet om vad akademiska studier
innebär för studenter som saknar erfarenheter av akademiska studier. Sedan kan man som lärare eller pedagogiskt ansvarig i allmänhet
tala om att dessa åtgärder är föranledda av mångfaldsargument.
Flera av åtgärderna är dessutom allmänpedagogiskt fördelaktiga,
exempelvis att tillsammans med studenterna reda ut vad olika slags
undervisningsformer och läraktiviter står för, exempelvis seminarium, exkursion osv.
När det gäller att skapa ett inbjudande klimat och delaktighet i
en läromiljö kan man utgå från några principer som myntats av
Nancy Van Note Chism: “(1) All students need to feel welcome;
(2) they need to feel that they are being treated as individuals; (3)
they need to feel that they can participate fully; and (4) they need
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to be treated fairly”.142 Följdfrågorna blir naturligtvis hur ett sådant
välkomnande, deltagande och rättvist klimat kan skapas. Som universitetslärare kan man arbeta med både den fysiska och sociala
miljön och med innehållsliga åtgärder för att skapa ett gott undervisningsklimat som inbjuder till deltagande.
Den fysiska miljön handlar dels om tillgängligheten för studenter
med funktionsnedsättningar,143 dels om själva lärorummens möblering och estetik. Vad betyder arkitekturen, lokalernas utformning,
bordsplaceringar och gruppindelningar för välkomnandet av studenterna? Vilken betydelse har en viss möblering för att ge signaler
om institutionens och lärarnas intresse av studenternas delaktighet
och aktivitet? En traditionell lärosal med bänkar eller bord i långa
rader riktade mot katedern är utformad för en viss sorts kommunikation mellan lärare och studenter. Själva möbleringen verkar bygga på en underliggande tanke om kunskapsöverföring från lärare till
studenter. Genom att ändra möbleringen så att studenterna vänder
sina ansikten mot varandra i exempelvis mindre grupper signaleras
även att samtal och diskussioner mellan studenterna är välkomna
och en naturlig del av undervisningen. Att aktivt förändra läromiljön så att lärosalar och seminarierum inbjuder till dialog med studenter och mellan studenter kan vara ett första steg. I webbaserade
miljöer kan det handla om att skapa inbjudande och trygga former
och fora för kommunikation.144
En annan fråga handlar om utsmyckningen av läranderummen.
Vilka signaler ger konst och andra utsmyckningar? Hur kan porträtt
och andra avbildningar av ledande forskare och universitetspotentater tolkas och uppfattas socialt, genusmässigt, religiöst och etniskt?
Finns det religiösa eller andra ideologiskt laddade symboler närvarande? Kan utsmyckningen tas som utgångspunkt för mångfaldsmässiga diskussioner om ämnesidentiteter och studiekulturer till-
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sammans med studenterna? Min poäng här är inte att miljön nödvändigtvis måste förändras i någon riktning, snarare att vi som universitetslärare bör blir medvetna om hur artefakter i undervisningsmiljön kan påverka studenternas deltagande och att artefakterna kan utgöra utgångspunkt för mångfaldsdiskussioner. Läraren
kan medvetet diskutera den fysiska miljön och dess pedagogiska
konsekvenser med studenterna och därigenom bidra till att miljön
blir en läromiljö.
Den sociala miljön handlar om själva undervisnings- och lärandeklimatet. Den högskolepedagogiska litteraturen innehåller rikligt
med råd på detta område. Enligt min mening är den arbetet med
den sociala miljön den viktigaste faktorn för att skapa en inkluderande och tillåtande undervisning. För även om den fysiska miljön
och innehållet i undervisningen är mångfaldsmedvetet genomtänkta
så spelar det ingen roll om bemötandet av studenterna och studenternas förhållningssätt till varandra präglas av ensidighet, intolerans
eller diskriminering. Ett inkluderande språkbruk är grundläggande.145 Flera handböcker betonar att det är viktigt att uttryckligen
bjuda in studenterna till dialog, att fråga vad de tycker samt att
påtala att deras olika perspektiv och erfarenheter är värdefulla.146
Budskapet kan ytterligare radikaliseras. Läraren kan med fördel
deklarera att mångfalden i förkunskaper, erfarenheter och perspektiv är grundläggande. Lärare som utgår från sociokulturella perspektiv kan uttryckligen påtala att deras pedagogiska filosofi innebär att
kunskap konstrueras genom att studenter och lärare tillsammans
närmar sig ett givet ämnesområde utifrån en dialog baserad på erfarenheter, perspektiv och intressen hos deltagarna.147 Genom ett
sådant synsätt blir pluralismen i studentgruppen inte endast en
bakgrundsfaktor, utan en förutsättning för ett gott lärande. Innehål-
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let ses inte som någonting som existerar i sig själv och som determinerar kunskapen, utan olika människors bearbetning av och dialog om stoffet blir centrala.
Det finns flera konkreta strategier för att aktivera studenterna i
detta hänseende. Ett sätt kan vara att avsätta tid för att lära sig varandras namn.148 Även att visa intresse för studenternas förkunskaper, erfarenheter och bakgrunder genom att låta dem presentera sig
själva och varandra kan räknas hit. I presentationerna ger man ett
positivt men inte tvingande utrymme för självvalda identiteter.
Därigenom kan man bereda marken för ett välkomnande klimat. På
så sätt kan studenterna välja att synliggöra vad de finner relevant i
sammanhanget utan att samtidigt fastna i belastande etiketteringar
av sig själva och av varandra. Även möjligheten att kunna välja bort
sådan identifikation bör finnas. Att läraren tillsammans med studentgruppen sedan formulerar och diskuterar spelregler för samvaron i undervisning och läraktiviteter är också mångfaldsmässigt värdefullt.149 Studenterna kan då själva dra upp riktlinjerna för hur de
kan förhindra kränkningar och verbala påhopp och bestämma hur
gruppen ska gå vidare om sådant ändå inträffar. Universitetsläraren
kan föreslå studenterna att sådana frågor bör bli föremål för spelregler.
När det gäller att stimulera muntlig dialog kan man arbeta med
att fortlöpande ge utrymme för reflektion. Om studenterna kommer från studiekulturer där reproduktion av auktoriteters kunskaper har setts som huvudsyfte, kan det finnas ett behov av att läraren explicit uttalar att akademisk undervisning i detta nya sammanhang förutsätter att studenterna tänker kritiskt själva och att
detta kritiska tänkande också har sin givna plats i undervisningen.
Personligen tror jag dessutom att det är viktigt att avdramatisera
den muntliga dialogen i undervisningen. Synpunkter, frågor och
påståenden från studenter ska inte behöva vara ”färdiga” eller i form
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av färdigtänkta argument när de ställs eller yttras. Studenternas
dialoger bör snarare förstås som tentativa och preliminära försök
under hela lärandeprocessen.
Även när det gäller valet av undervisningsformer och läraktiviteter så kan man arbeta mångfaldsmedvetet.150 Den högskolepedagogiska litteraturen talar om att mindre grupper, ”bikupor” och varierande former för undervisning och studentaktivitet bidrar till att
olika studenter kan komma till tals och till sin rätt. Sådana former
kan alltså sägas gynna mångfald i undervisningen.151 Ett sätt att ge
utrymme för studenterna kan vara att ge större utrymme för självvalda moment på kurser.152 Det finns emellertid risker med att låta
studenternas ”bakgrunder” få alltför stor plats i undervisningen. En
sådan risk är att upptagenheten vid studenternas ”varande” förhindrar utveckling och motverkar utbildningens fokus på att förändra
människor och samhällen. Etnologen Jonas Frykman har för den
svenska skolans vidkommande påtalat denna risk. Genom att fokusera på elevernas nuvarande identiteter har den enligt honom avhänt sig sin förändrande kraft och funktion som språngbräda för
arbetarklassen. Alternativet är att bortse från elevernas identiteter,
deras ”varande”, och istället fokusera på deras ”blivande” genom att
de kan anamma en tydlig elevroll som kan främja deras utveckling
och avancemang från underordnade positioner i samhället.153 Liknande principiella frågor kan ställas inom högskolan och i relation
till studentrollen. Samtidigt kan man fråga sig om denna elev- eller
studentroll inte på förhand missgynnar eller privilegierar vissa människor? Är det då inte befogat att även kritiskt granska denna roll?
Dessutom kan man tillfoga att mångfaldsperspektiven kan bidra till
både individuell och samhällelig förändring, dvs mångfaldsmedveten pedagogik vill skapa utrymme för studenternas olikhet likaväl
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som den vill förändra utbildningen och samhället i mer demokratisk
riktning.

