Kvinnors kunskapssyn
och
lärandestrategier?
– En studie av tjugosju kvinnliga
socionomstuderande

1

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

1

99-09-15, 16.07

Till
min dotter

Anna,
som är lärare
och min dotterdotter
Molly Bea,
2 1/2 år, som lär

Till alla
starka och färgstarka,
kreativa och envisa,
modiga och människoälskande,
begåvade och kunniga
kvinnor i socialt arbete
genom tiderna.

2

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

2

99-09-15, 16.07

Örebro Studies 17

pia westin hellertz

Kvinnors kunskapssyn
och lärandestrategier?
– En studie av tjugosju kvinnliga
socionomstuderande

3

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

3

99-09-15, 16.07

© Pia Westin Hellertz 1999
Titel: Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier
– En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande
Utgivare: Örebro universitet, universitetsbiblioteket 1999
Skriftserieredaktör: Joanna Israelsson-Kempinska
Tryck: Parajett, 09/1999
ISSN 0280-9605
ISBN 91-7668-230-7

4

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

4

99-09-15, 16.07

Innehåll
Förord ................................................................................................... 17
Inledning ................................................................................................ 23

Mina erfarenheter – min förståelse
Jag börjar på universitet .....................................................................
Socialhögskolan .................................................................................
Jag fick uppleva ”alternativ pedagogik” .............................................
Jag börjar reflektera… ........................................................................
Först socialarbetare, sen lärare… .......................................................
… och till slut forskare .......................................................................
Ämnesval självkart… .........................................................................
Kvinnors lärande ................................................................................

23
24
25
25
26
26
27
27

Utgångsfrågor för studien ............................................................ 28
Varför könsperspektiv på lärande? .....................................................
Socialt arbete och feminism ................................................................
Forskningen avslöjas ..........................................................................
Syften och avgränsningar ...................................................................
Eftersträvat ärlighet… ........................................................................
Avhandlingens disposition ..................................................................

29
29
30
31
32
33

Del I ....................................................................................................... 35

Om socionomutbildningen och socionomstuderande
Kapitel 1 ................................................................................................ 37

Med ”könsglasögonen” på
Disposition av kapitlet ....................................................................... 37
Socialarbetarutbildningen i ett perspektiv .......................................... 38
Från kall till yrke ............................................................................... 38
Centralförbundet för socialt arbete .................................................... 39
Kvinnoinitiativ ................................................................................... 40
Kvinnors eller mäns perspektiv? ........................................................ 40
För vilka skapades utbildningen? ....................................................... 41
Med studentögon… ........................................................................... 42
Socialhögskolan bildas ....................................................................... 43
Akademiseringen intensiferas ............................................................. 44
Kamp mellan praktik och teori .......................................................... 46

5

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

5

99-09-15, 16.07

Forskning om socionomutbildningen ........................................... 48
Konkurrens istället för samarbete ...................................................... 49
Praxisorientering försvåras ................................................................ 50
Den sociala utbildningens identitet .................................................... 52
Socialt arbete är fragmenterat och saknar identitet ............................ 53

Socionomutbildningen idag ......................................................... 55
Könsfördelningen ............................................................................... 55
Vad händer i framtiden? .................................................................... 56
Tendenser på gång ............................................................................. 57
Akademisk utbildning eller yrkesutbildning? ..................................... 58
Från välgörenhet till akademisk disciplin ........................................... 59
Sammanfattning ................................................................................. 60
Kapitel 2 ................................................................................................ 63

Vilka är de socionomstuderande?
”Man blev nå’t!” ...............................................................................
Bakgrundens betydelse .......................................................................
”Välfärdens tjänare” ..........................................................................
Socionomstudenter och välfärden ......................................................
Kön har störst betydelse för resultatet ...............................................
Sammanfattning .................................................................................

64
65
66
67
68
69

Del II ..................................................................................................... 71

Om kvinnors lärande
Kapitel 3 ................................................................................................ 73

Kvinnor i akademin
Kvinnans natur .................................................................................. 74
Den svåra vägen in ............................................................................. 75
Broderskapets logik och grabbväldets strukturer ............................... 76
Manliga strukturer formar akademin ................................................ 77
Sammanfattning ................................................................................. 82
Kapitel 4 ................................................................................................ 85

Om kvinnors lärande
Disposition av kapitlet ....................................................................... 85
Forskningsfronten .............................................................................. 86

”Women’s Ways of Knowing” ..................................................... 89
William Perrys forskning ................................................................... 90
Epistemologiska positioner ................................................................ 91
6

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

6

99-09-15, 16.07

Kvinnliga studerande ......................................................................... 91
”Frusna skolflickor” lyder ”måste-rösten” ........................................ 92
Kvinnors lärande ............................................................................... 93
Epistemologiska kategorier ................................................................ 93
De Tysta ............................................................................................. 94
”Mottagare” av kunskap – att lyssna till andra ................................. 95
”Subjektiv” kunskap – Den inre rösten ............................................. 96
”Metodologarna” – ett systematiskt kunskapssökande ..................... 99
Konstruktivistisk kunskap ............................................................... 101

Närhet och distans – två förhållningssätt till kunskap ................. 103
De ”distansorienterade” .................................................................. 103
Relationsorienterad kunskap ........................................................... 105
Kritiskt tänkande nödvändigt, men .................................................. 107
Kritiska röster .................................................................................. 108
Det Kritiska och det Accepterande Spelet ........................................ 110
Ett tvångsspel ................................................................................... 111
Spelen är beroende av varandra ....................................................... 111
Manliga studerande? ........................................................................ 112
Könsrelaterade studiemönster .......................................................... 113
Reflexioner ...................................................................................... 114

Feministisk pedagogik ...................................................................... 117
Disposition av avsnittet .................................................................... 117
Att vara feministisk lärare ............................................................... 118
Konflikter och spänningar i lärosalen .............................................. 119
Att synliggöra kvinnors liv ............................................................... 120
Att störa den rådande ordningen ..................................................... 120
Vad är feministisk pedagogik och didaktik ...................................... 121
Kvinnorörelsens arbetsmetoder ........................................................ 122
”Det privata är politiskt” ................................................................ 123
Den narrativa metoden .................................................................... 124
Livshistoriemetoden ......................................................................... 125
Minnesmetoden ............................................................................... 125
Stärkta flickor och arga pojkar ........................................................ 125
Sammanfattande reflexioner ............................................................ 127
Frigörande socialt arbete? ................................................................ 128
Kapitel 5 .............................................................................................. 131

Att forska om kvinnors syn på kunskap och lärande
Mina inspirationskällor... ................................................................. 131
Solidariska intervjuer ....................................................................... 132

7

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

7

99-09-15, 16.07

Att forska på ”hemmaplan” ............................................................ 134
De intervjuade kvinnorna ................................................................ 134
Bortfall ............................................................................................. 135
Intervjuerna ..................................................................................... 135
Rum för samtal ................................................................................ 135
Samtalssituationen ........................................................................... 136
Intervjuguiden .................................................................................. 136
Påståendekorten ............................................................................... 137
Provintervjuer .................................................................................. 138
En utgångsfråga som stimulerar tänkandet ...................................... 138
Samtalstid ........................................................................................ 139
Utskrifter ......................................................................................... 139

Tolkning och analys ................................................................... 140
Hermeneutisk utgångspunkt ............................................................ 140
Att konstruera mening ..................................................................... 141
Underlag för tolkningsarbetet .......................................................... 141
Hur jag gick tillväga ........................................................................ 142

Utmaningar under bearbetningens gång .................................... 146
Att låta kvinnornas röster höras ...................................................... 146
Redigering av talspråk ..................................................................... 146
”Kill your darlings” ......................................................................... 146
Att kategorisera data ....................................................................... 147
Val av huvudkategorier .................................................................... 148
Perspektiv och ledord vid analysen .................................................. 149
Validering av kategorierna ............................................................... 151
Begreppsvaliditet .............................................................................. 151
Att tolka andras lärande och själv vara lärande ............................... 152
Del III .................................................................................................. 155

Om tjugosju socionomstuderande kvinnors kunskapssyn
och lärandestrategier
Kapitel 6 .............................................................................................. 157

Tjugosju kvinnliga socionomstuderande
Disposition av de empiriska kapitlen ............................................... 157

Kvinnornas bakgrund, sociala situation och utbildningsval ....... 159
Klasstillhörighet. .............................................................................. 159
Ålder ................................................................................................ 160
Social situation ................................................................................ 160
8

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

8

99-09-15, 16.07

Tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter ................................. 161
Sociala problem i ursprungsfamiljen ................................................ 161
”Man väljer ju inte socialhögskolan utan anledning” ...................... 163
Var är socialt arbete? ....................................................................... 165
Sammanfattande reflexioner ............................................................ 167
Könsmönstren i uppväxtsituationen ................................................ 168
Kapitel 7 .............................................................................................. 171

Mötet mellan det ”kvinnliga” och det ”manliga”
”Könsmedvetenhet” ......................................................................... 172
Studenter med familj ........................................................................ 174
Sexism. ............................................................................................. 174
Vad är kvinnligt och manligt? .......................................................... 176
Mål med studierna skiftar ................................................................ 177
”Våra män är annorlunda” .............................................................. 178
Männen tar och får mest utrymme .................................................. 179
Kön och kritik ................................................................................. 180
Språk och kön .................................................................................. 180
Kön och akademin ........................................................................... 181
Kursinnehållet är könsgenomsyrat ................................................... 182
Kön och studiesätt ........................................................................... 182
Kön och studiepraktiken .................................................................. 183
Relationen till lärare ........................................................................ 184
Kön och examinationer .................................................................... 185
Härskartekniker ............................................................................... 186
Motmakt .......................................................................................... 188
Kön och självkänsla ......................................................................... 189
Sammanfattande reflexioner ............................................................ 189
”Fjärilsperspektiv” i analysen .......................................................... 190
Kapitel 8 .............................................................................................. 191

Kunskapens källa
”Erfarenheter i livet” som kunskapens källa .................................... 191
Intuitionen som kunskapskälla ........................................................ 193
Massmedia som kunskapskälla ........................................................ 194
Böcker som kunskapskälla ............................................................... 194
Arbetet som kunskapskälla. ............................................................. 196
Föreläsningar som kunskapskälla .................................................... 196
Lärare som kunskapskälla ............................................................... 198
Skolan som kunskapskälla ............................................................... 200

9

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

9

99-09-15, 16.07

Psykoterapi och samtalsgrupper som kunskapskälla ....................... 201
Sammanfattande reflexioner ............................................................ 201
Kapitel 9 .............................................................................................. 203

Kunskapsinriktning
Kunskap – ett nytt sätt att tänka ...................................................... 204
Kunskap för förståelse och medvetenhet .......................................... 205
Kunskap för handling ...................................................................... 206
Kunskap för personlig utveckling .................................................... 208
Kunskap för självkännedom ............................................................ 209
Kunskap för kritisk reflexion ........................................................... 211
Kunskap för ställningstagande och kamp ........................................ 212
Kunskap för distans och avslöjande ................................................. 212
Verklighetsförankrad kunskap ......................................................... 214
Förändrad syn på kunskap ............................................................... 215
Sammanfattande reflexioner ............................................................ 216
Kapitel 10 ............................................................................................ 219

Kunskapsorientering
Att vara kritisk eller inte .................................................................. 220
Det beror på ..................................................................................... 220
Det är samma sak ............................................................................ 223
Är inte kritiska till andra ................................................................. 223
Skulle vilja vara mera kritisk ........................................................... 224
Skulle vilja förstå andra ändå bättre ................................................ 225
Vill tala utan att mötas av kritik ...................................................... 227

Objektivitet – är det viktigt? ........................................................... 229
Ja, det är viktigt ............................................................................... 229
Ja, det är viktigt, ibland ................................................................... 230
Viktigt, men svårt ............................................................................ 230
Nej, det är inte viktigt ...................................................................... 231
Vad menar kvinnorna med objektivitet? .......................................... 231
Om närhet och distans ..................................................................... 233
Kapitel 11 ............................................................................................ 235

Kunskapsväg
Kunskapsvägar eller lärandestrategier ............................................. 235
Lyssnandets kunskapsväg................................................................. 236
Att fråga eller inte fråga, det är frågan ............................................ 242
Dialogen som kunskapsväg .............................................................. 244

10

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

10

99-09-15, 16.07

”Pratandets” kunskapsväg ............................................................... 248
Tänkandets kunskapsväg ................................................................. 249
Intuitionens kunskapsväg................................................................. 250
Handlandet som kunskapsväg ......................................................... 252
Läsandets kunskapsväg .................................................................... 253
Skrivandets kunskapsväg ................................................................. 257
Seendets kunskapsväg ...................................................................... 258
Kombinerade kunskapsvägar ........................................................... 260
Reflexioner ...................................................................................... 261

Hinder och svårigheter i lärandet .............................................. 262
Mängden litteratur… .......................................................................
Språket i lyssnandet och läsandet ....................................................
Brist på uppföljning… ......................................................................
Gruppkonflikter ...............................................................................
Bristande intresse .............................................................................
Intolerant stämning ..........................................................................
Oprofessionella lärare ......................................................................
Motstånd mot lärande .....................................................................
Rösten som epistemologisk grund? ..................................................
Konflikten mellan kvinnornas behov och akademins förväntningar

262
263
265
265
266
267
268
270
271
272

Del IV .................................................................................................. 275

Mot en teori om lärandeprofiler och en vision om utbildning som
transcendens av könskonstruktioner
Kapitel 12 ............................................................................................ 277

Mot en teori om lärandeprofiler
Kunskapsdimensionernas skalmodeller ............................................ 278
Lärandeprofiler ................................................................................ 281
”Relationsorienterade praktiker” och
”relationsorienterade teoretiker” ..................................................... 284
”Distansorienterade praktiker” och
”distansorienterade teoretiker” ........................................................ 286
”Integrerade lärandeprofiler” .......................................................... 287
Modellen har begränsningar ............................................................ 290
Generella användningsområden ....................................................... 290
Jämförande studier önskvärda ......................................................... 291
Processtudier av förändringar .......................................................... 291

11

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

11

99-09-15, 16.07

Feministiskt perspektiv på modellen om lärandeprofiler ............ 292
Strukturell analys .............................................................................
Lyssnandet som epistemologisk position och strategi för lärande ....
Relationsorienterade studenter i en distansorienterad organisation .
Sammanfattning av ”resultaten” ......................................................
Kunskapsorientering ........................................................................
Kunskapsvägar eller lärandestrategier .............................................
Paradigmskifte? ...............................................................................

292
298
300
300
301
302
304

Kapitel 13 ............................................................................................ 307

Utbildning som transcendens av könskonstruktioner
Utbildning konserverar könskonstruktioner .................................... 308
Att undervisa för maktmobilisering ................................................. 308
Förtryck leder till anpassning eller till motstånd .............................. 309
Kriterier för en utbildning för kvinnor ............................................. 309
Frigörande och transcenderande undervisning ................................. 313
Erfarenheter som bas för vetenskaplig kunskap ............................... 314
Dialogen som epistemologisk möjlighet och utväg........................... 314
En mer optimal lärandeprofil ........................................................... 315
Noter ................................................................................................... 317
English summary ................................................................................. 363
Litteraturförteckning ........................................................................... 375
Appendix ............................................................................................. 403

12

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

12

99-09-15, 16.07

13

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

13

99-09-15, 16.07

Tystnaden är patriarkatets
bästa vän.
Karin Widerberg (1995, sid. 16)
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Osynliga trådar
Jag sitter i timmar och
försöker förstå
och tvinga mig att
lära
efter andras
normer, värderingar och behov
Mitt språk
mina tankar
måste också
vara giltiga.
Men aldrig samman med dig
Ditt allvar
förskräcker mig
din tyngd i orden
din kropp dina gester
understryker
det evigt sanna
objektivt värdemässiga
Så sitter jag i timmar
och letar efter ord
en mening
en början
som jag vet jag har kunskap om
längst därinne
Men för att ge det kraft
måste jag låna ditt språk
din tyngd din kraft
Men till sist
när jag format
mina ord
översatt och förklarat
skulle du då
lyssna?
Anita Paulsson
Denna dikt fick jag en gång av en kvinnlig forskarkollega. Hon hade skrivit i kanten: ”Hej Pia,
Den här dikten har jag hämtat styrka från ibland. Ett exempel på kvinnors känsla inför sin egen
kunskap. Hälsningar Berit Å”. Jag vill gärna ge den vidare! Tack Berit!
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F

orskningsarbetet blir som en pilgrimsfärd. På vägen till Jerusalem ständiga umbäranden och djävligheter men målet är underbart!
Bengt Börjeson (1998, sid. 15)

Förord
Nu först har jag nått ”the point of no return”. Efter drygt 7 års skrivande
(och ytterligare 7 års ”kursande” inom forskarutbildningen i socialt arbete).
Under hela vägen har jag haft en liten röd lapp framför mig på anslagstavlan:
”Det är aldrig för sent att ge upp”. Den gav mig hopp om en utväg i mörka
stunder.
Vägen har varit krokig och lång. Den har varit kantad av många prövningar och utmaningar. Var det verkligen värt tiden, mödan eller målet?
Snälla, fråga mig inte! Jag vågar inte tänka efter eller svara. Det visar sig...
Det som ofta höll mig igång var att jag själv tyckte att forskningsuppgiften var ofantligt spännande och viktig. Det är dags för kvinnors röster att
höras, om och om och om igen. Jag skulle ha svikit de socionomstuderande
kvinnorna, om jag hade gett upp. Både de 27 jag intervjuat, de som tidigare
gått igenom socionomutbildningen (inklusive mig själv) och de som kommer att gå den i framtiden. För deras skull, och för min egen, ville och
måste jag bli färdig. Och nu står jag äntligen vid målet.
Många läsare är sannolikt ovana vid att en vetenskaplig avhandling får
en så pass personlig prägel som denna. Jag skriver ofta ”jag”, ”vårt” och
”oss”. Det är ett medvetet val i opposition mot alla avpersonifierade,
objektifierade, distanserade vetenskapliga produkter som skapas. Mitt
avhandlingsarbete skulle kunna betraktas som en ”motståndshandling” mot
ett utbildningssystem som objektifierar, distanserar och alienerar oss människor, både från oss själva och från varandra, från kunskapen och från
egna och andras lärandeprocesser.
Det finns ett antal människor som blivit viktiga eller mycket viktiga för
mig på vägen.
Varmt tack Bengt Börjeson, för att Du är den Du är! Modig, vis, kreativ, transcenderande! Tack för att Du gav mig inspiration, tid och utrymme
att försöka gå min egen väg, för att du stimulerade och uppmuntrade utan
att styra och hämma under de första kreativa faserna. Tack för att Du ”tvingade” mig att börja skriva när det var dags och för att Du hjälpte mig lösa
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mina stora problem och tankeknutar! Tack för att Du trodde på mig när jag
själv tappade tron och för att Du vågade gå med mig på vägen! Utan Dig
hade jag inte orkat eller vågat!
Tack Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet,
för att Du ärligt öppnade vår handledning med orden: ”Jag förstår nu, Pia,
att du bekämpar allt det jag står för” och trots dessa grundläggande idéskillnader handledde mig med respekt och värme och blev ett stort stöd
under de sista månaderna av skrivandet genom att agera ’djävulens advokat’ och ge många konstruktiva förslag på förbättringar och genom att avslöja feltankar. Att jag inte alltid följt Dina råd tar jag naturligtvis helt och
hållet ansvaret för.
Varmt tack professor Harald Swedner för att Du i egenskap av min första handledare gav mig de första inspirerande och stödjande knuffarna.
Tack också till Stig Lindholm för många, många inspirerande, givande och
lärorika samtal och goda råd under åren. Det blev i ett inledningsskede
mycket viktigt för mitt tänkande att Du så seriöst läste mina första trevande
skrivförsök. Tack Sven-Axel Månsson för att Du genom att ge mig utrymme
visade tillit och stöd.
Tack till Kristina Larsson-Sjöberg som tipsade mig om Lena Nordesjös
föreläsning på Kvinnovetenskapligt forum, den föreläsning som satte mig
på ”Womens Way’s of Knowing-spåret”, vilket blev en av de mest omvälvande och lärorika erfarenheterna i mitt liv. Tack också för att Du inspirerade mig att delta i Kvinnovetenskapligt forums aktiviteter.
Tack Lena Nordesjö för impulser, för stöd och uppmuntran och för ett
lärorikt och inspirerande samtal under bär- och svampplockning.
Tack Blythe Clinchy som vid mitt besök vid Wellesley University i maj
1994, gav mig tid för råd, stöd, uppmuntran och vägledning i samband
med förberedelsearbetet inför intervjuerna och för utvecklingen av intervjuguiden. Jag slapp göra alla tabbarna. Jag ångrar nu att jag inte löd fler av
råden.
Tack också Ami Rossiter, Patricia Evans, Linda Briskin och övriga kvinnoforskare vid York University, Toronto, Kanada, för råd och stöd samt
spännande diskussioner om kvinnors lärande, feministisk pedagogik och
feministiskt socialt arbete vid mitt besök där i maj 1994.
Tack Ann-Cathrine Åquist för att Du under påskledigheten tog Dig tid
att läsa teorikapitlen trots hög arbetsbelastning och för de viktiga synpunkter jag fick. Tack också för alla givande samtal omkring pedagogik,
kunskap och lärande under åren.
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Tack övriga vänner och kollegor vid Kvinnovetenskapligt forum vid Örebro universitet, Gun Hedlund, Anna Jonasdóttir, Ingrid Pincus, Maria
Steinberg, Berit Åberg och många flera för engagerande samtal genom åren
och för det stöd ni inneburit genom bara er blotta existens för oss kvinnor
i akademin. Ni hjälpte mig att förstå det ofta svårförståeliga. Ni hjälpte mig
att bli mera medveten. Ni är viktigare än ni kanske anar.
Tack kära kollegor och vänner vid socionomutbildningen vid Örebro
universitet, för stöd och uppmuntran, glada tillrop, kritik och kreativa kommentarer samt förbättringstips under skrivandets gång, Inger Adolfsson,
Pia Aronsson, Munir Dag, Jürgen Degner, Kerstin Hollertz, Åsa KällströmCater, Odd Lindberg, Karna Lindén och Stefan Wahlberg samt framförallt
till Gunnel Drugge, som varit ett stort stöd och uppmuntrat och underlättat arbetet, särskilt under det viktiga sista året.
Tack till er, 27 socionomstuderande kvinnor, som gav mig tid att samtala
om kunskap och lärande, trots att ni var mitt inne i ett intensivt och krävande skede i ert eget forsknings- och uppsatsarbete. Tack också till er tre
studerande som jag tidigt fick göra provintervjuer med och i synnerhet till
Lora Bennet för givande och lärorika samtal omkring studeranderollen och
socialt arbete och omkring mitt forskningsarbete.
Under den fas när jag var på väg att drunkna i det spännande ”historiekapitlet” och glömde vad jag egentligen höll på med, hade jag stor hjälp
och glädje av samtal med Kerstin Lindholm, Harriet Jakobsson, Gunnel
Swedner och Sven-Ola Lindeberg. Tack! Tack också Ann-Sofie Ohlander,
professor i historia, och Ingrid Åberg, PhD i historia vid Humanistiska institutionen vid Örebro universitet, för att ni tog er tid att läsa råmanus till
historiekapitlet och samtala med mig om mina amatörmässiga historiska
analyser. Det blev som det blev trots era heroiska insatser.
Tack Peter Dellgran och Staffan Höjer för er seriösa och konstruktiva
granskning av metodkapitlet inför metodseminariet. Ni gav många tankeväckande och kreativa synpunkter. Inte alla har färgat av sig på slutprodukten, men många. Ert goda humör och respektfulla sätt att framföra konstruktiv kritik, gjorde seminariet till en minnesvärd upplevelse. Varmt tack!
Tack till Gunilla Härnsten, opponent på slutseminariet, för en kreativ
och konstruktiv kritik och överaskande utvecklings- och ändringsförslag.
Att jag inte lytt dem alla tar jag helt konsekvenserna för. Du tvingade mig
att tänka till ordentligt. Tack för det! Du bevisade också att det går att
skapa ett relationsorienterat och tryggt klimat i ett sammanhang där fokus
är just kritisk granskning.
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Tack till Länsstyrelsen (Eszter Engström och Lars Östring) för det jämställdhetsstipendium jag erhöll 1993, vilket möjliggjorde en lång resa till
Kanada och USA, där jag fick möjlighet att träffa och samtala med kvinnoforskare omkring kvinnors lärande och feministisk pedagogik.
Tack också till Levande pedagogers sällskap inom Grundutbildningsrådet
för ett resestipendium, som bland annat gav mig möjlighet att studera olika
socialarbetarutbildningar i Skottland 1996.
Tack till Humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och Institutionen för samhällsvetenskap vid Örebro universitet för att jag fick
ekonomisk möjlighet att på halvtid de sista fyra månaderna skriva ”i lugn
och ro”. Det hade nog inte gått annars.
Tack Tor Hammargren! Du har varit ett ovärderligt stöd under alla dessa
år, först i Din egenskap av facklig företrädare och sedan som proprefekt för
institutionen för samhällsvetenskap. Du har alltid funnits när jag tvivlat
och förtvivlat. Du kan lyssna på ett läkande sätt. Akademin är som Du vet,
ofta en mycket tuff och svår värld att leva i. Du har underlättat. Tack
Catarina Bartholdson som också har stött och uppmuntrat i svåra stunder.
Det låter som om det varit många svårigheter och det har det varit. Att
studera vid forskarutbildning och skriva en doktorsavhandling nästan helt
på fritiden och samtidigt undervisa mellan 120-150% är mycket krävande.
Men det har också varit många spännande erfarenheter och glädjeämnen
på vägen. Utan allas ert stöd hade jag nog inte vågat, velat eller orkat genomföra ”projekt avhandlingsarbete”.
Tack till indendent Vanja Boman och till institutionssekreterarna Vanja
Leonardsson och Karin Liljenroth för all hjälp att lösa konkreta problem i
en arbetstyngd vardag. Tack Per Olausson, datasupport, för att Du fanns
till hands när tekniken strejkade.
Tack Anne Leijon för att Du gav Dig i kast med den engelska översättningen av Summary under Din semester, när sommaren var som hetast och
solen stod som högst på himlen. Tack också till Sangeeta Bagga-Gupta som
hjälpte mig bearbeta mina svenska begrepp till hanterbara engelska begrepp
i översättningen av Summary samt språkgranskade den engelska översättningen. Att Du också forskat omkring kvinnors lärande underlättade vårt
samtal (Bagga-Gupta 1995). Tack även till Ingrid Pincus för att Du tog Dig
tid att granska översättningen.
Tack Jimmie Olsson för Din professionella utskrift av mina långa intervjuer. Du skrev med en enorm hastighet, helt koncentrerad, trots att jag
ofta hade en grupp studerande i handledning av uppsatser och projektarbeten i samma lilla arbetsrum.
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Tack Joanna Israelsson-Kempinska för Din professionella bearbetning
av mitt råmanus till en slutprodukt jag får känna mig stolt över. Tack också
för att Du så helhjärtat in i det längsta försökte uppfylla mina önskemål,
t.ex. om att få noterna längst ner på sidorna, och inte gav Dig förrän vi
båda insåg att de tekniska problemen skulle bli större än fördelarna. Tack
för idén att skapa ett bokmärke som den ”fotnotsälskande” läsaren kan
använda för att underlätta sökandet bland sidorna.
Tack till personalen på biblioteket vid Örebro universitet för effektiv
handläggning och god service när jag behövde litteratur och fjärrlån. Det
underlättade mitt skrivande avsevärt.
Det finns ytterligare några personer som under de år som gått kommit
att bli mycket betydelsfulla för min utveckling och mitt tänkande när det
gäller min syn på kunskap och lärande. Tack John Steinberg, Lars-Eric
Uneståhl, Ulla Sjöström och Bo Edvardsson. Tack Max Käck, Sigbritt
Therner och alla ni andra vid Martinus’ kursgård i Varnhem, där vi diskuterat och prövat oss fram när det gäller pedagogiska former.
Tack mina älskade bröder, Janne Westin och Jörgen Westin, för många,
ibland långa, heta och spännande diskussioner genom åren. Det var verkligen kul att ni också var intresserade av lärande.
Till sist men allra viktigast – Tack till min dotter Anna och till Adrian
Meehan för härliga, uppfriskande oaser i idétorkan och för energitillförsel
när orken och lusten sinat. Min dotterdotter Molly Bea, 2 1/2 år, och lillebror Jack Douglas, 3 månader, som föddes ungefär samtidigt som min avhandling (jag hade slutseminarium och presenterade hela manuskriptet för
första gången för offentligheten en vecka efter hans födelse), blev verkliga
källor till lycka och inspiration. Molly och Jack, jag önskar att era universitet ska bli mer mänskliga och kreativa samt intellektuellt och emotionellt
stimulerande studiemiljöer än de är idag. Tack också till min son Magnus
Hellertz som för några år sedan kom hem efter sina sociologistudier om
kön/gender och våld och sa: ”Det är inte klokt morsan, att halva mänskligheten ska behöva gå omkring och vara rädd för den andra halvan”. Ni
har alla varit mina främsta energi- och glädjekällor under den här tiden. Jag
älskar er högt! Och varmt tack Anna för att Du läste manuskriptet och gav
många kloka infallsvinklar och tips till förbättringar både avseende språk
och innehåll, när Din mage var som störst och Du som tröttast för att Jack
var på väg. Dessutom språkgranskade och bearbetade även Du och Adrian
den engelska texten i Summary när Jack skulle ammas och Molly som mest
behövde Er uppmärksamhet. Varmt tack!
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Det är fantastiskt att så här till sist sitta och tänka igenom vilka och vad
som varit viktigt på vägen. Det blev en form av ”minnesarbete”. Det är
säkert många fler. Tack alla ni andra som också funnits med på vägen och
gjort livet och dagen till en lättare väg att vandra.
Avslutningsvis vill jag säga att jag hade hoppats att avhandlingen skulle
bli kortare. Det blev inte så. Jag säger som Blaise Pascal (1623–62), fransk
matematiker och religionsfilosof, i ett brev: ”Jag har inte haft tid att skriva
kortare” (”parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte”, Pelle
Holm i ”Bevingade ord”, 1979).
Örebro i september 1999

Pia Hellertz
pia.hellertz@sam.oru.se
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Inledning

I

t is not enough to see the world
through a ’gender lens’, documenting
what previously escaped our notice. We must
also take responsibility to name what we see
and try to make sense out of it.
Dorothy Miller (1990)

Mina erfarenheter – min förförståelse 1
Jag minns inte längre vilka förväntningar jag hade på den utbildning jag
sökte till. Det enda jag minns var att ”mitt hjärta värkte” för de människor
jag mött som var utstötta eller aldrig insläppta, de utsatta, de fattiga, de
ensamma, de som blivit offer för missbruk, för misshandel, för livets elände.
Jag bestämde jag mig för att bli socialarbetare. Jag ville skaffa mig kunskaper för att förändra världen eller åtminstone samhället, så att det inte slår
ut människor utan istället ger stöd och styrka till utsatta och svaga. Som
29-årig ensamstående tvåbarnsmor gjorde jag ett test på Arbetsförmedlingen
för att ta reda på om jag hade intellektuell kapacitet nog. Jag var livrädd
när jag väntade på svaret. Tänk om jag inte dög! Jag fick det stärkande
klartecknet ”Läs vad du vill!” och ”Du passar bra till socialarbetare”.
Med den bakgrunden sökte jag till socionomutbildningen, två-tre gånger
innan jag blev antagen. Mitt första möte med den akademiska världen blev
ettbetygskursen i sociologi på Frescati, Stockholms universitet, vårterminen 1973, dit jag sökte i avvaktan på att komma in på en socionomutbildning någonstans.

