


Logistik under dagen
(vi slår ett slag för folkhälsan)

• 9-10.30: S205  

• 10.30-12.20: Gruppdiskussioner inkl. fika i 
Samvetet, S418, S302, UB338, S312, S301

• 12.20 Återsamling S205

• 12.30-13.30: Lunch i Universum (egna 
bord)

• 13.30-15.30, Hörsal G, Humhuset: 
Framåtblickande diskussioner



VEM PLANERAR VI VÅRA 
UTBILDNINGAR FÖR?

SAMFAKS LÄRARDAG 2019 

Anne-Charlotte Ek Malmö universitet



Jag arbetar sedan 
2002 som akademisk 
lärare och 
högskolepedagog vid 
Malmö universitet



Dagens upplägg 

09:00 Kort introduktion Vem planerar vi våra utbildningar för?

10:30 Gruppdiskussioner i lektionssalarna med kaffe i handen

12.25 Kort återsamling   

12:30 Lunch

13:30 Framåtblickande diskussion med stöd i era diskussioner 15.00 

14.50 Vad tar jag/vi med oss? 



Scenrummet ska sättas…

Fokus på VARFÖR och HUR vi 
lärare arbetar

Från imitation till artikulerad och 
argumenterad akademisk 
kompetens

Kritikalitet som 
övergripandeansats 

Forskningsprocessens 
kompetenser som förebild 

Några exempel på hur man 
konkret kan träna akademiska 
färdigheter 



Akademin 



Läckaget mellan  
akademin och 
politiken 





Från generella att-satser 
till lokala uttolkningar av 
varför och hur vi arbetar 
som lärare



Målet är att göra  
studenter 
kompetenta att 
hantera och bidra 
till det kaotiska, 
krävande & 
föränderliga 
samhälle vi lever i



o Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

o I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män
alltid iakttas och främjas.

o Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra
länder och för internationella förhållanden.

o Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till
högskolan.

Lag (2005:1208).

5 §



8 §
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver 
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom 

området.
Lag (2009:1037).





Det akademiska läraruppdraget 

Hur ser balansen för oss 
högskolelärare ut mellan 
examination, kontroll, 
studentinflytande, 
kunskapsförmedling. 
färdighetsträning och   
rättvis likabehandling 
utifrån de resurser vi har till 
förfogande? 

BIKUPA 



VEM PLANERAR VI VÅRA UTBILDNINGAR FÖR?

VAD VET VI OM DEM?

VAD SKA UTBILDNINGEN GÖRA MED/FÖR DEM? 

VARFÖR DETTA?

HUR SKA DETTA FÖRVÄRVAS OCH TRÄNAS? 









Studenters tid en resurs att planera 





Olika men 
med krav på
likvärdigt
bemötande
för att
uppnå
utbildnings
målen



Sarah Ahmed – delaktighet 

Beslut om vem som hör hemma var kan vara mer eller 
mindre synliga. Vid en gränskontroll säger polisen 
”STOPP” – det är tydligt. Andra gånger är tillhörighet 
inte lika synligt. Att inkludera några, och samtidigt 
exkludera andra, är svårare att lägga märke till.

Dagens Arena, 2011



Att ha privilegier innebär …

”Att vara priviligierad är inte detsamma som att känna sig priviligierad. 
Snarare tvärt om, att vara priviligierad är just att slippa känna sig 
priviligierad. Detta är till och med ett av de mest markanta dragen vid 
privilegier, att det kännetecknas av en frånvaro av upplevelse. Att bli 
hjälpt utan att känna sig hjälpt.” 

Bryt innanförskapet, Lunds universitet 2016

http://www.genus.lu.se/sites/genus.lu.se/files/bryt_innanforskapet.pd
f

http://www.genus.lu.se/sites/genus.lu.se/files/bryt_innanforskapet.pdf


Vad är innanförskap i akademin? 

• Vem kan tala och hur i seminarierummet, i utbildningsrummet, 
fikarummet, arbetsplatsträffen, och med vilken legitimitet?

• Vad är det vi riktar blicken för förändring mot?



Vems erfarenheter och rutiner utgör normen?



Ur ett pragmatiskt perspektiv kan man påstå att 
utbildningens innehåll alltid är berättelser där vi 
undervisar om världen och om oss själva
- vems värld är representerad?