Mångfald och pedagogisk grundsyn
Medvetenheten om mångfaldsfrågor varierar säkerligen mellan universitetslärare och mellan discipliner. Ett sätt att arbeta systematiskt för att höja medvetenheten bland universitetslärare kan vara
att diskutera mångfald i samband med begreppet pedagogisk grundsyn. Det vore möjligt att formellt ställa kravet att den pedagogiska
grundsyn som universitetslärare ska formulera vid ansökan om anställning även ska inbegripa mångfaldsfrågor. Begreppet pedagogisk
grundsyn har i universitetspedagogiska sammanhang främst diskuterats i samband med bedömning av pedagogisk skicklighet.154 De
pedagogiska utvecklarna Birgitta Giertz och Karin Apelgren har
förstått begreppet som hur universitetslärare ”ser på grundläggande
pedagogiska frågor som vad kunskap är och vad det innebär att lära
sig något – och att kunna något.”155 De tillägger att hit ”hör också
mer konkreta och kursnära frågor som t ex vad man ser som utbildningens och undervisningens syfte och mål […]”.156 Pedagogen
Christer Stensmo har argumenterat för att lärare bör ha uppfattningar i ett antal grundläggande filosofiska frågor som tillsammans
utgör grunden för pedagogiska teorier. Han kallar dem för ontologiska, epistemologiska och etiska frågor, samhällssyns- och människosynsfrågor samt läroplans- och metodfrågor.157 I det här avsnittet
kommer jag att ge några exempel på hur sådana frågor kan belysas
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ur ett mångfaldsperspektiv. Jag inleder dock med några argument
för att formulera en mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn.
Genom att formulera en mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn
får universitetslärare ett redskap för att synliggöra sina antaganden
om exempelvis identitetsfrågor, indelningsgrunder för människor
och mål med en inkluderande undervisning. På så vis kan vi också
synliggöra att kunskapssyner, undervisning och läraktiviteter inte är
neutrala och objektiva verksamheter. En mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn bör beröra vilka indelningar av människor som jag
som universitetslärare gör och accepterar, vilka jag tar avstånd från
samt vilket mångfaldsmässigt innehåll och vilka mångfaldsmässiga
undervisnings- och lärandeaktiviteter som jag uppfattar som väsentliga. I förlängningen får ju det betydelse för hur studenter med olika identiteter och kunskapssyner bemöts och behandlas i min undervisning.
Den teoretiska utgångspunkten för att formulera en mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn är att alla universitetslärare bär på
antaganden om ontologiska, epistemologiska, ideologiska och etiska
frågor. Varje människa är formad och socialiserad i en specifik historisk och social kontext. Hennes tidigare och nuvarande miljö
präglar hennes världsbild, människosyn, samhällssyn och syn på sin
situation och sitt yrke. En universitetslärare är med andra ord situerad, befinner sig i en kulturell kontext där vissa tänkesätt och handlingsmönster behandlas som självklara och naturliga. De västerländska pedagogiska traditioner som har präglat svenskt skol- och
universitetsväsende har säkerligen format många universitetslärarens syn på vad kunskap är och vad utbildning syftar till, även om
det naturligtvis finns stora individuella variationer. Samtidigt är det
viktigt att betona att västerländska eller svenska pedagogiska kontexter i skola och högskola eller pedagogiska teoritraditioner inom
nutida universitetspedagogik inte är universella och allmängiltiga
bara för att de möjligen framstår så. Poängen är: ”We are all stuck
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somewhere”.158 Vi är alla inbäddade i ett sammanhang. Det finns
ingen neutral utsiktspunkt varifrån vi kan beskåda och bedöma
världen. Delar av vår världsbild är kanske så självklar för oss att vi
inte förmår formulera den för andra. Andra delar kan vi säkert beskriva och förändra. Om vi vill det sistnämnda behöver vi kunna
formulera vår syn på vad undervisning och lärande egentligen är för
att överhuvudtaget kunna möta radikalt annorlunda sätt att se på
dessa företeelser. Det är utgångspunkten för att försöka formulera
en mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn.
Etnocentrism kan förstås som attityder och beteenden där den
egna gruppen och dess värderingar ses som alltings centrum och där
det egna utgör måttstock för bedömning av andra.159 För att motverka etnocentrism i undervisningen kan man argumentera för att
undervisaren likaväl som forskaren bör klargöra sina utgångspunkter
i mötet med andra människor.160 Hur hanterar vi som universitetslärare att våra studenter kan ha helt andra uppfattningar om utbildningens innehåll, form och ändamål?
För att ge exempel på mångfaldsfrågor som kan resas i samband
med pedagogisk grundsyn tar jag min utgångspunkt i några filosofiska grundfrågor i relation till undervisning och lärande. Den första
frågan handlar om epistemologi, dvs kunskapsteori i bred mening.
Frågan handlar om vad kunskap är samt om och på vilka sätt människan kan nå kunskap. Epistemologin är intressant i relation till
pedagogisk grundsyn eftersom frågor om undervisning också handlar om vad som anses vara viktig kunskap att lära och på vilka sätt
denna kunskap överhuvudtaget kan läras.
Jag vill påstå, visserligen starkt förenklat, att det inom högre utbildning finns en motsättning mellan två diametralt olika uppfattningar om vad kunskap är, hur den skapas och hur den ska kom-
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municeras.161 Dessa uppfattningar ska förstås som två idealtypiska
ytterlighetspositioner som sällan förekommer renodlade men som
det kan finnas en pedagogisk poäng att behandla som sådana.
Den ena positionen kan man kalla för det förmedlingspedagogiska
synsättet. Den utgår i regel från en sändar- och mottagarmodell, där
läraren är sändare och studenten mottagare.162 Kunskap är det
”stoff” som ska förmedlas. Undervisningen består av lärarcentrerade
aktiviteter för att överföra detta kunskapsstoff från lärarens huvud
till studenterna. Enligt ett sådant synsätt är ”kunskap” någonting
som universiteten och de enskilda lärarna besitter och som finns
färdigförpackad för studenterna att tillägna sig. Att gå en utbildning
innebär att tillägna sig dessa färdiga kunskaper.
Ett förmedlingspedagogiskt synsätt lämnar litet utrymme för
studenternas erfarenheter, identiteter och förhållningssätt till vad
de möter i utbildningen. De argument för mångfald som tar fasta
på att studenternas bakgrunder är centrala för att ställa nya frågor
och skapa kunskap individuellt och kollektivt blir irrelevanta, eller
åtminstone mindre betydelsefulla. Snarare blir studenternas etnicitet, sociala tillhörighet och religion faktorer som ”stör” undervisning
och lärande. De blir hinder som måste överkommas för att studenterna till fullo ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eller så
reduceras de till faktorer som kan vara underlag för diskriminering.
Det andra synsättet kan vi kalla lärandecentrerat. Det tar istället
fasta på att kunskap inte existerar oberoende av människor, på förhand, utan att den skapas individuellt och socialt genom att studenterna aktivt bearbetar fakta för att göra det till verklig kunskap. I en
sådan metafor blir lärarens kunskapsförmedlande roll nedtonad.
Istället blir förkunskaper, attityder och kanske också identiteter hos
studenterna mer centrala. Enligt ett sådant synsätt blir mångfalds-
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mässiga argument för att undersöka, tillvarata och utgå från studenternas erfarenheter och perspektiv viktiga även pedagogiskt. Samtidigt finns det en risk att lärandemetaforen osynliggör att lärande
sker i en maktkontext som inte är etniskt, socialt eller religiöst neutral.
Så långt kan man konstatera att de metaforer och det språk vi
använder för undervisning och lärande kan ha betydelse för synen
på betydelsen av studenternas bakgrunder och identiteter i högskolan. Därmed blir också kunskapssynen central för vilket slags mångfaldsmedveten pedagogik man formulerar.
Idag används olika slags kunskapstaxonomier inom högre utbildning.163 De försöker systematiskt beskriva och klassificera olika
slags kunskap och deras relationer till varandra. I Bolognaprocessen
har Blooms taxonomi använts för att försöka skapa ett ämnesövergripande språk för olika kunskapsformer och hur de kan erövras,
tränas, mätas och examineras.164 Genom kunskapstaxonomierna
kan universitetslärare och studenter kommunicera om kunskap.
Men taxonomierna kan också ses som kulturella artefakter som
belyser vad nutida pedagogiska idéströmningar respektive Bolognaprocessens förespråkare uppfattar vara just värdefull kunskap. Poängen är att samtliga kunskapstaxonomier är historiska och sociala
produkter som privilegierar vissa sätt att organisera undervisning
och lärande och som osynliggör andra. Genom att kritiskt diskutera
kunskapstaxonomier och kunskapssyner inom den egna kulturen, i
den akademiska världen, i ämnet och ur ett individuellt perspektiv
kan universitetsläraren få ett redskap för att också diskutera alternativa sätt att se på kunskap.
Både inom högre utbildning och inom svenskt skolväsende
finns det alternativa sätt att konceptualisera och se på kunskap.
Inom skolan används en taxonomi kallad ”de fyra f:en”, faktakun-
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Se översikt i Elmgren – Henriksson (2010), s. 153-160.

164

Bloom (1956).
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skaper, förståelsekunskap, färdigheter, och förtrogenhetskunskap.165
Inom akademisk utbildning och i skoldebatten har man länge omhuldat bildningsbegrepp, som på andra sätt framskriver vad kunskap bör vara.166 Även studenterna kommer att företräda kunskapssyner som kan skilja sig radikalt från den eller de sätt att förstå kunskap som universitetsläraren själv företräder eller vill sträva mot
och som universitetsvärlden helt eller delvis har anammat. Samtidigt bör kulturella skillnader i kunskapssyn inte överdramatiseras
och uppfattas som oöverstigliga hinder. Ny utbildningshistorisk
forskning har exempelvis visat att det finns stora likheter vad gäller
pedagogiska idéer i islamisk och västerländsk pedagogik,167 vilket
visar på möjligheterna med en pedagogisk interkulturell dialog.
Frågan handlar dock om hur universitetsläraren tänker sig att mångfalden i kunskapssyner kan mötas. En mångfaldsmedveten pedagogisk grundsyn bör klargöra hur denna mångfald ska hanteras.
Den epistemologiska frågan anknyter också till läroplansfrågan,
dvs vilket innehåll och vilka metoder som ska prioriteras i undervisningen. Epistemologi och läroplansfrågor kan ha mer eller mindre tydliga etniska, sociala och religiösa dimensioner. Medan man
inom svensk högre utbildning idag officiellt anammar ideal som
kritiskt och självständigt tänkande är detta naturligtvis inte universella och essentiella pedagogiska dygder. Utan att värdera kan man
finna historiska och nutida exempel där reproduktion av auktoriteters kunskap, tradering av lärostoff eller utantillkunskaper är centrala moment i utbildningen.168 En mångfaldsmedveten universi-
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94)(1998). Se även Korp (2003), s. 85f.
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För en orientering, se Sundgren (2008), s. 11ff samt Bildning och kunskap (1994).
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Se Berglund – Larsson – Lundgren, red. (2010).
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I svensk historisk kontext kan man hänvisa till diskussionen om folkskolan under slutet av

1800- och början av 1900-talet, där katekesens roll diskuterades flitigt. Se Algotsson (1975).
För nutida sammanhang kan man referera till utantillärande av koranstrofer i vissa svenska
islamiska friskolor, se Berglund (2010), s. 141-144.
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tetslärare kan behöva klargöra hur sådan pluralism i uppfattningar
om utbildningens syfte bör bemötas i undervisningen.
Människo- och samhällssyn kan behandlas samfällt. Hur man som
universitetslärare ser på människan och hennes potential och hur
man ser på samhället har direkt bäring på hur man uppfattar hur
människors mångfald ska behandlas i undervisning och lärande.
Hur ser man som universitetslärare på mångfaldsdiskussionen och
de argument som framförs där? En annan fråga är hur man ser på
människors identiteter. Uppfattar man dem som statiska eller föränderliga? Är de biologiskt eller socialt bestämda eller socialt konstruerade? Och hur värderar man dem – som värdefulla eller problematiska? Hur ska undervisning och lärande förhålla sig till dem?
Genom synliggörande eller osynliggörande? Är det undervisningens
uppgift att bevara, förändra eller på något annat sätt förhålla sig till
mänskliga identifikationer? I vilka riktningar i så fall? Det är också
möjligt att vända på frågeställningen och se utbildningen ur ett
samhällsperspektiv. Kanske kan och bör undervisningen genom att
lyfta identitets- och tillhörighetsfrågor bidra till att förändra samhället och dess normer? Ska pedagogiska aktiviteter förändra eller
bevara samhället och dess värden? I skolforskning har skolan uppfattats både som en funktion av samhällsstrukturen och ett möjligt
redskap för att förändra den.169 Kan detsamma sägas om den högre
utbildningen? Inom kritisk och normkritisk pedagogik fokuserar
man utbildningens potential att ifrågasätta rådande strukturer,
orättvisor, påtvingade identiteter och diskriminerande normer. Härigenom vill man ge människor redskap för förändring av både sig
själva och samhället.170 Hur den enskilde universitetsläraren ser på
sådana frågor har betydelse för hur mångfalden inom den högre
utbildningen förstås och bemöts.

