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Ny student i gammalt system 
 

Crister Skoglund 
 

En text som under många år ingick i Stockholms Universitets studenthandbok 

 

Att komma till ett universitet från gymnasiet kan ofta kännas förvirrande. Till skillnad från att 

ingå i en given ”klass” med klassföreståndare och klasskamrater placeras man nu in i grupper 

där medlemmarna kan växla markant från termin till termin. Dessutom sköts undervisningen 

av lärare som inte är utbildade till lärare, utan är tillsatta på grundval av att de är duktiga i något 

helt annat, nämligen i att forska. Det behöver inte innebära att de är dåliga pedagoger, och 

pedagogiska meriter spelar numera en roll vid tillsättning av fasta tjänster, men många gånger 

kan man som nybliven student förundra sig över att det kan vara sådan skillnad mellan de bästa 

lärarna på gymnasiet och de man möter på universitetet.  

 

Själva sättet att lägga upp studierna skiljer sig också från det sätt man är van vid tidigare. Det 

mest uppenbara är att man nu inte läser en rad olika ämnen parallellt utan ett ämne i taget. 

Många gånger är lektioner och övningar spridda glest över veckan, och mer än en nybliven 

student har glatt utropat att ”jag är tydligen ledig på tisdagar och fredagar” när de fått sitt första 

schema. Genast sätter man så igång att utarbeta högtflygande planer för alla extrainkomster 

man skall dra in under sin ”lediga tid” och alla roliga hobbys man nu äntligen kan ägna sig åt. 

Har man tur får man hjälp med att bli nedtagen på jorden igen av någon mer erfaren kompis 

som försynt påpekar att man nog inte skall göra sig några illusioner av en massa ”ledig tid”, 

och att framgången med universitetsstudier som regel är beroende av hur skicklig man är som 

sin egen slavdrivare. I stället för att håva in dricks som servitris på någon kändiskrog i stan, 

eller klänga på en klättervägg i ett sportpalats får man nog snällt finna sig i att använda den 

”lediga tiden” till att sitta försjunken över kurslitteraturen på biblioteket. Åtminstone om man 

tänker ta sig själv och sina studier på allvar.  

 

Den som inte har någon bekant som kan ge kloka råd brukar upptäcka samma sak på egen 

hand. I värsta fall dock först efter ett antal missade skrivningar, restuppgifter som blivit 

liggande på hög eller hot om indragna studiemedel. En avgörande skillnad mellan universitet 

och gymnasium är nämligen att det vid universitetet fordras ett helt annat ansvar för planering 

och genomförande av studierna. Istället för att läsa noggrant angivna läxor på några få sidor 

till varje lektion, förväntas man nu läsa hela böcker och kompendier till de tentamenstillfällen 

som är utplacerade under terminen. Dessutom är inte sällan den största delen av kurslitteraturen 

på engelska, och det är då en annan engelska än den man brukar briljera med efter några starköl 

på krogen. Eftersom det kan bli ganska stora textmängder till varje tenta, är det uppenbart att 

man inte kan ”plugga in allt” på samma sätt som man är van vid från gymnasiet. 

Universitetsstudier förutsätter ett annat sätt att läsa som bygger på att man måste kunna 

prioritera mellan texter. Även om man skall ta del av hela den anvisade kurslitteraturen måste 
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man som regel snabbläsa och ”skumma igenom” vissa partier, samtidigt som andra läses mer 

noggrant.  

 

Tanken bakom det till synes ogenomtänkta 

För att förstå varför de flesta europeiska och amerikanska universitet med sådant eftertryck 

betonar sambandet mellan forskning och undervisning och att man anställer lärare på 

forskningsmeriter snarare än på undervisningsmeriter måste vi gå tillbaka till det moderna 

universitetets födelse för knappt två hundra år sedan. Universiteten har visserligen anor som 

sträcker sig tillbaka till medeltiden. Det första universitetet - det i Bologna i Italien - brukar 

dateras till 1088, men denna typ av universitet var helt inriktade på yrkesutbildning och någon 

forskning hörde inte hemma där. Ville någon professor ägna sig åt forskning fick han göra det 

på sin fritid. Kunskapen betraktades som given och undervisningen gick ut på att ”överföra” 

denna kunskap från ”de lärde” till studenterna. Detta skedde nästan uteslutande i form av 