Paul Gilroy

There Ain't No Black in the Union Jack: 

The Cultural Politics of Race and Nation, 1988



• Hur kan vi lära oss att arbeta med olikheter mellan individer och 
grupper? 

• Hur ska vi göra vår undervisning demokratisk – genom att undervisa 
om eller genom att  tillämpa demokrati i undervisningsuppläggen? 

• Hur kan vi arbeta med våra utbildningsupplägg så att vi uppnår 
Högskolelagens målsättningar? 



Reducera 
rädslan för att 
göra fel i en 
hierarkisk 
organisation 
som akademin



Att lära nytt  kräver - tillit  och mod 

Att ge sig in i lärande 
medför alltid en risk att 
lärande påverkar, att det 
förändrar en. Detta 
innebär att utbildning 
börjar först när eleven 
är villig att ta en risk. 

Gert Biesta 2006



Skapa tillit  och uppmana till  mod 



En synvända – fokusera vår egen praktik  



Policydeklarationer kräver  program- och 
disciplinspecifika varför och hur 



• Normer och kriterier i akademiska rum behöver artikuleras och 
argumenteras – heterogenitet kräver tydlighet

• Kunskapsmål behöver omsättas till konkreta verktyg, färdigheter och 
förhållningssätt – walk your talk 

• En repertoar av kommunikativa strategier för att skapa delaktighet
och möjliggöra förståelse



- Ställa nyfikna angelägna frågor 
- Litteraturstudier – excerpera 
- Samla in empiriskt material
- Sortera, reducera och se mönster
- Tillämpa begrepp och teorier 
- Analysera, tolka, resonera och 
argumentera 

Forskningsprocessen som förebild



Lärandemålen är 
formulerade men 
HUR når 
studenten dit? 

Detta är vårt 
uppdrag och vår 
kompetens



Kritikalitet som ansats 
- en vilja att förstå och modet att tvivla



Att tränar vi våra studenters kritikalitet



Kritiskt tänkande – att analysera och tolka 

• Logiskt-rationellt tänkande   

• Färdigheter och förhållningssätt   

• Se och hantera maktstrukturer   

• Empati – se olika perspektiv

Arbetsmetoder

• Argumentationsanalys

• Logisk rationalitet

• Normkritik

• Vetenskaplig metod

• Kritisk teori 



Kritisk självreflektion-
att se den egna 
positionen

•Vad är mina förgivettaganden

•Vilka är mina drivkrafter? 

• Vad är mina +/-?

• Vad behöver jag utveckla?

• … 
•



Kritiskt agerande – modet att gå emot… 

"Allt fler styr och kontrollerar - allt 
färre gör själva jobbet".  
Mangement byråkratin 

”Sverige har förlorat 
en magnifik stilist 
och litterär 
folkbildare. Och en 
mycket modig 
kvinna … ”



Scenrummet är satt…

Från imitation till artikulerad och 
argumenterad akademisk praktik 

Kritikalitet som övergripande ansats 

Forskningsprocessens kompetenser som 
förebild 

Några exempel på hur akademiska 
färdigheter kan träna 



Exempel på träning av 
akademiska forskningsfärdigheter 



Att träna mod i avsikt att skapa tillit 

Lekfull övning i grupper om 4-5 personer 

• Vad uppfattar ni karakteriserar Helena respektive Anne-Charlotte som 
lärare och person?

• Hur ser våra respektive vardagsrum ut?

• Har vi djur? I så fall vad har vi för djur?



Polisutbildning – termin 1

• Läs texten Läkarens kropp av Karin Johannisson. Det är ett kapitel i boken Tecken 
– läkaren och konsten att läsa kroppar Nordstedts (2004). När ni läser ska ni 
använda avsnitten Gestik och mimik, Intimitet och åtrå och Smuts och äckel och 
”översätta” hur ni tänker att motsvarande aspekter påverkar er i er kommande 
yrkesverksamhet som poliser. 

• Ta med 2-3 bilder i A4 format till seminariet, gärna i färg och uttryckta på papper. 
Bilderna belyser hur ni tänker att er kropp kommer att tränas för att vara ett 
redskap i er professionella verksamhet. Seminariet är ett samtalsrum där vi 
tillsammans försöker förstå vad texten säger och hur den kan hjälpa oss att förstå 
betydelsen av ett professionellt kroppsligt förhållningssätt. 