169

Se exempelvis Richardson (1994), s. 9.

170

Se särskilt Bromseth – Darj, red. (2010).
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Språkbruk och talutrymme
Ett medvetet språkbruk och strategier för att fördela ordet är viktiga för att undervisningen ska vara inbjudande, inkluderande och
gynna deltagande. Språkbruket gäller både den muntliga kommunikationen i lärosalsmiljön och formuleringar i exempelvis kursplaner
och kurslitteratur.171 Med språkbruk avses hur man väljer och använder ord, begrepp, metaforer, analogier och exempel. Frågan om
talutrymme handlar om vem som får tala, om vad och vem som har
inflytande över detta.
Språkbruk och talutrymme är viktiga för en mångfaldsmedveten
pedagogik av minst tre anledningar. Den första är att alla människor
ska uppleva att de är välkomna till högre studier. Den andra är att
diskriminerande och kränkande inslag i den högre utbildningen
oftast förekommer i språklig form. Den tredje är att språkbruket
utifrån ett diskursivt socialkonstruktionistiskt perspektiv har sociala
konsekvenser. Språket är en aktiv handling som bidrar till att producera, reproducera eller förändra etniska, sociala och religiösa
strukturer. Detta har uttryckts kärnfullt tidigare:
Språket är således inte bara en kanal varigenom information om bakomliggande
sinnestillstånd och beteenden förmedlas, eller fakta om världen kommuniceras;
språket är däremot en ”maskin” som konstituerar den sociala världen. Det gäller
också för sociala identiteter och sociala relationer. Därmed är förändring i diskursen också ett av de sätt på vilka det sociala förändras.172

Denna språksyn innebär dels att språkbruket är en arena där åtskillnader mellan människor ”görs” och där diskriminering förekommer,
dels att språkbruket i undervisningen är en av flera arenor för att
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För det senare, se särskilt avsnitten “Mångfaldsmedvetna lärandemål” och “Kurslitteratur

ur mångfaldsperspektiv”.
172

Winther Jørgensen – Phillips (2000), s. 16.
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aktivt förändra utbildningen och i förlängningen samhället i inkluderande riktning. Låt oss börja med språkbruket.
Det är angeläget att universitetslärare reflekterar över vilka inkluderande och exkluderande ord och begrepp för människor som
används inom högre utbildning. Det gäller både i officiella dokument och i själva undervisningen. Här kan man identifiera tre
grundläggande frågeställningar: Vilka indelningar av studenter gör
vi administrativt och i pedagogiska situationer i kommunikationen
med och om studenterna? Vilka av dessa indelningar är problematiska för vilka? Vilka indelningar behöver vi egentligen?
På ett plan är detta enkelt. Man bör undvika nedsättande begrepp för grupper av människor. Det kan handla om att rensa ut
folkbeteckningar med negativa eller rasistiska värdeladdningar173
eller att inte osynliggöra studenter från icke-akademiska miljöer
genom att använda missvisande sociala beteckningar.
En första fråga är alltså hur vi indelar studenter när vi till vardags
och i olika slags dokument talar om dem. Jag vill konkretisera med
ett exempel vardera från det etniska och det sociala området. Det
första exemplet som jag vill problematisera är begreppet internationella studenter. Vi behöver ibland ett språk för att diskutera skillnader mellan studenter som är insocialiserade i majoritetskulturen i
Sverige och de som inte är det. Frågan är om begreppet internationella studenter inte kan förstås som ett lika problematiskt ord som
”invandrare” i pedagogiska sammanhang? Vad har detta begrepp för
etnisk innebörd och pedagogiska konsekvenser? Hur etablerar det
en åtskillnad mellan internationella studenter och andra studenter?
Och hur ska övriga studenter förstås i relation till de internationella
studenterna? Som nationella (dvs svenska) studenter eller som europeiska studenter eller kanske västerländska studenter? Är det önskvärt att använda så pass breda och mångtydiga begrepp för att diskutera studenternas studiekulturer, förhandskunskaper och identiteter eller döljer de kanske mer än de visar? Vad har studenter från
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Jag tänker här på beteckningar som “zigenare”, “tattare”, “lappar”, “negrer” osv.
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Bangladesh och Sydafrika egentligen gemensamt? Kanske vore det
mer rimligt att vara mer etniskt eller kulturellt specifik när man
diskuterar studenterna på en given utbildning?
Det andra exemplet är begreppet studenter från studieovana miljöer som ofta förekommer i mångfaldslitteraturen. Med detta avses
ofta studenter med arbetarklassbakgrund. Begreppet är problematiskt eftersom det osynliggör att studenter med arbetarklassbakgrund oftast har erfarenheter från studiemiljöer utanför högskolan.
Som exempel kan nämnas att det inom arbetarrörelsen finns en
stark bildningstradition som präglat inställningen till studier inom
arbetarklassen. Det vore därför mer korrekt att tala om studenter
från hem utan erfarenhet av högskolestudier.
En andra fråga är hur universitetsläraren i sitt eget språkbruk använder skillnadsskapande pluralpronomina som ”vi” och ”dem”.
Dessa bidrar på ett intrikat och direkt sätt till inkludering och exkludering. När man som lärare använder vardagsspråkliga konstruktioner som ”vår kultur”, ”vi västerlänningar”, ”enligt vårt synsätt”
eller ”vårt kristna arv” riskerar dessa att osynliggöra och utestänga
många studenter som inte kan identifiera sig med det ”vi” som förutsätts. Därmed blir dessa studenter utestängda på förhand.174 Konstruktionen av ett ”vi” förutsätter nämligen ofta konstruktionen av
ett ”dem” (”de andra”). Ett sätt att hantera detta är att vara aktsam
på sitt språkbruk och att inbjuda studenterna till att uppmärksamma när ett sådant språkbruk används av mig själv som lärare och av
andra studenter.
Den tredje frågan handlar om innehållet i undervisningen. Vilka
berättelser, exempel, analogier och metaforer används i undervisningen? Hur kan de på förhand gynna eller missgynna deltagare
från olika studentgrupper? Det kan handla om direkt representation – vilka grupper av människor som synliggörs eller osynliggörs i
kurslitteratur,175 berättelser, föreläsningsexempel och bilder – och
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Se även Carstensen (2007), s. 10 för en liknande diskussion.

175

Se avsnittet “Kurslitteratur ur mångfaldsperspektiv”.
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hur denna representation kan missgynna eller privilegiera deltagande från vissa studentgrupper.
Språkbruket i själva undervisningen är kanske svårast att påverka. Som lärare har man lättast att välja exempel från ens eget erfarenhetsfält och från sin kultur. Men kanske en medvetenhet om
detta kan bidra till att man låter studenterna ”fylla på” med sina
ord, iakttagelser och exempel? När det gäller språkbruk kan det
också vara en pedagogisk poäng att visa hur skifte av språkbruk och
därmed perspektiv kan vara belysande för hur en företeelse uppfattas beroende på sammanhang och publik.
Ett annat fält handlar generellt om det akademiska språkets tillgänglighet. I avsnittet om åtgärder för att gynna deltagande nämndes vikten av att diskutera universitetsspecifika begrepp. Hit kan
man bland annat räkna terminologin för olika slags undervisningsformer som exempelvis seminarier och exkursioner, men även vad
som konkret menas med självständighet, kritiskt tänkande osv.176
Ett sätt att göra språkbruket inom högre utbildning tillgängligt för
studenter från andra studiekulturella miljöer, språkområden eller
från hem som saknar högskoleerfarenhet är naturligtvis att man
som lärare vinnlägger sig om att introducera och förklara terminologin både i själva kursinnehållet och för de olika undervisningsformerna. Samtidigt får man naturligtvis inte skriva studenterna på
näsan. Enligt min mening bör man försöka verka enligt devisen att
man inte ska överskatta studenternas förkunskaper men heller inte
underskatta deras intelligens.
Frågor om talutrymme har diskuterats ingående i mångfaldslitteraturen. De råd som formulerats inom könsmedveten pedagogik
verkar vara desamma som anges för mångfaldsområdet.177 Talutrymme handlar om makten över det yttrade och fördelningen av
denna makt. Universitetslärarens inflytande över språkbruket i un-
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Se avsnittet ”Mottagande och deltagande”.

177

Se exempelvis Bondestam (2005), s. 56 f., Carstensen (2007), s. 11 samt Schwieler, Elias

(2007), s. 6f.
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dervisningssituationer är stort, men naturligtvis inte totalt. Det
handlar inte heller endast om lärarens eget språkbruk och dess konsekvenser. Även frågor om läraren som förebild, lärarens frågeformuleringsprivilegium samt makt att fördela och omfördela ordet
bland sina studenter hör hit. När det gäller universitetsläraren som
förebild handlar det om att föregå med gott exempel. Genom att
lyssna aktivt och visa att det är viktigt att alla studenter är delaktiga
kan läraren främja delaktigheten.178
Frågeformuleringsprivilegiet tillhör den som sätter dagordningen,
som väljer vad vi ska tala om i undervisningssituationer och som
kan bestämma på vilka sätt talet sker. Makten att fördela ordet
handlar om vem som avgör vem som får tala, hur mycket och om
vad. Det bör påtalas att universitetslärare naturligtvis inte äger total
makt över talutrymmet. Det finns alltid möjligheter till motstånd.
Studenterna kan ju opponera sig mot lärarens sätt att tala och fördela ordet, även om den asymmetriska maktrelationen mellan lärare och studenter naturligtvis utgör ett hinder för studenterna i detta
avseende. Poängen är att universitetslärare bör bli medvetna om att
de i kraft av sin funktion äger ett redskap som utgör en enorm potential för att kunna bedriva en mångfaldsmedveten pedagogik.
Genom att axla det ansvar som följer med makten över talutrymmet kan läraren medvetet välja undervisningsformer och läraktiviteter som främjar inkludering och tillvaratar många av studenternas
olika perspektiv. Det kan handla om att välja undervisningsformer
och läraktiviter som främjar dialog mellan studenter, såsom seminarier, gruppdiskussioner, ”bikupor” osv. eller att modifiera mer envägskommunikativa undervisningsformer (som tex föreläsningar) så
att de innehåller moment där studenterna uppmanas att tala. Undervisningsformen är naturligtvis inte en garant för att studenterna
vågar ta talutrymme. Det är fortfarande lärarens pedagogiska uppgift att ”uppmuntra och stödja studenterna att turas om att prata,
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För konkreta råd hur man kan underlätta detta, se Elmgren – Henriksson (2010), s. 186-

