
 
 

 

 157

Reflektioner över en invand 
seminariekultur 

Tommy Larsson Segerlind 
 

ag har de senaste tio åren haft förmånen att undervisa stu-
denter på programspecifika delkurser inom ett av de treåriga 

programmen på avdelningen för Företagsekonomi på Södertörns 
högskola. Jag skriver förmånen av flera anledningar. En anled-
ning är att denna studentgrupp, cirka 20 stycken, är liten jämfört 
med de ibland uppåt 300 studenter vi ibland möter på A-kur-
serna i Företagsekonomi. Jag har i varierande grad undervisat 
dem på fyra av åtta delkurser under deras fjärde och femte ter-
min. På så sätt har jag kunnat följa hur de utvecklas under året 
och jag har arbetat systematiskt för att uppnå en progression 
mellan delkurserna under detta år. Det är kurser där jag också 
kommer nära studenterna och lär känna deras personligheter 
och särdrag, och som gör att jag har många positiva känslor i 
förhållande till denna undervisning. Jag tycker överlag om att 
undervisa och speciellt dessa kurser ser jag varje år fram emot.  

På delkurserna kan jag i hög grad ge uttryck för den peda-
gogiska grundsyn som jag successivt har utvecklat under 24 år 
som lärare på högskolor och universitet. Grundstrukturen är 
baserad på att om studenterna följer kursanvisningarna, tar 
seminarieuppgifterna på allvar och samtidigt betar av kurslittera-
turen kopplat till uppgifterna, kommer de nästan per automatik 
också klara den avslutande examinationen. Seminarieuppgifterna 
görs i grupp av ibland två och ibland upp till fyra, fem studenter 
och som oftast leder fram till en mindre uppsats som både skrift-
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ligt och muntligt ska redovisas. För att stämma av att varje stu-
dent har uppnått delkursmålen avslutas delkurserna med en 
tentamen, men där även poäng från bedömningen av grup-
puppgiften kan påverka betyget. Det är delkurser där jag närmast 
tillfullo, utifrån befintliga resurser, kan använda mig av och 
förmedla den kunskap och erfarenhet som jag uppbringat under 
mitt professionella yrkesliv. Över lag har studenterna presterat 
bra, och delkurserna har fått bra kursutvärderingar där stu-
denterna oftast har kommenterat att det finns en tydlig struktur 
och tanke i kurserna. 

Någonting har hänt 
En höst uppstod dock vissa händelser med en klass som gjorde 
att jag fann anledning att reflektera över den pedagogik som jag 
använt genom åren. Det var på den tredje delkursen jag hade med 
just denna klass. Det jag upplevde var att den progression som jag 
eftersträvat och även tidigare upplevt aldrig riktigt uppstod.  

När jag hade den första delkursen för just denna klass, hade 
jag uppmärksammat att en allt för stor grupp underpresterade på 
kursen. Jag blev förvånad eftersom jag inledningsvis hade 
uppfattat gruppen som ambitiös och aktiv. Det verkade finnas en 
energi och kraft i gruppen. Det fanns en ganska stor grupp stu-
denter som var aktiva i kår- och studentföreningar och som i hög 
grad bidrog till en positiv atmosfär i klassen. Det verkade hela 
tiden hända mycket i och runt gruppen med aktiviteter kopplade 
till olika studentaktiviteter, men även till aktiviteter utanför 
högskolan. Många var lätta att komma i kontakt med och jag fick 
ganska snabbt en inblick i vad det var för olika individer. Jag 
uppfattade även en hög förväntan i klassen att äntligen få för-
djupa sig de programspecifika kurserna på programmet. 

Så här i efterhand kom egentligen de första signalerna att allt 
inte riktigt stod rätt till tidigt på de först seminarierna på första 
delkursen. Ett exempel var en grupp på fyra personer som ofta 
jobbade tillsammans med uppgifterna. Tre av dem var ofta pas-
siva och tysta medan den fjärde oftast hoppade in och fyllde i när 
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de andra inte svarade. Den fjärde kunde ibland komma med 
kreativa och insiktsfulla resonemang, så jag nöjde mig oftast med 
att hon svarade för hela gruppen. Detta är i och för sig inget 
ovanligt att en grupp utser en talesman, men jag märkte att det 
lite överlag var svårt att få igång seminariet och att många stu-
denter ganska pliktskyldigt hade gjort sina uppgifter. Det var 
med en viss förvåning jag upplevde de lite tröga seminarierna, 
men i och med att mina inledande intryck av klassen var så posi-
tiva hade jag förhoppningen att klassen skulle komma igång på 
kommande seminarier. När jag sedan läste deras PM som de 
lämnade in vid seminarietillfället, hade ovanligt många PM miss-
uppfattat de centrala begrepp och teorier i litteraturen som jag 
bett dem skriva om, men de hade också svårt att skriftligt föra ett 
sammanhängande resonemang. När väl tentamensresultatet kom 
hade betydligt fler än vanligt fått underkänt och det var också 
många som precis klarade gränsen för godkänd. 