Jag börjar på universitet
Jag minns fortfarande när jag åkte till Frescati första gången. Mitt hjärta
höll på att sprängas av stolthet över att jag kommit in på universitetet. JAG
skulle studera vid universitet! Det var knappt jag trodde att det var sant.
Mitt livs absolut största och högsta längtan hade gått i uppfyllelse.
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Jag gick på föreläsningar, läste litteraturen, som till stor utsträckning var
på engelska. Jag läste och läste och läste och njöt. Mycket begrep jag inte,
men en hel del tyckte jag mig förstå – som tur var.
Så kom min första tenta. Jag minns den stora salen, alla studenterna. Jag
kände ingen av dem. Vi deltog i samma föreläsningar, men jag minns inga
samtal med dem, inga möten. Tentasalen var enormt stor, tyckte jag. Vi var
många. Jag satte mig vid mitt bord och fick tentan i min hand av vakten.
Aldrig kommer jag att glömma min besvikelse över frågorna. Den känslan
sitter fortfarande mycket djupt. De flesta frågorna var flervalsfrågor, s.k.
”multiple choice”, 1X2-frågor. De ville ha enkla fakta. Rätt eller fel. Namn,
årtal, begrepp. De ville inte veta hur jag hade reflekterat omkring det jag
läst. De ville inte veta något om mina funderingar, associationer eller kopplingar till min verklighet. De ville inte ens ha kritiska synpunkter. De ville
inte veta om jag förstått och tänkt. De ville bara kontrollera att jag läst.
Och jag hade ju läst.
Jag dödade besvikelsen inom mig. Jag förstod så småningom att detta
var vad de ville ha. Så jag pluggade och svalde och tentade och pluggade
och svalde och tentade och pluggade och fick till och med ofta ’spets’.2

Socialhögskolan
Så kom jag då till Sopis, till Socialhögskolan i Örebro, hösten 1974, 33 år
gammal, äntligen, som 19.e reserv, en vecka efter det att terminen startat.
Här fortsatte pluggandet, sväljandet, tentandet. Den första terminen. Men
jag upplevde att jag ändå hade kommit till paradiset. Jag hade uppnått mitt
första och dittills största mål.
Under den här tiden började studenterna kritisera studieformerna. Man
var trött på ”pluggskolan” och kontrolltentorna. Man ville ha en aktivare,
mer ansvarstagande pedagogik. Lärare och studerande diskuterade Paulo
Freires (1972) ”frigörande pedagogik” och lät sig inspireras av den projektorienterade och tvärvetenskapliga pedagogiken vid Roskilde Universitetscenter i Danmark. Jag kunde inte delta eftersom jag var ensamstående tvåbarnsmor, men jag sympatiserade mycket starkt med rörelsen.
I december 1974 fattade Socialhögskolan i Örebro ett beslut om att införa ”grupporienterad utbildning”, ett undervisningsexperiment som tyvärr
ganska snart ”kom av sig”. Ett stort problem med detta beslut var att varken lärare eller studenter egentligen visste hur man konkret skulle arbeta
med den nya studieformen. Många önskade ofta att de gamla, traditionella
och trygga studieformerna skulle återkomma, vilket de successivt gjorde.
Behovs- och intressekonflikter försvårade både för lärare och studerande.3
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Jag fick uppleva ”alternativ pedagogik”
Parallellt med socionomstudierna började jag delta i en psykoterapiutbildning. Den blev ytterligare en erfarenhet som fick mig att på allvar kritiskt granska socionomutbildningen. Psykoterapiutbildningen var upplagd
med integrerade föreläsningar och ”workshops”, där vi direkt tillämpade
de teoretiska kunskaperna på varandra och på fingerade fall. Vi förankrade
teorierna i vår egen erfarenhets- och livsvärld genom att diskutera och
koppla kunskaperna till egna erfarenheter, åsikter, reaktioner, upplevelser
och känslor. De teoretiska kunskaperna var också direkt relevanta för det
praktiska psykoterapeutiska arbetet.
Som jag minns det hela så här snart 25 år senare så väckte dessa erfarenheter upp min gamla besvikelse på universitet och högskola, på det begränsade synsättet på kunskap, på ”korvstoppande” studiemetoder och ”plugget
för att fylla huvudet”. Jag minns att jag vid ett tillfälle tittade tillbaka i
litteratur som jag pluggat, tenterat på och fått spets på bara något år dessförinnan och jag kunde ha svurit på att jag aldrig nånsin öppnat boken.
Ändå fanns bevis på aktiva studier genom understrykningar, kommentarer
i kanten o.s.v. Kunskaperna gick rakt igenom utan några som helst
efterdyningar eller spår. Jag upplevde en stor sorg över den tid ”som gått till
spillo”, tid, som jag kunde ha använt till att studera på ett annat sätt, en
sorg som jag fortfarande stundtals kan känna. Jag tror att min kritik mer
riktade sig mot formerna än mot innehållet, även om jag också många
gånger upplevde innehållet i kurserna som irrelevant och meningslöst.

Jag börjar reflektera...
Det var nu jag började fundera över vad kunskap är, skillnaden mellan
vetskap och kunskap, vad som är relevant kunskap, hur undervisning
”egentligen” borde gå till och liknande problem.4 Jag kom i kontakt med
s.k. alternativa pedagoger. Förutom Paulo Freire var det framförallt John
Steinberg och hans litteratur (Steinberg 1975, 1978) som inspirerade mig.
Andra viktiga inspirationskällor var Knud Illeris (1976) och hans tankar
omkring problemorienterad och deltagarstyrd undervisning samt Carl Rogers (1976), som propagerade för att man själv skulle få styra sitt sökande
efter kunskap. Jag studerande boken ”Kunskap-insikt-frigörelse” (Levin
m.fl. 1974) där ett antal författare problematiserade den traditionella
katederundervisningen och de synsätt som ligger bakom. Neil Postmans
och Charles Weingartners bok ”Lära för att överleva” (1976), var ett kraftfullt ”angrepp på en förlegad undervisning och ett förslag till revolution”,
som underrubriken lyder. Den blev också en viktig inspirationskälla under
denna period. Det var många fler inspiratörer, men det räcker för att ge en
bild av den idégrund, utifrån vilken jag utvecklade min kritik.
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Jag var klar med min socionomutbildning 1977, vilken jag senare byggde
på med trebetygsstudier i psykologi. Jag fortsatte att läsa ytterligare kurser
och kunde 1979 ta ut både en socionomexamen med en trebetygskurs, d.v.s.
60 poäng, i psykologi och en fil.kand.examen, med pedagogik, psykologi
och en trebetygskurs i sociologi. Fokus i mina uppsatser både på tvåbetygsoch trebetygsnivå (B- och C-nivå) blev en kritisk analys av socionomutbildningen med fokus på psykologiundervisningen med förändringsförslag
utifrån den pedagogiska grundsyn jag hade utvecklat (Hellertz 1979 a och
1979 b).
Min starka drivkraft var att jag ansåg att socionomutbildningen borde se
helt annorlunda ut för att den skulle ge en aktiv, relevant och tillämpbar
kunskap och att jag nu hade både en erfarenhetsmässig och en teoretisk
grund för detta. Jag var fortfarande mycket naiv och trodde att mina idéer
i uppsatserna skulle ”gå hem”. Jag trodde att jag åtminstone kunde bidra
till en förändringsprocess av något slag med mina uppsatser. Men ingen tog
intryck.5 Idag, snart 25 år senare, vet jag att det är vad som vanligtvis sker.
Examensuppsatsernas resultat stannar i examinationssalen och arkiveras.
Men den gången kände jag bara en stor tomhet och besvikelse. Jag har sen
dess mött många besvikna studenter som trodde att de kunde förändra världen med sina uppsatser. Det kanske är en nödvändig illusion för att man
ska orka med processen och göra sitt bästa?6

Först socialarbetare, sen lärare...
Så gick jag ”ut i verkligheten” och började arbeta som socialarbetare sommaren 1979. Mitt mål var att skaffa mig erfarenhet av socialt arbete och att
sen ”komma tillbaka” till socionomutbildningen och arbeta som ”metodiklärare”, som det hette då. Men jag behövde ju veta vad socialt arbete var
i praktiken för att kunna undervisa om det. Jag trodde det skulle ta tre år.
Det tog åtta år. Jag hann arbeta som behandlingsassistent på ett behandlingshem för människor med missbruksproblem, skolkurator, lärare för ungdomar med missbruksproblem och som socialsekreterare.

... och till slut forskare
Jag blev antagen till forskarutbildningen i socialt arbete vid Göteborgs universitet vintern 1986–87. 1987 utlystes ett vikariat på socionomutbildningen
i Örebro, som jag sökte och fick. Från och med höstterminen 1987 har jag
undervisat på heltid vid dåvarande Högskolan i Örebro, som fr.o.m. 1 januari 1999 blev Örebro universitet. Samtidigt gick jag forskarutbildningen
i Göteborg.
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Ämnesval självklart...
Ämnet för doktorsavhandlingen var självklart för mig redan från start.
Socionomutbildningen igen... Min intention var densamma som tidigare.
En önskan om att förändra och förbättra utbildningen så att den skulle bli
en bättre förberedelse för socialarbetaren i det intellektuellt krävande, emotionellt påfrestande och samhälleligt utomordentligt viktiga praktiska sociala arbetet. Jag ville kämpa för en teoretiskt baserad praktisk utbildning,
en praxisutbildning. Under de år som gått har jag reflekterat omkring dessa
begrepp, teori, praktik, reflekterande praktik7 och praxis, vilket jag vill återkomma till. Det tog några år innan jag fann mitt fokus för studien och
kunde välja perspektiv.

Kvinnors lärande
Sommaren 1992 kom jag i kontakt med amerikanska kvinnoforskare som
studerat kvinnors lärandeprocesser (Belenky m.fl. 1986).8 Plötsligt insåg
jag att min kritik mot akademisk utbildning i allmänhet och socionomutbildningen i synnerhet till stor del grundade sig på att jag är kvinna, att
jag ser med en kvinnas ögon, hör med en kvinnas öron och upplever och
känner utifrån det faktum att jag lever i en kvinnas erfarenhets- och livsvärld. De amerikanska forskarna beskrev mina erfarenheter och upplevelser, mina känslor och reaktioner.
Att läsa deras forskning var en befrielse som var så stark att den fick
genomgripande konsekvenser för mycket i mitt liv. Kanske var det då som
jag blev ”feminist”, utan att riktigt ha någon djupare förståelse för begreppet. Från det ögonblicket blev min starka drivkraft att synliggöra kvinnors
liv, kvinnors erfarenheter och upplevelser, framförallt inom högre utbildning och att kämpa för att kvinnors erfarenheter och upplevelser, kvinnors
kunskaper och sätt att se på kunskap samt kvinnors sätt att lära, skall värderas lika högt som mäns.9 För undvikande av onödiga missförstånd vill jag
förtydliga att det inte handlar om att vara mot män och mäns lärande, utan
det handlar om att också vara för kvinnor och kvinnors lärande.
Min drivkraft att dra igång detta forskningsprojekt omkring kvinnliga
socionomstuderandes kunskapssyn och lärandeprocesser är således starkt
erfarenhetsmässigt och emotionellt grundat. Den har dock med åren också
blivit alltmer teoretiskt grundad, vilket jag vill återkomma till.
Man kan presentera sin s.k. förförståelse på många olika sätt. Detta sätt
blev mitt sätt.10
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D

et är inte distansen som hjälper mig i
strävan efter ett objektivt seende utan
närheten. Närheten bryter mot sociala lagar
som upprätthåller ojämlikhet; medan distansen underlättar ett hierarkiskt tänkande
kring människors värde. Och det är när man
upphäver denna gräns som det blir möjligt
att få ny kunskap om människor och sociala
fenomen.
Hanna Olsson (1987, sid. 9)

Utgångsfrågor för studien
Jag vill inledningsvis citera ur en av de intervjuer jag gjort där Inga reflekterar över den utbildning hon gått:
... speciellt nu när man ska skriva uppsats så upptäcker man att man
ingenting fattar... man upptäcker att handledarna styr en... talar om
för en precis vad man ska göra fast det är sagt att man ska utveckla
ett kritiskt tänkande och ett eget förhållningssätt... jättemånga säger
att de vågar inte gå ut och arbeta som socialsekreterare eller socialarbetare därför att de inte har tillräckligt med kunskap ännu... några
säger att de kan mindre nu än vad de kunde när de började här... men
det är ju inte klokt... självkänslan har sjunkit från där (hon pekar
ovanför sitt huvud) till där nere (hon pekar avsevärt längre ner) och
det är ju inte klokt... man har gått här i tre och ett halvt år och det är
samma människor som sitter och skriver att utbildningen är bra... då
tänker jag ’är det en skock får eller vad är det frågan om?’...
(Inga 36)

Ja, vad är det frågan om? Inga uttrycker vad många studenter jag mött
genom åren beskrivit. Studenter som jag haft i undervisning och mött på
sista terminen. Vad har hänt under utbildningstiden? Vilka förväntningar
hade de? Hur har de studerande upplevt och reagerat på studiesituationen?
Varför kan de till exempel å ena sidan uppleva att utbildningen är bra och å
andra sidan avsluta sin utbildning efter tre och ett halvt år och uppleva att
de inte kan någonting, att de inte är färdiga för att gå ut och arbeta som
socialarbetare? Är detta bara ett uttryck för den ångest som det innebär att
ge sig ut i världen och pröva sina vingar? Eller är utbildningen bra men inte
tillräckligt lång? Eller tycker man att utbildningen är givande och lärorik
men att den inte varit en direkt förberedelse för arbetet? Varför säger de
inte det isåfall? Eller säger de det, men ingen hör?11 Kan några av dessa
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frågeställningar ha med kön att göra? Många studier visar att flickor och
kvinnor ofta upplever skola och utbildning på ett annat sätt än pojkar och
män (se kap. 4).
Undervisning vid universitet och högskolor ska enligt högskolelagen vila
på en vetenskaplig grund12. Detta vetenskapskrav gäller även hur undervisning bedrivs inom socionomutbildningen och inom ämnet socialt arbete.
Detta innebär, menar jag, att man måste ta hänsyn till hur de studerande lär
och vad de behöver lära sig inför den profession de utbildar sig? Jag har
alltså ett didaktiskt kunskapsintresse13.

Varför könsperspektiv på lärande?14
Feministisk forskning har under de senaste decennierna entydigt visat att
kvinnors och mäns verkligheter ofta har skilda utgångspunkter.15 Dimensionen makt och kön har blivit föremål för många analyser under de senaste två decennierna.16 Det patriarkala samhällets17 konsekvenser för kvinnor har successivt synliggjorts.18 Kvinnor som grupp är utsatta, underordnade och diskriminerade av män som grupp och har därmed svårt att få
tillgång till samma möjligheter som män har.19 Inom socialt arbete är fortfarande mycket outforskat avseende dessa förhållanden och de konsekvenser
detta för med sig, dels för det praktiska sociala arbetet, dels för forskningen,
dess problemval, forskningsmetoder och resultat.20 Den forskning och undervisning som bedrivs blir därmed ofta könsblind. Kursplaner och litteraturlistor blir könlösa och perspektivomedvetna. En akademisk tradition,
vilken understöddes av kvinnoforskare under ”jämlikhetsperioden” på 70talet är, att litteraturlistorna enbart tar upp initialer på förnamnet, vilket
osynliggör författarnas kön. En studie (Cregård & Johansson 1997) visar
att 89% av kurslitteraturen på landets universitetskurser är skriven av
män.21
Många studier visar att litteratur skriven av kvinnor och män ofta tar
upp olika fokus, olika intresseområden och skrivs med olika språk.22 En
litteraturlista med övervägande manliga författare förmedlar ett budskap
till den studerande att normer och värderingar som omfattas av ett kön,
vanligtvis mäns, får stå oproblematiserad som objektiv kunskap och som
det andra könet känner sig främmande inför. Jämställdhetsperspektivet i
litteraturval är en demokratisk fråga och ska också omfatta rättigheten för
kvinnliga (och manliga) studerande att få ta del av kvinnliga författares
världsbild, problemval, forskningsfokus, metodval, analyser och teorival.

Socialt arbete och feminism
Det finns många beröringspunkter mellan socialt arbete och feminism, vilka
flera forskare belyser (se t.ex. Lindén 1991, Hanmer & Statham 1993,
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Dominelli & McLeod 1994 samt Morrison Dore 199423). Socialt arbete
både som forskning och som praxis syftar till att synliggöra människors
utsatthet, förtryck och diskriminering, samt verka för mobilisering och förändring (se bl.a. Ronnby 1983, Payne 1991, Swedner 1996). Detsamma
gäller feministisk forskning. Som forskare är det därför väsentligt att ta
ställning och att inte gömma sig bakom ideologiskt missvisande begreppskonstruktioner som ”neutralitet” och ”objektivitet” (se t.ex. Code 1991).

Forskningen avslöjas
Lissie Åström (1992) väckte frågan om kvinnoforskares egen könsblindhet.
Det kan till exempel vara lätt att enbart tolka kvinnors livsmönster och
strategier i termer av ”könskamp”, vilket bland annat innebär den svagare
partens anpassning till den starkare. Hon hävdar att kvinnors könskamp
också kan gå ut på att värna om det egna kulturreviret och hävda de värden
som skapats inom detta. Margrit Eichler (1991) har utvecklat ett analysschema för att göra en bedömning om forskning, undervisning, litteratur
och kursplaner är könsblinda eller ”sexistiska”, d.v.s. har en mer eller mindre medveten partisk, fördomsfull och diskriminerande syn på kön. Hon
menar att det förekommer sju olika problem i forskningen beroende på
könsblindhet:
1) Androcentricitet, d.v.s. de manliga perspektiven presenteras som
det naturliga, det rätta, det allmängiltiga utan att problematiseras.
2) Övergeneralisering/överspecificering, när forskning baserar sig på
studier av ett kön, vanligtvis på pojkar och män, men generaliseras
till att omfatta alla människor. Överspecificering innebär att man t.ex.
använder pronomenet ”hon” om alla socialarbetare trots att vissa är
män.
3) ”Gender Insensitivity” innebär att man bortser från kön i forskningen, till exempel när man talar om enbart vuxna när det vore
mera relevant att tala om kvinnor och män.
4) ”Double Standard” innebär att både språk, vetenskapliga metoder och tolkningar kan vara genomsyrade av sexism. För ett ta ett
par exempel. ”Familjeöverhuvud” är en man. När vi talar om
”modersdeprivation” hör vi en berättelse om en mor som inte tar
hand om sina barn, medan en frånvarande far inte identifieras såsom
”fadersdeprivation”. Enkätfrågor kan vara bättre anpassade till det
ena könet utan att forskaren problematiserar detta.24
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Dessa fyra problem kallar Eichler för de primära problemen. De tre övriga
kan härledas ur dessa:
5) ”Sex Appropriateness”, d.v.s. när mänskliga karaktärsdrag tillskrivs ett kön utan att det har empirisk förankring.25
6) ”Familism”, när familjen används som minsta kategori i analyser,
vilket osynliggör maktrelationer mellan könen.26
7) ”Sexual Dichotomism” innebär att man behandlar individer och
grupper som helt olika sociala och biologiska varelser, snarare än två
grupper med karaktäristika som överlappar varandra. Denna typ av
dikotomiseringsproblem leder till slutsatser som t.ex. att aktiva kvinnor inte är ”riktiga kvinnor” utan man kallar dem ”manliga”.

Könsperspektiv i undervisningen avser bl.a. att problematisera och avslöja
fördomar och ovetenskapliga grundantaganden, vilka grundar sig på könsblindhet och omedvetenhet. Det avser också att göra de studerande medvetna om kön som relevant och viktig kategori.27
Jane Roland Martin (1994 b), en framstående amerikansk utbildningsfilosof, varnar i en artikel för ett antal fallgropar inom könsforskningen.
Hon beskriver dem som ”essentialism, ahistoricity, and false generalization”
(a.a. sid. 631). Essentialism innebär att skillnader mellan könen tillskrivs
t.ex. kvinnans väsen och natur, mannens natur, en fallgrop som leder till
biologism.28 Avsaknaden av historisk medvetenhet i studier omkring könsskillnader riskerar att man skapar kategorier för att beskriva ”kvinnor”,
vilka är historiskt betingade, som t.ex. ”modrande” och ”reproduktion”,
kategorier som är socialt konstruerade i en särskild historisk kontext (a.a.
sid. 640). Falska generaliseringar kan t.ex. vara generaliseringar över olika
historiska epoker eller mellan olika kvinnogrupper, t.ex. studier av vita europeiska medelklasskvinnor generaliseras även till svarta afrikanska arbetarkvinnor.29

Syften och avgränsningar
Mitt forskningsintresse är således feministiskt och didaktiskt. Intressefokus
för min studie är socionomutbildningen och dess utveckling och förbättring. Eftersom min intention är att utveckla grundkunskap för det didaktiska arbetet inom ämnet socialt arbete och socionomutbildningen ur ett feministiskt perspektiv, och eftersom socionomutbildningen till drygt 80% har
kvinnliga studerande, har jag avgränsat studien om kvinnors lärande till en
studie av kvinnliga socionomstuderande och deras kunskapssyn och lärandestrategier30. Jag är inte intresserad av att göra jämförande studier mellan kvinnliga och manliga studenters kunskapssyn och lärande.31 Riskerna
med jämförelser mellan könen är att de fortsätter konservera konstruerade
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stereotyper av kön. Mitt forskningsintresse är snarare att studera olikheterna bland de socionomstuderande kvinnorna.
Mitt huvudsyfte med denna studie är således att undersöka hur kvinnliga
socionomstuderande ser på kunskap och vilka lärandestrategier de använder sig av.32 Socionomutbildningen har sedan drygt 30 år tillbaka blivit en
del av högskole- och universitetssystemet med de strukturer, normer och
regler som styr detta (se kap. 1 och 3).
De frågeställningar som vägledde undersökningen var: Hur ser de
socionomstuderande kvinnorna på kunskap? Vilken typ av kunskaper menar de sig behöva? Hur ser de på sig själva som lärande? Vilka lärandestrategier använder de? Hur hanterar de svårigheter i lärandet? Hur hanterar de mötet med ”det akademiska”? Hur hanterar de ”det manliga” i
utbildningen? Kärnfrågan är: Vilka konsekvenser kan mötet mellan en
professionsutbildning, vars främsta syfte är att utbilda socialarbetare för
praktiskt socialt arbete och en akademisk utbildningstradition, vars syften
kan sägas vara kunskaps- och teoriutveckling, kritiskt tänkande och
vetenskapliggörande samt i viss mån forskningsförberedande utbildning, få
för kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?
Jag har medvetet valt begreppet ”lärandestrategier” för att synliggöra
den studerandes aktiva roll, till skillnad från begreppet ”inlärningsstrategier”, som enligt min uppfattning har en mer passiv konnotation.33
Ett andra syfte är att utveckla en teori, eller åtminstone en tanke- och
analysmodell34, om lärandeprofiler som dels bygger på forskning och
litteraturstudier om i huvudsak kvinnors lärande och dels på min egen empiriska studie av de kvinnliga socionomstuderandes kunskapssyn och lärandestrategier.