187.
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lyssna aktivt när andra pratar” samt att ”konsekvent inbjuda alla att
bidra med sin åsikt och sina tankar”.179 Här kan man aktivt visa sitt
intresse för samtliga studenters inlägg genom att återkoppla positivt
till deras yttranden. Det kan man göra genom att sammanfatta det
sagda med egna ord och lyfta fram vad man tycker är spännande,
lärorikt eller värt att betona i deras inlägg. Man kan också bekräfta
en students inlägg genom att vända sig till den större gruppen och
be dem kommentera det sagda. Till makten över talutrymmet hör
också uppgiften att avbryta tal och frysa skeenden om någon student överskrider gränserna och pratar ohämmat på andras bekostnad eller om någon kränker andra människor. Hur detta ska göras
finns det ingen färdig manual för, utan det är en färdighet som behöver övas av läraren i praktiken genom att leda diskussioner och
talövningar och genom att reflektera tillsammans med andra kollegor.
Även studenterna behöver naturligtvis träna sina förmågor att
delta i dialoger. Därför behöver en mångfaldsmedveten pedagogik
diskuteras i samband med frågor om hur studenterna får tillfälle att
öva sig i generiska färdigheter som att muntligt presentera någonting, argumentera, diskutera, lyssna och återkoppla. Genom att
tillgodose att studenterna får träna dessa förmågor blir också frågor
om språkbruk och talutrymme mer naturligt kopplade till frågor
om makt och mångfald.

Mångfaldsmedvetenhet i undervisnings- och
lärprocesser
Med mångfaldsmedvetna undervisnings- och lärprocesser avses
formulering av lärandemål, granskning och val av kurslitteratur
med hänsyn till mångfaldsfrågor, val av mångfaldsmedvetna undervisningsformer och läraktiviteter samt hänsynstagande till mång179

Schwieler (2007), s. 6.
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faldsfrågor vid examination. En mångfaldsmedveten undervisningsplanering kan alltså omfatta samtliga delar av undervisnings- och
lärprocessen. Den övergripande frågan är: Hur tillgodoser man som
universitetslärare att studenternas olika erfarenheter, perspektiv
och identiteter tillvaratas på bästa sätt och hur garanterar man att
en mångfald röster och perspektiv – inklusive mångfaldsperspektiv
– hörs på det område som man undervisar?
I högskolepedagogisk litteratur kallas ambitionen att skapa en röd
tråd mellan lärandemål, undervisningsformer och examination, dvs
att etablera ett tydligt samband mellan planering, genomförande
och utfall, för konstruktiv länkning (eng. constructive alignment).180
Det är en systematisk modell som i sin tur bygger på en tänkt tredelad struktur för undervisningsprocessen som skiljer mellan presage (bakgrundsfaktorer), process (process) och product (resultat).181 I
förening med Blooms taxonomi och under Bolognaprocessens flagg
har konstruktiv länkning fått närmast en hegemonisk status inom
högskolepedagogiken som en mall för hur man ska tänka kring och
organisera undervisning.182 Modellen bildar även utgångspunkt för
det här avsnittets framställning. Samtidigt behöver man belysa att
samtliga modeller av undervisnings- och lärprocesser kan problematiseras ur mångfaldsperspektiv. Avsnittet inleds därför med en kritisk diskussion av länkningsmodeller och lärandemål för att sedan
övergå till delavsnitt som behandlar lärandemål, kurslitteratur ur
mångfaldsperspektiv, val av undervisningsformer och läraktiveter
samt examination.
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Se Biggs (2003b). För svenskspråkiga framställningar, se Elmgren – Henriksson (2010), s.

167 och Hedin (2006), s. 158.
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Se särskilt Biggs (2007), s. 19ff.
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Se exempelvis Schyberg (2009), s. 51, Elmgren – Henriksson (2010), s. 167.
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Kritiska perspektiv på konstruktiv länkning och lärandemål
Det finns många mångfaldsmässiga argument för att på förhand
synliggöra och formulera vad en kurs eller undervisningspass ska
utveckla för kunskaper eller färdigheter hos studenten (lärandemål), vilka metoder som används för att nå dit (undervisningsformer och läraktiviteter) och hur det ska bedömas (examination).
Tydlighet, förutsägbarhet och genomskinlighet är generella strukturella medel för att motarbeta indirekt diskriminering, exkluderande
normer samt ”dolda läroplaner” inom högre utbildning. Innehållsdeklarationer och tydliga kriterier minskar risken att den högre utbildningen blir ett privilegium för vissa etniska och sociala grupper.
En mångfaldsmedveten universitetslärare kan därför arbeta med att
formulera tydliga lärandemål och kommunicera dem till studenterna inför sina undervisningspass.183
Samtidigt finns det mångfaldsmässiga risker med olika slags rationalistiska systemmodeller som försöker konceptualisera undervisningsprocesser på förhand.184 Utbildningssociologen Donald Broady
har för skolområdets vidkommande argumenterat för att pedagogerna Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens s.k. ramfaktorteorier
under 1960- och 1970-talen skapade förutsättningar för en kritik
mot den amerikanska beteendevetenskapliga teori som dittills varit
dominerande inom pedagogiken. De amerikanska modellerna relaterade vanligen input (bland annat sådant som idag skulle kallas
bakgrundsfaktorer hos eleverna) till output (elevernas uppnådda
kunskaper) utan särskild hänsyn till faktorer som påverkade själva
undervisningssituationen. Ramfaktorteorierna var systematiska modeller, men genom dem etablerades successivt samhällsvetenskapliga teorier och metoder i pedagogikforskningen, vilka bröt dessa
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Här är den högskolepedagogiska handbokslitteraturen samstämmig, se exempelvis Stigmar

(2009), s. 35, Elmgren – Henriksson (2010), s. 139.
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Se exempelvis Säfström (2000).
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psykologiska teoriers dominans.185 I ljuset av detta kan man konstatera att de högskolepedagogiska begreppen konstruktiv länkning och
lärandemål har tydliga beröringspunkter med den amerikanska beteendevetenskapens modeller. Det visar att de delvis har utformats
i en psykologiskt präglad kunskapsteoretisk kontext. Det blir tydligt
att den diskursivt socialkonstruktionistiska ansatsen i den här rapporten är svårförenlig med modeller för undervisnings- och lärandeprocesser som behandlar människors grupptillhörigheter och
identiteter som statiska inputfaktorer. Etnicitet, social tillhörighet
och religion skapas också och tillerkänns betydelse i själva undervisningssituationen: De är inte endast (etniska, sociala och religiösa)
bakgrunder. Lärande sker inte i neutrala och objektiva rum som
med genomtänkt pedagogik kan kontrolleras, utan är situerat och
dynamiskt på samma gång. Därför bör samtliga modeller över undervisnings- och lärprocesser användas med försiktighet.
Lärandemål är inte heller oproblematiska ur mångfaldsperspektiv.
Enligt Bolognaprocessens föreskrifter ska lärandemålen formuleras
som förväntade studieresultat (eng. intended learning outcomes). De
ska uttrycka vilka kunskaper och färdigheter samt vilken kompetens
studenten förväntas ha efter utbildningen.186 Enligt pedagogen James McKernan begränsar på förhand fastställda lärandemål universitetslärares och studenters möjligheter att lokalt påverka undervisningen. Några av de viktigaste inslagen i lärande är enligt McKernan
de spontana frågor och ”aha”-upplevelser som uppstår i undervisningen. Dessa möjliggör en anpassning av den pågående undervisningen till just de studenter man har och deras genuina kunskapsintresse. Därmed blir oväntade läranderesultat centrala för utbildningen. Om en överordnad nivå på förhand har bestämt vilka lärandemål som ska gälla blir sådana oväntade studieresultat av nödvändighet marginaliserade. Följaktligen hävdar McKernan att lärandemål som formuleras på förhand är odemokratiska och indoktrine-
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Broady (1999), s.111-121.
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Mål uttryckta som förväntade studieresultat – en vägledning. (2006), s. 4.
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rande eftersom de “stimulate how a person is to behave and then
by attempting to control the environments so as to manipulate students into behaving as the teacher wished them to”.187
Delar av McKernans kritik har bäring på mångfaldsområdet. Man
kan betrakta lärandemål som statiska försök till förutbestämning av
undervisningsprocessen. De osynliggör viktiga aspekter av undervisning och lärande och reducerar dem till skenbart linjära processer. Om lärandemål blir för starkt styrande tenderar studenternas
mångfald att bli ett problem som riskerar att ”störa” en planerad
lärandeprocess. Man kan ur ett mångfaldsperspektiv hävda att den
pedagogiska praktiken, dvs vad som kommer att hända i lärosalarna, inte blir intressant trots – utan på grund av – de möjligheter till
olika perspektiv och frågor, motstånd, oanade reaktioner och läranderesultat som uppstår i de socialt föränderliga rum där undervisning och lärande sker och där studenternas mångfald får göra sig
gällande. Det vore ur ett mångfaldsperspektiv angeläget att de studenter som de facto går kursen präglar dess mål, frågor och innehåll. Med andra ord: Vid planering av en mångfaldsmedveten undervisning behöver man prioritera själva lärandeprocessen och ge
utrymme för dess oförutsägbarhet framför graden av kontroll på
förhand. Det gäller i alla fall om man anser att själva lärandet är
viktigare än försöken till kontroll av lärandet.188 Liknande tankar
har uttryckts i en nypublicerad antologi om normkritisk pedagogik:
”Vi som lärare måste släppa taget om att vi kan kontrollera vad
studenterna lär sig, vi måste riskera vår status som kunskapsgivare,
och låta kunskap växa fram i undervisningssituationen”.189
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McKernan (2010), s. 45.