På delkurs två var det återigen fler studenter som körde på 
tentamen jämfört med tidigare årskurser. Den känsla jag fick när 
jag läste igenom de olika examinationerna på delkursen var att 
jag blev rätt arg. Jag hade på olika sätt både skriftigt och muntligt 
gett feedback både till enskilda studenter och till gruppen. Jag 
hade uppmärksammat dem på att om de inte hänger med på de 
första delkurserna kommer de få allt svårare att klara av kom-
mande delkurser. Jag uppfattade en oförmåga till fokusering och 
reflektion. Den tidigare vitaliteten och deras engagemang i en 
rad olika aktiviteter utanför studierna började jag se som ett allt 
större problem. Jag var frustrerad på att alltför många verkade 
kastade bort studietiden och att deras fokus verkade vara på så 
mycket annat. Allt detta tog jag upp på tentamensgenomgången 
på den andra delkursen. 

Reaktionerna från studenterna på tentamensgenomgången 
var både att de inte kände igen sig i beskrivningen, men en stor 
grupp förblev tyst. Det fanns de som uppvisade en upprördhet 
och jag uppfattade att deras självbild liknade den jag haft om 
dem, nämligen att de var mycket ambitiösa. Eftersom vissa stu-
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denter hade presterat bra sa jag att om man inte känner igen sig 
så är det nog inte heller de som jag i första hand har vänt mig till. 
Jag kände mig inte helt tillfreds när jag hade lämnat gruppen, 
och jag hade en känsla av att det var något som inte stod helt rätt 
till. Min förhoppning var dock att de skulle ta till sig av min 
feedback och uppmaningar. 

Den tredje delkursen bygger på att man redan förstår, kan 
tillämpa och förstå konsekvenserna av ett antal grundläggande 
begrepp och teorier, som vi på de två tidigare delkurserna för-
djupat oss i. Jag ökar också successivt under året graden av stu-
denternas självständighet. Jag har till exempel på denna tredje 
delkurs, parallellt med seminarieuppgifter kopplade till kurs-
litteraturen, en examinationsuppgift som baseras på problem-
baserad inlärning. Jag ger studenterna en ganska specificerad 
uppgift som de ska lösa men det är upp till dem att, utifrån kurs-
litteraturen samt annan informationssökning, lösa den. Om de 
vill ha handledning finns den möjligheten, men det är deras 
ansvar att ta detta initiativ. All denna information ger jag både i 
muntlig och i skriftlig form både i början av året samt i början av 
varje delkurs.  

På den tredje delkursen inträffade just det jag varnat för efter 
första och andra kursen. Cirka 50 procent underkändes på ten-
tan. Vanligtvis brukar det vara 20–30 procent. Deras inlämnings-
uppgifter var betydligt sämre än tidigare under åren och symp-
tomatiskt så hade bara hälften utnyttjat möjligheten till hand-
ledning. Både på tentamen och i inlämningsuppgifterna fanns 
ofta en oförmåga att se konsekvenserna av deras egna förslag till 
lösningar. Konsekvenser som de borde ha kunnat inse om de 
verkligen förstått, tänkt igenom och tillämpat de begrepp, mod-
eller och teorier som vi på denna kurs och på tidigare kurser 
arbetat med.  

När kursutvärderingen kom var den sämre än tidigare, och 
jag hörde ett rykte om att några studenter skrev på ett upprop 
där min pedagogiska förmåga kritiserades. Enligt ryktet var ar-
gumentationen att om 50 procent kör på en kurs, måste det per 
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automatik vara fel på läraren och pedagogiken. Jag fick en känsla 
av trötthet när jag hörde om uppropet. Jag ägnade det dock inga 
större tankar. Jag hade redan analysen klar för mig om var prob-
lemet fanns, och den analysen handlade inte om mig! 