”föreläsningar” som inte sällan bestod i att professorn rent bokstavligt ”läste före” ur den 

auktoriserade läroboken medan studenterna skrev av. Så hade systemet fungerat genom 

århundradena, men när den preussiske språkvetenskapsmannen Wilhelm von Humboldt i 

början av 1800-talet fick i uppdrag att utforma det nya universitetet i Berlin, utgick han från 

en annorlunda kunskapsideal och Berlinuniversitetet fick en radikalt annorlunda utformning. 

 

Vad var det då som var så nytt med Berlinuniversitetet? Ja, för det första så utgick Humboldt 

från att vi aldrig kan komma fram till någon en gång för alla säker och definitiv kunskap. 

Forskning måste därför betraktas som en process utan slut. Men om vi accepterar att kunskapen 

inte är statisk, så måste vi också finna ett system för att se till att den högre undervisningen 

hela tiden håller jämna steg med forskningsfronten. Det bästa sättet att garantera detta var, 

enligt Humboldt, att se till att man vid universiteten anställde aktiva forskare som lärare. Det 

gällde att där bygga upp en miljö som helt igenom präglades av en sanningssökande och 

forskande attityd, och till denna vetenskapliga miljö skulle studenterna inbjudas. 

 

I linje med denna idé om ett nära samband mellan forskning och undervisning satsade man vid 

Berlinuniversitetet på att försöka dra till sig samtidens bästa vetenskapsmän, och det visade sig 

vara ett lyckat koncept. Särskilt betydelsefull visade sig modellen vara för utvecklingen inom 

naturvetenskaperna. Där hade kostnaderna för laboratorieutrustning och material tidigare 

inneburit att merparten av forskningen inom dessa områden varit en angelägenhet för några få 

välbeställda rikemanssöner. Vid Berlinuniversitetet, och vid de universitet som senare 

kopierade humboldtmodellen, stod emellertid staten för kostnaderna för laboratorier och 

material mot att forskarna också undervisade universitetets studenter, vilket öppnade för helt 

nya grupper att ägna sig åt naturvetenskap. Att humboldtmodellen under 1800-talets lopp 

importerades till en lång rad länder inklusive USA, Japan och Sverige var till stor del en effekt 

av att universitet uppbyggda enligt denna modell snabbt förvärvat sig ett mycket gott rykte 

både när det gällde forskning och undervisning. 

 

När man vid Stockholms Universitet idag strävar efter att få de personer som har de bästa 

forskningsmeriterna som lärare, är det inte ”för att det så skall vara”, eller för att det är ”tjusigt” 

med forskning utan för att kombinationen forskning/undervisning vid samma institution har 

visat sig väldigt fruktbar. Typiskt är att ett av de ställen där man istället valde att dela upp de 

båda verksamheterna så att universiteten blev rena undervisningsanstalter samtidigt som 
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forskningen koncentrerades till renodlade forskningsinstitutioner var i det gamla 

Sovjetunionen. Erfarenheten av den lösningen kan knappast sägas vara särskilt positiv. 

 

Tron på den ansvarsfulle studenten 

Att tala om att bjuda in studenterna till en vetenskaplig miljö, och att räkna med att de kan ta 

del av en undervisning ledd av personer som i första hand var framstående i sin forskning 

förutsatte en stor tilltro till studenternas intellektuella kapacitet och förmåga att ta ansvar för 

sina studier. Och det var en tilltro som Humboldt hade. Till skillnad från tidigare synsätt, enligt 

vilket studenterna oftast betraktats som lata och oansvariga individer som med hjälp av olika 

sinnrika metoder måste tvingas att följa vissa förutbestämda studieplaner, menade han att man 

måste ge studenterna full frihet att lägga upp sina studier. Humboldt såg också på själva 

lärandet på ett annat sätt än vad som tidigare varit brukligt. Lärande var inte fråga om en 

”överföring” av kunskap från en aktiv lärare till en passiv student, utan en 

”inhämtningsprocess” där studenten är en minst lika aktiv part som läraren. Man kan aldrig 

lära en student något som denne inte vill lära sig. Det enda man kan göra är att stimulera 

studenten att lägga ned tid och möda på att lära sig en viss sak. Konsekvensen av detta synsätt 

är att huvudansvaret för vad man som student lär sig vi ett universitet vilar på en själv. Att 

betrakta all icke schemalagd tid som ”ledig tid” eller att påstå att man inte lär sig något på en 

viss kurs för att man har en ”dålig lärare” är utifrån humboldtidealets perspektiv att 

omyndigförklara sig själv.  