188

Jag har utvecklat sådana tankar tidigare på PU-bloggen, se Wickström (2010).
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Sörensdotter (2010), s. 152.
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Mångfaldsmedvetna lärandemål
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion om lärandemål vill jag
föreslå en tredje linje. Den utgår från föreskrifterna om lärandemål
samtidigt som den gör undervisningen mindre centralstyrd. Den ger
också studenternas mångfald större utrymme. Linjen innebär att
man formulerar lärandemål för varje kurs, men att man också lämnar utrymme för universitetslärare och studenter att gemensamt
formulera vissa lärandemål och diskutera hur de ska uppnås och
examineras. Därmed kan man förena kravet på förhandsbesked,
tydlighet och transparens med ett utrymme för att tydligare anpassa kursen och undervisning till de intressen, behov, förkunskaper
och mål som studenterna som går kursen faktiskt har.190 Arbetet
med att tillsammans formulera lärandemål har flera andra pedagogiska fördelar. Studenterna engageras och aktiveras på ett tidigt
stadium i sitt eget lärande varvid motivationen simultant rimligen
bör höjas.
Lärandemålen är endast första steget i att forma en mångfaldsmedveten undervisning. Beroende på vilken utbildning och vilken
kurs det gäller och beroende på vilka framtida värv studenterna
utbildas för tänker jag mig att man kan formulera och använda tre
slags mångfaldsmedvetna lärandemål. Den första typen av mål är
inriktad på studentens kommande yrkesvärv eller sysselsättning.
Här kan man tänka sig målformuleringar som: ”Efter genomgången
kurs ska studenten medvetet kunna omsätta och tillämpa kunskaper om X (ämnesinnehåll) i Y (organisation, institution, yrkessammanhang) med hänsyn till Z (exempelvis etniska, sociala eller religiösa förhållanden, mångkulturella miljöer osv.)”. Den andra typen
av mål är inriktad på mångfaldsperspektivet på den aktuella kursens
ämnesmässiga innehåll. Utmaningen blir här att anlägga etniska,
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Man kan här hämta inspiration från studiecirkeln, dvs en ”form av vuxenstudier bestående

i att en liten grupp regelbundet […] samlas för gemensamma studier och diskussioner”, se
Egidius (2006), s. 396, uppslagsord ”studiecirkel”.
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sociala, religiösa och intersektionella perspektiv på själva ämnet
eller stoffet. Som exempel på formulering kan nämnas: ”Efter
genomgången kurs ska studenten kunna analysera X (ämnesinnehåll) utifrån Y:s (forskare, teoretiker) teori om Z (etnicitet, intersektionalitet osv.)”. Den tredje typen av lärandemål lyfter fram
undervisningsformer och läraktiviteter som gör att studenterna aktivt använder sina och andras erfarenheter och perspektiv på själva
kursen för att aktivt bearbeta och diskutera kursens innehåll. De är
inriktade på att formerna för undervisningen sker mångfaldmedvetet. Ett exempel kan vara att skriva fram att: ”Efter avslutad kurs
ska studenten kunna delta i en konstruktiv seminariediskussion och
tillsammans med andra studenter på ett ömsesidigt respektfullt sätt
diskutera X (ämnesinnehåll) utifrån olika perspektiv”.
Givetvis kan dessa olika former av mångfaldsmässiga lärandemål inte helt särskiljas. De olika typerna kan dessutom vara olika
tillämpbara på olika utbildningar och kurser beroende bland annat
på deras grad av yrkesanknytning, tillämpningsmöjligheter eller
ämnets karaktär. Formuleringen av mångfaldsmedvetna lärandemål
bör lämpligen göras i samband med att man väljer kurslitteratur för
det aktuella ämnesområdet eller kursen.

Kurslitteratur ur mångfaldsperspektiv
Litteraturen till en kurs ska framgå av kursplanen, och bör väljas
utifrån kursens lärandemål. Med mångfaldsmedvetet utformade
lärandemål finns det alltså en direkt möjlighet att lyfta in texter
som belyser mångfaldsfrågor i undervisningen.
Till skillnad från själva undervisningen föreligger kurslitteraturen i
manifest form och är möjlig att granska och analysera ur mångfaldsperspektiv. Detta är också önskvärt med tanke på att en stor
del av det som brukar kallas ”kursinnehåll” eller ”stoff” härrör från
eller relaterar till kurslitteraturens innehåll. Kurslitteratur inom
olika ämnen ger naturligtvis olika förutsättningar för hur ingående
en granskning av kurslitteraturen utifrån mångfaldsperspektiv kan
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bli. Mångfaldsperspektiven är heller inte de enda hänsyn man ska ta
vid val av kurslitteratur. Inom samtliga ämnen där kurslitteraturen
genom illustrationer, frågor, case eller exemplifieringar avporträtterar levande eller fiktiva människor är det dock säkerligen möjligt att
göra någon typ av analys av texternas och bildernas etniska, sociala
och religiösa dimensioner.
Man bör påtala att mångfaldsmedveten undervisning inte nödvändigtvis handlar om att rensa ut allt misshagligt i kurslitteraturen
och ersätta det med mer korrekta eller mindre diskriminerande
framställningar av individer och grupper. Det kan också finnas pedagogiska poänger med att läsa mångfaldsmässigt kontroversiella
texter, naturligtvis under förutsättning att det problematiska diskuteras utifrån mångfaldsperspektiv.191 Följaktligen blir en av de viktigaste frågorna hur kurslitteraturens texter behandlas i undervisningen.
En innehållsgranskning bör alltså rimligen kompletteras med en
undersökning av användningen av kurslitteraturen. Om texter i
undervisningen behandlas som felfria artefakter vars perspektiv,
ideologi och partiskhet osynliggörs snarare än diskuteras så riskerar
det misshagliga innehållet att reproduceras av textanvändningen.
Då kan undervisningen kränka och diskriminera människor. Men
om textanvändningen diskuteras kollegialt och med studenterna så
kan det misshagliga i texterna användas för att träna det kritiska
ögat och främja mångfaldsmedvetenheten. Om man vill arbeta med
konstruktiv länkning mellan lärandemål och undervisningsformer/läraktiviteter kan man dessutom se till att lärandemålen gör
det nödvändigt att problematisera kurslitteraturen ur olika mångfaldsperspektiv för att studenterna ska kunna nå målen.192 Därmed
kan mångfaldsgranskningen bli en naturaliserad del av utbildningen.
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För liknande argumentation, se Wickström (2011), som emellertid särskilt fokuserar

skolväsendets och religionskunskapsämnets förhållningssätt till problematiska inslag i pedagogiska texter.
192

Se avsnittet ”Mångfaldsmedvetna lärandemål”.
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Samtidigt kan man tänka sig att ha olika innehållsliga krav på
olika slags texter med skilda anspråk på att beskriva eller representera en ”verklighet” utanför texterna. Lärobokstexter, här i form av
tillrättalagd studentlitteratur, som är tänkta att i encyklopedisk
form och i sakliga eller objektiva ordalag försöka sammanfatta ”vad
som är värt att veta inom ett givet område”193 är givetvis en genre
som därigenom behöver genomlysas särskilt noga.
Det högskolepedagogiska området är svagt representerat i forskningen om pedagogiska texter. Fokus har istället legat på skolväsendets texter. Det kan förklaras av att skolan till skillnad från högskolan har en uttalad värdegrund, som också bildat utgångspunkt
för statlig granskning av läromedel.194 Det utesluter naturligtvis inte
att det är möjligt och befogat att granska högskolans texter ur liknande perspektiv.
Att det är angeläget att granska kurslitteraturen ur mångfaldsperspektiv kan motiveras på flera sätt. Felaktiga eller nedsättande representationer av olika grupper i texterna riskerar att befästa fördomar och stereotyper. Med utgångspunkt i ett diskursivt och socialkonstruktionistiskt perspektiv blir granskningen viktig eftersom
framställningar och bilder av etniska, sociala och religiösa grupper
inte endast utgör representationer (avbilder) av en tänkt verklighet
utanför texterna. Texternas framställningar bidrar också till att skapa och isärhålla dessa grupper och tillskriva dem karaktäristika av
olika slag.195 Utifrån ett sådant synsätt blir det angeläget att diskutera vilka mänskliga representationer som görs i kurslitteratur och
vilka konsekvenserna av dessa representationer blir.
Med detta sagt vill jag övergå till frågor om hur man på olika sätt
kan granska och analysera kurslitteratur ur olika mångfaldsperspektiv. För lärare som vill arbeta mångfaldsmedvetet med kurslitteraturen finns det alternativa tillvägagångssätt beroende på ambitionsni-
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Se Wickström (2008), s. 20 med referenser.
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Skolverket (2006).

195

Se Wickström (2008), s. 44 för sådana perspektiv.
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vå. En möjlig strategi är att lärarna regelbundet granskar kurslitteraturen ur mångfaldsperspektiv varje gång kursplanen ska revideras.
En annan strategi är att låta studenterna granska kurslitteraturen
utifrån mångfaldsmässiga frågeställningar. Granskningarna kan göras utifrån teorier och analytiska begrepp som hämtas från läromedelsforskningen.196 Den kan röra såväl kvantitativa som kvalitativa
aspekter på representationen.
En grundläggande kvantitativ fråga är naturligtvis att försöka klargöra spridningen av författare och dominerande perspektiv i kurslitteraturen. I skrifter om könsmedveten pedagogik har man föreslagit
att man bör använda litteratur som skrivits av både män och kvinnor.197 Denna vilja till bred författarräckvidd kan utvidgas att gälla
fler mångfaldsområden. I vilken mån är författarna vita, manliga
västerländska akademiker? Finns det möjlighet att balansera författarrepertoaren så att fler utomeuropeiska och icke-västerländska
författare bereds utrymme? Dessa frågor bör inte stå isolerade från
de innehållsliga analyserna av texterna. I vilken mån kan man tala
om dominerande västerländska, eurocentriska och/eller nationella
perspektiv och paradigm i litteraturen? Är det möjligt att luckra
upp dominansen genom att inkludera fler icke-traditionella författare från andra delar av världen eller med radikalt annorlunda perspektiv? Här kan man anknyta till begreppet selektiv tradition, som
inom didaktisk forskning används för att synliggöra att man inom
olika ämnen eller kunskapsområden över tid tenderar att utveckla
regler för val av innehåll.198 Finns det selektiva traditioner inom
ämnet som gör att en viss typ av kurslitteratur, med vissa dominerande perspektiv, tas som självklara och som får etniska, sociala
eller religiösa konsekvenser i form av synliggörande – osynliggörande, privilegiering – diskriminering etc.?
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En översikt över denna forskning ges i Reichenberg (2010).
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Carstensen (2006), s. 12.
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För en introduktion till begreppet, se Östman (1995), s. 64-65.