• Lycka till och var modiga och tänk på att det finns inte rätt och fel under 
utbildningstiden. 

Vi ses Anne-Charlotte.Ek@mau.se

mailto:Anne-Charlotte.Ek@mau.se


Ta med 2-3 bilder av polisers yrkesutövning 



Ta med 3 bilder av Transport branschen



Tränar

• Korta muntlig presentation vid tavlan inför gruppen 

• Synliggör studenternas uppfattningar för medstudenter och läraren 

• Bildvalet visar på bredden i hur olika man uppfattar både temat och 
uppgiften. Belyser komplexiten i yrkesutövningen

• Medvetenhet om att all kommunikation tolkas och budskapet måste 
stämmas av 

• Upplägget avslutas med att bilderna sorteras under ett fåtal teman. 
Detta möjliggör en diskussion om vad som kan utgöra empiriskt 
material i forskning och att forskningshantverk handlar om urval, 
sortering och att se mönster. 



Träna att ge och ta 
emot feed back 

Reflektera över 
- det egna lärandet
- arbetsformen 
- behov av 
förtydligande 

Intellectio  - Syfte och målgruppsanpassning 

Inventio - Innehåll och val av argument och sakskäl 

Dispositio - Struktur – inledning, avslutning  

Elucutio - Stilval, bildsättning , begrepp och ordval  

Memoria - Manushantering och kreativitet  

Actio - Röst, kroppsspråk, ögonkontakt , samspel   

 



Texttriangeln 

(I Skriva och samtala. 
Lärande genom 
responsgrupper, 
Løkensgard Hoel, 2001,
en modifierad modell av 

Hillocks 1987)



Snabbutvärdering

• Vad har jag lärt mig idag 

• Vad funderar jag på och velat veta mer om?

• Hur var arbetsformen?



Film som gemensam empiri 



Snabba Cash   
- en  observations-
övning & kulturanalys 



Flugornas herre
– en kulturanalytisk observationsövning av 

gruppbeteende 



Kulturanalyser utgår från att genom att observera vårt sätt att agera och tala 
i vardagen, i hemmet, på jobbet, i skolan, på fritiden är det möjligt att förstå  
vilka vanor, normer och relationer som dagligen etableras och återskapas  i 
samhället. Det är förmågan att börja se och granska dessa praktiker som vi 
ska träna idag.

Under filmen ska ni träna er förmåga att observera. Filmen är tänkt att 
fungera som ställföreträdande empiri. Det kräver att du antecknar för att 
påminna dig  detaljer som du uppfattar som centrala för att förstå olika 
personers agerande, deras status och de normer och värderingar som präglar 
de miljöer de befinner sig i. Efter filmen ska vi gemensamt analysera några 
scener, några personer och deras relationer. 



Vi använder tre ”verktyg” – modeller 
Scheins tre nivåer: Grundläggande antaganden om världen, organisationer &  människor
Wheelans fyra stadier för  grupprocess: Tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur, arbete 
och produktivitet
Bourdieus habitusbegrepp - förkroppsligat beteende som konstituerar våra vanor  och  etableras i hemmet, i 
skolan, på fritiden och på arbetet

HABITUS

•Verbal förmåga och kroppsrörelser

•Kläd- och inredningssmak 

•Smak – musik, mediekonsumtion, 

kunskaper om ….

•Symboliskt våld – förlöjligande, 

nedvärdering av beteenden, kunskaper, 

smak som avviker från det dominerande 

och accepterade



Spanarverkstad 
– en samarbete med biblioteket
Syfte

Med hjälp av en systematisk diskussionsform lär vi oss att granska litteratur, forskning  och tidstypiska fenomen. Med gemensamma 
krafter ökar vi vår förmåga till kritisk analys och granskning. Vi fördjupar vår kunskap och hjälps åt med omvärldsbevakning. Detta är 
en kollaborativ och studentaktiv arbetsform lämpligt att ta med sig ut i arbetslivet.