Eftersträvat ärlighet...
Jag har strävat efter ärlighet mot inspiratörer, idégivare och källor av olika
typer. Risken kan dock finnas att det jag tror är mina egna tankar, i verkligheten kan ha inspirerats av någon eller några tänkare, vilka idag har fallit i
glömska. En del har jag återupptäckt. De övriga ber jag om förlåtelse för
mitt bristfälliga minne.
Jag har försökt undvika svåra ord i möjligaste mån, eller definierat dem
i text eller fotnot. Jag vill att min avhandling skall vara lättläst och upplevas läsvärd och intressant. Jag tror att språket har en stor betydelse i
sammanhanget35 och har det gemensamt med många av mina intervjupersoner att jag vill verka för en ”anti-snobbism” när det gäller det akademiska språket. Jag vill själv förstå vad jag pratar om och jag vill underlätta förståelse. I de situationer jag misslyckats ber jag om tolerans och
överseende. Jag gjorde så gott jag kunde.
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Avhandlingens disposition
Avhandlingen är indelad i fyra delar. I del I beskriver jag socialarbetarutbildningen ur ett historiskt könsperspektiv (kap. 1). Jag vill med det kapitlet undersöka om och hur utbildningen påverkats av de traditioner, strukturer och normer, som genomsyrat akademisk utbildning sedan flera hundra
år, och som bygger på mäns sätt att se på kunskap, mäns traditioner, normer och värderingar (se bl.a. Pettersson 1988, Strömholm 1992, och
Ohlander 1994)36. Mitt syfte är att ge en bild av den kontext, i vilken mina
intervjupersoner befinner sig i under utbildningen, de strukturer, normer,
värderingar, ritualer och synsätt som kan ha format deras utbildning, deras
perspektiv, deras kunskapssyn och lärande.
Jag redogör i denna del också för ett antal studier som gjorts om socionomstuderande (kap. 2).
I del II kap. 3 presenterar jag studier omkring kvinnors inträde i den
akademiska världen, dels historiskt och dels forskning som beskriver dagens situation. I detta kapitel presenterar jag också ett antal begrepp för att
beskriva de strukturer och de normer som används i debatten för att skildra
”det akademiska klimatet”.
I kap. 4 presenterar jag den huvudstudie om kvinnors lärande, vilken
blev avgörande för utformandet av min egen empiriska studie samt en del
annan forskning omkring kvinnors lärande. Här redovisas i huvudsak de
teorier och den forskning, vilka utgör grunden för min analys av de intervjuer jag gjort, även om jag också berör annan relevant forskning.
I kap. 5 (metodkapitlet) redovisar jag hur jag gått tillväga i min studie av
de 27 socionomstuderande kvinnorna, det analysinstrument jag utvecklat
samt de tankar som fört mig fram till den analysmodell jag presenterar i del
IV. I detta kapitel har jag också redogjort för de svårigheter jag upplevt på
vägen.
I del III presenterar jag de 27 kvinnorna närmare (kap. 6–7) samt redovisar mina resultat omkring deras kunskapssyn och lärandestrategier utifrån begreppen: kunskapens källa, kunskapsinriktning, kunskapsorientering
samt kunskapens väg (kap. 8–11). Detta är de fyra kunskapsdimensioner
på vilka jag bygger min modell över lärandeprofiler, vilken jag presenterar i
del IV, kap. 12. Här diskuterar jag också relevansen och användbarheten av
de resultat min studie skulle kunna få för utvecklingen av socionomutbildningen samt granskar modellen över lärandeprofiler kritiskt utifrån
ett feministiskt perspektiv. I det avslutande kapitlet, kap. 13, presenterar
jag ett förslag om en socionomutbildning som genom en medvetandegörande didaktik, bl.a. inspirerad av feministisk pedagogik, transcenderar
könskonstruktioner och därmed verkar för frigörande lärandeprocesser för
kvinnliga studerande.
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Del I

Om socionomutbildningen och
de socionomstuderande

35

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

35

99-09-15, 16.07

36

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

36

99-09-15, 16.07

Kapitel 1

K

ritiken som riktas mot professionalisering av omsorgsyrkena bör delvis belysas utifrån ett könsperspektiv. Det är främst
kvinnor som befinner sig inom omsorgen, och
såväl omsorgsyrken som kvinnor ses som
underordnade den traditionella produktionen, de traditionella professionerna och män
överhuvudtaget. Man kan inte bortse ifrån att
det finns inslag i kritiken mot omsorgens
professionalisering som har att göra med
kvinnlig respektive manlig positionsbestämning i samhället. Det finns intressen av att
kvarhålla de kvinnodominerade yrkena som
underordnade de mansdominerade i avseende
på status, löner och andra villkor.
Ingela Kåhl (1995, sid. 183)

Med ”könsglasögonen” på...
Eftersom min analys av de socionomstuderande kvinnornas lärande delvis
sker utifrån strukturell kontext vill jag i detta kapitel undersöka socionomutbildningens utveckling ur ett könsperspektiv.
När jag började studera de historiska skildringarna av socialarbetarutbildningen var jag övertygad om att det var en utbildning skapad av kvinnor för de kvinnor som i huvudsak bedrev socialt arbete ”på fältet”.1 Studierna av det historiska materialet kom att avslöja en annan verklighet – i
Sverige.2

Disposition av kapitlet
Detta kapitel består av tre avsnitt. I det första undersöker jag socionomutbildningen från sekelskiftet fram till idag utifrån framförallt ett kvinnoperspektiv, d.v.s. med fokus på kvinnornas roll i utvecklingen. Här undersöker jag också om man kan se tendenser till vilka intresseområden kvinnor
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och män drivit i utvecklingen av utbildningen. Det andra avsnittet fokuserar
på forskning om socionomubildningens inträde i det akademiska systemet
och redovisar röster och reaktioner, positiva och kritiska, optimistiska och
pessimistiska, med anledning av denna process. Det tredje avsnittet redovisar kort hur socionomutbildningarna i Sverige ser ut idag och diskuterar
den svåra frågan: Ska socionomutbildningen vara en akademisk utbildning
eller en yrkesutbildning? Eller finns det en konstruktiv ”mittens väg”?

Socialarbetarutbildningen i ett historiskt perspektiv
Utvecklingen av socialarbetarutbildningarna var i princip densamma både i
Europa och i USA (Brettschneider 1989). Mary Richmond, en av pionjärerna till en mer organiserad socialarbetarutbildning i USA talade för ”en
skola för tillämpad filantropi” (a.a. sid. 17). Utbildningen skulle grunda sig
på en kombination av teori och praktik. I de anglosaxiska länderna startade först kortvariga kurser inom ramen för ”Charity Organization Society”
utifrån principen ”learning by doing” (Brettschneider 1989). Kurser och
föreläsningsserier parallellt med ”lärlingskap” utvecklades, där ”’lärlingarna’ skulle lära sig att umgås med människor, att förstå under vilka villkor
dessa levde och på vilka sätt deras villkor kunde förbättras” (a.a. sid. 17).
Första sociala utbildningen i Europa, Institutet för socialarbetsutbildning,
startade i Amsterdam 1899.

Från kall till yrke
Det är svårt att säga exakt när en professionalisering av det sociala arbetet
började i Sverige. Gunnel Swedner (1980) menar att tillkomsten av ”speciellt
anställda personer och utbildning för dessa kan härledas till behovet av
individuellt inriktade insatser för fattiga” (a.a. sid. 5). Hon nämner kyrkans roll, det s.k. ”Elberfeldsystemet” med distriktsindelning och ”hembesökare” (se t.ex. Swärd 1997), tjänstemannasystemet och arbetarrörelsens
framväxt som viktiga orsaker till behov av professionalisering genom utbildning.
Socialt arbete har sina idéhistoriska och pragmatiska rötter i olika skeenden, tendenser och traditioner. Detta har beskrivits ingående, intressant och
detaljerat av bland andra Boalt & Bergryd (1974), Holgersson (1977, 1997),
Mattsson (1984), Swedner, G (1980, 1993), Swedner, H (1983) Bernler och
Johnsson (1988), Åberg (1988), Qvarsell (1993) och Soydan (1993).
Under 1800-talet utvecklas skyddssystem, bl.a. olika försäkringssystem
i förebyggande syfte (Qvarsell 1993). Föreningar etableras i syfte att stödja
”hjälp till självhjälp”, en viktig ideologisk princip under 1800-talet. Arbetarrörelsens föreningar, välgörenhetsföreningar, skyddsföreningar och nykter-
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hetsrörelsens föreningar är exempel på frivilliga rörelser som växte fram
under denna tid. Kvinnornas roll inom det frivilliga sociala arbetet var betydande. Qvarsell skriver:
Under 1800-talets lopp skedde en påtaglig feminisering av filantropin
både om man ser till vilka som var aktiva medlemmar i de olika föreningarna och om man uppmärksammar de ideologiska inslagen i
föreningarnas program och verksamhet. Tanken att män och kvinnor hade skilda egenskaper och uppgifter i samhället hade utan tvekan stor betydelse för denna omorientering av filantropin från patriarkalisk välgörenhet till en personligt inriktad hjälp till självhjälp.
Särartstanken föreskrev att männen skulle ansvara för politiska och
ekonomiska angelägenheter, medan kvinnor borde ta hand om det
som hade att göra med social och moralisk fostran av barn och fattiga, liksom vård och omsorg om sjuka och handikappade. Kvinnans
moderliga egenskaper, hennes moraliska överlägsenhet och förmåga
att skapa ett hem där trivseln kunde råda gjorde henne särskilt lämpad att även hjälpa dem som på grund av fattigdom inte själva förmått forma sina liv enligt de ideal som de mer framgångsrika grupperna i samhället uppfattade som självklara. På sikt skulle det kunna
bli en gemensam uppgift för kvinnor ur alla samhällsskikt att skapa
den socialt och emotionellt stabila och lugna miljö som gjorde det
möjligt att fostra både barnen och männen till goda samhällsmedborgare (Qvarsell 1993, sid. 224, min kurs.).

Citatet ger en antydan om det ideologiska samhällsklimat och de tankar om
människan, om män och kvinnor, som var förhärskande när ”Centralförbundet för socialt arbete” (CSA) bildades (se nedan!).
Karin Salomonsson är etnolog och har i sin avhandling (Salomonsson
1998) beskrivit de starka kvinnor, som inte ens hade rösträtt och som vid
denna tid intog en starkt underordnad roll i samhället. Hon beskriver att
kvinnornas lyckades i sitt uppsåt att nå positioner just genom att motivera
med könens särart. Kvinnorna argumenterade för att den manliga klokskapen behövde kompletteras med kvinnornas insikter när det gällde omsorg
om barn och hem. Med dessa argument kunde de ta plats i olika nämnder
och befattningar. Salomonsson menade att kvinnorna på detta sätt skapade
ett nytt socialt rum som bäst kunde befolkas av kvinnor.

Centralförbundet för socialt arbete
En av de organisationer som växte fram ur den samhälleliga och politiska
turbulens som slutet av 1800-talet i Sverige innebar, var som nämnts, Centralförbundet för socialt arbete, CSA, som bildas 1903. Syftet med förbundet var att ”väcka förståelse för den nya tidens krav på samhällssolidaritet
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på samma gång som de ville bekämpa klasskampsandan” (Swedner, G 1980
sid. 8). CSA blev ett slags paraplyorganisation för en mängd föreningar,
organisationer och institutioner som engagerat sig i nykterhets-, arbetaroch kvinnorörelserna. Det var ”kvinnosakskvinnor, politiker, nykterhetsmän, folkbildare, ämbetsmän med sociala uppgifter, samhällsvetare o.s.v.”
(Boalt & Bergryd 1974, sid. 9). Majoriteten av de aktiva på styrelse- och
annan beslutsnivå var män, samtidigt som det i huvudsak var kvinnorna
som bedrev gräsrotsarbetet.3 Redan 1909 var ett 70-tal organisationer anslutna (Lindeberg 1983). Praktiskt socialt arbete var inledningsvis en av
förbundets huvuduppgifter men fr.o.m. 20-talet blev upplysningsverksamheten dominerande. CSA grundlade professionalismen i svensk socialvård,
menar Lindeberg, genom sin utbildningsverksamhet och genom att främja
forskning inom socialpolitikens område.

Kvinnoinitiativ
Initiativet till skapandet av CSA togs av två kvinnor, Gertrud af Klintberg
och Gerda Meyerson.4 Vissa manliga ledamöter valdes in i CSA eftersom de
hade ”gott anseende” och därmed också gav CSA gott anseende (Boalt &
Bergryd 1974). Det var kända män, ofta med ”tunga” officiella poster inom
politiken eller i andra organisationer. Boalt och Bergryd berättar att de hårt
engagerade männen med gott anseende sällan hade tid att arbeta med det
praktiska CSA arbetet.
Till det behövdes en annan typ av ledamöter, som hade tid och energi, eller ska vi kalla det en social ansvarskänsla. De var ofta kvinnor,
ofta adel (noblesse oblige), ofta yngre ämbetsmän med samhällsvetenskaplig utbildning (a.a. sid. 9).

Kvinnorna ansvarade för utbildning, kursverksamhet, praktiskt administrativt arbete och praktisk socialt arbete. Männen drev frågor som t.ex. fri
rättshjälp åt obemedlade och tidskriften Social Tidskrift; de gjorde vetenskapliga undersökningar och utredningar och tog initiativ till kommittéer
och möten för att initiera verksamheter o.s.v. (a.a.). Visst fanns det några få
undantag men tendensen när det gäller arbetsfördelningen mellan könen
var tydlig.

Kvinnors eller mäns perspektiv?
Det var framförallt, enligt Hans Mattsson (1984), två grupper som dominerade CSA, ”ämbetsmännen, vilka är intresserade av politik och nykterhet
och kvinnorna och adeln, vilka är intresserade av att göra en direkt insats i
förbundets praktiska arbete” (a.a. sid. 121). Det var framförallt adelns och
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borgerskapets kvinnor som hade tid, engagemang, resurser och ork att ägna
sig åt ett filantropiskt socialt arbete (Mattsson 1984, Heckscher 1981, Åberg
1988, Lindholm 1993).
Männen förde de ideologiska, de strukturella, de principiella och politiska diskussionerna, formade riktlinjer och normer. Kvinnorna formade
det praktiska arbetet. Det är intressant att konstatera vilka personer olika
författare betonar i sina skildringar. Karin Fjällbäck5 betonar i sin beskrivning av CSA kvinnornas stora insatser vid CSA:s start, medan Erik Palmstierna i sin ”Hågkomster” framhäver Halfred von Kochs stora betydelse.
Sven-Ola Lindeberg (1983) och Gunnar Heckscher (1981) betonade också
med tyngd männens stora insatser.
Kerstin Lindholm, en av socialt arbetes ”grand old ladies”, berättar att
utbildningen i Sverige inledningsvis var ”starkt uppburen av kvinnor, men
när den permanentades och kopplades med en kommunal förvaltningslinje
kom män att inta de ledande positionerna” (Lindholm 1991 a, sid. 118).
Det verkar dock som om männen redan i starten var de som hade de ledande positionerna, och därmed i stor utsträckning var normgivande och
policyformande, även om kvinnorna bedrev undervisningen. Kvinnorna
undervisade i praktisk socialvård, med något undantag. Männen undervisade i statskunskap, nationalekonomi och juridik, med något undantag
(a.a.).

För vilka skapades utbildningen?
I CSA:s regi genomfördes sen 1908 kortare och längre ”ad hoc-kurser” och
seminarier (Lindholm 1991 a). På initiativ av CSA bildades 1921 Institutet
för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm som
en fristående stiftelse (Göransson & Swedner 1981).6 Syftet var att skapa
en fast högskolemässig utbildning för de nya yrkesgrupper som vuxit fram
(Heckscher 1981). Det fanns också ett utbildningspolitiskt syfte, menar
Heckscher, nämligen att få fram en högskolemässig utbildning för ”personer som icke haft tillfälle att gå igenom den vanliga skolutbildningen och
komma till gymnasiet” (a.a. sid. 8). En utbildningsväg som stod öppen för
dessa personer, vilka vanligtvis var män, var folkhögskolan. Socialinstituten
och senare Socialhögskolan7 var därefter nästan den enda högre utbildningsväg som stod till buds för dem som gått folkhögskola (Larsson & Swärd
1993). De särskilda intagningsregler som gällde vid de dåvarande Socialinstituten innebar att studerande som saknade formell studentexamen, genom folkhögskolan fick en inkörsport till högre utbildning (Börjeson 1984).
Kerstin Lindholm8 berättar också att många av ”folkhögskoliterna”9 var
män (Lindholm 1981). Gunnar Heckscher menar att inom dåtidens folk-

41

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

41

99-09-15, 16.07

högskolerörelse och arbetarrörelse inte fanns ”någon riktig känsla av att
kvinnorna skulle drivas fram till högre utbildning” (a.a. sid. 8). Han menar
därför att det ”blev så” att de kvinnliga studerande oftast kom via gymnasieutbildning, medan de som kom från folkhögskolan mest var manliga studerande (a.a. sid. 8). Han betonar dock att ”de båda kategorierna inte hade
särskilt svårt att komma överens. De kunde alltså vinna ömsesidig respekt
för varandra”, menar han (a.a. sid. 9). Det var Heckschers perspektiv.
Per Gunnar Edebalk (1997) beskriver i en jubileumsskrift att andelen
män var hög under ”instituttiden”.
Något förenklat kan man säga att männen som antogs kom från arbetarklassen och var förvaltningsinriktade, medan kvinnorna kom
från borgarklassen och var inriktade på socialt arbete (a.a. sid. 15).

Min granskning av könsfördelningen av de studerande vid Socialpolitiska
och Kommunala institutet i Stockholm åren 1921–195310 visar att manliga
studerande var i markant övervikt de första åren för att så småningom jämnas ut. Under 30- och 40-talet verkar könsfördelningen ha varit ganska
jämn. Först på 50-talet verkar antalet kvinnliga studerande i större utsträckning komma att dominera i lärosalarna. Den stora andelen män i undervisningsgrupperna fortsätter dock fram till dess förvaltningslinjen och sociala
linjen går skilda vägar från och med höstterminen 198311. Numera är cirka
82% av studenterna i en lärosal kvinnor (se kap. 2).

Med studentögon...
I jubileumsskriften ”Socialhögskolan 60 år” (1981) berättar några personer hur det var att studera vid den här tiden, bl.a. Dora Rinman, som sedermera blev föreståndare på Socialinstitutets expedition och senare lärare i
”praktisk socialvård” i Lund. Hon beskriver följande:
Det var en del mycket framåt gossar som hade gått på Brunnsvik. De
ville synas och höras i alla diskussioner. Då blev det väldigt politiskt.
Ibland för mycket... Men annars var vi goda vänner alla, det var aldrig på något vis bittra motsättningar. ... De hade ett väldigt övertag
över oss i diskussioner därför att de var så vana att diskutera och
debattera. ... Vi flickor var ju ofta ganska tysta i diskussionerna. (Rinman 1981, sid. 31, min kurs.).

Eva-Karin Unell gick på Socialinstitutets sociala linje i Stockholm 1951–
1953 och blev sen metodiklärare i vid socialinstitutet i Umeå, vilket inrättades 1962 (Lindeberg 1999), en av de fyra utbildningar som då fanns i landet12. Hon berättar bland annat om hur främmande hon kände sig i institu-
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tets miljö (Unell 1981). Studenterna där hade så olika bakgrund och studiesammansättning, berättar hon. Själv hade hon ”gått i skola hela livet”. Här
mötte hon de
... andra som gått ’den långa vägen’ och som hade yrkeserfarenhet av
olika slag som för oss var helt obekant. På föreläsningar och i diskussioner ställde de frågor som vi aldrig skulle ha tänkt på, ... jag uppfattade också en stor okunnighet från min sida, jämfört med exempelvis folkhögskoliterna. Jag och mina kamrater upplevde att de var
mycket mer försigkomna, kunniga och samhällsorienterade” (a.a. sid.
39, min kurs.).

De vanligtvis manliga13 folkhögskoliterna och de oftast kvinnliga gymnasieeleverna möttes. Det blev ofta ett ojämlikt möte.

Socialhögskolan bildas
Socialarbetarutbildningen får högskolestatus 1964 och anpassas till den traditionellt akademiska formen genom bland annat ämnesanpassning (Göransson & Swedner 1981, Börjeson 1984). Breddning och fördjupning av
den teoretiska utbildningen och en förstärkning av lärarorganisationen var
metoder att höja kvaliteten på utbildningen. Därför ansåg man att socialinstituten skulle benämnas ”socialhögskolor”.
När socionomutbildningskommittén startade sitt arbete sände de ut en
”rundfråga” till ett stort antal socionomer i ”kommunernas kamerala och
sociala förvaltning” (SOU 1962:43, sid. 166) för att försöka utröna det
framtida utbildningsbehovet. Tre fjärdedelar av de som svarade ansåg att
utbildningen borde förlängas och mer betona de kunskaper de hade behov
av i sitt arbete. Över en tredjedel ansåg att det vid socialinstitutet ingick
kunskaper och färdigheter som de inte haft användning för i sitt arbete, t.ex.
nationalekonomi, statistik, statskunskap, socialmedicin, socialpolitik och
sociologi. Däremot fanns det områden där man behövde mer kunskaper än
vad man fått, t.ex. psykologi, socialvårdsmetodik, social administration och
juridik. Denna kritik kan tolkas på åtminstone två sätt. Antingen har utbildningen misslyckats med att motivera varför de studerande faktiskt behöver kunskaper i nationalekonomi och statskunskap, vilket gör att de upplever dessa ämnen som irrelevanta för utbildningen. Eller också är ämnena
inte relevanta för den professionsutbildning socionomerna genomgår så
länge det finns mer relevanta ämnen som studenterna saknar och behöver.
Flera av dessa ämnen kan också betraktas som kvarlevor från den
förvaltningsutbildning som tidigare var en del av socialarbetarutbildningen
och att ämnesval och ämnesstruktur inte förändrats till att passa den suc-

43

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

43

99-09-15, 16.07

cessivt förändrade socionomutbildningen. Dessa frågeställningar ligger dock
utanför ramen för detta avhandlingsarbete.
Många ansåg att det råder bristande överensstämmelse mellan utbildningen och det praktiska socialarbetet. Bland annat anfördes att
den praktiska utbildningen vad institutet bör vara mer omfattande
och bättre anpassad till arbetslivet (a.a. sid. 167)14.

Trots den ambitiösa utredningen fick resultatet ingen märkbar effekt på
kommitténs förslag. Högskoleorienteringen hade större tyngd än praktikorienteringen. Samhällsvetenskaplig forskning borde ingå bland socialhögskolornas uppgifter, menade kommittén. De områden som var mest angelägna för socialhögskolorna att bedriva forskning inom skulle vara kommunal ekonomi, socialrätt, kommunalrätt, socialpolitik, förvaltningskunskap och tillämpad psykologi (a.a.). Man föreslog att professorstjänster
skulle inrättas. Kerstin Lindholm berättar15 att lärare i social metodik var
kritiska till förslaget, eftersom man då skulle komma att få professorer med
inriktning mot juridik, statskunskap och ekonomi. Förslaget stoppades den
gången.
Det fanns motsättningar inom Socionomutbildningskommittén beträffande ämnet ”social metodik”. Paul Lindblom menade att metodiken skulle
ingå i psykologiämnet. Marja Almqvist ansåg att det skulle vara ett eget
ämne, men ”hon kände sig ensam i den här debatten och det hände att hon
kom och grät, och det gjorde hon inte i första taget”, berättar Kerstin Lindholm (1981, sid. 57, samt 1989, sid. 5).

Akademiseringen intensifieras
1974 tillsatte Nämnden för socionomutbildning Arbetsgruppen för översyn av sociala linjens utbildning, SLU-gruppen, som lade fram sitt betänkande 1976 (SLU, 1976)16.
SLU-gruppens tankar om integrering, helhetssyn, nedbrytning av traditionella ämnen och tillskapande av utbildningslinjer o.s.v. kunde inte genomföras i praktiken på ett tillfredsställande sätt. Visserligen utvecklades
utbildningslinjer kopplade till fältets behov och kurserna fick under en tid
tematiserade och tvärvetenskapliga rubriceringar, t.ex. ”Människan i samhället”, ”Individ och grupp” och ”Samhällets formella organisation och
styrmedel” (Hellertz 1979 b, Börjeson 1984). Men i praktiken fortsatte de
klassiska akademiska ämnena att verka, även om de en tid hade en undanskymd roll. Akademiseringen, d.v.s. anpassningen till de traditionella akademiska strukturerna, ritualerna och normerna, intensifierades successivt i
och med att socialhögskolorna bildas (1964) och senare när den akademiska disciplinen ”socialt arbete” skapades (1977).
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För undvikande av missförstånd vill jag tydliggöra att ”akademisering”
och ”vetenskapliggörande” inte är synonyma begrepp för mig. En del av
akademiseringsprocessen handlade om ett berättigat och nödvändigt vetenskapliggörande av socialt arbete och av socialarbetarutbildningen. Jag menar dock att detta vetenskapliggörande sannolikt hade kunnat ske utan den
formella anpassning till de traditionella akademiska strukturerna, med dess
hierarkisering, dess extrema ämnescentrering och fragmentering av kunskapen, dess starka betoning på förberedelse för forskarutbildning och de
traditionella normer och ritualer omkring undervisningsformer och examinationer, vilka fortfarande kännetecknar det akademiska samhället.
Ett huvudsyfte med den sistnämnda reformen, d.v.s. tillskapandet av ämnet socialt arbete, var forskningsanknytning av sociala utbildningen (Börjeson 1984). Kopplingen till det praktiska arbetet på fältet har åter fått stå
tillbaka för akademiseringssträvandena.
Lisbeth Johnsson (1990 b) reflekterar över hur denna akademisering slår
mot socialt arbete. I den akademiska världen ”värderas forskning högre än
undervisning och forskningen har också alltid högsta prioritet”, konstaterar hon. För henne som prefekt17 innebär det bl.a. att hon inte kan kräva att
en lärare avstår från forskningsanslag och prioriterar undervisningen. Därför riskerar grundutbildningen, menar hon, att skötas av oerfarna och
orutinerade lärare. Hon menar också att det är den teoretiska forskningen
som värderas högst. I USA premieras inte den forskning som rör praktiskt
socialt arbete18. Vi kan se en liknande utveckling i Sverige, menar hon. Lisbeth Johnsson avslutar med att betona riskerna med att klyftan mellan teori
och praktik ökar ändå mer genom akademiseringen och betonar att det är
viktigt att vara vaksam på att inte det meriteringssystem som används inom
den akademiska världen leder till en utslagning av ”personer med stor erfarenhet och skicklighet inom praktiskt socialt arbete” (a.a. sid. 16).
Gunvor Brettschneider skriver följande i en jämförande studie mellan
socialarbetarutbildningarna i Finland och Sverige år 1989, där hon bland
annat kritiskt studerar akademiseringen av socialt arbete och Socialarbetarutbildningen och synliggör riskerna för undervisningen:
Socialutbildningen håller just nu på att finna sina former och etablera sig som en akademisk utbildning. Det finns tecken på att utbildningen genomgår en identitetskris som härleder sig ur den spänning
som egentligen alltid funnits mellan teori och praktik och mellan yrkesinriktad utbildning och allmän akademisk utbildning. Man har
uttryckt farhågor för en polarisering av de ’praktiskt’ inriktade och
de ’teoretiskt’ inriktade socialarbetarna (Brettschneider 1989, sid. 151).
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Brettschneider refererar till Lars Lingås (1982) som reflekterar över om vi
är på väg mot en tudelning i å ena sidan den ”akademiska socialarbetaren”,
vilken som sina väsentligaste uppgifter ser samverkan med universiteten
och den teoretiska underbyggnaden, och å andra sidan den ”proletariserade
socialarbetaren”, som arbetar med socialt arbetes vardagsuppgifter.19

Kamp mellan praktik och teori
Under de år som gått, från 1945 års reform (SOU 1944:29) då utbildningen
förlängdes till två och ett halvt år genom en förlängning av den inbyggda
praktiken (Göransson & Swedner 1981, sid. 185), fram till idag, har en
”kamp” mellan utvidgning av teori på bekostnad av praktik och tvärtom,
fortsatt. Vissa perioder ”vinner” praktikförespråkarna. Det har gällt förpraktik och handledd studiepraktik men också ämnet social metodik. Utbildningen får under en period två tjugoveckors handledd studiepraktik.
Andra perioder utvidgas teorikurserna på bekostnad av praktiken. När
ämnescentreringen förstärktes vid utbildningsreformen 1964 förlorade social metodik alltmer position och status inom utbildningen, en fråga som
SLU-utredningen tog upp till diskussion. SLU-gruppen föreslog en utveckling av ämnet social metodik.
Från att ha varit ett ämne i strykklass skulle den sociala metodiken
bli ett ”styrämne”, ett integrationsämne, ja, ett slags ”överordnat”
ämne i förhållande till andra ämnen (Börjeson 1984).

Bengt Börjeson tror att SLU-gruppen var omedveten om de konsekvenser
dessa diskussioner skulle få, d.v.s. att förslaget så småningom skulle komma
att innebära ”en dödsstöt åt alliansen mellan den sociala utbildningen och
förvaltningsutbildningen” (a.a. sid. 5).
Det gamla ämnet social metodik försvann och det nya akademiska ämnet ”socialt arbete” skapades 1977, vilket skulle komma att ligga som grund
för forskarutbildning. När sociala linjen och förvaltningslinjen separerade
1983 försvann de manliga studenterna i princip från socionomutbildningen.
Den senaste kampen mellan teori och praktik fördes i början av 90-talet20 när det beslutades att utbildningen skulle omfatta minst 60 poäng i
socialt arbete.21 Detta skedde inte genom en förlängning av utbildningen
utan på den handledda praktikens bekostnad. På flera håll i landet infördes
nu istället för handledd studiepraktik på 20 poäng, ”fältförlagda studier” i
någon form och av olika längd.22 Syftet var att utveckla teoriförankringen
av den praktiska undervisningen och därmed höja den akademiska kvaliteten på utbildningen.
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Med en kanske alltför enkel analys kan jag under läsningen av de historiska skildringarna konstatera, att de vanligtvis kvinnliga ”praktikernas”
kamp i de vanligtvis manliga ”teoretikernas” högborg oförtrutet fortsatt.
Med det vill jag inte säga att kvinnorna inte strävat efter teoretisk utveckling. Tvärtom. Från allra första början kan vi se att kvinnorna har kämpat
för en teoretisk och högskolemässig utveckling av utbildningen. Det verkar
snarare handla om vilken typ av teori och vilken form av kunskap, samt
hur kunskapen skulle förmedlas. Om lärandet skulle ske med hjälp av teoretisk undervisning på läroanstalt eller genom ”learning by doing” under
handledning av erfarna och teoretiskt kunniga handledare och lärare, för
att spetsa till motsättningen. Vad som däremot är ganska tydligt är, att kvinnorna med några undantag har varit de starkaste förespråkarna för praktikens och den sociala metodikens, eller ”hur-kunskapens”, betydelse inom
utbildningen.
Gunnar Heckscher skriver med anledning av diskussionerna om
forskningsanknytning inom utbildningen, och med hänvisning till casework,
den psykologiskt inriktade synen på det sociala arbetet:
De som sysslade med detta skrev inte några böcker. De skrev knappt
artiklar. Men det är inte någon som helst tvekan om att de bedrev
vetenskaplig verksamhet, att detta var en forskningsverksamhet som
var sammanknuten med precis de erfarenheter och uppgifter som
eleverna fick för sitt arbete ute på fältet, i förpraktik och studiepraktik.
Jag försökte ständigt övertala dessa mina kolleger att utnyttja den
kunskap och erfarenhet, som de hade vunnit på det här området genom att skriva och publicera, så att det skulle bli tillgängligt också
för andra. Det blev inte så. Men att detta var en vetenskaplig verksamhet fastän den i inte utmynnade i doktorsavhandlingar, det kan
överhuvud taget inte ifrågasättas. Det var rentav en banbrytande vetenskaplig verksamhet och det var någonting som inte förekom på
annat håll i vårt land, fastän det hade börjat i andra länder – där man
skrev böcker om det (Heckscher 1981, sid. 20, min kurs.).