91

Idéer för mångfaldsmedveten pedagogik

När det gäller mer kvalitativa och innehållsliga granskningar riktas
strålkastarljuset mot själva texterna och metoderna är text- och
bildanalytiska. En grundläggande fråga blir naturligtvis vilka grupper som synliggörs och osynliggörs i litteraturen – och hur? Frågan
kan ställas mer diskursivt radikalt: Vilka grupper konstrueras i texterna? Och bland de grupper som synliggörs – vilka privilegieras
och vilka marginaliseras? För att göra det mer konkret kan man ta
hjälp av diskrimineringsgrunderna eller undersöka intersektioner av
dessa indelningsgrunder i texterna. Vilka etniska, sociala och religiösa attribut tillskrivs människor när de avbildas i text och bild?
Finns det uttryckliga värderande inslag? Vilka ord och begrepp används för olika etniska, sociala och religiösa grupper? Hur representeras grupper via enskilda individer och hur knyts individer till olika
slags grupper? Här kan man anknyta till normkritisk pedagogik som
fokuserar frågor om hur det ”normala” och ”normalitet” konstrueras
i texterna. Vilka etniska, sociala och religiösa föreställningar och
uttryck framställs som ”normala”, och vilka är avvikande? Vilka
grupper framställs som aktörer? Vilka grupper är framställningarnas
subjekt? Vilka framställs som passiva? Vilka människor är texternas
objekt? Med inspiration från läroboksforskningen kan man också
undersöka om och hur kurslitteraturen framställer vissa etniska,
sociala och religiösa grupper som ”oss” och ”de andra”. Knyts de
grupper som nämns i texterna till läsarnas/studenternas förmodade
identiteter? En annan viktig fråga att ställa sig är ”vems kunskap?”
som representeras i texterna? Är det västerländska och eurocentriska perspektiv? I vilken mån ger texterna uttryck för ett medvetet
kritiskt förhållningssätt till olika indelningar av människor i olika
kategorier? Vilka indelningar passerar oreflekterat och okritiskt?
Innehåller kurslitteraturen några metakommentarer om sina egna
framställningar som inbjuder till alternativa tolkningar och indelningsgrunder?
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Mångfaldsmedvetenhet vid val av undervisningsformer och
läraktiviteter
Man kan skilja på å ena sidan vilka undervisningsformer och läraktiviteter som gynnar studenternas deltagande och å andra sidan
specialutformade övningar för att resa frågor om etnicitet, social
tillhörighet och religion i själva undervisningen. Det här avsnittet
diskuterar dessa frågor i nämnd ordning.
Undervisningsformer och läraktiviteter bör väljas med hänsyn till
lärandemålen för den aktuella utbildningen eller kursen. Det finns
dock inga undervisningsformer eller läraktiviter som är essentiellt
bättre eller sämre ur ett generellt mångfaldsperspektiv. Ett allmänt
pedagogiskt råd är att använda varierande former eftersom det gynnar studenter med olika preferenser. Flera av de råd som har formulerats i tidigare avsnitt om bemötande, lärandeklimat och språkbruk har bäring på samtliga undervisningssituationer. Aktiviteter
som stimulerar kommunikation i en trygg atmosfär och där olika
perspektiv tillåts att synas och spela roll är positiva. Det ligger därför nära till hands att förespråka olika former av studentaktiverande
undervisningsformer och läraktiviteter för att gynna mångfalden i
undervisningen. Hit hör problembaserade metoder som problembaserat lärande (PBL) och casemetodik,199 men även exempelvis seminarier där studenterna gör inlägg och diskuterar med varandra.
Även metoder för att vitalisera föreläsningar genom att få studenterna att diskutera och ta ställning i olika frågor kan räknas hit, såsom s.k. bikupediskussioner under föreläsningar.200
Om man utgår från att samtliga undervisningsformer har en historisk bakgrund och en sociokulturell förankring behöver emellertid denna enkla mångfaldsansats problematiseras. Utgångspunkten
är att samtliga undervisningsformer och läraktiviteter gynnar vissa
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Goda översikter om för- och nackdelar med problembaserade metoder ges i Elmgren –

Henriksson (2010), s. 229ff. Standardverket inom området är i övrigt Egidius (1999).
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Elmgren – Henriksson (2010), s. 182.
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särskilda förmågor och att de därmed inte är lika tillgängliga för alla
i utgångspunkten. Det gäller de traditionella former av undervisning som omhuldats inom högre utbildning men också sentida läraktiviteter präglade av demokratiska och progressiva ideal, såsom
de nyssnämnda studentaktiverande undervisningsformerna. Låt oss
ta några exempel utan att för den skull gå närmare in på undervisningsformernas framväxt.
Flera av de vanligaste undervisningsformerna och läraktiviteterna
inom västerländsk högre utbildning har växt fram under en tid då
akademiska studier var ett privilegium för ett begränsat fåtal. Det
präglar på olika sätt den pedagogik som är knutna till dem. Föreläsningen bygger på en förmedlingspedagogisk idé medan exempelvis
seminarierna bär på ideal om det rationella, förnuftsbaserade vetenskapliga samtalet mellan lärda. Flera av de äldre undervisningsformerna kan förenklat sägas vara präglade av den manliga medelklassens akademiska bildningsideal. Flera inslag i dessa ideal kan ur
mångfaldsperspektiv vara väl värda att bevara och utveckla. Jag
tänker här på hur det öppna vetenskapliga samtalet kan motverka
slutenhet, akademiska hierarkier osv. Poängen är emellertid att
samtliga akademiska ideal – problematiska eller eftersträvansvärda –
inte är lika tillgängliga för alla i utgångspunkten. Studenter som
kommer från akademiska hem och som är vana att diskutera under
former som påminner om de akademiska samtalen kommer tvivelsutan att ha fördelar när de påbörjar sina studier. Detsamma gäller
även de studentaktiva arbetsformer och ideal som präglar exempelvis PBL- och casemetodiken. De bygger på en underliggande idé
om en aktiv, socialt kompetent och kunskapstörstande student som
rör sig vant i akademiska samtal, som nätverkar och engagerar sig i
samhälls- och miljöfrågor och som har en stark inre drivkraft för
lärande och utveckling. Även detta ideal kan sägas vara socialt förankrat och mer lättillgängligt i utgångspunkten för vissa studen-
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ter.201 Det är viktigt att understryka att jag inte argumenterar för att
de färdigheter som uppfattas som centrala i högre utbildning idag –
exempelvis självständighet, förmåga till argumentation osv. – är
förkastliga ideal som inte bör tränas och omhuldas av den högre
utbildningen. Snarare är perspektivet att vi även bör synliggöra att
dessa färdigheter – centrala i ett demokratiskt samhälle – inte är
självklara och naturgivna utan att de behöver introduceras och tränas. Som universitetslärare behöver vi därför reflektera kring vad
detta får för konsekvenser för nya grupper av studenter som träder
in i den högre utbildningen och förväntas delta aktivt. Hur förbereder vi dem för att kunna delta i dessa aktiviteter? Talar vi överhuvudtaget om de ideal som är knutna till idéer och teorier om ”den
aktiva studenten” och ”studentaktivt lärande”? Även studentaktiverande och studentcentrerade undervisningsformer och läraktiviteter
med demokratiska undertoner behöver alltså introduceras med
hänsyn till vilka studenterna är och vilka tidigare erfarenheter de
bär med sig.
Ett led i detta arbete kan vara att universitetslärare skaffar sig
kännedom dels om vilka undervisningsformer och läraktiviteter
som är förhärskande inom svensk grund- och gymnasieskola, dels
om dominerande undervisningsformer i andra delar av världen.
Genom medvetenhet om det svenska utbildningsväsendets pedagogik och andra sätt att organisera undervisning utanför landet blir
det naturligtvis lättare att planera övergången till högre studier och
progressionen inom olika utbildningar för studenter med olika bakgrund. Ett annat sätt att göra detta kan vara att återkommande analysera vilka man undervisar för att kunna göra anpassningar av undervisningsformer och aktiviteter.
När det gäller specialutformade övningar för att resa frågor om
etnicitet, social tillhörighet och religion i själva undervisningen
finns det ett rikt material att hämta i mångfaldslitteraturen. En stor
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del av litteraturen har skolfokus, men flera av de övningar som förekommer där kan dock med smärre modifikationer anpassas till
högre utbildning.202 Det finns dock även högskoleinriktad litteratur
som innehåller konkreta övningar och råd.203
Jag vill i detta sammanhang ge tre exempel på typer av läraktiviter som kan användas för att belysa mångfaldsfrågor i undervisningen. Själva problemformuleringarna behöver universitetslärarna utforma med hänsyn till vad som är aktuellt att diskutera bland deras
studenter, själva utbildningens innehåll och studenternas kommande yrken. Ett generellt råd är emellertid att formulera problemställningar där normer kommer i konflikt med varandra och där det
inte finns på förhand givna lösningar.
Det första exemplet är case med dilemman med bäring på någon
eller några mångfaldsfrågor. Som universitetslärare kan man på
förhand formulera dilemman, gärna med direkt anknytning till
verklighetstrogna yrkessituationer som studenterna kan tänkas
möta, och sedan låta studenterna diskutera dessa dilemman och
finna strategier för hantering av dessa dilemman. Utformningen av
casen kan naturligtvis ske med större eller mindre hänsyntagande
till caseundervisningens regelverk. Exempel på sådana case kan vara
hur vi hanterar studenter som på grund av sin religiösa övertygelse
vill välja bort kvinnliga handledare eller hur vi hanterar studenter
som använder nedsättande ord om varandra i undervisningssituationer.
Det andra exemplet är att arbeta med ”skicka problem”-övningar.
Sådana övningar har beröringspunkter med casemetoden. Här är
det istället studenterna som formulerar de dilemman, problem eller
frågor som studiekamraterna sedan försöker lösa eller hantera. Övningen går i sin enklaste form ut på att man indelar studenterna, i
låt säga, tre grupper. Grupperna får instruktionen att formulera ett
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Se exempelvis Brade – Engström – Sörensdotter – Wiktorsson (2008) samt Nordenmark

– Rosén (2008).
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Se exempelvis Erhardsson, red. (2006) samt Grysell - Winka, red. (2010).
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dilemma (gärna med bäring på etnicitet, social tillhörighet, religion
eller diskriminering) som kännetecknas av att det inte finns ett givet och självklart svar. Varje studentgrupp instrueras att skriva sitt
dilemma som en fråga eller en problemställning på ett kuvert och
sedan skicka kuvertet till nästa grupp. Kuverten roterar alltså.
Gruppen som har fått ett nytt kuvert läser sitt dilemma/problem,
diskuterar det och försöker finna sätt att hantera det. De skriver
ned sina ”lösningar” och stoppar dem i kuvertet. Sedan skickar
gruppen vidare kuvertet till nästa grupp som upprepar förfarandet.
Slutligen får den grupp som formulerade dilemmat eller problemet
tillbaka ”sitt” kuvert med lösningsförslag från de övriga grupperna.
Gruppen får diskutera dessa förslag, bedöma dem och sedan redogöra för sitt dilemma och sina åtgärder i helgrupp.
Det tredje exemplet är att arbeta med upplevelsebaserat lärande
för att bland sina studenter resa frågor om diskriminering, förtryck
och möjlighet till förändring. Upplevelsebaserat lärande bygger på
idén att lärande förutsätter en kombination av upplevelser och reflektioner kring dessa upplevelser.204 Det finns ett antal förhållandevis nypublicerade texter som ger goda introduktioner till hur
man kan arbeta med exempelvis forumspel i sin undervisning.205
Vid Uppsala universitet finns även pedagogiska fortbildningskurser
i forumspelsteknik för universitetslärare som vill förkovra sig i en
upplevelsebaserad metod som vunnit insteg i högskolepedagogiken
under senare år.206

Att ta hänsyn till mångfald vid examination
Examination kan definieras som att ”en examinator bestämmer ett
betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas

204

Brade – Engström – Sörensdotter – Wiktorsson (2008), s. 166.