Tid för eftertanke 
På det programstyrelsemöte som var strax efter att kursens resul-
tat blivit känt, tog jag upp frågan om det dåliga resultatet. Jag var 
angelägen om att få diskutera de dåliga resultaten på kursen i ett 
större sammanhang. På mötet fanns dock bara jag, program-
ansvarig, programsekreteraren, samt två studentrepresentan-
terna från just denna klass närvarande. En student som var när-
varande på mötet var en av dem som jag lärt känna närmast och 
som jag upplevde att man kunde ha en öppen och rak dialog 
med. Eftersom vi var en så liten styrelsegrupp beslutade jag att 
inte linda in min analys, utan gick ganska rakt på sak att jag 
uppfattar att allt för många studenter inte arbetade tillräckligt 
med sina studier. Jag sa att man som lärare efter alla år av ten-
tarättning och PM-läsning, ganska snabbt ser om studenterna 
läst litteraturen eller inte, och att detta var väldigt uppenbart 
problemet när jag läste examinationen på denna kurs.  

Jag hade väntat mig vissa mothugg, men studentrepresentan-
ten var helt enig med mig att en alldeles för stor grupp i klassen 
inte tog sina studier på allvar utan ägnade sig åt att allt möjligt 
annat än studier. Han uppvisade också själv en frustration inför 
att studenterna ägnade så mycket tid åt till exempel arbete vilket 
gjorde att gruppuppgifter ibland var svåra att genomföra. Den 
andra studenten fick även ge sin bild, men där även han i huvud-
sak ställde upp på den analys som jag och den andra student-
representanten gav. Dock ville han överlämna det upprop som 
formulerats av några av studenterna. Innehållet i uppropet togs 
inte upp på mötet, utan lades bara till handlingarna. Frågan 
verkade vara utagerad av de andra på mötet.  

Efter mötet läste jag uppropet som lämnats på programstyrelse-
mötet. Det stod det jag redan hade hört ryktesvägen, det vill säga 
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om 50 procent får underkänt måste det vara fel på läraren och 
pedagogiken. Min analys av kritiken pekade på studenternas 
splittrade tillvaro och inte på mig och min pedagogik. Ändå 
kände jag nu en förnimmelse av vad man kan kalla en profes-
sionell osäkerhet, det vill säga: Var min analys av problematiken 
i klassen verkligen helt korrekt? Jag kände att jag inte bara kunde 
ignorera studenternas upplevelser. Frågan som jag började ställa 
mig var om det också kunde handla om mig och min pedagogik. 
Jag kanske inte bara kan externalisera det som hänt enbart till 
studenterna, utan det kan vara något i mitt invanda beteende 
som lärare som behöver ses över.  

Ytterligare en händelse påverkade att jag allt mer började re-
flektera över hur jag beter mig i min lärarroll. Det var i ett samtal 
före ett institutionsstyrelsemöte där en studentrepresentant, som 
också gick i denna klass, i något skämtsam ton inför de andra 
lärarna utgav mig som en av de mest krävande lärarna på institu-
tionen. Jag reagerade på uttalandet främst av den anledningen 
att jag strax innan hade hört det motsatta av en annan student, 
det vill säga att jag uppfattades vara alltför snäll på seminarierna. 
En fråga som började gnaga i huvudet var hur dessa två skilda 
bilder av mig kunde uppstå hos studenterna. Samtidigt började 
en intuitiv känsla växa fram att detta kanske hade något att göra 
med sättet jag leder mina seminarier på. 

Som jag tidigare nämnt är seminarierna upplagda så att om 
man arbetar med seminarieuppgifterna kommer man också ha 
stora förutsättningar att klara tentamen på kursen. Uppgifterna 
är kopplade till den litteratur som vi först behandlat föreläsning-
arna. Läser man anvisad litteratur inför seminariet och besvarar 
de frågor som jag gett dem inför seminariet, kommer de per 
automatik ha tagit sig igenom litteraturen. Uppgiften behandlar 
även det mest centrala som presenterats i litteraturen. På den 
skriftliga avlutande tentamen ställer jag bara frågor kring det 
som vi tagit upp på seminarierna i relation till litteraturen. Tenta-
mensfrågorna ska utifrån det aldrig komma som en överraskn-
ing. Detta är något jag informerar dem om vid flera tillfällen. Jag 
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har också informerat dem om att i och med att de läser på fjärde 
termin kommer vi successivt ställa högre krav på att de tar mer 
ansvar för sin egen lärprocess. Det innebär till exempel att jag på 
seminariet inte nödvändigtvis stämmer av att alla har gjort 
uppgiften. Jag använde i stället seminariet för att de både kan 
återge sitt svar, men också ställa fördjupade frågor i förhållande 
till uppgiften och litteraturen. 