Gunnar Heckscher talar här om de kvinnliga pionjärerna i socialt arbete.
De skrev inte böcker, ”knappt artiklar”. Marja Almquist och de övriga
kvinnliga metodiklärarna ”bedrev vetenskaplig verksamhet” inspirerade av
dem som skrev böcker i andra länder, men hann inte skriva själva. Eller
kanske de inte insåg hur viktigt det var att dokumentera sig i skrift?
Det ligger nära till hands att tolka den ”evigt” pågående kampen mellan
praktik och teori som en kamp mellan kvinnors och mäns kunskapssyn och
intressefält. Detta är dock ett omfattande forskningsfält i sig, utom ramen
för föreliggande avhandling. Jag vill med detta kapitel väcka perspektivet
och frågorna.
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V

ad forskar socionomerna om? I en
undersökning om detta ... visade det sig
att män och kvinnor skiljer sig i sitt ämnesval.
Männen ligger mer åt makro- och socialpolitikhållet och studerar sociologiska samband inom organisationer och institutioner.
Kvinnorna studerar oftare individerna och
förhållandet socialarbetare-klient. De använder också något olika metoder. Det är betydligt vanligare att kvinnorna gör djupintervjuer, och är mer intresserade av individernas
totala situation. Gränserna i ämnesvalet är ej
skarpa, men tendenserna kan skönjas.
Kerstin Lindholm (1991 b, sid. 120)23

Forskning om socionomutbildningen
Socionomutbildningen i Sverige har varit föremål för ett antal studier de
senaste årtiondena (Hellertz 1979 a,b, 1989, Pettersson 1980, Askeland
1982, Börjeson 1984, Vinterhed 1987, Hultqvist 1988, Lindholm, K. 1988
a, b, Björkdahl Ordell 1990, Johnsson 1990, Larsson & Swärd 1993, 1994,
Júlíusdóttir 1996, Elofsson 1998 m.fl.). Jag redovisar några av dessa studier lite närmare eftersom de lyfter fram och synliggör vissa problem kopplade till socialarbetarutbildningens ”möte” med den traditionella akademiska världen; problem, som på olika sätt berörs i de flesta studierna mer
eller mindre uttalat.
I slutet på 1970-talet genomfördes en utvärdering av den reformerade
socialarbetarutbildningen, då socialhögskolorna 1977 inordnades i högskoleorganisationen. Utvärderingen gjordes på uppdrag av universitets- och
högskoleämbetet (UHÄ) och genomfördes av Ulla Pettersson och Kjell Askeland. Den resulterade i det s.k. SLUT-projektet med Ulla Pettersson som
författare (Pettersson 1980) och i debattboken Problem i socialarbetarutbildningen – Ett drömspel av Kjell Askeland (1982). Bengt Börjeson
(1984) fick av Umeå universitet i uppdrag att granska utbildningen med
tonvikt på forskningsanknytningen och internationalisering. Dessutom
granskade Kerstin Lindholm (1988 b) i sin licentiatavhandling de intentioner som den nya universitetsreformen innebar. Hon fokuserade på integreringen teori-teori, teori-praktik samt på forskningsanknytningen. Jag vill
redogöra lite närmare för dessa författares tankar och slutsatser.24
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Konkurrens istället för samarbete
Ulla Pettersson intervjuade eller lämnade enkät till 50 lärare, 150 studenter
och 6 konsulenter25 för att försöka få en bild av effekterna av socialarbetarutbildningarnas inträde i universitetssystemet (Pettersson 1980).
Olika socialhögskolor hade valt olika lösningar på organisationsförändringen26. Ulla Pettersson fann att det fanns både positiva och negativa
konsekvenser av reformen. Det positiva gällde utvecklingen från ett ”system som kännetecknades av splittring och avstånd mellan såväl discipliner
som enskilda lärare till ett system som kräver samarbete och strävan mot
gemensamma mål” (a.a. sid. 34). Denna utveckling innebar dock stora krav
på lärarnas förmåga till omställning och samarbete. Traditionen inom den
akademiska världen var ju relativt stor självständighet och frihet i undervisningsformer och planering. Denna tradition innebar också en trygg förankring i den egna disciplinen. Efter reformen tvingades lärarna ”kompromissa
med egna utbildningsideal och reducera den egna autonomin till förmån
för andra discipliners krav och med hänsyn till utbildningen i stort” (a.a.
sid. 34). Många upplevde att konkurrensen förstärktes. Det gällde ”konkurrens om ’elevernas gunst’, konkurrens om ämnenas tyngd i utbildningen,
konkurrens om makt och inflytande etc” (a.a. sid. 35). Organisationens
utformning förändrades från lärarråd till institutionsstyrelser, vilket innebar en övergång från direkt till representativ demokrati. I och med detta
minskade lärarnas möjligheter att påverka och delta i beslutsprocesserna
och att få information och kunskap om det som hände. ”En handfull personer sitter nu och beslutar i frågor som tidigare hela skolan deltog i”, skriver
Ulla Pettersson (a.a. sid. 35). ”För de flesta tycks denna förändring upplevas mycket negativt”, fortsätter hon. Den nya organisation blev således
uppifrånstyrd. Trots att reformen skulle stimulera till samarbete så uttryckte
många av de intervjuade lärarna att man fått mindre kontakt med varandra. Många lärare kände sig
... utanförstående och alienerade och detta framkom på flera av skolorna. Isoleringen bidrar till att man vet väldigt lite om varandra som
människor och man upplever brist på stöd från varandra när det gäller lärarrollen (a.a. sid. 36).

Ulla Pettersson konstaterar vidare att
... vid den tidpunkt när utbildningen i högre grad än någonsin fordrar samverkan och kontakt kommer en organisationsförändring som
– åtminstone på de större skolorna – innebär att de flesta av lärarna
lämnas utanför den direkta beslutsprocessen och därmed ofta utanför gemenskapen i stort (a.a. sid. 36).
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För att råda bot mot detta försökte man på vissa håll att skapa informella
organ, berättar hon.
Pettersson betonar att lärarna trots de negativa upplevelserna mest har
positiva synpunkter på reformen. Införandet av lärarlagen upplevdes som
något mycket positivt, även om det innebar merarbete. Man fick större
insyn i varandras arbete och fick större förståelse för varandra. Utifrån ett
lärarperspektiv går det att sammanfatta Ulla Petterssons iakttagelser med
att det nya högskolesystemet för socialhögskolornas lärare innebar dels samarbete, lärarlag, insyn i varandras ämnen och arbetsuppgifter och därmed
en större förståelse för varandra. Samtidigt innebar det att organisationen
centraliserades, konkurrensen ökade samt att inflytande och makt samlades på färre personer genom det representativa systemet.

Praxisorientering försvåras
Kjell Askeland (1982) är kraftfull i sin kritik av utbildningens utveckling i
sin debattbok om socionomutbildningen. Han betonar dock i förordet att
hans syfte inte varit att fokusera på de ljusa sidorna, utan på skuggsidorna.
Han har arbetat ”utifrån en önskan om att förbättra” (a.a. sid. II). Jag vill
citera en kärnkritik i hans bok:
Det är påfallande att ingen tycks våga ifrågasätta de grundläggande
principerna och förutsättningarna för socialarbetarutbildningen. Ingen
vågar ta itu med de reella problem som hänger samman med att utveckla en klar och precis förståelse för möjligheterna att utbilda människor till att kunna behandla och lösa sociala problem på ett multidisciplinärt, tvärvetenskapligt och samhällsintegrerat sätt. Ingen kommer på den tanken att det finns element i den akademiska strukturen
som försvårar detta. Ingen vill inse att den akademiska kunskapstraditionen och kunskapsorganisationen i sig själv är ett hinder för
tvärvetenskaplig samhällsrelevans. (a.a. sid. 21, min kurs.).

Inom den akademiska kunskapsorganisationen finns en maktstruktur och
därmed sammankopplade sociala relationer som försvårar socialarbetarutbildningens integration. Som exempel tar han lärarna, som ska undervisa
i och representera sina respektive ämnen, samtidigt som de ska anknyta
ämnet till socialt arbete i praktiken, vilket de vanligtvis inte klarar eftersom
de inte har erfarenhet från det sociala problemfältet. Motsättningen leder
till att lärarna gör det man kan, d.v.s. håller sig till sina ämneskunskaper.
Praxisorienteringen, d.v.s. integreringen mellan praktik och teori, blir därför problematisk. Utbildningens teoriundervisning skall praktikförankras
och praktiken teoriförankras. Därmed utvecklas praxis. Uppdelningen av
teoriterminer och praktikterminer är inte praxis, menar Askeland.
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Endast om du ser till att elevernas faktiska kvalifikationsprocess, både
vad de lär sig och sättet de lär sig på, byggs upp med sikte på yrkesförberedelse, gör du ’yrkesanknytning’ till en realitet. Bara genom
konkreta pedagogiska åtgärder kan teori och praktik förenas till en
kvalifikation hos eleverna (a.a. sid. 32).

Socialarbetaren ska inte bara tänka över verkligheten. Hon ska också vara
med och förändra den. Teorin är alltså viktig, men det är viktigt att kunna
använda teorin i handling och i förändring. Men hon ska inte heller bara
handla, hon ska också reflektera över samhället, över andras handlingar
och över sina egna handlingar. Detta ställer särskilda krav på socialarbetarutbildningen, krav som inte tillgodosetts genom utbildningsreformen 1977
utan tvärtom. Situationen har försvårats. Askeland beskriver två undervisningsmodeller: kanylmodellen27 och praxismodellen. Den traditionella akademiska utbildningsformen arbetar enligt kanylmodellen som bygger på
följande antaganden:
Man betraktar eleverna som tomma askar. De ska fyllas med teori.
Det gör man genom att undervisa dem. Man låter dem lyssna och
läsa. När de har lyssnat tillräckligt på föreläsningar och läst tillräckligt många böcker, kan de gå ut till en arbetsplats och jobba ’praktiskt’. Om de i sitt praktiska arbete får användning för en teori, så
sitter den i minnet och kan hämtas fram därifrån. – Utbildningen
siktar till att utrusta eleverna med ett register av teorier som de ska
minnas för resten av livet och som är sådant att de kan plocka fram
de bitar de behöver när behovet uppstår (a.a. sid. 34).

Praxismodellen däremot byggs upp så att utbildningssituationen liknar den
arbetssituation som socialarbetarna ska ut i28. Studenterna presenteras för
problem hämtade ur yrkeslivet. Utifrån dessa problem söker studenterna
relevant kunskap29 .
Askeland problematiserar också undervisningskompetens. Vem är kompetent att undervisa framtida socialarbetare? Man kan välja olika vägar,
menar han, t.ex. att premiera socialarbetare med yrkeserfarenhet och vidareutbildning eller akademiker utan socialarbetarerfarenhet. Det var en illusion, menar han, att tro att man inledningsvis kunde utveckla socialarbetarutbildningen med hjälp av akademiker från andra discipliner ”under en
övergångsperiod”, som vissa av de lärare Askeland intervjuade, framhöll,
och sen tro att man ska kunna frigöra sig från denna grund senare. Han
menar att man istället borde valt alternativet att lägga huvudansvaret för
utbildningens utformning på ”dem som har primär yrkeserfarenhet” (a.a.
sid. 39). ”Genom att upprätthålla kontakten med yrket och yrkeserfar-
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enheten, lägger man balanspunkten mellan teori och praktik närmare
praktiksidan” (a.a. sid. 39). Denna tyngdpunktsförskjutning får konsekvenser både för problemval, för undervisningens utformning och för forskningen, menar han.

Den sociala utbildningens identitet
Kerstin Lindholm (1988 b) har intervjuat 36 metodik- och teorilärare samt
praktikkonsulenter. Hon konstaterar i sin avhandling att försöken att integrera teoriundervisningens olika delar misslyckats. Hon kritiserar det fragmentariska synsättet att presentera de olika teorierna som ett smörgåsbord
och hoppas att studenterna själva ska klara integreringen.30 Lindholm menar att även försöken att integrera teori och praktik misslyckades. Teorilärarna har en annan utbildningstradition och har därför inte träning i denna
integreringsform.
Kerstin Lindholm väcker i sitt slutkapitel frågan om manligt och kvinnligt i socialt arbete. Hon diskuterar frågan om att kvinnornas praktiska
kunskaper och erfarenheter inte räknas i vetenskapliga sammanhang. Hon
citerar en lärare hon intervjuat.
Kvinnornas arbete, deras vårdande och skapande omsorg hemma och
borta, har ansetts för trivialt att prata om, ännu mindre att studera
och beskriva. Vad som är vetenskap, vad som är värt att undersöka
och hur vetenskap ska bedrivas har ju bestämts efter en manlig värdeskala... (a.a. sid. 108).

Kerstin Lindholm betonar att hon inte säger att mäns perspektiv inte behövs i synen på kunskaper, men de ”finns där redan. Vad som saknas är det
kvinnliga perspektivet på kunskaper, och ofta just vardagskunskaper från
arbetet” (a.a. sid. 109)31.
Kerstin Lindholm (1988 b) reflekterar över den sociala utbildningens
identitet när hon granskar kopplingen mellan teorin och praktiken. Efter
att i slutet av avhandlingen ha anlagt ett könsperspektiv, ställer hon frågan:
Är det så att den yrkesutbildande praktiska delen av utbildningen
mera kommit att anpassa sig till den akademiska, huvudsakligen
manliga världen och dess värdeskalor, än kritiskt ifrågasatt eller tänjt
gränserna för sina egna erfarenheter? (a.a. sid. 107)

Hon menar att ämnet manligt-kvinnligt i socialarbetarutbildningen måste
studeras ”grundligt”, i synnerhet med tanke på
... hur stor andel av socialtjänstens klienter och socialarbetarna är
kvinnor. Och hur stor andel av den etablerade forskningen inom so-
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cial utbildnings basämnen som männen svarar för och som fått prägla
utbildningsinnehållet. – En gigantisk uppgift för kommande generationer kvinnor i socialt arbete (a.a. sid. 117).

Ulla Petterssons, Kjell Askelands och Kerstin Lindholms studier visar att
socionomutbildningens möte med den akademiska kulturen skapade en del
problem. Centraliseringen ökade, lärare och studerande fick allt mindre att
säga till om och anonymiteten ökade i och med utbildningsreformen. Trots
det menar Pettersson att lärarna upplevde reformen positiv i flera avseenden, framförallt när det gällde samarbete och insyn i varandras arbete.

Socialt arbete är fragmenterat och saknar identitet
Bengt Börjeson (1984) skildrar utvecklingen av socialarbetarutbildningen
från en praktiskt orienterad utbildning där trebetygsstudier var ovanliga
och där ”de akademiska anspråken många gånger fick ge vika för de praktiska kraven” (a.a. sid. 4) till dagens mera teoretiskt och akademiskt orienterade utbildning. Han reflekterar över om den faktiska utvecklingen verkligen tillmötesgick de intentioner reformen hade. SLU-gruppens intentioner
var att socialarbetarutbildningen borde vara både problemorienterad, d.v.s.
ha en nära koppling till det sociala arbetets problematik samtidigt som den
är ämnesorienterad, d.v.s. ha en förankring i de akademiska disciplinerna.
Basämnena skulle bidra med kunskaper som var nödvändiga för problemanalys och problemlösning. Linjeorganisationen var en ”totalorientering
mot arbetsmarknaden,” men blev, enligt Börjeson, ett stelt system eftersom
det ”marginaliserade studenternas möjligheter att konstruera sin kompetens” i enlighet med preferens och förutsättningar (a.a. sid. 12). Systemet
tog inte hänsyn till om arbetsmarknaden blev mättad. Linjesystemet var
arbetsmarknadsanpassat men försvårade direktkontakten med den disciplinorienterade forskningen. Den ledde dessutom till en fragmentisering av
kunskapen. Genom tillskapandet av ämnet socialt arbete kunde man utveckla en forskarutbildning i ämnet. Sammanfattningsvis konstaterar Börjeson att utvecklingen av ämnet inte löste de problem det var avsett att lösa.
Den paradoxala situationen har uppstått, att integrationsämnet socialt
arbete är det mest identitetslösa och det mest splittrade av alla: det
ämne som skulle ge utbildningen på den sociala linjen (och de blivande socialarbetarna) identitet, saknar självt identitet. Om inte den
sociala linjen inrymt praktikperioder som ändå klart förankrar utbildningen i en ’verklig verklighet’ skulle antagligen det samlade kursutbudet vara en pedagogisk katastrof (a.a. sid. 19. min kurs.).
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Det är således inte helt utan problem som socionomutbildningen blev en
del av den akademiska kulturen. De redovisade författarnas kritik handlar
om konkurrens, anonymitet, splittring och distans mellan lärare och studerande, fragmentering av innehåll, oklarheter avseende hur man ska se på
lärares meriter, centralisering av organisationen samt försvårad praxisorientering, d.v.s. försvårad koppling mellan teori och praktik. De positiva
konsekvenserna handlar i huvudsak om ämnets och utbildningens etablering när det gäller teoriutveckling och forskning.32 Vi ska se hur socionom
utbildningarna idag ser ut.
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N

är Virginia Woolf uppmanade kvinnor
att studera tänkte hon inte på att de
akademiska yrkena skulle delas upp i högavlönade – för män – och lågavlönade – för
kvinnor.
Jane Roland Martin (1994 a, sid. 7)

Socionomutbildningen idag
Hur ser då socionomutbildningen, ut idag, år 1999? 1977 etablerades, som
sagt, ämnet socialt arbete och vi fick den första professorn33. Årligen
utexamineras nästan 800 socionomer34 i Sverige till en arbetsmarknad som
periodvis är mycket god. Socialt arbete utgör numera minst 60 poäng inom
utbildningen och utbildningen är forskningsförberedande. Utbildningarna
omfattar 15–20 poäng handledd studiepraktik och någon form av fältförlagda eller fältanknutna studier; kurser som har olika form på olika läroanstalter. Teoriterminerna ser något olika ut på de olika utbildningarna,
men omfattar i huvudsak föreläsningar, seminarier och examinationer baserade på traditionella akademiska ämnen, förutom socialt arbete ingår
sociologi, psykologi, statskunskap, rättsvetenskap och samhällsekonomi.35

Könsfördelningen
Det är i huvudsak fortfarande kvinnor som utgör det sociala arbetets grundpelare, som är kuratorer, socialsekreterare, utredare och behandlare inom
olika verksamhetsfält.36 Omkring 82% av de studerande på grundutbildningen är kvinnor (se kap. 2).
Vid forskarutbildningarna i Göteborg och Stockholm har andelen kvinnliga studerande sjunkit (jämfört med grundutbildningen) till drygt 50%. I
Umeå är visserligen 74% av de inskrivna kvinnor, men många av dem är av
olika orsaker mer ”passiva”. De få männen är mer aktiva.38
I mars 1999 hade 91 doktorsavhandlingar skrivits i socialt arbete37. Av
dessa har 43 skrivits av kvinnor, 43 av män, 3 av två män och 2 av en
kvinna och en man. I Göteborg är de disputerade till ca 50% kvinnor (15
kvinnor och 16 män). I Stockholm har 15 kvinnor och 11 män disputerat.
I Umeå 8 kvinnor och 9 män.39 I Lund däremot är endast 7 av 22 disputerade kvinnor. Margareta Bäck-Wiklund (1993) redovisar att trots att kvinnorna var i knapp majoritet, så var det männen som slutförde forskarutbildningen i större utsträckning (se också Lindholm 1991 c).
När vi kommer till högre nivåer, till docent- och professorsnivå, är den
stora majoriteten män. När det gäller könsfördelningen bland undervisande
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lärare ser situationen olika ut på olika lärosäten.40 Eftersom alla socionomutbildningarna, utom vid Örebro universitet, är integrerade utbildningar
har lärarna olika typer av tjänster. På några utbildningar har lärarna tjänster som t.ex. lektor i socialt arbete med inriktning mot samhällsekonomi
och liknande. Därför är det svårt att enkelt avgöra könsfördelningen. I Örebro undervisas ämnet socialt arbete i huvudsak av kvinnor, medan ämnen
som sociologi, psykologi, vetenskaplig metod, statskunskap, rättsvetenskap
och samhällsekonomi till stor del undervisas av män41.
Inom ramen för ett EU-projekt ”Gender Aspects in Social Work”
(Hellertz 1998) om könsperspektiv och jämställdhet42 inom socionomprogrammet vid dåvarande Högskolan i Örebro konstaterade jag med hjälp
av intervjuer av lärare från samtliga involverade ämnen samt genom att
studera litteraturlistor och kursplaner, att köns- och jämställdhetsperspektivet inom samtliga ämnen är mer eller mindre bristfälligt. 64% av
litteraturen på samtliga kurser var skrivna av män, vilket var lägre än riksgenomsnittet på 89% (Cregård & Johansson 1997).43 De kvinnliga författarna fanns i huvudsak inom socialt arbete. Vissa ämnen, t.ex. rättsvetenskap, saknade helt kvinnliga författare. I flera kurser har man tagit in en
bok om könsperspektiv, vilken vanligtvis är skriven av en kvinnlig författare.

Vad händer i framtiden?
Olika krafter har således kämpat och kämpar fortfarande om socialarbetarutbildningen. Å ena sidan de praxis- och professionsorienterade,
d.v.s. de som betonar socialt arbetes unika förankring i praktiken och dess
roll som yrkesutbildning. Å andra sidan högskole- och universitetsvärldens
strävan efter teoretisering och akademisk status, i konkurrens med andra
ämnen, andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt.
Prestationer och effektivitet räknas kvantitativt. I detta spänningsfält formas socionomutbildningarna.
Inom ämnet socialt arbete pågår på olika utbildningar positioneringsdiskussioner och ”revirstrider” som får återverkan på socialarbetarutbildningen. Den gamla motsättningen mellan klientfokuserat behandlingsarbete
och strukturorienterat socialt arbete eller samhällsarbete kvarstår. Professionaliserings-, legitimerings- och auktorisationsdiskussionerna pågår för
fullt.44 Hur höjer vi socialarbetarens status? Hur lockar vi män till utbildningen?45 Kommer ett ökat antal manliga studerande att höja utbildningens
status och lönenivåerna för socionomer?46 Kommer legitimation eller auktorisation att inverka enbart positivt på utbildningens och yrkets status?47
Vilka meriteringsgrunder kommer att utvecklas? Hur kommer framtidens
lärare i socialt arbete att se ut? Kommer det att finnas utrymme för de
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praktiskt erfarna, ofta kvinnliga, socialarbetarna inom forskarutbildning
och undervisning, eller är det de unga männen, vilka kommer direkt från
socionomutbildningen, som i första hand kommer att lägga beslag på det
sociala arbetets forskningsarena? Vilka konsekvenser får isåfall denna utveckling för utvecklingen av ämnet socialt arbete och för kvinnor, både som
studenter, socialarbetare och klienter? Framtidens forskningsområden är
otaliga.

Tendenser på gång
Akademisering eller snarare ”akademism”48 och maskulinisering49 trots
kvinnodominans inom utbildning och i praktiskt socialt arbete är risker
som verkar vara ganska uppenbara.
Riskerna med akademiseringen eller ”akademismen” är den ökande
distanseringen från praktiskt socialt arbete och dess aktuella problem.50 Om
denna akademisering dessutom är en maskulinisering kan det få vidsträckta
konsekvenser för perspektivval, tema- och problemval i socialt arbete.
Teoribyggena och forskningsfrågorna riskerar att bli alltför abstrakta och
irrelevanta för dem som bäst behöver modeller att förstå och att handla,
socialarbetarna ”på fältet”.51 En akademisering på manlig grund innebär
dessutom manliga perspektiv på forskningsfrågor, perspektivval och metodval. Margareta Bäck-Wiklund (1993) konstaterar att ”’ämnestoppen’
har under de tio första åren skapat en solid manlig dominans” (a.a. sid. 32).
Den akademiska verksamheten blir en värld för sig utan större betydelse
för det praktiska sociala arbetet på fältet.
Dellgran & Höjer (1996 b) har studerat de 61 avhandlingar som lagts
fram från starten 1979 t.o.m. juni 1995. De fann att i huvudsak två olikartade utgångspunkter präglade avhandlingarna, en sociologisk och en socionomisk. Enligt deras sätt att beskriva skillnaden är
... den förstnämnda forskningens huvudsakliga uppgift att kritiskt
granska hur och varför det sociala arbetet, dess problem, organisatoriska ramar och socialpolitiska kontext ser ut som det/den gör (d.v.s.
forskning och teori om socialt arbete). Den socionomiska utgångspunkten innebär istället att man betonar behovet av att utveckla instrumentell kunskap för praktiskt verksamma socialarbetare, t.ex. i
form av synsätt, arbetsmodeller och metoder... (a.a. sid. 139)

Och de konstaterar att
... när det gäller doktorsavhandlingar i socialt arbete har dessa inte
dominerats av studier av de sociala metoderna (a.a. sid. 139)
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Det verkar således finnas en grund för Lisbeth Johnssons oro om att
akademiseringen resulterar i en allt större klyfta mellan teori och praktik,
om vi inte aktivt verkar för motsatsen.

Akademisk utbildning eller yrkesutbildning?
Aulikki Kananoja (1991) tar upp frågan, om socialarbetarutbildningen ska
vara en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning, till diskussion. Även
hon visar svårigheterna med ett inlemmande av socialarbetarutbildningen i
den traditionella akademiska världen.52 Hennes bedömning är att
socialarbetarutbildningen inte är möjlig inom ramen för det traditionella
universitetet.
Därför behöver vi just nu nya slag av institutioner – förenade till
universitet och praxis – som har möjlighet att fördomsfritt och radikalt pröva på olika kombinationer av utbildning för socialarbetet,
forskning och praktik som inte prövats tidigare (a.a. sid. 100).

Men måste frågan ställas som en antingen-eller-fråga? Finns det något alternativ? Finns det strukturer, normer och arbetsformer som kanske skulle
passa socionomutbildningen bättre än de som nu utvecklats? Går det att
utveckla socionomutbildningarna till praxisorienterade socialarbetarutbildningar inom ramen för universitetens strukturer och traditioner? Eller
är det dags att tänka i Aulikki Kananojas banor och fundera över om vi
behöver utveckla en ny slags socionomutbildningar, som å ena sidan tryggt
vilar i praxisförankring och å andra sidan undervisar om och utvecklar
vetenskaplig kunskap?53
I min undersökning av socionomutbildningens historiska utveckling med
fokus på kön, verkar det i huvudsak (med vissa undantag) vara kvinnor
som genom utbildningens historia kämpat för det sociala arbetets praktikanknytning, för utvidgningen och förlängning av praktiken, för den sociala metodiken, för kopplingen till fältet samt för yrkesanknytning av utbildningen, med vissa undantag. Men är det i huvudsak män som tenderar
att driva den teoretiserande och ”akademiserande” utvecklingen? Även om
männen är i stor majoritet på högre tjänster inom akademin och i forskningen är det inte så lätt att dra den slutsatsen. Snarare kanske vi kan dra
slutsatsen att kvinnor och män stått för något olika synsätt och fokus när
det gäller forskningsutvecklingen och akademiseringen. Vilken typ av
forskningsanknytning och vilken form av vetenskapliggörande som kvinnorna har stått för och vilka männen stått för är en empirisk fråga som
skulle behöva undersökas närmare. Min historieskrivning är alltför ytlig
och inte helt entydig i det avseendet. En djupare studie ligger utanför ramen
för detta avhandlingsarbete. Jag väljer därför inom ramen för detta kapitel
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att bara ställa frågorna och reflektera, och hoppas att kommande forskare
väljer att belysa detta område. Det handlar i grunden om forskningens innehåll och fokus i framtiden. Jämställdhets- och demokratiseringskraven i
detta avseende omfattar jämställda möjligheter för både kvinnor och män
att skapa och utveckla den kunskap som socialt arbete ska vila på.54

Från välgörenhet till akademisk disciplin
Sammanfattningsvis skulle socialarbetarutbildningens ”akademiseringsprocess” kunna delas in i fem faser.