Upplägg

En spanarverkstad består helst av 5-8 personer i vårt fall av studentgrupper + lärare och bibliotikare. Den tar c:a 90 minuter att 
genomföra. Jag har valt tre artiklar av professor Anna Wahl, organisationsforskare på KTH. Temat är valt för att belysa hur kulturella 
normer och sociala kategoriseringar som kön påverkar arbetslivets organisation och ledning. 

Förberedelser

• Läs den bifogade texten av Sven-Eric Liedman i DIK. Han argumenterar för vikten av kritisk granskning och problematiserar 
vardagsspråkets användning av kritisk t ex ”invandrarkritisk”. 

• Ni läser också noga igenom Anna Wahls tre texter. Företagsledning som konstruktion av manlighet, ett kapitel i 179 år av 
ensamhet & 

• Ni kan använda de tre textrösterna – forskarröst, empiriröst och teoriröst – när ni analyserar texterna. Markera med 
överstrykningspenna vilka begrepp som förekommer och var beredd på att förklara dem eller fråga om deras betydelse. Ta med 2-
3 begrepp/ord från varje text som ni vill att vi diskuterar betydelsen av. 





KÖN och MAKT – en aspekt av LeO

Individ Dagordning Diskursiv



Träffen 

• Spaningsledaren introducerar upplägget och ”spelreglerna” (5 minuter) 

• Runda – alla ger en kort återkoppling på intrycket av sin läsning (5 minuter)

• Bibliotikarien visar hur sökning görs och hur ni måste lära er att bedöma vilken 
status olika texter har ( 30 minuter) 

• Diskussion där alla aktivt deltar och begär och ges ordet. Kompetensen som ska 
utvecklas är att bygga vidare på varandras argument och analyser. Diskussionen 
ska leda fram till en fördjupad förståelse för temat samtidigt som vi ska se värdet 
av att ta del av andras tolkningar och analyser (40 minuter)

• Gemensam summering av diskussionen och utvärdering av arbetsformen (10 
minuter)

Välkomna till spanarverkstaden 

Anne-Charlotte Ek



Bibliotekets manus 

• Är texten en vetenskaplig text? Är texten baserad på/sprider resultat av forskning?

• Be studenterna placera in de tre texterna de läst till spanarverkstaden efter hur pass 
”vetenskapliga publikationer” de är på en skala som vi ritar upp på tavlan. Vi sätter upp 
bokomslag/första sidor med magneter på tavlan. Vi fyller på med andra texter av Wahl.

• Reflektera kring vetenskapliga texter samt texter som sprider resultat av forskning men 
som inte är vetenskapliga texter. Olika genrer. Vetenskapligt innehåll – traditionell 
vetenskaplig (text)form, luckras upp, och inte bara text längre (video, TED-talks, poddar, 
serier etc). Detta kan man koppla till att studenterna själva i olika situationer, både på 
utbildningen och i arbetslivet, kan skriva olika typer av texter för olika ändamål. Papers, 
inlämningar och uppsatsen är en övning i detta.

• Introducera begreppen: refereegranskad/peer-review, vetenskapliga tidskrifter/academic
scholarly journals.

• Beroende på vilken av de ”gröna” frågorna ovan man väljer hamnar kanske texterna i en 
annan ordning på skalan? Olika texter kan användas på olika sätt: bekanta sig med ett 
ämne, få en översikt, inspiration, gå på djupet.

• …..



Tränar 

• Kritisk läsning och undersökande seminariesamtal 

• Genremedvetenhet genom olika texter av samma forskare 

• MIK - Medie och informationskompetens

• Sök-& källkritik – hur söker och värderar vi  olika källor 

• Omvärldsbevakning – en arbetsform relevant i och utanför akademin



Blixttal – PechaKucha
träna att sortera, organisera och argumentera



TACK FÖR NU



Upplägg fram till lunch 

• Diskutera i grupper om 5 personer minst 2 av temana för diskussion

• Sammanfatta de 5 intressantaste synpunkterna/idéerna på stora 
blädderblockspapper

• Var konkreta och arbeta så att frågan hur och varför blir tydliga 
genom att konkretiseras och argumenteras  



Tematiska gruppdiskussioner

I. Förväntningar på akademiskt lärarskap

II. Förväntningar på undervisning och utbildning som stödjer att 
studenter når utbildningsmålen 

III. Förväntningar på kollegialt samarbete

IV. Förväntningar på studentansvar