Min självreflektion, hur jag har hanterat olika händelser där 
studenterna antingen inte kan utveckla muntligt vad de har 
kommit fram till utifrån seminarieuppgiften eller sitter helt tysta 
på seminariet, blev att jag oftast låtit det passera och fått någon 
annan att ta över när det blir tyst. Eftersom jag har tyckt att det 
är upp till dem att ta ansvar för sin egen lärprocess, har jag väl 
känt ett uns av besvikelse någon gång när studenter inte tagit 
tillfället i akt att ta sig igenom vissa centrala moment i kursen 
med hjälp av uppgifterna. Samtidigt har jag tyckt att det är upp 
till dem om de vill gå andra vägar än de jag stakat ut till kursens 
mål. De tankar jag fått när vissa sitter tyst eller har haft svårt att 
utveckla de frågor vi ska diskutera, är att det viktigaste är att vi 
tillsammans under seminariet försöker reda ut centrala begrepp, 
modeller och teorier så att vi kan börja tillämpa dem i olika ana-
lyser av de fenomen vi behandlar på kurserna. Att vissa inte 
lyckats med detta tillfullo före seminariet har jag inte sett som ett 
större problem. På seminariet eller i skriftlig feedback i deras 
arbeten får de signaler på vad de behöver arbeta vidare med för 
att klara kursen. Har vi rett ut detta kan de successivt ta sig vi-
dare och fördjupa sin kunskap och sitt tänkande inför nästa 
delmoment och så vidare. 

Det jag brukar säga när någon inte kan eller verkar vilja tala, 
är om någon annan i stället kan ta vid och utveckla det som ska 
behandlas. Jag har aldrig funnit någon anledning till att göra 
någon stor sak av att studenter inte kan utveckla sitt svar. Frågan 
som jag nu började ställa mig är om detta är hållbart eller 
lämpligt förhållningsätt på seminarierna eller måste jag ändra 
mitt beteende eller pedagogik på seminarierna? 
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När jag funderat kring min tidigare seminariekultur, har min 
gamla fransklärarinna från gymnasiet dykt upp och spökat i mitt 
minne. Hon var en fruktad och rent elak lärare som med enbart 
en blick eller några ord kunde idiotförklara de studenter som 
inte kunde svara på de frågor hon kastade ut. Som elev utveck-
lade man en strategi som gick ut på att göra sig osynlig och ut-
vecklade små tricks att för att inte få frågan. Man tappade ett 
suddgummi i golvet precis när hon ställde frågan, och så vidare. 
Man koncentrerade sig mer på sätt att inte få frågan än att fak-
tiskt försöka lära sig något på lektionerna. 

Jag tror absolut inte att mitt förhållningsätt mot studenterna 
var som min fransklärarinnas. Men jag börjar tro att mina stu-
denter förra året hade börjat utveckla vissa strategier för att inte 
få frågan, vilket de också lyckades med. Med min fria och kanske 
upplevt snälla seminariestil där det var upp till dem själva att 
delta aktivt på seminarierna eller inte, tror jag att en grupp 
gjorde sig osynliga i och med att det fungerade kortsiktigt. Att 
det på lång sikt blev en dålig strategi tänkte de nog inte på, utan 
det blev ett beteende som fungerade i stunden och som utveck-
lades till en vana. Deras strategi krockade sedan med en alltmer 
krävande slutexamination, som gjorde att de underkändes. Att 
denna kultur utvecklades i klassen kan jag inte bara skylla stu-
denterna för! Det är också mitt ansvar som lärare att stämma av 
och åtminstone försöka utveckla en miljö och ett ramverk där 
studenternas utveckling och lärande främjas om jag märker att 
det inte verkar fungera tillfredställande. Detta innebär dock inte 
att jag frångår min första analys, att studenterna är allt för split-
trade och inte tagit sina studier på allvar. Men jag behöver också 
reflektera utifrån ett perspektiv på mitt eget beteende i klass-
rummet och hur jag är medskapande av en pedagogisk miljö. 

Några entreprenörsforskare brukar formulera svaret på varför 
människor blir entreprenörer så här:  

Ett fåtal individer kommer alltid bli entreprenörer, ett fåtal 
kommer aldrig bli entreprenörer, men den stora massan kom-
mer kunna bli entreprenörer under rätta institutionella förut-
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sättningar. Därför ska vi i forskningen lägga fokus på att studera 
de institutionella förutsättningarna.  

Ett liknade perspektiv tror jag man kan lägga på hög-
skolepedagogik. Ett problem som jag tror jag har haft är att jag i 
för stor utsträckning utvecklat ett upplägg för de närmast själv-
gående studenterna som alltid kommer prestera bra. Att jag 
tappar några av studenterna på denna resa tror jag dock är 
ofrånkomligt, utifrån de resurser som finns till förfogande. Men, 
vad jag i högre grad behöver göra är att skapa en pedagogisk 
miljö som i högre grad triggar igång en aktiv lärprocess hos den 
stora majoriteten av studenterna. Med aktiv lärprocess menar jag 
att jag inte endast har ambitionen att utveckla deras tänkande, 
utan också vill få dem att handla och agera under dessa kurser. 
Det främsta beteendet jag vill få igång är att de läser och arbetar 
med kurslitteraturen. En utmaning som jag har upplevt som 
alltmer problematisk genom åren. Får jag igång dessa beteenden 
kommer det också att påverka deras tänkande.  