I. Från patriarkal välgörenhet till kvinnors sociala arbete
Det välgörenhetsarbete som bedrevs fram till sekelskiftet, i industrialiseringens, urbaniseringens och proletariseringens svallvågor av exploatering och utslagning, var i huvudsak styrt av gamla feodala och patriarkala
idéer, färgade med kristna värderingar. Successivt övertogs detta arbete av
filantropiskt orienterade kvinnor från de övre samhällsklasserna. Det skedde
en successiv feminisering av filantropin (Qvarsell 1993).

II. Etableringsfasen 1903–1964
Det sociala arbetet, i huvudsak i form av filantropiskt arbete, utvecklade
successivt ett allt större behov av vetenskaplig kunskap och utbildning. I
ljuset av detta behov, samt utifrån de allmänna organiserings- och
byråkratiseringssträvanden som tiden runt sekelskiftet kom att innebära,
med dess ökande behov av ämbetsmän, kan vi betrakta skapandet av CSA
(1903) med de inslag av utbildning som startades då och senare startandet
av Socialinstituten (1921). Tiden mellan 1903 och 1964 kan betraktas som
en allmän etableringsfas för utbildning och forskning i och om socialt arbete. Vi har inledningsvis sett att kvinnorna dominerade bland ”fotfolket”,
d.v.s. genomförde utbildning, bedrev kursverksamhet och skötte det praktiska arbetet, medan männen satt i nämnder och kommittéer i beslutspositioner, gjorde vetenskapliga undersökningar och arbetade med tidskriften.
Socialarbetarutbildningar etableras runt om i landet. Innehållet formades genom ”kamp” eller i kontroverser mellan olika intresseinriktningar, å
ena sidan behovet av ämbetsmän till förvaltningen och å andra sidan behovet av utbildade socialarbetare till ”fältet”. För båda sidor fanns behov av
vetenskapliggörande. Ämbetsmännen behövde kunskaper i statskunskap
och juridik för det administrativa arbetet. Socialarbetarna behövde psykologi och social metodik för att kunna hantera mötet med utsatta människor.
Under denna tid verkar ämnesvalet inom utbildningen ha formats, ett ämnesval som fortfarande i stor utsträckning hänger med trots en massa andra
förändringar. Eftersom utbildningstiden var begränsad kunde inte ”allt” få
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rum. I detta spänningsfält beslutades således vilka akademiska ämnen som
ska ingå i utbildningen, hur undervisningen skulle utformas, fördelningen
mellan teori- och praktikundervisning samt etablerandet av forskning.

III. Högskolefasen (1964–1977)
Socialinstituten får högskolestatus 1964 och blir Socialhögskolor. Tjänstetiteln för lärarna blev lektor. Det var ofta erfarna socialarbetare, vanligtvis
kvinnor, som inledningsvis fick lektorstjänster i social metodik. Samtidigt
betonas forskningens roll allt mer. De aktiva socialarbetarnas kritik till
Socionomutbildningskommittén (SOU 1962:43) om bristande överensstämmelse mellan praktikens behov och utbildningen får inget större gehör.
Akademiseringssträvandena väger tyngre.

IV. Forskarutbildningar etableras
1977 etableras socialt arbete definitivt på den akademiska arenan genom
att den akademiska disciplinen ”socialt arbete” skapas och professorer och
forskarutbildning etableras. Professorerna är manliga och kommer i huvudsak från ämnena sociologi och psykologi55. Akademiseringen har därmed definitivt grundmurats inom socialarbetarutbildningen och tvärtom,
ämnet socialt arbete har definitivt fått fotfäste inom Akademin.

V. Socialt arbete utökas
1993 utökas ämnet ”socialt arbete” inom utbildningarna till minst 60 poäng, på vissa orter differentierade i A-, B- och C-kurser. Detta sker på bekostnad av den handledda studiepraktiken. Det slutgiltiga inordnandet av
socialt arbete i det akademiska samhällets strukturer, har därmed skett.56

Sammanfattning
Akademiseringsprocessen har tagit cirka 100 år. Jag har i kapitlet försökt
undersöka skeendet ur ett könsperspektiv. En slutsats jag tycker jag kan dra
är att både kvinnor och män aktivt verkat för ett vetenskapliggörande av
socialarbetarutbildningen, men deras strävanden verkar se något olika ut.
Männens kunskapsbehov gällde inledningsvis framförallt för yrken inom
förvaltningen och betonade den typ av kunskaper som var mest relevanta
där, statskunskap, juridik och ekonomi, medan kvinnornas behov framförallt riktade sig mot en professionalisering och ett vetenskapliggörande av
fältarbetet. Detta uttryckte sig i början som behov av kunskaper i psykologi
och social metodik samt handledd studiepraktik och senare i utvecklingen
av ämnet socialt arbete. I tillskapandet av ämnet socialt arbete möttes kvinnor och män. Dock tillstötte andra komplikationer, vilket levande skildrats
av Bengt Börjeson (1984) och redovisades tidigare i kapitlet. De tidigare
motsättningarna byggdes nu istället in i ämnet. Vilka som stått för akademi-
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seringen av vetenskapliggörandet är inte entydigt. Denna analys skulle kräva
djupare studier än den jag gjort inom ramen för detta kapitel.
Kontroversen mellan teoriförespråkare och praktikförespråkare fortsätter på olika fronter.57 Dels kan det yttra sig i åsikten att den teoretiska
undervisningen ska ske på läroanstalten och den praktiska undervisningen
ute på fältet. Praktikanknytning och tillämpningsövningar har ingenting
inom teoriundervisningen att göra, enligt det synsättet. Dessutom får särskilda lärare, s.k. praktiklärare, ansvara för den. Å andra sidan yttrar det
sig som krav på att praktiken ska kvalitetshöjas med hjälp av ytterligare
teoretisering, som t.ex. i utvecklingen av de ”fältförlagda studierna” samt
en utvecklad teoretisering av den handledda studiepraktiken. Motrörelsen,
d.v.s. kraven på en praktikförankring av teoriundervisningen, är svag. Denna
rörelse uttrycker sig i förslagen på ”isomorf” eller modellfunktionell utbildning (se kap. 4), i önskemålen om ”alternativ pedagogik” som t.ex. problembaserat lärande, casemetodik och liknande, samt i kraven på bibehållen eller kanske t.o.m. ökande omfattning av den handledda studiepraktiken.
Innan jag går över till att närmare diskutera lärande och redovisa forskning på området vill jag presentera några studier som gjorts om de
socionomstuderande. Jag vill gärna avsluta detta kapitel med att citera Kerstin Lindholms vision.
Tänk om vi kunde förena Norges pragmatism och koppling teoripraktik i de lokala samhällena med den framväxande svenska socialarbetarforskningen! Tänk om den danska pedagogiken och den medvetna etiska hållningen kunde införas i samma nordiska erfarenhetsfond tillsammans med det finska filosofiska reflekterandet! Då skulle
vi kanske också utåt, gentemot Europa och världen i övrigt, stå bättre
rustande och kunna bidra konstruktivt i utveckling av social utbildning. Detta kan bara ske om vi samtidigt börjar se vars och ens egna
unika drag och deras ursprung och se på möjligheterna och
begränsningarna i belysning av de andras erfarenheter (Lindholm 1991
b, sid. 128).
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Kapitel 2

V

arför upplevde deltagarna att kvinnornas landvinningar var otillräckliga, att utvecklingen i vissa avseenden gått plågsamt
sakta och dessutom var starkt hotad? Har det
snabba kvinnliga intåget i utbildningslandskapet blivit hotande? Såväl forskningslitteratur som populärpress har börjat avspegla
bekymmer över pojkars och mäns ogynnsamma situation i samma takt som kvinnor
närmat sig manliga närvaroantal och prestationsnivåer. Hur skall det gå för pojkarna? är
numera en vanlig rubrik i Australien, England, Kanada och Skandinavien.
Inga Elgqvist-Saltzman (1995)1

Vilka är de socionomstuderande?
Det har gjorts ett antal studier av de studerande vid socionomutbildningarna
(Vinterhed 1987, Hultqvist 1988, von Sydow 1988, Björkdahl Ordell 1990,
Larsson & Swärd 1993, 1994), Billquist, Framme & Rönnmark 1994 och
Elofsson 1998).
Kerstin Vinterhed (1987) studerade 44 socionomstuderande i Umeå. Hon
beskriver den typiske studenten som en 21-årig flicka, uppvuxen i en norrländsk stad och med arbetarbakgrund2,3 vars starkaste sida är att hon är
bra på att lyssna och hennes svagaste att hon är ”godtrogen”. Kerstin
Vinterhed drar några intressanta slutsatser i sin studie. De manliga studenterna hon studerat identifierade sig ofta med sin mor (”mammas pojke”)
och har därmed blivit mer inriktade mot känslor och relationer, medan de
kvinnliga identifierade sig i huvudsak med sin far (”pappas flicka”).4 Både
de manliga och de kvinnliga studenterna var mycket medvetna om att de
valt en yrkesutbildning med låg status, låg löneutveckling och dåliga karriärmöjligheter.5
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”Man blev nå’t!”
Det är rubriken på Elisabeth Hultqvists studie (Hultqvist 1988) där hon
intervjuat en grupp socionomstuderande som utbildats i Umeå 1968-71.
Hon har intervjuat 17 kvinnor och 17 män. Dessa studenter gick således på
utbildningen ca 15 år före dem som Kerstin Vinterhed studerande.
De flesta manliga studerande i Hultqvists studie var förvaltarsocionomer
och de flesta kvinnorna gick den s.k. sociala linjen. De flesta socialstuderande hade gymnasiebakgrund, medan förvaltarstudenterna i större
utsträckning var ”folkhögskoliter”, d.v.s. hade gått folkhögskola, eller var
25:4.or6.7 Av förvaltarna var 3 kvinnor och 14 män. Av de ”socialare” som
hon studerat, var 9 kvinnor och 8 män. De intervjuade kom från familjer
som inte hade högre utbildning, från arbetar- och jordbrukarbakgrund.
Många var den första i familjen som bedrivit högre studier.
Hultqvist tycker att det verkar som att det är just socionomutbildningens
karaktär av yrkesutbildning som gör utbildningen så attraktiv för dessa
grupper. Hon drar den slutsatsen på grund av att så många, drygt hälften,
av de studerande säger sig ha haft en mycket oklar bild av sitt kommande
yrke. Hultqvist gör en, för min studie, intressant iakttagelse. Hon refererar
utbildningsforskning som funnit att de studerande, vilka i första hand ser
till arbetsmarknaden som motiv för utbildningsval använder sig av instrumentella studerandestrategier.
Deras läsande blir instrumentellt präglat. De är ofta praktiskt yrkesinriktade – ropar på ’matnyttiga’ kunskaper, arbetsmarknadsrelevanta
och de siktar på ett arbete med hygglig lön” (Sutter 1987, ref. i
Hultqvist a.a. sid. 47).

I kontrast till den instrumentella strategin ställer Hultqvist den kunskapskritiska, där kunskaperna i sig är det centrala. Hultqvist konstaterar att
hennes studenter i första hand är instrumentella i den meningen att de i
första hand studerar för att få ett arbete. De flesta betraktar studierna som
ett arbete och ”organiserar studierna efter arbetslivets tidsrytm. Många är
kritiska till de låga kunskapskraven, men kritiken tar sig aldrig några organiserade former” (a.a. sid. 47). Hultqvist menar att den instrumentella strategin måste kunna betraktas som en motiverad strategi för studerande från
arbetar- och småbrukarbakgrund samt lägre tjänstemannaskikt. Denna bakgrund tillsammans med den främlingskänsla gentemot sin egen bakgrund
som en ”klassresa” kan innebära, kan också leda till att man har svårare att
identifiera sig som student i universitets- och högskolevärlden. Hon menar
att en studie av studerandestrategier måste tolkas mot bakgrund av den
sociala bakgrunden och vilka ”levnadsbanor” som ligger öppna.
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Kerstin Vinterhed gör vissa jämförelser mellan sin studentgrupp från 80talet och Hultqvists grupp från 70-talet. Hon konstaterar att en viss proletarisering skett, att fler av 80-talets studerande växt upp i stadsmiljö, att
något fler kommer från arbetarklassen och att den sociala rörligheten genom flyttningar och skilsmässor ökat.

Bakgrundens betydelse
Susanne Björkdahl Ordell har i sin doktorsavhandling ”Socialarbetare Bakgrund, utbildning och yrkesliv” (Björkdahl Ordell 1990) studerat sambandet mellan utbildning och ”hur livet gestaltar sig för deltagarna i vuxen
ålder” (a.a. sid. 19)8. Björkdahl Ordell fokuserar sin forskning på intervjuer med 33 socialarbetare (22 kvinnor och 11 män) och gör en ingående
beskrivning av uppväxtvillkor, motiv för yrkesval, föräldrarnas klassbakgrund och deras betydelse för socialarbetarnas utbildningsval osv. Hon
finner bl.a. att kvinnor från arbetarklasshem jämfört med studerande från
andra socialgrupper och utbildningar (förvaltningssocionomer, ekonomistuderande och psykologistuderande) har mycket större erfarenhet av egen
social problematik eller har upplevt sociala orättvisor. De
... relaterar oftare till inre faktorer, typ egna problem i uppväxten
eller erfarenheter inom familjen, än de andra grupperna. Man har
själv fått känna på hur det är att ha ekonomiska svårigheter eller att
ha en myndighetsperson som ’lägger sig i familjeangelägenheter’ (a.a.
sid. 80).

Ingen av kvinnorna från akademikerhem i Björkdahl Odells studie hade
liknande upplevelser. Hon finner också att föräldrarnas inställning till studierna är av stor betydelse för studievalet. När hon analyserar motiv för
yrkesvalet finner hon bl.a. kvinnorna från ”mellannivån” i större utsträckning är mer intresserade av studierna i sig än av yrket, medan arbetarklasskvinnorna verkar ha varit mer yrkesintresserade. (Hon finner samma
tendens hos de studerande männen även om männen såg mer på
arbetsmarknadsläget än på socionomyrket.) Hos akademikerkvinnorna är
man mera ”inställd på att läsa vidare” men de är också intresserade av ”att
arbeta med människor” (a.a. sid. 98). Författaren fann att metoden att dela
in sina data utifrån klass och kön gav många intressanta resultat. De största
skillnaderna fanns mellan arbetarklass och akademikerhem och tydligast är
skillnaderna mellan kvinnorna i studien. Alla fem flickorna från akademikerhem går vidare genom utbildningssystemet utan avbrott för förvärvsarbete
eller annat. Endast en av de fyra från arbetarhemmen går vidare utan avbrott. Den kvinnan har tydlig stöttning och uppbackning hemifrån. I andra
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arbetarfamiljer där man visat intresse för att låta döttrarna läsa vidare, har
dock ekonomiska omständigheter satt stopp.
Björkdahl Ordell beskriver också de intervjuades upplevelser av studietiden vid socialhögskolan. Författaren försöker få en bild över om socialhögskolan påverkat de studerande på något sätt och kategoriserar områdena för påverkan i tre kategorier: som person, inställningen i samhällsfrågor och människosynen. Både kvinnor och män menade att utbildningen i
mycket hög grad påverkat dem som personer. Även inställningen i samhällsfrågor hade påverkats. Människosynen däremot hade inte i lika hög
utsträckning påverkats. Flera menar att man har sin inställning hemifrån
och att ”allt omkring har förändrats men inte synen på människor” (a.a.
sid. 120). De som dock kände att utbildningen förändrat deras människosyn menade att de inte längre tog allting för givet och att man lärt sig att
”det alltid finns en bakgrund, en orsak till människors beteende” (a.a. sid.
120). Kvinnor har i större utsträckning blivit påverkade än männen, menar
författaren.

”Välfärdens tjänare”
Stig Larsson och Hans Swärd har studerat den årskurs socionomstuderande,
vilka de själva var en del av, de som började Socialhögskolan i Lund höstterminen 1965 (Larsson & Swärd, 1993, 1994). De beslöt att genomföra
ett 25-årsjubileum och skickade i samband med det ut en enkät till samtliga
i sin årskurs och fick kontakt med 73 av 81 personer, 45 kvinnor (62%) och
28 män (38%). Av de som tagit studentexamen före socionomutbildningen
var 39 (80%) kvinnor mot 10 (20%) män, medan 16 (84%) män gått folkhögskola mot 3 (16%) kvinnor. Männen var således även i denna studie i
huvudsak ”folkhögskoliter” och kvinnorna gymnasiestuderande.
Författarna gör en ingående beskrivning av årskursen, av deras studietid
och vad som hände efter utbildningen. 25 personer (35%) arbetade med
behandlingsarbete. 8 personer (11%) arbetar med förvaltningsarbete som
ledande administratörer. De flesta av dessa är män och förvaltarsocionomer.
De övriga arbetade med personalarbete, ekonomiarbete både på handläggaroch på ledande administrativ nivå, utvecklings- och konsultverksamhet m.m.
Nästan en fjärdedel av Larssons och Swärds årskursare hade egen erfarenhet i den egna familjen av allvarligare sociala, medicinska eller psykologiska problem. Författarna anger inte kön. Två, en kvinna och en man,
hade haft egna allvarligare psykosociala problem innan de började utbildningen.
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De yrkesverksamma kvinnorna i socialt arbete tjänade enligt Larsson
och Swärd i genomsnitt 5.000 kronor mindre i månaden än de manliga.
Författarna konstaterar att det är kvinnorna
... som står för den dagliga och nära kontakten med patienter och
klienter i behandlingsarbetet. De beslutande, planerande och ledande
funktionerna handhas av välavlönade män, som saknar direkt kontakt med den verklighet de planerar, utreder eller styr för (a.a. sid.
178).

De konstaterar också att denna brist på jämställdhet inte har med utbildningslinje att göra. De kvinnor och män som gått på samma utbildningslinje, och som har lika lång arbetslivserfarenhet ändå har olika villkor på
arbetsmarknaden. Vidare konstaterar de att om kvinnorna vill ha högre
löner och bättre arbetsvillkor måste de söka ekonomiska, administrativa
och ledartjänster, något som flera av kvinnorna i denna studie inte var intresserade av.

Socionomstudenter och välfärden
Tre lärare och doktorander vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet gjorde en enkätundersökning av de nybörjarstudenter som
skrevs in 1994 vid socionomutbildningen (Billquist, Framme & Rönnmark
1994). De undersökte motiv för utbildningsvalet samt vilken inställning de
studerande hade till den traditionella välfärdsstaten. De ville kunna göra
jämförelser med de studerande från 60-talet (Larsson & Swärd 1993). Av
undersökningsgruppen var 82% kvinnor. Författarna konstaterar att det
trots ”förändringar i arbetsliv och skiftningar i utbildningens popularitet,
så tycks yrkesvalet följa väl etablerade och stabila könsmönster” (Billquist
m.fl. a.a. sid. 12). Andelen vuxenstuderande hade ökat vid jämförelsen med
60-talet. Förklaringen är, menar de, den förändrade antagningen i mitten
av 70-talet med möjligheten för 25.4.or och direkt behörighet för folkhögskolestuderande infördes.
Författarna finner i vissa fall klara skillnader i attityder mellan studenter
vars föräldrar har akademisk utbildning och inte. De attityder som studerades var bland andra allas rätt till arbete, allas rätt till bostad, rätt till självbestämmande, benägenhet att själv ta emot socialbidrag och skyldighet att
följa lagar och förordningar. De frågade också om partisympatier. Jag vill
nämna ett par intressanta iakttagelser där. Männen verkade vara något mer
vänsterradikala än kvinnorna9. Hela 24% av männen hade röstat på vänsterpartiet men endast 6% av kvinnorna. Sympatierna för socialdemokraterna
är däremot ganska lika. 15% av kvinnorna visste inte vilket parti de skulle
ha röstat på mot 0% av männen. Den enda som skulle ha röstat på kvinno67
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partiet var en man. Författarna konstaterar att dagens socionomstuderande
är barn till 40-talisterna. De var mycket eniga om de olika välfärdsfrågor
forskarna presenterade. Dagens socionomstuderande värnar fortfarande om
den generella välfärden men de har fått nya områden att oroa sig för.
Miljöförstöringen var den samhällsfaktor som oroade mest. Arbetslösheten
kom först på tredje plats.

Kön har störst betydelse för resultatet
Stig Elofsson (1998) har gjort en kvantitativ studie av alla studerande som
1997 gick på socionomlinjen i Stockholm, med undantag för de klasser som
gick på den mångkulturella utbildningen. De som svarade på enkäten var
378 av 554, dvs 68%. Han har undersökt de studerandes bakgrund, motiv
för att söka till utbildningen, upplevelse av studiemiljön, vad man tycker är
viktigt och vad man prioriterar i utbildningen, hur mycket tid man lägger
ner på sin utbildning, hur man ser på sitt framtida yrke, deras politiska
engagemang samt hälsa och välbefinnande. Det mest intressanta i hans studie är att han har ett könsperspektiv i det avseendet att han redovisar svaren separat för kvinnor och män. Han konstaterar i sin sammanfattning att
”kön verkar framträda som den variabel10 som har störst betydelse främst
beroende på att vi för nästan alla dimensioner finner åtminstone några signifikanta könsskillnader” (a.a. sid. 93). 82% av de studerande är kvinnor.
Genomsnittsåldern för män är 30.6 år och för kvinnor 27,6 år.11 När det
gäller motiv för att välja utbildningen skiljer sig män och kvinnor i någon
mån. Kvinnorna betonar att det är för att man vill arbeta med människor
och att man är intresserad av sociala frågor. Män säger att det ger bra chanser till jobb och att andra tycker att man passar som socionom.
Elofsson har ”som utgångspunkt för beskrivningen av könsskillnaderna
valt att beskriva männen” eftersom kvinnor dominerar på utbildningen och
”på så sätt kan ses som det ’normala’” (a.a. sid. 94). Han konstaterar då
att ”män tycks i något mindre utsträckning än kvinnor värdera nyttan av
studierna för framtida yrke” (a.a. sid. 94). De upplever inte heller att studierna känns meningsfulla eller relevanta. Männen är genomgående mindre
positiva än kvinnorna i sina svar. Män ger mindre betydelse åt praktik, åt
god teoretisk utbildning, elevinflytande och internationell anknytning än
kvinnorna. De tycker också att utrednings- och forskningsmetod är mindre
viktigt än vad kvinnorna tycker. Män ägnar också mindre tid till sina studier än kvinnorna. Detta gäller i synnerhet schemabunden undervisning och
grupparbeten. Däremot finns det ingen skillnad just när det gäller individuella studier. När det gäller synen på det framtida yrket tycker inte männen
att det är lika viktigt att arbeta med att ge stöd och råd. De tycker inte
heller att det är lika viktigt som kvinnorna att ha intresse för människor, att
68

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

68

99-09-15, 16.07

ha empatisk förmåga och att ha utbildning. Något förvånande, utifrån de
erfarenheter jag har från egen undervisning, är att de manliga studenterna
verkar nedtona betydelsen av samhällsarbete och att arbeta med grupper.
Elofsson har använt sig av enkät med fasta svarsalternativ, ett trubbigt instrument för att nå attityder och värderingar, men jag menar att hans resultat är enormt intressanta.

Sammanfattning
De socionomstuderande i de olika studierna är till cirka 82% kvinnor. De
kvinnliga studerande har i huvudsak gymnasieutbildning som grund, medan
många av männen istället har folkhögskoleutbildning bakom sig. Männen
inom socionomutbildningen är något äldre än kvinnorna. Genom åren har
vissa förändringar skett i studentgrupperna, mest p.g.a. den förändrade rekryteringen på 70-talet. Äldre studenter med yrkeslivserfarenhet fick möjlighet att studera, vilket också verkar ha lett till en viss proletarisering av
studentgrupperna.
De olika studierna är inte jämförbara eftersom de olika studentgrupper
som studerats kommer från olika delar av landet och därmed har olika
sociokulturell bakgrund samt studerats under olika tidsepoker. De studerande vid socionomutbildningarna är i huvudsak yrkesorienterade12 i sitt
studieval även om de flickor som kom från akademikerhem kan tänka sig
att studera vidare. Ingen av studierna reflekterar över kunskapssyn och lärandestrategier, med undantag för Hultqvist som tycker sig se att yrkesorienterade studenter är mer instrumentella i sina strategier. De vill ha matnyttiga, arbetsmarknadsrelevanta kunskaper. De organiserar ofta sina studier efter arbetslivets tidsrytm. Hultqvist menar att denna instrumentella
strategi måste betraktas som en motiverad studiestrategi för studerande från
arbetar- och lägre tjänstemannaskikten. Akademikerkvinnorna är ofta mer
inriktade mot att fortsätta sina studier och skulle kunna beskrivas som mer
kunskaps- eller akademiskt orienterade. De kvinnliga studenterna var i
större utsträckning än de manliga intresserade av att arbeta med människor
med social problematik medan männen i större utsträckning verkade vara
mera pragmatiskt arbetsmarknadsorienterade.
Både Björkdahl Odell och Larsson och Swärd fann att en stor andel av de
studerande hade egen erfarenhet från social problematik och sociala orättvisor. I Björkdahl Odells studie var det framförallt kvinnorna från arbetarklasshem som hade dessa erfarenheter. Ingen av kvinnorna från akademikerhem hade liknande upplevelser. I Larsson och Swärds studie hade nästan
25% egen erfarenhet av allvarligare sociala, medicinska eller psykologiska
problem i den egna familjen. De går inte in på vilken typ av problem. Fors-
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karna reflekterar inte heller över de konsekvenser detta skulle kunna få för
utbildning och lärande.
Billquist, Framme och Rönnmark fann att dagens studenter fortsätter
värna om den traditionella välfärdstaten och om vissa allmänna rättigheter
och skyldigheter kopplade till denna. De är dock inte lika radikala som 60talets studenter. Den grupp som är osäker när det gäller partisympatier är
mycket stor och det är framförallt de kvinnliga studenterna som känner sig
osäkra i dessa frågor.
Dessa studier visar tydligt att könsperspektiv (och klassperspektiv) synliggör många intressanta faktorer vid en granskning av socionomutbildningen. Ingen av de presenterade studierna har en feministisk ansats,
d.v.s. de reflekterar inte över makt- och jämställdhetsaspekter i förhållande
till de resultat de belyser.
I kap. 6 beskriver, analyserar och diskuterar jag de kvinnliga studenter
jag intervjuat.
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Del II

Om kvinnors lärande
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Kapitel 3

E

n stor lögn som hela det svenska utbildningssystemet underhåller är nämligen ”det är bara på dig själv det beror om
det går bra för dig i arbetslivet”. Genusperspektivet erövrar kvinnorna genom bitter erfarenhet, när de märker att könet spelar så
stor roll. När jag träffar de kvinnliga studenterna 10 år efter examen säger de: ”Varför
talade ni aldrig om hur det var? Jag trodde
det var mig det var fel på, tills jag såg
mönstret. Det kostade 10 år av bristande
självförtroende”.
Agneta Stark (1995:110, sid. 288)

Kvinnor i akademin
I kapitel 1 har jag skildrat socialarbetarutbildningens historia ur ett könsperspektiv. Där beskriver jag hur utbildningen successivt trängt in i den
akademiska världen och anammat och anpassat sig till dess traditionella
värderingar, strukturer, normer och arbetsformer. De socionomstuderande
är, vare sig de är kvinnor eller män, ”intrengere”1 i en traditionellt akademisk kultur, vilken sedan århundraden2 utformats av män för mäns bildning och utbildning. Jane Roland Martin (1982) har i en uppmärksammad
artikel beskrivit hur utbildningssystemet bygger på de produktiva processerna i samhället, inte de reproduktiva. Det har lett till att de akademiska
debatterna har fokuserat på vissa typer av problem, definitioner, begrepp,
angreppssätt och lösningar. Tyngdpunkten ligger på ett dualistiskt synsätt
som skapar motsättningar mellan förnuft och känsla och mellan tvivel och
acceptans eller tro. Idén om individen som en samhällsvarelse har nonchalerats. Idealet är den gamla cartesianska3 bilden av det rationella självet,
avskilt från relationer och samhälle. Det akademiska tänkandet grundar sig
på ett ensidigt manligt ideal, konstaterar hon4.
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Innan jag redovisar forskningsfronten omkring kvinnors lärande vill jag
i detta kapitel kort beskriva kvinnornas inträde i akademin och det motstånd de mötte samt de svårigheter som kvarstår.
Det första universitetet i Europa grundades i Bologna i Italien år 1088.
På 1200-talet grundandes Parisuniversitetet. Uppsala universitet startade
1477 och i Lund 1668. Universiteten var stängda för flickor och kvinnor
fram till 1870. Det tog således ca 800 år för kvinnorna att få tillträde till de
officiella akademiska arenorna.5 Flera forskare beskriver kvinnornas väg in
i universitetet (bl.a. Pettersson 1988, Strömholm 1992, Ohlander 1994,
Ohlander & Strömberg 1996). Jag hänvisar till dem för en mer djupgående
beskrivning.
Den första kvinnliga studentskan i Sverige skrevs in vid Uppsala universitet år 1872 (Ohlander & Strömberg 1996). Hon blev också den första
kvinna som sen anställdes vid ett statligt läroverk för pojkar. Kvinnorna
fick formellt examineras 1873 (Petterson 1988). De argument som fördes
fram i debatten mot att kvinnor skulle få studera framstår idag, knappt 100
år senare, som löjeväckande och tragikomiska, men skrattet fastnar lätt i
halsen eftersom rester av argumenten fortfarande kan höras i debatten.