 

Också när det gällde undervisningsmålen stod Humboldtuniversitetet för något nytt. Tidigare 

hade målet varit att förse ungdomar med all den kunskap de behövde i sitt framtida yrke. Detta 

tänktes bäst ske genom att de memorerade in en uppsättning korrekta påståenden med 

anknytning till det område de skulle arbeta inom. I utbildningen ingick också en träning i 

nödvändiga färdigheter, som konsten att försvara en godtyckligt vald ståndpunkt etc. Mot detta 

växte under den tyska upplysningen i slutet av 1700-talet fram tanken att det viktiga med 

lärande var stimulera till en ”bildningsprocess”. Man förändras som person av det man lär sig 

och man kan på så sätt utveckla ett allt bättre och mognare omdöme. Detta tog Humboldt till 

sig, och det nya universitet han lanserade har också kallats ”bildningsuniversitetet”. 

Undervisningsmålen i detta bildningsuniversitet var inte så mycket att memorera in påståenden 

som att sträva efter att nå bestående insikter och utveckla en generell kompetens. Det man lärt 

sig skulle kunna vara till nytta i ett framtida yrke, men undervisningen fick inte kopplas alltför 

snävt till just dagens metoder och tekniker inom det tilltänkta yrket. Gör man det blir, enligt 

detta synsätt, utbildningen snabbt inaktuell, och man riskerar att inom en kort tid bli en 

bromskloss och belastning på sin arbetsplats snarare än en som med kritisk blick och gott 

omdöme kan se både bristerna och utvecklingspotentialen i ett existerande arbetssätt.  

 

Att man som student ibland kan ha svårt att se vad man skall ha för framtida nytta i ett tilltänkt 

yrke av vissa inslag i utbildningen är utifrån ovanstående ideal inget märkvärdigt. Likaså är 

det helt i sin ordning att kurslitteraturen inte alls entydig, och att olika teorier och alternativa 

tolkningsmöjligheter ställs mot varandra. Det är heller inget fel med lärare som inte själva tycks 

veta “vad som är rätt”, och som tycks sätta en ära i att ”förvirra begreppen” genom att hänvisa 

till olika “vetenskapliga skolor” som kommit till olika resultat, använder olika terminologi och 

indelar samma fenomen på olika sätt. Denna typ av lärare brukar också värja sig från frågor 

om “vad som kommer på tentan” genom att lite surt hänvisa till att det inte är för att klara tentor 
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man läser vid ett universitet utan för att skaffa sig kunskaper och insikter som man kan ta med 

sig ut i livet. De kan också ägna en hel föreläsning åt att tala om sin egen forskning eller att 

diskutera en ny artikel i en vetenskaplig tidskrift, trots att dessa saker inte alls ingår i den 

anvisade kurslitteraturen. Som ny student kan det ibland vara ytterst irriterande med denna typ 

av lärare, men det kan då kanske vara till en viss tröst att veta att de inte beter sig på detta sätt 

av lättja eller för att djävlas, utan för att de ingår i en tradition enligt vilken det viktigaste med 

akademiska studier är att uppöva en bestående generell kompetens och att lära sig inse att det 

inte finns några eviga och säkra sanningar. 