Det kan synas motsägelsefullt att, det att jag vill få dem att 
följa och agera utifrån mina kursinstruktioner ska få dem att bli 
självständigt tänkande och reflekterande studenter. Dock tror jag 
inte att det finns en motsättning här om man ser det som en 
lärprocess med betoning på process. Att följa anvisningar och 
planer kan i bästa fall skapa en tillit till att agera – som i detta fall 
först och främst handlar om att läsa kurslitteraturen och utifrån 
det som bas utföra ett antal uppgifter. Det är inte det rena regel-
följandet jag är ute efter, utan att studenterna börjar handla 
inom den ram som kursplanen och kursinstruktionerna utgör. 
Det är i den processen och den ramen som också studenternas 
tänkande och förmåga till självständighet kan utvecklas. I den 
bästa av världar kan ramen sedan successivt utvidgas och där-
med ge allt mer utrymme för studentens prioriteringar, egna 
vägval och självständighet. Vi som lärare på högskolan kommer 
inte ifrån att vi behöver kommunicera med studenter om våra 
förväntningar, men vi måste också kommunicera vad ramarna 
består av. Men samtidigt är inte alla studentgrupper lika år från 
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år, vilket gör att vi måste vara lyhörda för hur ramarna bör an-
passas och när de kan förändras och utvidgas under student-
gruppens studietid.  

Att skapa en lärande seminariekultur 
Året efter detta, och med en ny klass, bestämde jag mig för att 
förklara på första seminarietillfället att jag inte var nöjd med min 
tidigare seminariepedagogik och att jag därför kommer införa att 
alla studenter under varje seminarium muntligt kommer att få 
presentera en del av sin seminarieuppgift. Jag betonade samtidigt 
att jag inte är ute efter att sätta dit någon utan vill få in en semi-
nariekultur som gör att alla deltar aktivt. En seminariekultur 
som också triggar igång studenternas eget läsande. Efter att jag 
sagt detta tittade jag runt i seminarieklassen och hade närmast 
förväntat mig att se ett antal oroliga själar framför mig. Men det 
jag ser är närmast en lättnad i dras ögon, samt att en student sa: 
”Vad bra, då vet vi vad som gäller!” Varvid flera stämde in i det.  

Dock stötte jag nu på en annan problematik som jag tidigare 
inte sett som så problematiskt, nämligen att en av studenterna 
tog väldigt mycket utrymme och ständigt ville komma in i 
diskussionerna, och närmast avbröt de andra och ibland även 
mig. Inhoppen från denna student var av väldigt varierande 
kvalitet, där en del guldkorn kom upp, men ibland med väldigt 
förvirrande inslag och utvikningar.  

Studenter har ofta svårt att kritiskt ställa sig utanför sig sina 
egna invanda föreställningar och läser oftast in tolkningar som 
mer speglar deras ideologiska övertygelse än vad forskningen på 
området kommit fram till. När dessa oftast lite förvirrade utläg-
gen kommer från någon student, är det därför rätt tacksamt att 
stanna upp och med hjälp av studenternas inhopp skapa en 
diskussion och gå på djupet om vad till exempel institutionell 
teori gör för antaganden om individen, ekonomin och samhället.  

Detta hände alltså även denna gång. Jag har alltid uppskattat 
dessa lite yviga studenter, även om de tar mycket utrymme och 
tid på seminarierna med sina inlägg. Även denna gång lät jag 
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därför studenten ta plats. Men tidigare har jag oftast haft tid att 
bena upp och reda ut en del av studentens resonemang i relation 
till litteraturen. Eftersom jag bestämt att alla denna gång skulle få 
komma till tals räckte tiden inte till för det och jag kände även av 
en gryende irritation hos vissa studenter mot denna student. 
Även om jag inte under seminariet fann anledning att hantera 
detta började jag efter seminariet inse att detta kunde bli ett prob-
lem. Om vi skulle hinna igenom alla seminarieuppgifterna, samt 
att alla ska få möjlighet att tala, fanns det ingen tid för alltför 
många och stora utvikningar. Men samtidigt kunde ju risken vara 
att spontaniteten och kreativiteten i seminariegruppen skulle be-
gränsas och att seminariet genomfördes mer instrumentellt. 