Kvinnans natur
Den ideolog som starkast påverkade argumenten under 1800-talets debatt
mot kvinnor i högre utbildning var Rousseau och hans uppfattning om könens natur och deras olika uppgifter i samhället (se bl.a. Eduards m.fl. 1992).
Rousseau betraktas fortfarande som en modern nytänkare när det gäller
uppfostran och hans bok ”Emile” refereras ofta i den pedagogiska debatten.
Men nytänkandet gällde Emile, pojken. När det gällde flickan och kvinnan,
Sophie, var förhållandena annorlunda. Hon skulle uppfostras till att ”behaga mannen”. De olikheter som kvinnans och mannens skilda roller vid
fortplantningen innebar, ”måste inverka även på moralen” (Emile II, sid.
148, ref. i Eduards m.fl. 1992, sid. 91).
Av denna skiljaktighet uppstår den första bestämbara åtskillnaden i
moraliskt avseende mellan de båda könen. Det ena av dem måste
vara aktivt och starkt, det andra passivt och svagt. ... Av denna grundtanke framgår, att kvinnan särskilt är skapad för att behaga mannen
(Emile II, sid. 148, ref. i a.a. sid. 91).

Rousseau var i sin tur starkt inspirerad av Aristoteles’ kvinnosyn. Ett ofta
citerat utdrag ur Aristoteles’ verk är följande:
Om det manliga inte vinner herraväldet, kommer en ofullkomlig avkomma att uppstå, ofullkomlig därför att den är kvinnlig, olik sin far
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e d. Om semen inte kan trycka sin manliga karaktär på embryot,
formas detta defekt till en hona. Redan den som inte liknar sina föräldrar är i viss mån ett monstrum. Men den första avvikelsen är i
själva verket, att avkomman blir kvinnlig i stället för manlig. ... Man
måste betrakta den kvinnliga naturen som om den vore ett slags deformitet. (Eduards m.fl. 1992, sid. 36, som refererar Asta Ekenvalls ,
översättning 1992, sid. 142).

Aristoteles’ och Rousseaus tankar har påverkat diskussionerna omkring
fostran och utbildning och flickors och kvinnors lärande en bra bit in på
1900-talet och vissa efterdyningar kan fortfarande märkas (Eduards m.fl.
1992).6 Kvinnan ”saknade håg och fallenhet för vetenskapliga studier” konstaterar 1866 års kommitté om flickskolan (Kyle 1993)7. Kvinnan står för
det näraliggande, de små detaljerna, det konkreta och känslobetonade,
menade kommittén. Mannen kunde planera för framtiden, tänka abstrakt
och handla konsekvent. Och, menade man, ”mänsklighetens könshalvor
kompletterade varandra och bildade en harmonisk helhet” (ref. av Kyle
1993, sid. 13).
I en senare utredning, år 1885, började ståndpunkterna om kvinnans
natur vackla. I den satt två kvinnor. I denna utredning hade det rousseauska
psykologiserandet ersatts av medicinska forskningsresultat och de stora
ideologierna var nu Darwin och Spencer med efterföljare (a.a.).
Hjärnan kan inte utvecklas samtidigt som äggstockarna (a.a. sid. 14).8

Den svåra vägen in...
Under åren 1875–1885 var det endast fem kvinnliga studenter inskrivna
vid de svenska universiteten (Pettersson 1988, se även Elgqvist-Saltzman
1995). Det var nästan omöjligt för flickor att ta sig till universitetsutbildning. Den väg pojkar hade var via statliga avgiftsfria läroverk, vilka var
stängda för flickor fram till 1927.9 De flickor som ville studera fick antingen läsa hemma eller gå i avgiftsbelagda privata flickskolor och försöka
ta studenten som privatister. Läroverken skulle förbereda sina elever för
universitetsstudier. Därför blev vetenskaplighet i undervisningen en ledstjärna (Kyle 1993). I flickskolorna var målen däremot mera oklara. Dels
skulle flickorna förberedas för arbete i hemmet, men det blev också nödvändigt att ta hänsyn till hennes behov att försörja sig10.
Den examen som universiteten skulle leda till var universitetslärare, forskare, chefstjänstemän och högre statliga tjänstemän. Dessa tjänster var
stängda för kvinnor fram till 1923. Argumenten för att utestänga kvinnor
var t.ex. kvinnors lägre fysiska styrka, betänkligheter angående kvinnors
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disciplinära förmågor11 och att kvinnor måste visa duglighet på underordnade poster innan de kunde utnämnas till förmän för större eller mindre
kategorier av män och kvinnor (Pettersson 1988).
Gulli Petrini (1911, ref. i Pettersson a.a.) reflekterar över varför motståndet mot att släppa in kvinnor på högre tjänster var så stort. Hon tror att om
männen hade varit så säkra på att kvinnorna skulle misslyckas, som de så
starkt förde fram i debatterna, så skulle de nog låtit kvinnorna försöka.
Det är blott alltför påtagligt att det är fruktan att hon ska lyckas,
som nu åter narra en del godt folk till desperata utgjutelser öfver
kvinnan, hemmet och samhällsintresset (a.a. sid. 42).

1923 öppnades alla tjänster utom inom polisen och det militära samt prästtjänster för kvinnorna (a.a.).
Kvinnornas historia i akademin är således inte särskilt lång, ca 120 år i
teorin, kortare i praktiken. Universiteten som institutioner har funnits i drygt
500 år i Sverige. Idag är kvinnorna nästan 60% av de studerande inom
universitet och högskolor (Högskoleverket 1997:44, sid. 37)12. Trots det
har strukturer, arbetsformer, värderingar eller normer inte nämnvärt påverkats. Fortfarande är majoriteten av lärare och undervisningsplanerare
män. Ju högre upp i universitetshierarkin, desto större andel män (Högskoleverket 1997:44).13 Av landets professorer är 91% män (a.a.). Dessa
siffror gäller som vi såg i kap. 1, i stort sett även i ämnet socialt arbete14.

Broderskapets logik och grabbväldets strukturer
Det finns numera en hel del studier som belyser kvinnors situation i den
svenska akademin.15 Fokus för dessa studier är kvinnors forskningssituation
(Övergaard 1986, Gunnarsson 1990, Bron-Wojciechowska 1992) jämställdhetsfrågor (se t.ex. JämO 1992), seminariekulturer (Elbow 1973, Almlöv 1995), sexuella trakasserier (t.ex. Frisell & Ulmanen 1992), forskningshandledning (Lindén & Fitger 1990, Elvin-Nowak & Dahlberg 1992),
uppfattningar om studierna och utbildningen (Börjeson & Meyer 1997,
Lundmark, Edvardsson & Strömberg 1998), mentorskap (Bondestam 1996,
Berggren 1997), värdering av kvinnors och mäns meriter vid anställning
(Fürst 1988, Riis & Lindberg 1995), diskriminering vid tilldelning av
forskningsmedel (t.ex. Wennerås & Wold 1995, 1996), utbildningsinnehåll
(se bl.a. Martin 1982, Nowotny 1983, Code 1991, Åquist 1995) samt om
pedagogiken (se bl.a. Laginder 1993, Härnsten, Jonsson, Lindh-Munther
& Strömberg Sölveborn 1994 m. fl.16).
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Karin Widerberg (1995) har använt en minnesmetod17 för att med sina
egna erfarenheter som exempel synliggöra könets roll i akademin. Hon berättar om sin egen utsatthet och sårbarhet. Hennes bok var självutlämnande
och provocerande för många och väckte en enormt laddad debatt, vilken
Hedvig Ekerwald (1996) analyserar. Att ha en ung kvinnokropp i den akademiska världen har sina särskilda svårigheter.18
I den mycket omdebatterade offentliga utredningen från Utbildningsdepartementet Viljan att veta och viljan att förstå (SOU 1995:110) har Ebba
Witt-Brattström och hennes medförfattare synliggjort och diskuterat en hel
del av de svårigheter som kvinnor möter inom akademin. Flera av dessa
medförfattare och deras referenser använder begreppet diskriminering när
de analyserar kvinnornas situation i den akademiska världen.
Gemensamt för alla dessa studier är att de på olika sätt visar just könsdiskriminering, kvinnornas utsatthet och sårbarhet inom högre utbildning
och forskning. De drygt 100 år som gått sedan kvinnorna fick sitt inträde i
de högre lärosätena verkar av den kritik som framförs av kvinnoforskare,
inte nämnvärt ha ändrat de traditionella manliga strukturerna, normerna,
ritualerna, begreppen, värderingarna, perspektiven och härskarteknikerna19,
trots att de kvinnliga studenterna idag som sagt är i majoritet i högre utbildning (Högskoleverket 1997:44).
Jag vill presentera ett par av de nämnda studierna lite närmare för att
introducera några användbara begrepp. Dels är det Kerstin Norlanders kritiska granskning av de strukturer som universitetet är uppbyggt på (Norlander 1994), dels Gerd Lindgrens studier omkring den manliga
homosocialiteten på arbetsplatser (Lindgren 1996) samt dels Barbro Dahlbom-Halls belysande och användbara könsbegrepp: ”flickor” och ”kvinnor” respektive ”grabbar” och ”män” (Dahlbom-Hall 1992, 1996). Avslutningsvis presenterar jag en studie som gjorts om ”Utbildningskultur och
kön – en rapport från studenternas vardag” (Börjeson & Meyer 1997).

Manliga strukturer formar akademin
Kerstin Norlander har i en artikel (Norlander 1994)20 reflekterat över vad
de akademiska strukturerna gör med kvinnor i akademin, med anledning
av en artikel av Ebba Witt-Brattström (1994) där hon föreslår olika metoder för att öka andelen kvinnor på högre poster inom universiteten, t.ex.
kvotering av kvinnliga professorer. Kerstin Norlander menar att Witt-Brattströms artikel andas omedvetenhet om den anpassningsprocess som kvinnliga forskare blir utsatta för inom ramen för systemet, en anpassningsprocess som ”riskerar kvinnoforskningens emancipatoriska potential” (Norlander a.a. sid. 4). Norlander beskriver universitetets sociala organisation
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som ett patriarkalt21 härskarsystem och anger följande fem karaktäristika
som argument för detta:
1) Universitetet är hierarkiskt uppbyggt. För att åstadkomma hierarkin
måste skillnader mellan individer skapas. Ett sätt att skapa dessa är en
”otidsenlig” karriärgång, doktorand – forskarassistent – lektor (docentkompetens) – professor. Värdeskillnader underbyggs genom statusskillnader,
vilket bl. a. leder till föreställningar om att olika individer besitter olika
”mängd” kunskap, vilket, menar Norlander, inte behöver betyda att de i
verkligheten gör det. På detta sätt skapas skillnader mellan disputerade och
odisputerade. Mellan de disputerade skapas skillnader mellan äldre och
yngre, och mellan de med och utan docentkompetens o.s.v.
2) Det andra kännetecknet, menar Norlander, är tävlan och konkurrens.
För att det hierarkiska systemet ska kunna upprätthållas måste individerna
inom systemet tävla om t.ex. tjänster och status. Detta börjar redan på
doktorandnivå och fortsätter uppåt hela hierarkin. Konkurrensen ”leder
till självcentrering och till att man avskiljer sig och distanserar sig från andra i systemet, vilket motverkar samarbete och generositet” (a.a. sid. 5).
3) Ett tredje drag är kontrollen uppifrån och ner. Norlander poängterar
att makten under senare tid ytterligare koncentrerats till professorer, dekaner och rektorer. De har kontroll över resurser, över bedömningar och normer. De kan trycka ner eller lyfta fram, utestänga eller dra in individer i
organisationen, menar Norlander. Konsekvensen blir att de som kontrolleras
måste anpassa sig, mer eller mindre medvetet och de egna, objektiva behoven förträngs.
4) Det fjärde kännetecknet är våld. Fysiskt våld förekommer inte särskilt
ofta, även om det kan göra det under rusets påverkan, menar Norlander.
Det psykiska våldet däremot är utbrett. Våldets mest typiska uttrycksform
är kränkningen. Norlander tar textbehandlingen på seminarierna som exempel. Hon nämner också relationen mellan handledare och handledd, strategin ”icke-seende”. Den handledda får inte tid till handledning, handledare
läser inte texterna eller slarvläser och liknande. Sakkunnigutlåtanden är en
särskild form av kränkningar inom systemet. Kvinnor utsätts för kränkningar i form av sexuella trakasserier22 eller krav på mamning, dvs att kvinnor ska ge emotionellt stöd till män23.
5) Ett femte karaktäristikum är organisationens auktoritära drag. Ju högre upp i hierarkin desto mera maktresurser besitter man, menar Norlander. Det mest manifesta uttrycket för detta är att en professor aldrig kan
avsättas ”oavsett vad denne gör eller inte gör” (a.a. sid. 6).
Norlanders budskap är att när kvinnor går in i detta system, på systemets villkor, så måste de positionera24 sig på samma villkor som männen
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och riskerar därmed att uppslukas av systemet. De tvingas acceptera de
manliga normerna och strukturerna.25 Hon menar att det därmed inte finns
något självklart samband mellan kvinnliga forskare och kvinnoforskning.
Norlander föreslår strategier för förändring. Hon menar att vi kan ställa
upp
... ett icke-förtryckande system som utopiskt mål att sträva mot; ett
system präglat av jämlikhet istället för hierarkier, samarbete och generositet istället för konkurrens och tävlan, omsorg istället för kontroll, medkänsla istället för kränkningar, demokrati istället för auktoritär maktfullkomlighet, samt pluralism – rätten att vara och tänka
olika (a.a. sid. 9).

Universiteten har idag stora problem. Norlander menar att den auktoritära, patriarkala strukturen och stelbentheten inte lockar dagens unga, kreativa människor. De lockas till ”roligare arbetsplatser” där de får större
möjligheter att förverkliga sig. Istället lockar universiteten ”personlighetstyper som motsvarar ett föråldrat ideal” (a.a. sid. 9).26 Till dem hör inte
kvinnorna, konstaterar Norlander.
Gerd Lindgren (1996) har studerat relationsmönster på den svenska arbetsmarknaden med fokus på relationerna mellan fackföreningsrörelsens
representanter och arbetsgivarens representanter. Hon fann ”handlingsmönster och uttalanden som liknade ett manligt gemensamt projekt angående underordningen av kvinnor” (a.a. sid. 4). Konflikten mellan män som
arbetstagare och arbetsgivare ställdes åt sidan när deras gemensamma intresse att hålla kvinnorna kvar på underordnade positioner aktualiserades,
t.ex. i lönehänseende. Männens vi-anda uteslöt kvinnorna. Hon använder
begreppet manlig homosocialitet för att beskriva den ”oheliga alliansen”
mellan män. Homosocialiteten är ”ett normsystem som garanterar att män
framträder någorlunda enhetligt inför kvinnor”, samtidigt som hon betonar att enskilda män naturligtvis kan ha mer varierande relationer till kvinnor (a.a. sid. 5). Dessa individuella relationer får dock inget inflytande över
deras uppträdande i gruppsammanhang. Øjstein Gullvåg Holter (1994, ref.
i a.a.) har studerat mäns sätt att bearbeta personliga relationer. Han menar
att män väljer distans i de fall närhet skulle innebära en kränkning av rang
och integritet. Det är inget som påtvingas dem. Holter använder en psykodynamisk förklaringsmodell. Han menar att män visar varandra respekt
genom att inte visa varandra känslor. Det innebär att den andre är någon
som kan behärska sina känslor och som inte är i behov av hjälp. Det innebär ”frihet och andrum” att distansera sig mot människor och istället rikta
sin uppmärksamhet mot saker (Holter, ref. i Lindgren, a.a. sid. 9). Den
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manligt homosociala gruppen på arbetsplatsen utgör, menar Holter, ett ytterst viktigt och för männen lustfyllt maktcentrum.
Den homosocialitet som grundar sig på manligt förhållningssätt
genomsyras således av distans och makt. Hanne Haavind beskriver tre rättigheter som tillkommer männen i den genusordning som råder (Haavind
1982 ref. i a.a.). Det gäller privilegiet att få ägna sig åt arbetet som det
primära utan ansvar för omsorg och relationer, rätten att bli åtlydd av personer som är svagare än en själv samt rätten att skilja privat och offentligt
från varandra. Om vi överför dessa tankar till den utifrån manliga normer,
värderingar och strukturer formade akademiska världen får vi ytterligare
grund för Kerstin Norlanders analys av strukturerna och de svårigheter
dessa innebär för kvinnor. Gerd Lindgren beskriver kooptationen, d.v.s. de
mer eller mindre uttalade ”regler för upptagande i en gemenskap” (a.a. sid.
11). För att kvinnor skall upptas i den manliga homosocialiteten måste hon
uppfylla vissa kriterier, vilka ofta är informella och av tradition framvuxna
regler. Hon fann i sina studier av kvinnor på arbetsplatser, olika former av
heterosexuellt handlande, d.v.s. att kvinnor i första hand relaterar till män.
De homosociala strukturer hon fann bland kvinnor tolkade hon som ett
sätt att ”ritualisera underordning” (a.a. sid. 13). Kvinnors förhållningssätt
inom den akademiska, manligt homosociala världen, behöver studeras, för
att vi ska kunna synliggöra och åtgärda de brister i jämställdhet som fortfarande är mycket stora. Begreppen manliga strukturer, homosocialitet och
kriterier för kooptation är användbara begrepp i dessa analyser.
Ytterligare en författare har utvecklat begrepp som jag funnit användbara i synliggörandet av relationerna mellan kvinnor och män, begrepp som
kan hjälpa till med förståelsen av relationer som formar kunskapssyn och
lärande. Barbro Dahlbom-Hall har under många år arbetat som organisationskonsult och bland annat fått arbeta med problem som uppstår när
kvinnor och män möts i arbetslivet.27 Hon har skrivit ett par böcker i ämnet (Dahlbom-Hall 1992, 1996). Hennes iakttagelser är inte ett resultat av
traditionell forskning med hjälp av vetenskapligt accepterad metodik. Istället är det slutsatser hon dragit från ett mångårigt arbete som organisationskonsult och dokumenterat. Hon skiljer i sin analys av relationer mellan
grabbar och män och mellan flickor och kvinnor. Varje man har, menar
hon, en ”grabb i sig” liksom varje kvinna har en ”flicka i sig”. Hon tycker
sig ha märkt att grabbkulturen eller grabbigheten har vuxit märkbart under
de sista 15 åren. Detta handlar om att ”vara stor och stark och synlig, att
kämpa och klättra, att känslomässigt klara sig själv” (Dahlbom-Hall 1992,
sid. 29). Arbetslivet har förgrabbigats, menar hon. Spänningarna mellan
grabbarna har ökat. Hon märker också att grabbarna inte mår bra av att
vara bland grabbar, men ingen klarar av att ensam bryta det enormt starka
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normsystemet. Hon menar också att männen står ut med systemet eftersom
det finns kvinnor på arbetsplatsen som hjälper dem med detta, det fenomen
som Kerstin Norlander (1994) kallar mamning. Detta mönster på arbetsplatserna hindrar grabbarna att utvecklas till män, d.v.s. till mogna, empatiska, ansvarsfulla, omsorgsfulla, medvetna, medmänskliga personer. När
kvinnorna träffar männen enskilt spelar de inte grabbspelet. Dahlbom-Hall
betonar att det kritiserade manssamhället byggs i huvudsak upp av grabbar, inte av män. Eftersom kvinnorna finns till hands som stötdämpare,
som lyssnare, uppmuntrare, stödjare i systemet konserveras systemet. Kvinnorna blir ’containrar’ för grabbarnas bekymmer med att vara grabbar.
Kvinnorna blir därmed ett slags gisslan i processen. I och med att kvinnan
får förtroenden av alla grabbarna, så blir kvinnorna själva konflikten. Istället för att se konflikten mellan grabbarna skjuter grabbarna över konflikten
på kvinnan. Hon blir indragen i ett maktspel som hon inte kan dra sig ur.
Grabbarnas taktik är att betrakta kvinnorna som flickor. Detta innebär att
inte ta kvinnorna på allvar, att förlöjliga, att skratta åt dem, att osynliggöra28. Grabben och flickan är i symbios. Flickan accepterar och till och
med försvarar överunderordningen. Grabbarna kan fortsätta att fungera
som grabbar eftersom flickorna skyddar och räddar dem. Dahlbom-Hall
menar att ansvaret för en förändring vilar på kvinnorna i systemet.29 De
kvinnor som vägrar gå in i flickrollen, de kvinnor som vågar sätta sig upp
mot grabbarna och som vågar bryta mönstren, de är förutsättningen för en
förändring, menar hon. Grabb-flick-symbiosen hindrar kvinnorna från att
göra karriär i de manliga strukturernas värld. Samtidigt hindrar flickornas
egen rädsla dem från att ta ansvar30, från att stå för makten utåt, och därmed dem själva från att växa och mogna, menar Dahlbom-Hall. Flickorna
behöver få stöd i att mogna till kvinnor och grabbarna till män. Till detta
behövs andra strukturer än de rådande, menar hon.
Agnes Börjeson och Petra Meyer (1997) har studerat kvinnliga och manliga studerandes strategier och förhållningssätt i en akademisk kultur. De
menar att om universiteten är oroade över att kvinnor väljer bort en fortsatt akademisk karriär så måste man ”skärskåda de villkor under vilka
kvinnliga studenter existerar” (a.a. sid 80).
Vi kan således konstatera att insocialiseringen i den akademiska kulturen är betydligt mer problematisk för kvinnor än för män. Det akademiska rummet är skapat av män för män, och kvinnor som träder
in i detta rum som representanter för det kroppsliga, det ointellektuella
och det som finns utanför den akademiska sfären. Inbakat i detta
finns även föreställningen om kvinnan som mindre värd än mannen.
Detta är väldigt tydligt på universitetet (a.a. sid. 80).
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De har iakttagit att en grundtanke fortfarande är att kvinnorna är defekta och för att passa in, måste de ”höja sig” till männens nivå. När det
istället handlar om att män och kvinnor har två olika förhållningssätt som
båda är lika bra och som båda behöver respekteras. Forskarnas kvinnliga
informanter menade att det inte existerade några könsperspektiv i undervisningen medan de manliga ansåg att könsteoretiska perspektiv inte
var något som berörde dem.31
På studier av detta slag kan man reagera som t.ex. professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Bo Rothstein, i ett öppet brev om feminism, med anledning av Karin Widerbergs ovan nämnda bok ”Kunskapens
kön” (Widerberg 1995):
Om dina erfarenheter är allmängiltiga, och det måste vara hela poängen med att som du gör koppla dem till ett vetenskapsteoretiskt
resonemang, hur skall jag då hantera frågan om att rekrytera kvinnliga studenter till forskarutbildningen? Har du rätt, det vill säga om
dina erfarenheter bör göras till generella argument om vetenskapens
generella könsbestämning, gör jag ju dessa unga begåvade kvinnor
en otjänst som drar in dem i en sådan eländig verksamhet. ... Jag är
absolut inte ironisk: för mig har din analys rest ett svårt moraliskt
dilemma. ... Godtar man din analys, kan jag inte se hur man över huvud taget skall kunna ha någon meningsfull kommunikation i
vetenskapliga frågor mellan män och kvinnor (Rothstein, DN 12 01
1996).32

Tydligt är att diskussionerna om kvinnornas upplevelser och erfarenheter
av akademin fortfarande är synnerligen laddade och många gånger infekterade.

Sammanfattning
Syftet med detta kapitel var att undersöka kvinnornas väg in i den akademiska världen och i viss mån skildra motståndet och de upplevelser och
erfarenheter denna väg inneburit och fortfarande innebär för kvinnorna i
akademin. Den högre utbildningen har under många hundra år formats av
mäns perspektiv och intressen, mäns sätt att tänka och förhålla sig till kunskap. Vägen in för kvinnorna har varit lång och kantad med många svårigheter, svårigheter som långt ifrån är överkomna. Under de senaste två decennierna har forskning belyst och problematiserat dessa svårigheter för
kvinnor.
Som vi såg i kap. 1 har socionomutbildningen under de 100 år som gått,
successivt blivit en del av denna värld. Detta kapitel är dels tänkt tjäna som
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ett bakgrund till de berättelser som de kvinnliga socionomstuderande jag
intervjuat, förmedlar, d.v.s. en slags kontextbeskrivning, och dels ge en del
användbara begrepp för analysen och diskussionen. Därmed är det dags att
gå över till att presentera teorier omkring kvinnors kunskapssyn och lärandeprocesser.
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Kapitel 4

O

ur experience has been named by men,
but not even in a language derived from
their experience. Even this is too direct and
too personal. And so it is removed from
experience althogether by being cast in
abstract and theoretical terms. We need a
women´s language, a language of experience.
And this must necessarily come from our
exploration of the personal, the everyday, and
what we experience – women´s lived experiences.
Kathleen Weiler (1988, sid. 61)

Om kvinnors lärande
Under de senaste två decennierna har en del spirande forskning omkring
lärande ur ett könsperspektiv utvecklats, en inte oväntad reaktion på ett
mångårigt osynliggörande av flickor och kvinnor i pedagogisk och i
utbildningsforskning och som en konsekvens av och parallellt med att kvinnoforskning utvecklats på andra områden, i bl.a. psykologi1, sociologi2, historia3 och statsvetenskap4 för att nämna några ämnesområden i den växande mängden feministisk forskning eller forskning med ett könsperspektiv.

Disposition av kapitlet
Inledningsvis kommer jag kort att redovisa en del av forskningsfronten när
det gäller inlärning och lärande.5 Därefter fördjupar jag mig i forskning om
vuxna kvinnors lärande och redovisar i huvudsak en amerikansk studie
(Belenky m.fl. 1986) som inspirerat många forskare i världen. Ett viktigt
avsnitt i kapitlet handlar om ”närhet” och ”distans” när det gäller kunskapssyn och lärande. Detta kapitels två tunga avsnitt (”Kvinnors lärande” och
”Närhet och Distans”) ger begrepp för den senare analysen av den empiri
som baserar sig på intervjuer med socionomstuderande kvinnor (se kap. 6–
11). De ger också underlag för utvecklingen av en modell om lärandeprofiler
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vilken jag presenterar i kap. 12. Jag avslutar detta kapitel med ett avsnitt
omkring ”Feministisk pedagogik” eftersom jag menar att vi i den
feministiskt pedagogiska forskningen och i den didaktik som utvecklats
inom den feministiska pedagogiska praktiken, kan få idéer och underlag
för en reflexion omkring en didaktik som är bättre anpassad för kvinnors
lärande. Som vi sett i tidigare kapitel (kap. 1 och 2) har socionomutbildningarna i genomsnitt ungefär 82% kvinnor som studerande, ett faktum
som starkt motiverar för denna typ av forskning.