205

Se Grysell - Winka, red. (2010) samt Falk Lundqvist, Åsa (2006).
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Se vidare http://uadm.uu.se/pu/
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prestationer som anges i kursplanen.”207 Enligt modellen för konstruktiv länkning ska bedömningen gälla de kunskaper och/eller
färdigheter som studenten enligt lärandemålen ska tillägna sig under kursen.
Examinationen är en myndighetsutövning. Det betyder bland
annat att man som universitetslärare måste vinnlägga sig om att den
sker rättssäkert. Ur mångfaldsperspektiv kan det innebära att den
inte diskriminerar direkt eller indirekt. Det kan därför vara klokt att
stämma av examinationsformer och rutiner kring examination, särskilt gentemot förbudet mot indirekt diskriminering.208 Det kan till
exempel handla om att examinationen inte förläggs till religiösa
högtidsdagar, vilket utesluter deltagande för personer med en viss
religionstillhörighet. Högskoleverket har bedömt att det visserligen
är tillåtet att förlägga examination på lördagar eller söndagar, men
att ”hänsyn bör tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i tentamina på vissa religiösa helgdagar.”209 När det
gäller detta kan den enskilde universitetsläraren ha stor hjälp av en
mångfaldskalender, som listar högtider inom de större religionerna.
Frågor om indirekt diskriminering kan naturligtvis även handla om
att kriterierna för bedömning av en prestation inte på förhand ska
missgynna en viss social grupp.
Generellt sett torde tydliga och på förhand meddelade kriterier
för bedömningen vid examinationen underlätta för studenter som
känner osäkerhet inför vad som krävs av dem. Undersökningar har
visat att den första examination som studenterna möter i högre
utbildning är viktig, och att vissa studenter till och med avbryter
utbildningar på grund av den ångest de känner inför examinationen.210 Det visar att det finns mångfaldsmässiga skäl att omsorgs-
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Högskoleverket (2008b), s. 5.
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Se avsnittet ”Vad säger juridiken och styrdokumenten?”

209

Högskoleverket (2008b), s. 6. Se dock Uppsala universitets föräldrapolicy som anger att

undervisning och examination bör förläggas mellan kl 8-17.
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Wiiand (2005), 123.
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fullt och varsamt initiera studenterna till de examinationsformer
som används på en utbildning. Detta kan också vara ett argument
för att länka mål, undervisningsformer/läraktiviteter och examination till varandra, så att själva examinationen avdramatiseras.
Handbokslitteraturen ger rikligt med råd kring formativa och summativa examinationsformer.211 De förstnämnda examinationsformerna kännetecknas av att de förekommer löpande under en kurs,
medan summativ examination avser examination vid kursens slut.
Ett allmänt pedagogiskt förhållningssätt när det gäller mångfaldsmässigt medveten examination är variation och flexibilitet.
Variation bland examinationsformer garanterar att studenter med
olika sätt att lära sig inte systematiskt missgynnas. Det finns dessutom ofta större utrymme för flexibilitet i examinationsformen än
vad som framgår i förstone. Generellt sett ska lärandemålen vara
styrande. Frågan om möjliga examinationsformer kan ställas som
”Hur kan studenterna visa att de har uppfyllt lärandemålen?” Med
en sådan utgångspunkt visar det sig ofta – men inte alltid – att de
skulle kunna visa dessa förvärvade kunskaper på olika sätt, och att
examinationen inte nödvändigtvis behöver vara knuten till en specifik examinationsform.
I övrigt är det svårt att se att det skulle finnas essentiellt sett bättre eller sämre examinationsformer ur ett generellt mångfaldsperspektiv. Olika examinationsformer har olika mångfaldsmässiga föroch nackdelar, beroende på om man exempelvis primärt vill underlätta övergången till högre studier för underrepresenterade grupper
eller om man vill främja mångfalden genom att ge utrymme för
studenternas egna perspektiv vid examinationen. När det gäller
övergången till högre studier har en undersökning vid Uppsala universitet visat att nya studenter tenderar att bedöma salskrivningen
(som ofta brukar karaktäriseras som en kunskapsreproducerande
examinationsform) mer positivt än vad studenter som studerat en
längre tid gör. Den uppfattas också av studenter som lättare att
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Se exempelvis Elmgren – Henriksson (2010), s. 167, s. 245,

99

Idéer för mångfaldsmedveten pedagogik

bedöma objektivt.212 Möjligen beror detta på att salskrivningen påminner om skolväsendets examinationsformer. För att underlätta
övergången från gymnasium till högre studier för studenter från
hem utan akademisk studievana skulle alltså salskrivningar och
andra reproducerande examinationsformer kunna vara fördelaktiga
eftersom de representerar en kontinuitet från tidigare studier. Samtidigt visar emellertid samma undersökning att nio av tio studenter
uppger att deras lärande påverkades positivt av vetskapen att deras
förståelse och reflektioner skulle efterfrågas i examinationen. Dessa
studenter uppgav i större utsträckning än andra att seminarier, uppsatser och hemtentamina var positiva examinationsformer.213 Sådana examinationsformer som förutsätter studenternas egna bearbetningar av ett givet kunskapsstoff eller kunskapsområde är mångfaldsmässigt värdefulla på ett annat sätt. De ger utrymme för studenternas egna tankar, perspektiv och intressen. Detta visar att
frågan om mångfald och examination inte är entydig.
I forskningen om kunskapsbedömningar finns två radikalt olika
synsätt på hur objektivitet och rättvisa för underrepresenterade
grupper kan uppnås. Det ena synsättet pläderar för att alla studenter eller elever ska testas under likartade förutsättningar och kriterier. För att bedömningsprocessen ska bli så objektiv, neutral och
saklig som möjligt ska studenterna garanteras anonymitet så att inte
ovidkommande faktorer stör bedömningen.214 Sådana perspektiv
verkar prägla Uppsala universitets bestämmelse att salskrivningar
ska rättas anonymt.215 Det andra synsättet är att kulturella skillnader måste synliggöras. Alltför starkt styrande kriterier riskerar att
osynliggöra att studenter kan prestera goda resultat genom radikalt
annorlunda sätt att förstå och hantera uppgifter än vad examina-
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Wiiand (2005), s. 114.
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Wiiand (2005), s. 119.
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Korp (2003), s. 133-134.
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Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet (2010).
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torn på förhand hade föreställt sig.216 Därmed behöver bedömaren
ha kännedom om den som bedöms. I det första fallet ses etniska
och sociala förhållanden som faktorer som riskerar att snedvrida
examinatorns bedömning. I det andra fallet ses etniska och sociala
faktorer som positiva i och med att de möjliggör nya sätt att lösa
uppgifter samtidigt som de är potentiellt problematiska (eftersom
de kräver att examinatorn har stor interkulturell kunskap eller öppenhet). För att minska risken för att universitetslärarens egen kulturella tillhörighet och oförmåga att förstå radikalt andra sätt att
lösa en given uppgift ska bli ett hinder vid bedömning av studenter
med andra etniska, sociala och religiösa tillhörigheter, kan det vara
klokt att vara flera bedömare vid examinationen. Därigenom kan
tillämpningen av bedömningskriterierna bli rättvisare oavsett vilket
synsätt på examination som den enskilde universitetsläraren ansluter sig till.

Kursvärderingar för mångfaldsmedveten
kursutveckling
Bestämmelser för kursvärderingar finns såväl i lagstiftningen som i
lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.217 Kursvärderingar tjänar
flera syften. De ska bilda underlag för kvalitetsarbetet, dvs kunna
användas vid utveckling av utbildningar, samt ge studenterna möjlighet att reflektera kring sin utbildning.218 De kan också användas
pedagogiskt för att skapa delaktighet och engagemang för utveckling av undervisningen.219 Dessutom har kursvärderingarna ett övergripande demokratiskt syfte – att ge studenterna möjlighet att
påverka kvalitet och innehåll i undervisning och lärande och att
216

Korp (2003), s. 133-134.

217

1 kap. 14 § Högskoleförordningen (2000:651), Riktlinjer för kursvärderingar (2010) samt