Min första tanke var ändå att införa ytterligare en institu-
tionell ram för seminariet, att alla ska få ungefär lika mycket tid 
till förfogande att utveckla sina svar och frågor. Denna regel är 
tänkt att använda om någon försöker ta över seminariet. Men 
den positiva konsekvens jag är ute efter är att även de debatt-
glada men lite yviga studenterna inom denna ram måste träna 
sig och bli bättre på att få fram essensen i sina frågor och inlägg. 
Jag valde till slut därför att även införa denna ram för seminariet. 

Ett tecken på att justeringarna på seminarierna kan ha burit 
frukt fick jag då en av de nya studenterna kom fram på hög-
skolekaféet och var närmast lyrisk över hur seminarieserien var 
uppbyggd och genomförd. Han poängterade att: ”Det var så jäkla 
bra att du berättade att du infört att alla skulle tala under semi-
nariet. Det gjorde att man verkligen tänkte till på vad man ville 
ta upp på varje frågeställning och som successivt gjorde att 
poängerna föll på plats.” På första delkursen var det 15 procent 
som underkändes, jämfört med cirka en tredjedel året innan.  

Efteranalys av lärarens yrkesroll och studenternas 
tänkande 
Dreyfus & Dreyfus (1986) beskriver i fem steg hur man går från 
att vara novis till att bli expert. Jag anser mig själv vara expert 
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inom det område jag undervisar. Men hur gör man för att 
förmedla expertkunskap till en novis? Och hur får jag dessa no-
viser att komma vidare upp på stegen åtminstone ett eller två 
steg, det vill säga från novis till avancerad nybörjare till att uppnå 
kompetens. Det jag har försökt att göra är att aktivera student-
terna och då inte bara aktivera sitt tänkande, utan lika mycket 
sitt handlande. Att läsa en bok är inte bara en tankeakt utan även 
en handling. Lika mycket som att jag vill få dem att integrera visa 
begrepp och resonemang i sitt tänkande, vill jag få igång deras 
beteende att faktiskt läsa igenom och arbeta med kurslittera-
turen. Har jag fått igång det beteendet möjliggörs en utveckling 
av deras tänkande, som i sin tur kan trigga igång ett handlande, 
och så vidare. Vad händer då om detta handlande aktiveras?  

Utifrån Dreyfus & Dreyfus resonemang lär sig novisen att 
tänka i termer av ett antal generella regler som de ofta antar är 
giltiga oberoende av kontext och situation. Detta överensstäm-
mer ganska bra med det innehåll som studenterna möter på den 
första delkursen. Kursen presenterar utifrån ett ganska långt 
ekonomisk-historiskt tidsperspektiv, ett antal begrepp, teorier 
och olika mekanismer samt processer som oberoende av tids-
horisont kan förklara varför vissa regioner genererar tillväxt och 
förändring, och varför andra i vissa fall inte gör det. Självklart 
finns det i kurslitteraturen kontextberoende förklaringar kopplat 
till vissa regionala eller tidsmässiga aspekter. Men vad vi i första 
hand gör är att lokalisera historiska mekanismer som också antas 
vara giltiga i dagens samhälle och ekonomi. Klarar de av att föra 
detta mer generella resonemang så har de också klarat första 
kursen. Problemet var att alltför många faktiskt inte klarade det. 
Min analys av detta resultat är att studenterna inte i lika hög grad 
som tidigare år inte aktiverade sitt beteende att läsa och jobba 
med litteraturen utifrån de uppgifter som de hade fått inför 
seminarierna.  

Den andra delkursen har en mer kontextberoende litteratur 
där de också utifrån ett ledarperspektiv diskuterar hur olika 
problem kan hanteras utifrån specifika situationer i en process. 
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Vi är därför redan uppe på andra steget, utifrån att studenten 
borde börja likna en avancerad nybörjare (Dreyfus & Dreyfus 
1986). Eftersom många knappt hade nått novisstadium, hade de 
problem att ta detta steg. På den andra delkursen finns även 
olika uppgifter som handlar om att utifrån vissa artiklar och 
kapitel dra ut det som de finner mest viktigt och essentiellt i 
varje text. I den bemärkelsen finns ett krav på att man har upp-
nått en kompetens att göra den bedömningen. På seminarierna 
låter vi givetvis allas subjektiva bedömningar om vad som de an-
sett vara mest viktigt komma till tals. Dock visar det sig att när 
man frågade om varför de ansett just detta vara mest essentiellt, 
hade de svårt att redogöra för sin bedömning. Även här tappade 
jag många av studenterna på grund av att de inte behärskade 
grunderna från första kursen. Jag upplevde att jag hade varit tyd-
lig både i olika examinationsuppgifter och inför hela klassen talat 
om att många behövde se över sitt sätt att studera, men allt för 
många verkade inte ta till sig av denna feedback. 