Forskningsfronten
Den allra största andelen av den könsmedvetna pedagogiska forskningen är
fokuserad på skol- och klassrumsforskning och socialisationsstudier på
flickor och pojkar (se bl.a. Wernersson 1977, 1988, Spender & Sarah 1980,
Kristiansen 1981, Bruzelius m.fl. 1981, Spender 19826, Larsen & Bjerrum
Nielsen 1982, Ericsson & Rudberg 1982 a,b, Einarsson 1983, Staberg 1983,
Einarsson & Hultman 1984, Bjerrum Nielsen & Larsen 1985, Hägglund
1986, Kärrby 1987, Florin 19877, Käller 1990, Öhrn 1990, Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, Brown & Gilligan 19928, Molloy 19929, Florin &
Johansson 1993). Dessa studier har i huvudsak bedrivits på förskola, låg-,
mellan- och högstadiet. Ann-Katrin Jacobsson (1999) håller för närvarande
på med en avhandling om elever på gymnasienivå och deras studiemönster,
bl.a. inspirerad av Mary Belenky och hennes forskarkollegors (se nedan)
samt Marcia Baxter Magoldas (se nedan) studier.
Två relativt väl avgränsade forskningstraditioner omkring inlärning/lärande inom högre utbildning verkar ha utvecklats relativt oberoende av varandra. Forskarna inom respektive traditioner verkar sällan referera till varandras forskningsresultat (för mycket intressanta översikter, se Richardson
& King 1991, Severiens & Ten Dam 199410 samt Philbin m.fl. 1995). Den
ena traditionen använder ibland kön som variabel men utan att problematisera makt och kön när det gäller lärande, men vanligtvis anges inte kön i
populationerna (se t.ex. Biggs 1970, 1984, 1987, 198811, Pask & Scott
197212, 1988, Entwistle 198113, 1988, Kolb 198414, Marton, Hounsell &
Entwistle 1986, 199715 och Vermunt 199616).17
I den andra traditionen får kön en mer betydande roll. Skillnader mellan
kvinnor och män problematiseras och analyseras, ofta utifrån en feministisk utgångspunkt (se t.ex. Belenky m.fl. 1986, Clinchy & Zimmerman
1985, Clinchy 1989, 1990, 1993, Baxter Magolda 1992, 1994, 1995, 1998,
Enns 199318, Severiens & Ten Dam 1994 samt Severiens, Ten Dam & Nijenhuis 199819). En del av dessa studier återkommer jag till nedan.
En svensk forskare, Inga Elgqvist-Saltzman (1991, 1992) har utifrån ett
livslinjeperspektiv synliggjort skillnader mellan kvinnors och mäns studie86
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och yrkeshistoria (se även Bjerén & Elgqvist-Saltzman 1994). Männen studerar vanligtvis som unga och arbetar sen resten av sitt vuxna liv. Kvinnorna växlar mellan studier, heltids- och deltidsarbete samt kombinationsmodeller av hemarbete, omsorg om barn, studier och förvärvsarbete under
olika perioder i livet.
I en litteraturstudie konstaterar Lena Nordesjö (1995) att de studier hon
granskat om flickors och kvinnors lärande tydligt visar att det som sker i
lärosalar uppfattas radikalt olika av olika individer. En viktig iakttagelse
hon gör, och som jag återkommer till i senare kapitel, är att flickorna och
kvinnorna i de olika studierna har så svårt att språkligt benämna erfarenheter och kunskaper. Språket är ett sätt att lämna ut sig, en hotfull situation i
en kontext som inte är trygg och accepterande. Istället drar sig flickorna sig
tillbaka. Det gör att de upplever främlingskap. En strategi som flickor och
kvinnor använder för att ändå hålla sig kvar i en utbildningssituation, är att
släppa kontakten med sitt eget språk, sina egna kunskaper och erfarenheter, för att istället leva upp till det andra menar är det ”riktiga språket” och
den ”riktiga kunskapen”. Detta får allvarliga konsekvenser.
Att behålla sina kunskaper och erfarenheter för sig själv gör att de
inte blir benämnda och därmed svårare att hålla kvar som en del av
den egna identiteten (a.a. sid. 73)

Genom att kunskaper och upplevelser inte blir benämnda blir de inte heller
medvetandegjorda. Därmed blir klyftan mellan mig själv och kunskapen
total, menar Nordesjö. Kunskapen blir osynlig. Som studerande upplever
man sig som en som inte kan. Många visar denna klyfta genom att skilja
mellan skolan och ”det verkliga livet”. Flickorna och kvinnorna använder
begreppen ”verkligt pratande” och ”verkligt lyssnade”.20
Nordesjö iakttog också att de studerandes familjesituation verkade påverka deras lärande. I synnerhet var mammornas roll viktig för döttrarnas
insocialisering i studiesituationen.
Mammornas kunskapsbas är dold och i stora stycken okänd för flickorna och som modeller gör de dem förbryllade över hur de själva ska
använda sina erfarenheter och kunskaper (a.a. sid. 70)

Pappor, bröder och andra män framstår som tydliga i rollen av de som inte
lyssnat på flickor och kvinnor i sin omgivning.
Enligt psykologen Margot Bengtsson (1985, 1990), som studerat
identitetsutveckling hos unga kvinnor, verkar identifikationen med modern
respektive fadern vara nära kopplad till klass. Hon skiljer bland annat mellan ”modersidentifierade” kvinnor, vilka i huvudsak kommer från ”tradi-
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tionell” arbetarklass, och ”fadersidentifierade” vilka i huvudsak är
”hemmafruarnas döttrar”. Fadern i den senare familjen har ofta hög utbildning och/eller högstatusyrke, d.v.s. den ”traditionella” borgerliga familjen. Margot Bengtsson iakttog också att flickornas strategier var att vara
tysta men duktiga, en iakttagelse som även Elisabeth Öhrn (1990) gör.
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V

i såg ett passionerat behov av självkännedom hos subjektivisterna och en begeistring över det rationella resonemangets
makt hos metodologerna, men vi fann att
öppenheten mot och längtan efter att låta
både intellekt och hjärta omfamna hela världen var karakteristiskt endast hos kvinnor
som omfattade den konstruktivistiska kunskapssynen.
Mary Belenky, Blythe Clinchy,
Nancy Goldberger och Jill Tarule
(1986 sid. 141, min övers.)

”Women’s Ways of Knowing”
Den studie jag kom i kontakt med 199121 och som inspirerat mig mest till
min forskning om socionomstuderande kvinnors lärande och som dessutom
har inspirerat många forskare i världen22 är en amerikansk studie, som Mary
Field Belenky, Blythe McVicker Clinchy, Nancy Rule Goldberger och Jill
Mattuck Tarule, lärare och forskare vid olika universitet i USA genomförde
och publicerade 1986 i boken ”Women’s Ways of Knowing”23.
Utgångspunkten för denna studie var upptäckter ett par forskare, Blythe
Clinchy och Claire Zimmerman, gjorde i samband med sin egen undervisning. Författarna beskriver hur de använde den klassiska förmedlingspedagogiken, ”bankmetoden”24. De fann att det som ”kom ut ur” studenterna var något annat än vad de ”satte in” (Clinchy & Zimmerman
1985). Och de blev frusterade. De började samla exempel på såna, som de
kallade, ”common errors”. Iaktta begreppet! Error innebar ju att läraren
hade rätt och studenten hade fel. Lärarna lade skulden på studenterna för
deras oförmåga att lära25. Lärarna lade till exempel märke till att när de
föreläste för studenterna om olika möjligheter eller gjorde kvalificerade uttalanden så svarade de studerande med absoluta påståenden, ”så är det”.
Eller när lärarna bad dem jämföra och kontrastera två fenomen eller två
perspektiv så svarade de studerande med att ge två listor. Om de t.ex. ombads att jämföra Freuds och Piagets sätt att se på barns utveckling så svarade studenterna med att först beskriva Freuds perspektiv och sen Piagets
perspektiv. Samtidigt noterade forskarna att de studerande på högre nivåer
sällan gjorde dessa misstag. De undrade därför om de iakttog ett utvecklingsfenomen. Forskarna hade i sin egen utbildning lärt sig att kvalitativa förändringar i kunskapssyn och sätt att lära, slutar i den tidiga adolescensen.26
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Ungefär samtidigt kom forskarna i kontakt med William Perrys forskning (1970, se nedan!). Perry hade inte någon utbildning om kognitiv
utvecklingsteori. Därför ”förstod” han inte, menar Blythe Clinchy, att ingen
kvalitativ förändring kunde ske under collegetiden.27 Han tyckte sig märka
att hans studenter, när de kom för handledning år efter år efter år, faktiskt
förändrades och utvecklades. Han förlitade sig bara på sin egen erfarenhet
istället för på kognitiv utvecklingsteori och genomförde en numera klassisk
utvecklingsstudie när det gäller lärandeprocesser, en studie som sedan legat
till grund för pedagogisk forskning under många år. Jag vill kort redogöra
för den som bakgrund för kvinnoforskarnas studie.

William Perrys forskning
Under slutet av 1960-talet bedrev William Perry en studie om studenters
kunskapssyn och lärande på Harvard college i USA (Perry 1970). Perry
fokuserade på hur studenter såg på kunskap, hur kunskap utvecklades och
hur deras förståelse av sig själva som lärande förändrades över tid, d.v.s. en
utvecklingsstudie.
Han och hans medarbetare intervjuade 140 Harvardstudenter i åldern
19–20 år, återkommande varje år under deras fyraåriga collegeutbildning.
Perrys metodologiska angreppsätt var elegant enkelt. Efter det att han redogjort för vad han var intresserad av i studentens upplevelser och erfarenheter vid Harvard, frågade han standardfrågan: ”Varför inte börja med vad
det än är som framträder (”stands out”) mest för dig under det år som
gått?” (a.a. sid. 19). Sen lyssnade intervjuaren omsorgsfullt och inviterade
studenten att klargöra kommentarer och utveckla detaljer.
Med hjälp av studenternas svar försökte Perry spåra den utveckling som
psykologerna skulle kalla en ”folklig” eller ”naiv” epistemologi. Det mest
intressanta med denna studie är att Perrys resultat, ett schema för intellektuell och moralisk utveckling, fått stå som modell för människors intellektuella utveckling, trots att alla kvinnor uteslutits ur populationen. Bland
hans 140 studenter var 28 kvinnor, d.v.s. 20%. I en liten passage i sin bok
skriver Perry att hans slutsatser endast är dragna på de manliga studenternas uttalanden (Perry, 1970, sid. 16). De kvinnliga studenterna valdes bort.
Perrys förklaring, vilken inte framgår av texten, är att kvinnornas svar var
för svåra att tolka och att de inte gick att kategorisera in i hans schema.
Senare försökte Perry anpassa kvinnorna till sitt schema över utvecklingssteg, vilket gjorde att kvinnornas särdrag doldes.28
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Epistemologiska positioner
Perry kallar de olika epistemologiska perspektiven i sitt schema för ”positioner”.29 Han kunde spåra en utveckling som startade med en grundläggande dualistisk hållning till kunskap. Här kännetecknas studentens världsbild av polariteter såsom rätt/fel, svart/vitt, vi/dom och bra/dåligt. I den här
positionen är den lärande passiv och beroende av auktoriteter som förmedlar
sanningen, som lär ut vad som är ”rätt och fel”.
Så småningom lär sig studenten upptäcka komplexiteten i verkligheten,
att man kan se på tillvaron utifrån olika perspektiv och den absoluta tilltron till auktoriteter skakas om. Då utvecklas ett mer mångfacetterat förhållningssätt till kunskap. Studenterna börjar nu förstå att auktoriteten inte
alltid har rätt, åtminstone inte på vissa områden, i synnerhet inte inom de
samhällsvetenskapliga och humanistiska där ståndpunkter snarare vilar på
åsikter och ”smak” än på fakta. Studenten lämnar beroendet och tilliten till
yttre auktoriteter och han utvecklar istället sitt eget ”kunskapsterritorium”:
”Alla har rätt att tycka som dom vill och min åsikt är lika god som någon
annans” (a.a. sid. 9). En mer relativistisk hållning inom den aktuella disciplinen börjar successivt utvecklas. En analytisk, värderande hållning gentemot kunskap börjar medvetet uppodlas för att så småningom blomma ut
fullt i insikten att all kunskap är relativ. Meningen i det som sker är helt
beroende av den kontext händelsen förekommer i. Först på denna
utvecklings- och kunskapsnivå har studenten förmåga att förstå att kunskap är konstruerad, inte given, kontextberoende, inte absolut, föränderlig,
inte fastslagen en gång för alla. Det är inom denna sista position som Perry
tror att den personliga identiteten och det personliga engagemanget utvecklas.

Kvinnliga studerande
Blythe Clinchy och Claire Zimmerman (Clinchy & Zimmerman 1985) valde
Perrys forskning och teori för lärande som utgångspunkt för studier av sina
studenter. De var också inspirerade av Carol Gilligan (1982)30 och Lawrence Kohlberg (1984) och deras forskning om moralisk utveckling. Clinchy
och Zimmerman hade inledningsvis ingen avsikt att synliggöra kvinnors
lärande. Eftersom de arbetade på ett kvinnouniversitet så blev populationen
automatiskt kvinnor.
I början lyckades Clinchy och Zimmerman klassificera nästan alla kvinnor de intervjuat inom ramen för Perrys schema och de observerade också
en viss utveckling under de fyra åren deras studie pågick. Men i ett hörn av
forskarrummet samlades ett antal ”anomalier”, dvs intervjusvar som inte
lät sig inordnas i schemat och eftersom de inte verkade relevanta lyftes de ut.
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Det verkade som om de kvinnliga Wellesleystudenterna lät sig inordnas i
och utvecklas från Perrys dualistiska position via den mångfacetterade till
den position Perry kallade ”relativism subordinate”, d.v.s. där den relativistiska kunskapssynen inom det egna ämnet började utvecklas (se not 29). På
den här nivån har studenterna lärt sig att professorn inte vill att hon ska
acceptera något som sanning eller att alla kunskaper gäller lika mycket utan
att hon ska utveckla ett analytiskt, kritiskt förhållningssätt och att hon ska
använda disciplinens metoder för att tolka och värdera det material hon
studerar. De flesta Wellesleykvinnorna förstod detta. De lärde sig konstruera komplexa, sammanhangsbundna argument och tolkningar och att ställa
upp bevis för att stödja sina åsikter. De lärde sig jämföra och kontrastera
tolkningarna. De lärde sig att detta var det slags tänkande som professorerna ville ha och de lärde sig hur de skulle förmedla det.

”Frusna skolflickor” lyder ”måste-rösten”
Så långt verkade alltså Perrys schema gälla. Sen började allt gå tokigt, enligt
författarna. Enligt Perry såg studenterna förmågan till kritiskt tänkande
först som en akademisk övning och praktiserade dessa förmågor enbart för
att överleva systemet, för att få poäng. Men allteftersom tiden gick började
de manliga studenterna, genom nån slags mystisk outtalad process, inse att
denna typ av tänkande inte bara var ”De andras” sätt att tänka utan också
”Mitt” sätt att tänka. Studenterna och lärarna blev nu jämställda, kollegor.
Men detta inträffade inte för så många av Wellesleykvinnorna. Endast hälften av seniorstudenterna uppnådde denna förmåga. De andra anpassade sig
visserligen också, men de blev inga självständiga tänkare. De förblev ”frusna
skolflickor” som genomförde vad de blev ombedda att göra, ofta skickligt
och begåvat, men utan glädje och övertygelse och ibland även med förtvivlan. I intervjuerna beskriver flera studenter att det inte är de själva som
skriver, som tänker. ”Det” skriver. Det är en ”måste-röst” som talar. Inte
hon själv. En annan student skiljer mellan ”vill-rösten” och ”måste-rösten”
inom henne. ”Måste-rösten” kommer från andra människor och är mycket
stark. Det är människor med makt och överlägsenhet.
För Perrys studenter verkade ”måste-rösten” sakta utvecklas till en ”villröst”. För vissa flickor konkurrerande rösterna med varandra. För andra
kvävde ”måste-rösten” ”vill-rösten”. Vissa studerande hoppade av utbildningen för att slippa konflikterna. Andra dödade sin ”vill-röst”.
Blythe Clinchy och hennes kollegor blev alltmer intresserade av att studera detta hinder för utveckling, vad som orsakade det och hur vanligt det
var. Clinchy valde då att samarbeta med tre kollegor från andra universitet,
institutioner och ämnen, för att undersöka om fenomenet även fanns inom
andra discipliner och institutioner. Ett treårigt projekt ledde till den doku92
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mentation som presenterades i ”Womens Ways of Knowing” (Belenky,
Clinchy, Goldberger & Tarule 1986).

Kvinnors lärande
Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy Goldberger och Jill Tarule ville fördjupa Perrys forskning, ”sätta kött på skelettet”. De såg sig själva som ”Perrys hjälpare”31. Vid den tidpunkten var inte kön ännu av intresse. När de
sökte pengar skrev de, att de ville applicera Perrys studie på en kvinnlig
population. Men de var då fortfarande säkra på att det var tillämpbart. De
ifrågasatte inte detta.
De intervjuade 135 kvinnor, i olika åldrar från 18–65 år i olika livssituationer, från olika samhällsskikt och i olika undervisningssituationer.
Det enda gemensamma var att alla var i någon typ av undervisningssituation, från universitet till föräldrautbildning, s.k. ”invisible colleges”. De
kvinnor som gick i ”invisible colleges” fick forskarna kontakt med via de
sociala myndigheterna. Sex akademiska utbildningar samt tre ”invisible
colleges” är representerade bland de 135 kvinnorna. Nittio av de intervjuade
kvinnorna var inskrivna vid olika colleges och universitet.
Syftet med att välja just föräldrautbildning var, menar författarna, att
den har formats av kvinnor för kvinnor och forskarna ville veta hur dessa
utbildningar såg ut, hur de upplevdes och hur de formade kvinnornas tänkande.

Epistemologiska kategorier
Studien innefattade inte en analys av om de kategorier forskarna fann utgjorde en utvecklingsstege, så som Perry gjort32. Detta överlämnar de till
framtida forskare att utröna. Forskarna fann att kvinnorna kunde inordnas
under fem huvudsakliga epistimologiska kategorier. De kallar kategorierna
tystnad33 (”silence”), en position där kvinnorna upplevde sig själva som
tomma (”mindless”) och tysta (”voiceless”) och offer för yttre auktoriteters
nycker; mottagare av kunskap (”received knowledge”), då kvinnorna upplever att de är kapabla att motta kunskap från andra, från auktoriteter,
även att återge denna, men inte att skapa egen kunskap; subjektiv kunskap,
(”subjective knowledge”), då kvinnorna menar att sanning och kunskap är
personlig och privat, ett subjektivt vetande som ofta bygger på intuition;
metodologisk kunskap (”procedural knowledge”), där kvinnor utvecklat
rationella och objektiva metoder för att uppnå och kommunicera kunskap34;
samt konstruktivistisk kunskap (”constructed knowledge”), där kvinnan
upplever att all kunskap är kontextbunden och hon upplever sig själv som
skapare av kunskap samt värdesätter både subjektiva och objektiva metoder för att utveckla sitt vetande. Forskarna betonar att dessa kategorier inte
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är fastlåsta, uttömmande eller ens universella kategorier, att de är abstrakta
begrepp som inte helt tillfredsställande fångar kvinnornas unika individuella tankar och erfarenheter, och att liknande kategorier skulle kunna beskriva mäns tänkande. En kvinna kan dessutom känna igen sig i flera kategorier och olika kategorier kan ibland vara kopplade till olika sociala och
studiesammanhang. Dessutom kanske andra forskare skulle kategorisera
sina observationer på ett annat sätt, genom att de fokuserar på andra dimensioner och aspekter i lärandet.
William Perrys epistemologiska positioner beskriver kunskapssynen,
d.v.s. hur de studerande ser på kunskap, medan kvinnoforskarnas epistemologiska kategorier fokuserar på kunskapens källa, d.v.s. varifrån kvinnorna hämtar sin kunskap och på deras förhållningssätt till kunskap.35
Jag fördjupar presentationen nedan om de kategorier som Belenky och
hennes medarbetare utvecklade, eftersom de blev betydelsefulla för min egen
empiriska studie, dels i utformandet av intervjuguiden, dels som analytiska
begrepp vid bearbetningen av intervjumaterialet samt dels vid utvecklingen
av ett par av de kunskapsdimensioner, vilka ligger till grund för utvecklingen av min modell över lärandeprofiler (se kap. 12).

De Tysta
En mycket liten grupp av de 135 kvinnor forskarna intervjuade upplevde
sig själva som tysta, stumma, tomma.
Jag kunde aldrig förstå vad dom talade om. Min skolundervisning är
mycket begränsad. Jag lärde mig ingenting. Jag satt bara där och folk
pladdrade på om sånt jag inte förstod. Jag var alldeles för generad
för att fråga: ’Vad menar du egentligen?’ (Belenky m.fl. a.a. sid. 23).36

Dessa kvinnor beskriver hur fruktansvärt svårt det är att finna mening i
andras tal och hur skrämmande det är att överhuvud taget tala med andra.
De är säkra på att inte kunna göra sig förstådda och att om de försöker
säga något så kommer andra att säga att det är fel. Dessa kvinnor fanns inte
i universitetsmiljö. Forskarna fann dem i föräldrautbildningarna. De representerade en extrem självförnekelse och totalt beroende av externa auktoriteter. Dessa kvinnor levde ofta i våldsmiljöer, hade blivit misshandlade som
barn eller levde i familjer utan utbildning, med våld och kriminalitet omkring sig. Intressant är också att dessa kvinnor hade svårt att förstå begrepp
som antydde en inre röst, en inre dialog, som t.ex. ”samvete”.
Under skoltiden var dessa kvinnor varken sedda eller hörda. De upplevde konstanta misslyckanden. De hade suttit sig igenom skoltiden. Lärarnas sätt att undervisa försvårade för dem genom t.ex. avsaknaden av dialog
och bristen på koppling till egna upplevelser och erfarenheter. Skolan var
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alltså ingen plats för dem att utveckla sin personliga röst. För dem blev
skolan bara ett sätt att få bekräftat att de var ”döva och stumma” (”deaf
and dumb”).

”Mottagare” av kunskap – att lyssna till andra
Den andra kategorien kvinnor förlitade sig i huvudsak på lyssnande som ett
sätt att lära. De förlitar sig på andras kunskaper. Kunskapen finns utanför
dem.37 De känner sig ofta lättade när andra säger vad de själva tänker. I
synnerhet om auktoriteter, kända personer, säger det. De känner sig då bekräftade. Det är däremot svårt för dem att se sin egen kunskap. Lika lite
kan de uppskatta eller förstå att andra, vilka är på jämbördig nivå med dem
själva, har en kunskap som kan vara värd att lyssna på. Man lyssnar alltså
inte på ”vem som helst”. Det ska gärna vara ”storheter”, auktoriteter,
”stjärnföreläsare”, personer med status. Endast de är värda att lyssna på.
De som är lika en själv kan ju bara det man själv kan, och de är därmed
ointressanta att lyssna på. Samtidigt är dessa kvinnor ofta besvikna på auktoriteterna, om det visar sig att de också är ”vanliga människor”, att
lyssnandet inte leder till att man lär sig något. Dessa kvinnor går ofta från
kurs till kurs, från föreläsare till föreläsare. Mycket ofta har de därför en
gedigen skolning, men upplever ändå starka tomhetskänslor och stor förvirring. Alla verkar säga bra saker, och ju fler man lyssnar på desto fler
kommer att tala mot varandra och ändå låter alla bra. Grundkänslan är
dock att kunskapen finns hos andra, inte hos en själv.
Denna grupp var stor, lite mer än 50% av kvinnorna i studien tillhörde
den. De fanns i stor utsträckning inom college- och universitetsvärlden,
menar forskarna. Dessa kvinnor kunde inte heller se någon förändring över
tid. De tyckte sig minnas att de alltid förhållit sig till kunskap på detta sätt.
Dessa kvinnor antecknar troget och ambitiöst allt som sägs, helst vartenda ord. Det är ett sätt att överföra kunskapen från läraren till sig själv.
Denna epistemologiska position lönar sig. Dessa studerande får uppmärksamhet och bra betyg. Positionen gynnar samt gynnas och förstärks av den
klassiska förmedlingspedagogiken, ”bankmetoden”. De är inte särskilt intresserade av vad kamraterna tycker och vet. De blir irriterade när det blir
diskussion i klassrummet eftersom de då förlorar tid från lärarens, expertens,
auktoritetens, kunskapsförmedling.
Vid bedömning och examination är det viktigt för dessa kvinnor att få
andras bedömning av dem själva. Det är de som vill ha kommentarer i sina
PM. Någon annan ska tala om för dem vilka de är, vad de kan och inte kan.
Samtidigt ger dessa bedömningar problem, eftersom studenterna läser det
skrivna ordet som sanningar och tolkar dem på sitt eget sätt. Att som lärare
lockas in i detta förstärker denna epistemologiska position hos kvinnorna,
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menar forskarna. I dialog mellan lärare och studerande bör dessa istället få
hjälp att se ”Vad anser du själv om det du gjort? Vad är du nöjd med? Vad
är du mindre nöjd med? Vad vill du utveckla?” Detta förhållningssätt kan
hjälpa kvinnorna att förändra och utveckla sin syn på sig själva som lärande och på kunskap, menar författarna.
Dessa kvinnor hjälper gärna andra med deras kunskapsprocesser. Som
flickor blir de ofta ”hjälplärare” i skolan. I högre utbildning hjälper de
gärna sina medstudenter att förstå, att genomföra uppgifter, att handleda
och undervisa andra. Deras kunskap är till för någon annan. Samtidigt tror
de sig inte själva om att kunna utveckla någon egen kunskap.
Den mottagande kvinnan ”lär sig” materialet, först genom att kopiera
det som sägs, sedan genom att nästan ”lära sig utantill i huvudet”. Beredvilligt reproducerar hon det hon lärt på examinationer men hon känner sig
ofta lurad om läraren ber henne att tillämpa tankarna på något område
eller om hon ombeds att producera eget material, reflektera själv.
Grupparbetsmetoder stimulerar dessa kvinnor att så småningom upptäcka att kamraterna har andra kunskaper än de själva, andra erfarenheter
och andra åsikter, vilket ruckar på deras position. Genom att förändra de
pedagogiska formerna, menar författarna, har många utbildningar försvårat för dessa studenter att fortsätta oförändrade inom utbildningen. Total
tillit till auktoriteter för att få Sanningen är inte en position som fungerar i
ett multikomplext samhälle som förändras så snabbt som vår moderna
värld.

”Subjektiv” kunskap – Den inre rösten
En del av kvinnorna hade utvecklat en ”subjektivistisk” syn på kunskap.
Det innebär att sanningen för subjektivister är en intuitiv reaktion, någonting upplevt, inte något uttänkt; någonting man känt på sig, snarare än
något man studerat eller konstruerat. Dessa kvinnor, menar Belenky och
hennes medarbetare, ser inte sig själva som en del av processen, som någon
som själv konstruerar sanningen, utan som kanaler genom vilka sanningen
uppstår, utvecklar sig. Kriteriet för sanning är att det känns ”tillfredsställande” eller ”det känns behagligt för mig”. Många beskriver det
som en ”gut-feeling”, en känsla i magen. Rationella metoder spelar inte
någon som helst roll i sökandet efter sanningen.
Ofta skiljer dessa kvinnor på känslor som kommer inifrån och idéer och
tankar som kommer utifrån. Denna differentiering uppstår först under den
period när kvinnan utvecklar en subjektivistisk kunskapssyn. Klyvningen
kan bero på, menar forskarna, att kvinnan i den kultur vi lever i, anser att
det inte är kvinnligt att tänka och att tänkande kommer att förstöra hennes
möjligheter att känna.38 De överlämnar tänkande till den manliga auktori96
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teten och i och med det kan idéer vara relevanta eller inte relevanta i deras
egna liv.
De kvinnor som beskrev denna upptäckt av sin subjektiva sanning upplevde förändringen som den viktigaste personliga frigörande händelsen i
deras liv. Ålder verkade inte ha någon betydelse för den epistemologiska
förändringen. Många kvinnor var både 40 och 50 år när de upplevde den.
De hade klarat av barnafödande och barnens uppväxt.
Nästan hälften av de 135 intervjuade kvinnorna i studien var subjektivister. De fanns i alla undervisningssituationer i studien. De fanns i alla
etniska grupper, sociala klasser, åldrar och med vitt skilda utbildningserfarenheter. En stor andel av dessa hade relativt nyligen separerat från sina
partners. En del av dessa kvinnor förmedlade en kritisk syn på män och
manlighet. Några av dem kunde tidigare ha kategoriserats som tysta. Även
om denna utveckling av kunskapssyn var ett revolutionerande steg för dem,
fanns fortfarande rester kvar av ett dualistiskt tänkande hos dem. Sanningen
finns fortfarande men källan till kunskap har ändrats, från yttre auktoriteter till en ”inre röst”. I början hade kvinnorna svårt att identifiera den nya
källan till kunskap. De kunde säga ”Jag bara vet”. De kunde vara lite skakade när de upplevde sina egna slutsatser men blev stolta när andra bekräftade deras åsikter och synpunkter. Vissa tyckte det var mystiskt att de kunde
veta saker innan andra visste och hade ingen aning var dessa kunskaper
kom ifrån. Andra kvinnor, som lättare kunde verbalisera sina erfarenheter,
kunde beskriva att de upplevde ett ”orakel” inom sig som stod i motsättning
till röster och yttranden i den yttre världen.