Kursvärderingar och andra utbildningsutvärderingar – en del i kvalitetsarbetet (2011).
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Riktlinjer för kursvärderingar (2010).
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göra dessa aktiviteter transparenta. Handbokslitteraturen betonar
att kursvärderingarnas frågor bör vara samma för alla kurser inom
tex en institution eller ett program, men att det är viktigt att kursvärderingar också kan anpassas till den aktuella kursen220 och att
frågorna är åtgärdsrelevanta. De ska kunna ge konkreta idéer till
förbättringar.221 Därmed blir även bryggan mellan kursvärdering
och mångfaldsmedveten kursutveckling möjlig. Det är alltid viktigt
att resultaten av kursvärderingarna återkopplas till studenterna.
Man skiljer på formativa och summativa kursvärderingar. De
förstnämnda sker under pågående kurs och används för att ta reda
på till exempel studenternas förkunskaper, deras attityder till olika
frågeställningar, deras förståelse av centrala begrepp osv. Formativa
kursvärderingar har fördelen att de kan ge underlag för snabba förändringar under kursens gång. De summativa genomförs i slutet av
en kurs eller när kursen är avslutad och ska uppfattas som en utvärdering av hela kursen. De har fördelen att ge ett helhetsperspektiv
på kursens genomförande och utfall. De förslag på frågeområden
som presenteras i det här avsnittet kan användas för både formativa
och summativa kursvärderingar. De exakta formuleringarna måste
naturligtvis anpassas till gällande situation.
Kursvärderingar kan vara en möjlighet för universitetslärare eller
andra utbildningsansvariga att synliggöra vissa mångfaldsaspekter i
undervisning och lärande och kan utgöra en empirisk utgångspunkt
för mer riktade undersökningar av mångfaldsfrågor.
Innan man påbörjar arbetet med kursvärderingar behöver man
ingående diskutera vad för slags information man är ute efter och
vad den skall användas till. I riktlinjer för kursvärderingar vid Uppsala universitet understryks integritetsaspekten som viktig att beakta, och den omfattar såväl studenter som anställda. Det är därför
viktigt att noggrant tänka igenom etiska aspekter, och i de fall frågor om mångfaldsaspekter ställs bör det vara genomtänkt och finnas
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Elmgren – Henriksson (2010), s. 102.
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Lundmark (2007), s. 10.
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möjlighet att behandla svaren på ett seriöst sätt. Vid mer ingående
frågor bör studenterna informeras om syftet med dessa frågor och
hur man avser att ta hand om svaren. För att studenternas integritet
ska beaktas måste dessutom antalet studenter på kursen vara tillräckligt stort. Ett etiskt förhållningssätt är viktigt så att man inte
samlar in information som man sedan inte gör något av. Vidare
behöver studenternas fritextsvar sammanfattas och inte publiceras i
sin helhet om det finns minsta risk ur integritetssynpunkt.222
De dilemman som gäller för övriga delar av mångfaldsarbetet
gäller även för kursvärderingar. Rent principiellt är det så att om
man formulerar detaljerade frågor om bakgrundsfaktorer och indelningsgrunder som etnicitet, social tillhörighet och religion blir möjligheten till konkreta och riktade åtgärder för specifika grupper
större i teorin. Samtidigt ökar risken för integritetskränkning och
stereotypisering. Dessutom kan man utifrån det socialkonstruktionistiska och diskursiva perspektivet uppfatta ”informationsinsamlandet” som en produktion av skillnader. Om man potentiellt sett
skulle låta studenterna besvara frågor om indelningsgrunder som
”etnicitet” och ”kön” (vilka är på förhand formulerade i frågeformulären) så skapas de också på förhand och bekräftas. Det sker dessutom på ett mycket intrikat sätt, eftersom studenterna sällan får
utrymme att reflektera kring de indelningsgrunder som används.
De antas så att säga existera på förhand, vara givna.
Vi kan med hjälp av kursvärderingsfrågor få indikationer på behovet av att uppmärksamma mångfaldsfrågor. En kursvärdering är
aldrig ett sätt att komma åt diskriminering på individnivå, varför
det är viktigt att upplysa studenterna vart de i så fall ska vända sig.
Inspiration och användbara konkreta råd kring hur summativa
kursvärderingar kan utformas finns på hemsidan för Uppsala uni-
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Se Kursvärderingar och andra utbildningsutvärderingar – en del i kvalitetsarbetet (2011)
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versitets Enhet för kvalitet och utvärdering.223 Flera av exemplen på
frågor i den här rapportens frågekomplex är hämtade ur enhetens
frågebank.224 För exempel på hur frågor och enkäter kan utformas
och relateras till andra frågor hänvisas till enhetens hemsida.
I kursvärderingssammanhang brukar man skilja på frågor som rör
bakgrund, förutsättningar, process, utfall/resultat och kursen i
stort.225 Mångfaldsmässigt relevanta frågor kan formuleras i flera av
dessa områden. Jag har här grupperat möjliga frågeområden om
mångfald under fem rubriker: bemötande, pedagogisk integrering,
mångfaldsmedvetna perspektiv, utvecklingsförslag samt diskriminering.

• Frågor om bemötande
Frågor för att ta reda på hur studenterna har blivit bemötta av lärare och andra studenter kan göras mer eller mindre specifikt
mångfaldsanknutna. En möjlighet är att formulera en allmän fråga som: ”Jag tycker att jag som student har blivit väl bemött av:”
och sedan ställa underfrågor om ”lärarna på kursen”, ”övrig personal som jag har varit i kontakt med” och ”övriga studenter på
kursen”.226 En annan möjlig fråga är: ”Jag upplever att alla studenter oavsett bakgrund och tillhörighet har bemötts på ett bra
sätt:” och sedan ställa underfrågor om ”lärarna på kursen”, ”övrig
personal som jag har varit i kontakt med” och ”övriga studenter
på kursen”.227 I sådana fall behöver det lämnas utrymme för studenterna att ge kommentarer.
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http://uadm.uu.se/Planeringsavdelningen/Enheten_for_kvalitet_och_utvardering/
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I dessa fall redovisas källan.
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Frågebank: Exempel på kursvärderingsfrågor (2010).
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• Frågor om pedagogisk integrering
Dessa frågor tar fasta på i vilken mån undervisning och läraktiviteter har gjort det möjligt för studenterna att använda sig av sina
förkunskaper, bakgrunder, tillhörigheter och identiteter för att
aktivt bearbeta och diskutera kursens innehåll och form.228 Frågor kan exempelvis utformas enligt: ”Jag upplever att undervisningen har tillvaratagit studenternas olika erfarenheter och perspektiv”.
• Frågor om mångfaldsmedvetna perspektiv i kursen
Frågor inom detta fält kan ta fasta på huruvida undervisningen
och läraktiviterna har innehållit moment där kursinnehållet (exempelvis litteraturen) och dess behandling har inkluderat diskussioner av kunskaper och teman utifrån mångfaldsmässiga frågeställningar med exempelvis bäring på etnicitet, social tillhörighet
eller religion.
• Frågor om utveckling
Ett sätt att ställa frågor med bäring på utveckling är formulera
öppna frågor där studenterna inbjuds att lämna kreativa utvecklingsförslag enligt exempelvis: ”Här kan du lämna konstruktiva
förslag till hur kursen, undervisningen, läraktiviteterna, kurslitteraturen eller examinationen kan förbättras så att alla studenter
känner sig välkomna och kan delta på lika villkor”.
• Frågor om diskriminering
Med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsfrågor kan man be om förslag till förbättringar samt ställa
frågor om huruvida studenten har upplevt att studenter har blivit
sämre behandlade på kursen på grundval av diskrimineringsgrun-
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Se exempelvis Pedagogiskt program för Uppsala universitet: Riktlinjer för pedagogisk

verksamhet och utveckling (2008), avsnitt 1.2.2.
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derna. Frågorna bör kombineras med en upplysande text om att
fall av diskriminering ska anmälas till studierektor, studievägledare eller till studentkåren.229

Formativa kursvärderingsfrågor kan naturligtvis användas för att
modifiera undervisningen och anpassa läraktiviterna till studenternas behov under kursens gång. Den information om studenternas
upplevelser, synpunkter och utvecklingsförslag som studenterna
lämnar i en summativ kursvärdering kan alltså ge indikationer på
vad för slags fördjupat mångfaldsarbete som man behöver initiera
på exempelvis institutionsnivå. De tendenser som kommer till uttryck i kursvärderingar kan sedan undersökas mer noggrant. Genom
exempelvis fokusgruppsintervjuer kan man försöka identifiera vilka
mångfaldsmässiga problem som finns och hur de kan åtgärdas eller
hanteras.

Sammanfattning
Den här rapporten är en idéskrift för universitetslärare som vill
arbeta med mångfaldsfrågor i sin undervisning. Rapporten introducerar mångfaldsmedveten pedagogik och skissar på förhållningssätt
och strategier för att starta och genomföra ett sådant arbete. Den
har särskilt fokus på etnicitet, social bakgrund (social tillhörighet,
klass) och religion, men använder ett mångfaldsbegrepp som är
flexibelt och kontextuellt och som även kan användas för att anlägga intersektionella perspektiv på undervisning och lärande. Den
teoretiska utgångspunkten är att mänskliga identiteter och tillhörigheter är språkliga sociala konstruktioner som kan skapas, utmanas, påverkas och förändras. Det innebär samtidigt att de pedagogiska idéer som presenteras i rapporten i hög grad utgår från sådana
premisser.
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Rapporten presenterar de centrala argumenten för mångfaldsmedveten pedagogik, men diskuterar även de problem och dilemman som följer av att exempelvis sortera människor i olika kategorier utifrån olika indelningsgrunder. Begrepp som etnicitet, social
bakgrund (social tillhörighet, klass) och religion presenteras och
diskuteras utifrån pedagogiska perspektiv. Ett avsnitt behandlar
vilka konsekvenser diskrimineringslagstiftning och lokala styrdokument för mångfald vid Uppsala universitet har för universitetslärares arbete. Rapporten konstaterar utifrån tillgänglig statistik att
mångfaldsarbetet i högre utbildning måste ta hänsyn till etnisk och
social snedrekrytering, men att förhållanden och behoven på olika
utbildningar måste analyseras lokalt.
Rapporten diskuterar och vidgar begreppet studiekultur och ger
konkreta råd i form av frågekomplex kring hur studiekultursbegreppet kan användas för att problematisera etniska, sociala och
religiösa aspekter i mötet mellan akademi och studenter. De senare
decenniernas strategiska satsningar för att bredda rekryteringen till
högre utbildning diskuteras översiktligt, och även här presenteras
ett frågebatteri som kan användas för att analysera situationen på
enskilda utbildningar. Även strategier för hur studenter med olika
tillhörigheter och bakgrunder kan välkomnas till högre utbildning
genom att arbeta med den fysiska och sociala miljön introduceras.
Bland andra konkreta åtgärder för att arbeta mångfaldsmedvetet
föreslår rapporten att mångfald kan diskuteras i samband med pedagogisk grundsyn, och att universitetslärare med fördel kan deklarera sin syn på hur mångfalden kan bemötas när de formulerar sin
pedagogiska filosofi. Bland övriga åtgärder för att gynna studenternas deltagande lyfter rapporten fram vikten av att universitetslärare
arbetar med sitt språkbruk och aktivt axlar rollen som fördelare av
talutrymmet. I detta ingår även att ta ansvar för sitt frågeformuleringsprivilegium.
I övrigt tar rapporten ett översiktligt helhetsgrepp om undervisningsprocessen från formulering av lärandemål, val av undervisningsformer och läraktiviteter till examination ur mångfaldsper-
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spektiv. Även själva modellen med att länka mål, undervisningsform och examination till varandra och idén med på förhand formulerade lärandemål granskas kritiskt ur mångfaldsperspektiv.
Rapporten föreslår att de försök till förhandsbestämning av lärandeprocessen som ligger i länkningsmodellen kan mildras genom att
studenter och lärare tillsammans formulerar några ”öppna” lärandemål som tar hänsyn till identiteter, erfarenheter, intressen och
perspektiv hos de studerande som de facto går utbildningen. När
det gäller val av undervisningsformer och läraktiviteter konstaterar
rapporten att inga former eller aktiviteter är essentiellt bättre eller
sämre ur mångfaldsperspektiv, men att akademiska arbetsformer
och ideal behöver problematiseras med utgångspunkt i mångfaldsfrågor. Detsamma gäller examinationen, som noga bör analyseras
bland annat eftersom den utgör myndighetsutövning. Rapporten
introducerar sedan ett antal sätt att resa frågor om etnicitet, social
bakgrund (social tillhörighet, klass) och religion i själva undervisningen samt presenterar förslag på frågeområden som kan ingå i
kursvärderingar som kan ligga till grund för mångfaldsmedveten
kursutveckling.
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