När de då kom till den tredje delkursen hade de läst två andra 
kurser sedan jag träffade dem senast. Så här i efterhand kan det 
synas naivt att tro att allt skulle gå smärtfritt utifrån mina tidi-
gare erfarenheter med gruppen, men troligen hade jag en för-
hoppning att vissa saker hade fallit på plats och en viss mognad 
uppstått i klassen. På delkursen, parallellt med att de har semi-
narier som är kopplade till kurslitteraturen, ska de skriva en 
finansieringsplan som sträcker sig cirka sex år fram i tiden och i 
den planen uppvisa att de kan göra relevanta och rimliga bedöm-
ningar om hur olika finansieringskällor kan användas och vilka 
konsekvenser dessa val kan komma att ge under denna sexårs-
period. Pedagogiken på denna uppgift är utifrån problembaserad 
inlärning, där de till största del, men i ändå i grupp, självständigt 
ska hitta lösningar på uppgiften. Vad jag vill eftersträva när stu-
denterna kommit till denna nivå är att de kan uppvisa spår av ett 
reflektivt tänkande i förhållande till innehållet i sin utbildning. 
Alltså: att jag kan se att de har stannat upp och reflekterat över 
konsekvenserna av sitt eget tänkande. 
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Jag vill inte påstå att jag ställer krav på att de ska uppvisa att 
de nått det fjärde steget i Dreyfus & Dreyfus stegmodell, det vill 
säga skicklighet. Visst finns det en förhoppning att de gärna får 
visa på en förmåga att lägga ett mer holistiskt perspektiv på sin 
plan och att de gör en bedömning av dess rimlighet i sin helhet, 
men jag nöjer mig med att de håller sig på steg två och tre, det 
vill säga att de kan argumentera utifrån vissa lösningar utifrån 
situation och kontext, samt att de kan göra bedömningar om var 
i processen olika problem med stor sannolikhet kommer att 
uppstå och vilka konsekvenser deras lösning kan ge. 

Överlag levde inte just detta års studenters arbeten upp till 
dessa krav. Som jag tidigare resonerat borde jag dock vid det här 
laget ha insett att den pedagogiska strukturen med problembase-
rade inlärningen på den tredje delkursen skulle bli en för vid ram 
att agera inom för denna studentgrupp och att de troligen inte 
skulle kunna hantera den ökade graden av självständigt tänkande 
i sin lärandeprocess. 

Hannah Arendt (1997) har skrivit om vilka konsekvenser 
oförmåga till tänkande kan ge. Utifrån en utgångspunkt i Kants 
distinktion mellan vetande och tänkande argumenterar hon att 
vi i högre grad behöver reflektera över vad det innebär att tänka. 
Tänkande innebär att vi stannar upp och samtidigt när vi gör det 
förflyttar oss in i en annan värld.  

Denna situation hänger nära samman med det faktum att 
tänkandet alltid sysslar med objekt som är frånvarande, som av-
lägsnats från den direkta sinnliga varseblivningen. Ett tankeob-
jekt är alltid en representation, det vill säga något eller någon 
som egentligen är frånvarande och är närvarande för oss endast 
mentalt, och som vi tack vare föreställningsförmågan kan få att 
närvara i form av en bild. (Arendt 1997 sid. 47).  

Vad jag ofta upplever är att studenterna brister i denna före-
ställningsförmåga och därmed också i sitt tänkande. Vad Han-
nah Arendt främst är ute efter är att denna förmåga krävs för att 
förstå de moraliska konsekvenserna av sitt ställningstagande. 
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Självklart för vi in de moraliska övervägandena i utbildningen, 
men vad jag också är ute efter är att de också har en abstrakt 
föreställningsförmåga att tänka i termer av olika konsekvenser av 
problem och möjlighet, samt att ta detta vidare åtminstone i 
några steg.  

Jag behöver ställa frågan varför jag, om jag nu kan anses vara 
en expert inom mitt ämne och i min lärarroll, inte kunde lyssna 
av varningssignalerna och på ett aktivare och tidigare skeende 
hanterat situationen på ett annat sätt? 

En person som verkligen reflekterar lär sig lika mycket av sina 
misstag som av sina framgångar. (Dewey 1996 sid. 22) 

Var det studenterna eller jag som lärare som misslyckades i 
denna situation? Svaret är givetvis båda. Hade jag till exempel 
kunnat vara tydligare i min kommunikation att deras beteende 
inte var acceptabelt och inte skulle fungera i det långa loppet? 
Gav jag dem tillräckligt motstånd som gjorde att de började 
reflektera över sitt eget beteende? Jag gav feedbacken, men inte 
tydligt och möjligen i ett försent skeende. Men räcker det med 
skriftliga eller muntliga anvisningar eller förmaningar?  