 

Medeltiden tur och retur 

Jag har tidigare antytt att det nya sätt att utforma den högre utbildningen som Wilhelm von 

Humboldt lanserade i Berlin 1810 kom att sprida sig vidare och förändra universiteten inte bara 

över större delen av Europa utan också i USA och Japan. Detta är dock en sanning med 

modifikation, så till vida som att man nog strävade efter att kopiera modellen, men att 

kontakten med tidigare utbildningstraditioner, nationella särdrag och yttre tryck ledde till att 

resultatet ofta blev ett annat. Universitetsvärlden är en värld med många aktörer och starka 

stridande viljor, och avståndet mellan ideal och verklighet är ofta stort. För svenskt 

vidkommande ledde introduktionen av humboldtmodellen till en slags kompromiss och en 

”fredlig samexistens” mellan nya och gamla former och ideal fram till slutet av 1960-talet. Vid 

den stora universitetsreformen 1977 övergavs dock många av de tankar som jag här förknippat 

med humboldtidealet. I mycket gick man då tillbaka till ett mer medeltida synsätt med misstro 

mot studenternas möjligheter och förmåga att ta ansvar för sin egen utbildning, betoning av 

snäva yrkesutbildningskrav, särskiljande av forskning och undervisning och ett sätt att tala om 

lärande som om det var fråga om ett ”överförande av kunskap” ned i de passiva studenternas 

tomma skallar.  

 

Den senaste förändringen 1993, innebar att man till vissa delar återgick till ett synsätt som 

påminner om humboldtidealet. Återigen talas det om studenternas ansvar för att själva planera 

sin utbildning, om generell kompetens och bildning.  Särskilt viktigt är det att studenten - 

åtminstone i officiella tal - nu åter betraktas som aktiv part i lärandet. Samtidigt har emellertid 

ett rent administrativt mål som kravet på ”maximal genomströmning” kommit att få prägla 

livet vid universitetet på alla nivåer. Vad detta kommer att leda till på sikt återstår att se.  

 

Humboldt på nätet 

 

Som nybliven student fylls ens vardag i hög grad av att läsa böcker, lyssna på föreläsningar, 

delta i gruppövningar eller laborationer. Men det måste också finnas tid för umgänge med 

kompisar, motion och olika former av intellektuell stimulans som film, teater, musik m.m. Till 

detta har under senare år kommit ett nytt fenomen, som alltmer upptar studenternas tid, 

nämligen att surfa på Internet. En del tänker sig till och med att Internet skulle kunna 

revolutionera universitetsstudierna fullständigt och ersätta både lärare och kurslitteratur. 

Istället för att sitta uppkrupen i favoritfåtöljen med den tjocka kursboken, förväntas framtidens 

student sitta i timmar framför datorn och klicka sig fram mellan hyperlänkade dokument. Och 

i stället för att sitta tillsammans med en massa andra studenter i en föreläsningssal och följa en 

föreläsning av en kanske inte perfekt men ändå närvarande lärare, tänkes var och en sitta 
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hemma hos sig och titta på en inspelad show av en visserligen mycket proffsig men i högsta 

grad frånvarande föreläsare.  

 

Som så många tidigare förslag på hur man skulle kunna sköta undervisning med hjälp av 

maskiner, kommer med all sannolikhet även dessa planer att haverera p.g.a. det enkla faktum 

att lärande i hög grad är en social process. Dessutom är boken svåröverträffad som effektivt 

och lätthanterligt medium, när det gäller att lära sig långa resonemang och komplexa teorier. 

Däremot är datamedier som Internet oerhört viktiga som komplement, inte minst genom sin 

snabbhet och aktualitet.  

 

Via nätet öppnas möjligheten för den ambitiöse studenten att efter att man läst ett kapitel i 

kursboken, genast se efter om det hänt något ytterligare sedan den texten skrevs. Har det man 

nyss läst om tillämpats i konkreta fall? Hur ser den senaste statistiken ut på området? Har 

senare forskning vederlagt eller givit stöd åt de i boken diskuterade hypoteserna? O.s.v. 

Dessutom ger nätet möjligheter att ställa frågor till forskare och medstudenter i andra länder, 

jämföra egna kursplaner och krav med liknande utbildning vid andra universitet o.s.v. Kort 

sagt, Internet ökar möjligheterna att närma sig den ideala universitetsmiljön, där alla har ett 

forskande och undersökande sinnelag och där ”korvstoppningen” ersatts med att studenterna 

själva söker kunskap.  
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