Vad förmedlade jag egentligen i seminariesituationen? Man 
kan använda Fredrik Svenaeus perspektiv på känslorna som 
drivande kraft till handling på den uppkomna situationen.  

… världen öppnas upp för människan genom känslan: som ett 
känslorum som därigenom också blir ett handlingsrum och ett 
tankerum. Känslorna fyller världen med betydelse. (Svenaeus 
2009 s. 93) 

Vi behöver nog i högre grad reflektera över känslornas roll i 
mötet med studenterna. I min kommunikation med studenterna 
har jag förstått att jag förmedlar olika typer av känslor, där en del 
har benämnt mitt sätt att vara på seminarierna som snällt. I 
bedömningarna av olika examinationer har jag i stället setts som 
krävande. Mitt sätt att vara i seminariet tolkas inte bara utifrån 
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studenternas tankar utan även från de känslor mitt beteende 
förmedlar, som gör att studenterna läser av och företar visst 
agerande utifrån detta. I detta fall blev det inte något bra be-
teende. Om jag själv skulle få bestämma vilka känslor som jag vill 
förmedla mot studenterna skulle det nog vara en kombination av 
både snäll och krävande. Inte antingen snäll eller krävande. En 
annan viktig känsla som jag skulle vilja förmedla är en känsla av 
tillit. I detta fall en tillit till att följa mina anvisningar på kursen. 

Hur gör jag egentligen för att utveckla detta tänkande hos 
studenterna? Arendt (1997) tar i sin text upp Sokrates tre liknel-
ser han använde om sin roll i dialogen i en lärandesituation. Tar 
jag lärarrollen som Sokrates förlösande ”barnmorska”, förla-
mande ”darrocka” eller stingade ”broms” (Arendt 1997 s. 57f) i 
mötet med studenterna? Själv har jag nog i första hand sett mig 
som barnmorskan. Grossessen pågår under en period av cirka 
sju månader och där jag har en förhoppning att förlösa deras 
tankar i termer av att de ska ha en förmåga att reflektera över 
konsekvenserna över det de har läst på kurserna. Jag tar den 
stödjande rollen i deras egna lärande process men också som 
expert att avgöra om de tankar de ger uttryck för i sina reflektioner 
utvecklas som livsdugliga skapelser eller ej. I den rollen kan jag 
dock inte anta att enskilda eller grupper av studenter utvecklas i 
samma takt eller som tidigare studenter har gjort. Vad som händer 
i grossessen varierar mellan studenter och över tiden. 

Jag vill bidra till att deras ibland förutfattade och oreflek-
terade tankemönster då och då kritiskt ifrågasätts, eftersom de 
som oftast är ett hinder för att förlösa deras tänkande i relation 
till det ämne de studerar. Det finns nog också inslag av Sokrates 
darrocka i mitt sätt som lärare där jag ”smittar dem med min 
egen häpnad” (Sokrates i Arendt 1997 s. 56), där jag inte bara 
avslöjar paradoxer och orimligheter i deras tänkande, men också 
påvisar min egen häpnad över paradoxer och motsägelser i 
forskningen och litteraturen. I bästa fall kan detta ge en förla-
mande effekt som ger möjlighet för studenterna att faktiskt 
stanna upp, tänka och reflektera, vilket i sin tur aktiverar dem att 
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utveckla sitt tänkande. Men i värsta fall kan det bara skapa en 
förvirring hos studenten som ger en handlingsförlamning och 
därmed också förlama tänkandet. Här behöver man som lärare 
vara vaksam på hur denna förlamning utvecklar eller låser stu-
dentens tänkande. 

Dock tror jag utifrån berättelsen ovan, att jag i högre grad 
måste fungera som en ”stingande broms”, speciellt i min roll 
som seminarielärare. Inte med en stor nål i baken på studenter-
na, men genom att skapa förutsättningar för en seminariekultur 
som i högre grad och kontinuerligt genom utbildningen aktive-
rar studenternas tänkande. Seminariet är en få arenor i massut-
bildningens tidevarv där dialogen och samtalet mellan lärare och 
studenter fortfarande har en potential att överleva. Som erfaren 
lärare har jag en potentiell förmåga att ganska snabbt känna av 
förutsättningar hos studenterna för att denna dialog ska kunna 
aktivera tänkandet hos studenterna. Som lärare kan man inte 
fastna i en invand seminariekultur.  

Seminariet måste väckas! Studenterna behöver aktiveras! 
Tänkandet kan befrias och utvecklas! 
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