Mytisk kvinnobild
Författarna fördjupar diskussionen om de ”subjektivistiska” kvinnorna eftersom de lärandeprocesser som förknippas med subjektivism har mycket
gemensamt med de myter och stereotyper som finns omkring kvinnors tänkande genom att det är intuitivt och personaliserat. Forskarna funderar
över vilka fördelar och nackdelar det ”subjektiva” vetandet har för kvinnor
i vårt samhälle och i vår tid. I många andra kulturer har subjektivt vetande
och intuitiva kunskapsprocesser en mer uppskattad plats. Men i en värld
där rationalism och vetenskapligt tänkande betonas, måste subjektivister,
och i synnerhet kvinnliga subjektivister uppleva stora svårigheter, menar
författarna.
Subjektivisterna litar inte på logik, analys, abstraktioner, inte ens på språket. De ser dessa metoder som ett främmande territorium som tillhör den
manliga världen, eller åtminstone ”dom andra”. Det är inte så att de utvecklat förmågorna för logiskt, analyserande eller abstrakt tänkande och
sen valt att överge dem. Det är snarare så att de värderar intuitiv kunskap
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högre och är övertygade om att om de skulle utveckla sina kognitiva
förmågor skulle det gå ut över deras förmåga att känna, deras intuitiva
förmåga.

Alienerade i forskning och utbildning
Avståndstagandet från vetenskap och vetenskapsmän är mycket omfattande
bland de subjektivistiska kvinnorna. Medan de tysta och de mottagande
kvinnorna ofta upplevde vetenskapen som den slutgiltiga auktoriteten i sökandet efter sanningen, blev de subjektivistiska kvinnorna ofta alienerade i
vetenskapliga sammanhang. Ofta ledde förändringen till en subjektivistisk
epistemologi också till att kvinnorna förändrade studieinriktning, från naturvetenskaplig till konstnärlig eller humanistisk inriktning, fann forskarna.
Utbildning spelade en underordnad roll i dessa kvinnors liv. Istället för
att öppna upp världen för dem, var utbildningen alienerande och irrelevant
för deras liv39. Det verkade snarare som om förändringen av kunskapssyn
skedde efter kriser kopplade till förtroendet för manliga auktoriteter i det
dagliga livet. Dessa erfarenheter samt upplevelser som bekräftade dem och
deras eget vetande, verkar ha utgjort vändpunkten. För dem var återvändandet till utbildning en konsekvens av den förändring de upplevt, inte
tvärtom.
Många av de subjektivistiska kvinnorna uttryckte bristande förtroende
för det skrivna ordet till förmån för lärande genom direkta upplevelser och
erfarenheter och personlig involvering med studieobjektet. Många försöker
undvika andras ord, t.ex. genom att avstå från att läsa. ”Jag fattar vanligtvis beslut utifrån mina egna känslor. När man läser andras ord kan de påverka en” (a.a. sid. 74). Vissa kvinnor blev till och med ”ord-fobiska” och
klassificerade ordet som ett instrument för förtryck som ofta hade använts
mot dem – ett eko av temat ”ord som vapen”. Subjektivisterna föredrar
ofta att uttrycka sig icke-verbalt och konstnärligt.
Förståeligt nog, menar Belenky och hennes medarbetare, får dessa kvinnor problem i den akademiska världen. De beskrivs ofta av sina akademiska kollegor som godtyckliga, känslomässiga, överdrivet personliga, konkreta och ohanterbara. En lärare kan tillfälligtvis bli fängslad och utmanad
av deras intensitet och oåtkomlighet, menar forskarna, men officiella intressen tvingar fram en frustration när dessa studenter visar sig ovilliga att
ta till sig och är ointresserade av ”de klassiska texterna”. Många av dessa
kvinnor tyckte till och med att lärarna och professorerna var ”löjliga”.
Ett genomgripande tema som återkom i dessa kvinnors historier var alltså
avsaknaden av tillit till män. Bakgrunden handlade ofta om sexuella övergrepp och trakasserier samt andra missförhållanden, som t.ex. missbrukserfarenheter i hemmet under uppväxten. 38% av kvinnorna vid, colleges
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och universitet och 65% av kvinnorna från föräldrautbildningarna hade
som exempel blivit offer för incest, våldtäkt eller sexuell förförelse av någon manlig auktoritet över dem, fäder, farbröder, lärare, läkare, präster och
chefer.40

”Metodologerna” – ett systematiskt kunskapssökande
Den fjärde kategorin som Belenky och hennes medarbetare såg kallade de
för ”procedural knowledge”. Jag kallar dem för metodologerna41. Kvinnorna i den här gruppen är också mycket få. De kommer vanligtvis från en
akademisk värld. Familjerna har ofta akademiska traditioner. Kvinnorna är
”vältränade” i att vara studenter. De är privilegierade, intelligenta, vita och
unga. Detta är den mest homogena gruppen i den undersökta populationen.
Deras värld är trång, vilket de ibland själva upplever. Bland metodologerna
fann forskarna två skilda förhållningssätt till kunskap, ”separated
knowing”, vilket jag kallar ett ”distansorienterat” förhållningssätt och
”connected knowing”, ett ”relationsorienterat” förhållningssätt till kunskap och lärande, vilket jag återkommer till längre fram i detta kapitel.
Forskarna fick inga svar på varför och hur dessa kvinnor utvecklat sitt
förhållningssätt till kunskap. Flera av dem hade tidigare varit subjektivister, ofta en blandning av ett subjektivistiskt och ett mottagande förhållningssätt. Forskarna märkte dock att när kvinnorna upplevde situationer
där deras subjektivism och inre övertygelse konfronterades med auktoriteters åsikter och kunskaper, så började en förändring ske. I början upplevde
kvinnorna dessa konfrontationer som ett försök att kväva deras egen inre
röst. Det ledde till att de drog sig tillbaka till sin egen inre värld. De kämpade för att försvara sin subjektivism. Om en kvinna ”tvingades” följa lärarens instruktioner kunde hon uppleva det som ”akademisk prostitution”.
Hon upplevde en enorm tillit till sin egen kunskap, sin egen inre röst. Att
vara tvungen att använda begrepp som var främmande, alienerande, väckte
reaktioner hos henne. ”Lyssna inte på dig själv, utan på oss” var det provocerande budskapet från den akademiska världen.

”Ta reda på vad han vill ha, och ge honom det!”
De kvinnor som var angelägna om att få en akademisk utbildning för att nå
det mål de valt att uppnå, valde den vanliga strategin hos dessa kvinnor:
”Find out what the guy wants and give it to him!” (a.a. sid. 91). Innehållet
i undervisningen kunde kännas irrelevant, tråkigt, oanvändbart, ointressant, men om det nu är det han vill ha, så får han väl det då!
Så småningom verkade kvinnorna utveckla ett förhållningssätt som klart
skilde sig från det tidigare. Nu argumenterade de för att intuition kan vilseleda, att ”mag”-reaktioner (”gut-feelings”) kan bli ansvarslösa och att ing99
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ens ”magkänsla” kan vara helt och hållet pålitlig. De menade att vissa sanningar är sannare än andra, att de faktiskt kan ha kunskaper om sånt som
de aldrig rört vid, att man faktiskt kan dela en sanning med andra människor och att man kan respektera och lyssna på experter. Vetande kräver noggrann observation och analys. Man måste verkligen undersöka och lyssna
noga.
Många av dessa kvinnor upplevde inte denna utveckling som framåtskridande. Deras inre röst, som de litat till tidigare, blev nu kritisk. Den sa att
deras egna idéer kanske är ”idiotiska”. Eftersom dessa kvinnor har börjat
tänka innan de talar och eftersom det de säger mäts i ”objektiva” och akademiska termer, talar de ofta med en ”avpassad”, genomtänkt röst. Mycket
ofta talar de inte alls. Men det är ingen passiv tystnad, som hos de tysta och
inte heller en övervägande kritisk som hos subjektivisterna.
Alla kvinnor som forskarna kategoriserade som metodologer, var mycket
upptagna med att förvärva metoder och tekniker för att uppnå och kommunicera kunskap. Vissa kunde ta processen på ”blodigt allvar” medan
andra kunde se det mera som ett spel, en lek. Men det gemensamma var
tyngdpunkten på procedurer, metoder, förmågor, tekniker. Formen dominerade över innehållet. Det fanns en ”kylig akademisk kvalitet” hos denna
kategori kvinnor.
Kännetecknande för metodologerna var också att de var mer objektiva.
Subjektivisterna såg bara vad de ville se. Metodologerna undersökte den
yttre världen med förnuftsstyrda instrument. De var praktiska, pragmatiska problemlösare och stod ordentligt med båda fötterna på jorden.
Kvinnornas väg ut ur ”metodolog”-kategorin verkade ske när de började tveka om det verkligen var rätt att underordna sig andras krav och
förväntningar. Flera kvinnor valde då att hoppa av utbildningen, ta ett sabbatsår eller liknande. Man längtade efter att göra något för sig själv, utifrån
sina egna behov. På ett sätt, menar författarna, kan det verka som om dessa
kvinnor regredierade till en tidigare position, t.ex. till subjektivismen, men
de har nu större tilltro till förnuft och logiskt tänkande än tidigare. De
verkade utveckla en syntes. De var nu medvetna om att förnuftet är viktigt
och nödvändigt, men de visste också att det är otillräckligt och att om de
bortser från känslan när de fattar beslut eller gör bedömningar så kan de
göra sig skyldiga till vad Nel Noddings kallar ”romantic rationalism”
(Noddings 1984)42. Dessa kvinnor behöver integrera känslor och tänkande,
menar författarna.

100

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

100

99-09-15, 16.07

Konstruktivistisk kunskap
Att integrera känslans röst och tankens röst kallar Belenky och hennes medforskare för ”constructed knowledge”, konstruktivistisk kunskap.43 Denna
andel av populationen var också väldigt liten. Endast 3 av de 135 intervjuade kvinnorna klassificerades som konstruktivister. Kännetecknande för
dem är att de är tydliga, klara och reflekterande. De lägger märke till det
som pågår omkring dem och bryr sig om andra människors liv. De är mycket
självmedvetna i ordets bästa betydelse. De kämpar med frågor som rörde
”inkluderande” och ”exkluderande”, ”separation” och ”samhörighet”. De
kämpar för att finna en balans mellan extremerna i sina liv. De är ambitiösa
och strävar efter att finna sin egen röst, sitt eget sätt att uttrycka vad de vet
och vad de värnar om.
För att kunna tala med sin egen unika och autentiska röst måste kvinnorna gå utanför de ramar och system, som auktoriteterna ställt upp, och
skapa sina egna ramar. Konstruktivisterna inser detta. Denna epistemologiska position uppnådde de när de insåg att de måste integrera sin egen
intuitiva, personliga kunskap med kunskap som de lärt av andra. De talar
om att ”väva samman” rationella ståndpunkter med ”känsloorienterat tänkande” och att integrera objektivt och subjektivt vetande. Vägen dit gick
genom en intensiv period av självreflektion och självanalys då de medvetet
valde att ställa sig utanför de givna ramarna. I praktiken innebar denna
process också att de ofta avbröt sina akademiska studier. Det blev viktigt
för dem att ”finna sig själv” och sin egen kunskap.
Till det yttre finns det vissa likheter mellan subjektivisterna och de ”knoppande” konstruktivisterna, menar forskarna. De går båda inåt, de lyssnar
till sin inre röst efter kunskapen. Men det finns en viktig skillnad. För
subjektivisterna är den inre rösten svag. De behöver stänga av yttre röster
för att nära och värna om sin egen inre röst. Konstruktivisterna däremot
har inte varit uppmärksam på sin inre röst på länge, men känner igen den.
Den har fört en tynande tillvaro i den akademiska världen, där det varit
nödvändigt att rensa bort sig själv ur kunskapsprocessen. Nu börjar den
konstruktivistiska kvinnan åter att lyssna till sitt inre för att konfrontera de
olika rösterna med varandra.
Kvinnliga konstruktivister visar en stor tolerans gentemot inre motstridigheter och oklarheter. De har totalt övergett ett dualistiskt antingen-ellertänkande som är så vanligt i tidigare epistemologiska positioner. De ser
oundvikligheten i konflikter och stress och, även om de hoppas att då och
då få lite lugn och ro, så ser de att de, som en kvinna uttryckte det ”måste
lära sig leva med konflikten snarare än att agera ut den” (Belenky a.a. sid.
137). De vägrar att förtrycka delar av sig själva för att undvika konflikter
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eller för att förenkla sina liv. En kvinna beskrev det som att både värna om
den del av sig som tar ansvar för att hålla liv i vänskapsband och samtidigt
se till att studenten inom henne får ro att studera. Dessa kvinnor lägger vikt
vid att omfatta alla delar av självet, t.ex. att vara både dotter, vän, mor,
kärlekspartner, tänkare, konstnär. De undviker att falla i den fälla som
många män gör, att skilja ut olika delar av sitt liv i olika fack, hem och
arbete, själv och andra.
För konstruktivistiska kvinnor är enkla frågor och enkla svar sällsynta.
De väljer snarare att fundera över ”vem” ställer frågan, ”varför” ställdes
över huvudtaget frågan och ”hur” nådde man fram till svaren? De försöker
inte längre pliktskyldigt svara när någon frågar. Ofta får man till svar ”Du
formulerar frågan felaktigt”, eller ”Din fråga är lösryckt ur ett sammanhang!”
Dessa kvinnor uppskattar expertis men drar sig undan om någon betecknar sig som expert utan att kvalificera sig själva för det. En utvärdering av
experter är inte bara möjlig utan också ett viktigt ansvar, som de upplever
det. För de flesta konstruktivister måste den sanna experten avslöja en uppskattning för komplexitet i tillvaron och visa en känsla av ödmjukhet inför
kunskap, sin egen och andras.
Här finner man också ett aldrig sinande engagemang i sökandet efter
sanningen, vilket kopplas till ett aldrig sinande frågande för att lära mer.
Belenky sammanfattar några av de epistemologiska positionerna på följande sätt:
Vi såg ett passionerat behov av självkännedom hos subjektivisterna
och en begeistring över det rationella resonemangets makt hos metodologerna, men vi fann att öppenheten mot och längtan efter att låta
både intellekt och hjärta omfamna hela världen var karakteristiskt
endast hos kvinnor som omfattade den konstruktivistiska kunskapssynen (Belenky a.a. sid. 141, min övers.)
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S

å länge som utbildning för kvinnor
utformas å ena sidan för att utveckla
drag som anses vara manliga och å andra
sidan blundar för könsskillnader som är
relaterade till inlärning kommer det att dröja
länge innan jämställdheten mellan könen blir
verklighet inom skola och utbildning. I likabehandlingens namn kommer flickor och
kvinnor att drabbas av svårigheter som pojkar och män aldrig ställs inför.
Jane Roland Martin,
(1994 a, sid. 6)

Närhet och distans – två förhållningssätt till kunskap
Jag kommer i detta avsnitt att fokusera på två förhållningssätt till kunskap
vilka Belenky m.fl. (1986) såg hos den kategori kvinnor de kallade
”procedural knowledge”, metodologerna. De kallade de två förhållningssätten för ”separated knowing” och ”connected knowing”44, begrepp som jag
översatt med ett ”distansorienterat” respektive ett ”relationsorienterat”
förhållningssätt till kunskap45.46 (I min modell över lärandeprofiler, se kap.
12, har jag valt de kortare begreppen ”distans” och ”närhet”.)47
Forskarna iakttog som sagt dessa skilda förhållningssätt först hos ”metodologerna”, men vid djupare studier fann de att de flesta av de intervjuade kvinnorna förhöll sig relationsorienterat till kunskap.48 I avsnittet
presenterar jag dessutom Peter Elbows (1973, 1986) forskning omkring
seminariekulturer och kommunikationsmönster samt Marcia Baxter
Magoldas (1992, 1994, 1995, 1998) studier. De har funnit kommunikations- och studiemönster hos de studerande som synliggör förhållningssätten
närhet och distans. Baxter Magolda har gjort jämförande studier mellan
kvinnor och män, bl.a. inspirerade av ”Women’s Ways of Knowing”
(Belenky m.fl. 1986).

De ”distansorienterade”
Forskarna (Belenky m.fl. 1986) berättar att de inledningsvis i sin forskning
bara såg de distansorienterade studenterna. Dessa kvinnor skulle kunna
beskrivas med begreppet ”det-kunskap” eller ”måste-rösten”, den objektiva, analytiska rösten. De hade utvecklat noggrannhet och precision. De
betonade aktiviteter som kritiskt tänkande, den vetenskapliga metoden,
textanalysen. Vissa menar att det är detta förhållningssätt som innebär ”att
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tänka”. Forskarna gjorde det också inledningsvis, berättar de, men menar
numera att det bara är ett sätt att tänka. Det finns alternativ.
I hjärtat hos den distanserade finns kylig objektivitet och opartiskhet.
Den distanserade håller sig isolerad från det objekt hon ska analysera. Hon
tar en opersonlig ståndpunkt. Hon följer vissa speciella regler och metoder
för att försäkra sig om att hennes bedömningar är objektiva. Alla olika
discipliner har dessa opersonliga procedurer för att analysera. Akademiker
tenderar att värdera opersonlighet och objektivt högt. Man berömmer sig
med att vara objektiv i bedömningar av examinationer o.s.v., att man bedömer utan att veta vem som skrev, så man inte ska låta känslor styra sina
bedömningarna. Ju mindre man känner författaren desto bättre kan man
värdera arbetet. Det är den allmänt accepterade attityden inom akademin.
Den distansorienterade studentens förhållningssätt till kunskap tar ofta
formen av en kritisk argumentation, en oppositionsorienterad metod i analysen, inte fientlig, men ändå motstridig.
Så fort jag hör någons ståndpunkt börjar jag omedelbart argumentera i mitt huvud utifrån motsatt ståndpunkt. Jag kan inte hjälpa att
jag vänder ett argument tvärtom när jag hör det (Belenky m. fl. a.a.
sid. 104, min övers.)49

sa en av de studenter, som Belenky och hennes medforskare intervjuade,
vilken hade ett distanserat förhållningssätt till kunskap. En annan sa
Jag tar aldrig något för självklart. Jag försöker alltid se motsatsen.
Jag gillar att spela Djävulens advokat och argumentera för motsatsen
av det framförda argumentet (a.a. sid. 102, min övers.)

Dessa kvinnor spelar det Peter Elbow (197350) kallar ”the doubting game”,
”det kritiska spelet”. De tänker ut motsatta positioner och undersöker vad
som är fel med vad de än examinerar. Det kan vara en text eller en målning
eller en person eller vad som helst.
Lärare rapporterar att de ofta har problem med att få sina kvinnliga
studenter att spela det kritiska spelet, berättar Belenky och hennes medarbetare. De kvinnliga studerande vill varken argumentera med varandra eller med lärarna. Författarna refererar till Adrienne Rich (1979) och hennes
förklaring att flickor ofta lär sig tidigt i barndomen att tala med små, mjuka
röster, något som flera andra forskare iakttagit51. De får tidigt träna sig att
inte säga emot. En annan förklaring kan vara, menar författarna, att de
kvinnliga studenterna fortfarande lider av de läxor de lärt att kvinnor inte
är kvinnliga om de är påstridiga.52 Kvinnor trivs vanligtvis inte med att vara
tvungna att försvara sin position och sina åsikter. De väljer att inte tala, om
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talandet innebär att det försvårar samförståndet och gemenskapen med
klasskamraterna. Denna konsensus är vanligtvis en känslomässig konsensus inte en intellektuell, menar Mary Belenky och hennes forskarkollegor.

Relationsorienterad kunskap
Belenky och hennes forskarkollegor lät de kvinnliga studenterna reagera på
och kommentera en del av de svar som forskarna fått av andra studenter,
t.ex. på det tidigare citerade påståendet:
Så fort jag hör en ståndpunkt börjar jag omedelbart att argumentera
i mitt huvud utifrån motsatt ståndpunkt (Belenky a.a. sid. 104, min
övers.).

De flesta svarade att de inte tyckte om detta förhållningssätt och att de inte
gjorde det särskilt ofta. De sa att de visserligen kände igen när människor
var oeniga men de började själva inte argumentera. Istället fantiserade de
om att de var den andra personen och försökte sätta sig in i dennes situation för att förstå denne.
Det tog forskarna lång tid att förstå vad dessa studenter egentligen sade.
Inledningsvis trodde de att dessa studenter bara var oförmögna till kritiskt
tänkande, att de inte tänkte alls. De såg det inte som ett annat sätt att tänka.
Så småningom såg de att detta sätt att tänka faktiskt var en verklig metod
att hantera kunskap. De kallade förhållningssättet ”connected knowing”,
ett relationsorienterat förhållningssätt till kunskap. När de därefter gick
tillbaka och åter granskade sitt intervjumaterial såg de detta förhållningssätt överallt hos de kvinnor de intervjuat. Bland annat fann de det i den
”besvärliga och undangömda anomalihögen” i hörnet på kontoret, där de
lagt alla intervjusvar som de inte kunnat tolka och klassificera. Ett intervjusvar får illustrera detta förhållningssätt:
När jag har en idé om någonting som är annorlunda än andras sätt
att tänka omkring det, brukar jag vanligtvis försöka se det från den
personens perspektiv, sätt att tänka, och se hur han skulle säga det,
varför han tror att han har rätt, varför det verkar vettigt (a.a. sid. 102)53

Skillnaden mellan den distanserade och den relationsorienterade studenten
är uppenbar. Den distanserade intar motståndarens perspektiv även om hon
är enig med denna. Den relationsorienterade går in i motståndarens perspektiv även om hon är oenig med det.
Dessa kvinnor spelar det Peter Elbow (1973) kallar för ”the believing
game” (mer om dessa spel nedan). Istället för att se vad som är fel i den
andres argument försöker hon se vad som är förnuftigt, hur det kan upple-
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vas som rätt av den andra. Relationsorienterade studenter är inte lidelsefria, opartiska observatörer. De tar avsiktligt parti för det som de undersöker. De försöker tränga in i det studerade för att skapa en intim relation och
tillgivenhet till det. Denna skapade tillgivenhet är hjärtat hos den relationsorienterade studenten. Att se från den andra personens perspektiv. Det är
det som Elbow kallar för ”believe”54. Man överger sin egen misstro, lägger
sina egna perspektiv åt sidan och försöker se logiken i den andres idé eller
tanke. Man behöver inte hålla med. Men medan man arbetar med tanken
måste man, som Peter Elbow uttrycker det ”säga ja till den”.55 Man måste
känna med den, tänka och känna med den person som skapade den. Till
skillnad från hos de distanserade, är känslor tillåtna och accepterade hos de
relationsorienterade. Men förnuftet är också närvarande. Självet är inte utplånat. Man använder sina egna erfarenheter som medel för förståelse för
de tankar man ska försöka förstå.
Den relationsorienterade studenten tror att vägen till förståelse är att
acceptera och använda den andres egna begrepp och perspektiv, att man
måste avstå från att döma. I denna mening är den relationsorienterade okritisk. Men hon tänker. Det är ett personligt sätt att tänka som involverar
känslor. Den relationsorienterade tar en personlig ställning även när det
gäller opersonliga saker som t.ex. en avhandling. Hon behandlar texten
som om den, som en Wellesleystudent sa ”var en personlig vän”. I Martin
Bubers (1994) terminologi är texten ett ”du”, ett subjekt, istället för ett
”det”, ett objekt, som ska analyseras.
Så när en distansorienterad student nästan aldrig tar något för sant, för
vad det är, så betraktar den relationsorienterade på sätt och vis allting för
vad det är. Hon försöker inte värdera det perspektiv hon undersöker, hon
försöker förstå. Hon frågar inte om det är rätt, hon undrar vad det innebär.
När hon säger ”Varför tror du det” så menar hon inte ”Vilka bevis har du
att stödja dig på?” utan hon menar ”Vilka erfarenheter har du som leder
dig fram till denna position?” (a.a. sid. 114). Hon söker historien bakom
idén. Den distansorienterades röst är argumentation och debatt; den
relationsorienterades röst är samtalet och den berättande rösten.
Blythe Clinchy (1990) ser i sin forskning att kvinnor verkar ha mycket
större benägenhet till ett relationsorienterat förhållningssätt till kunskap än
vad män tenderar att ha.56 Hon säger inte att kvinnor inte kan eller inte vill
tänka. Hon menar istället att många kvinnor snarare verkar vilja tänka
med någon än mot någon.
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Kritiskt tänkande nödvändigt, men...
Blythe Clinchy kritiserar inte det faktum att vi måste utveckla förmågan till
ett distansorienterat tänkande inom den akademiska världen. Tvärtom.57
Kritiskt tänkande är ett nödvändigt och ett mycket viktigt arbetsinstrument.
Utan det kan man inte förhålla sig kritiskt till varken sitt eget eller till andras tänkande. Utan det kan man inte utveckla sitt första utkast till ett
andra, eftersom det första är tillfredsställande. Man blir oförmögen att genomskåda skenfagra argument.
Men, menar Clinchy och hennes medforskare, argumentation är inte det
enda sättet att föra en dialog på. Med Carol Gilligans (1982) begrepp har
kvinnor tillgång till ”a different voice”, en annorlunda röst, ett annat sätt
att tänka och tala. När kvinnorna ombads att delta i andra typer av diskussioner fann forskarna att de talade vältaligt och med styrka, men detta sätt
att tala stimuleras vanligtvis inte i lärosalar och seminarierum. I vanliga fall
menar man argumentation, oenighet, debatt, disputation58, när man talar
om diskussion i akademiska sammanhang. Adrienne Rich har i en essä skrivit om det ”kvinnocentrerade universitetet” (Rich 1979). Rich beskriver
där att vår undervisningspraktik vilar på ett maskulint tänkande som färgas av synen att den andre är motståndare i diskursen. Rich menar att tystnadens problem inte vilar på brister hos kvinnorna utan på begränsningar i
våra undervisningsinstitutioner. Men det finns således en annan röst, vilken
nu ett antal forskare börjat skapa medvetenhet om.
Anne M. Phelan och James W. Garrison (1994) för fram argument för ett
könsmedvetet ideal för det kritiska tänkandet och kallar förhållningssättet
för ”en poetisk dialektik” (a.a. sid. 262). Författarna menar att poeter och
författare är intresserade av mening, tolkningar och semantiska insikter,
vilket innebär att de ser möjligheter till att skapa nya insikter, nya samband
och mönster i paradoxala uttalanden istället för att bara konstatera och
kritisera fel och brister. De har inspirerats bl.a. av Sarah Ruddicks begrepp
”protective thinking” vilket står i stark kontrast till vårt västerländska ”reflekterande, kritiska tänkande” (a.a. sid. 257). De menar att det reflekterande, kritiska tänkande grundar sig på en åtskillnad (”a division”) mellan
det inre självet och den yttre världen, medan ”protective thinking” grundar
sig på relation och närhet mellan självet och den värld man lever i.
Författarna referar också till Peter Elbow (1986, ref. i a.a.) och hans
fortsatta studier omkring motsatta förhållningssätt i lärandet.
En person som kan leva med motsättningar och använda sig av dem
– som kan använda modeller som ligger i konflikt med varandra –
kan helt enkelt se och tänka bättre (Elbow 1986, sid. 241, ref. i Phelan
& Garrison, 1994, sid. 262, min övers.).
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Belenky, Clinchy, Goldberger och Tarule (1986) opponerar sig mot det utbildningssystem som så ensidigt lägger tyngdpunkten på ett distansorienterat
förhållningssätt till kunskap och som misslyckas med att utveckla och stödja
förmågan till ett relationsorienterat förhållningssätt. När en kvinna (eller
man) som har en tendens att ha ett relationsorienterat vetande och förhållningssätt till lärande träder in i en miljö som misslyckas med att känna igen
och acceptera relationsorientering som ett sätt att söka kunskap, kommer
hon (han) att känna sig icke-bekräftad, icke-accepterad, värdelös som tänkare. Såna kvinnor (män) kan komma att bli skickliga ”distansorienterade
studenter” men, som dessa studerande säger: ”Det känns inte rätt. Det känns
ensamt, ogeneröst, bedrägligt, meningslöst och ytligt”. På det här sättet
utvecklas inte ”vill-rösten”. Den fortsätter att vara en alienerad, avskild
röst, avskild från ”självet”.59 ”Vill-rösten” kommer, om den förnekas, att
stagnera och kanske även tyna bort. Detta, menar Blythe Clinchy (1990),
är verkligen den förrädiska effekten av en utbildning som betonar ett distansorienterat vetande och lärande på bekostnad av ett relationsorienterat förhållningssätt. Många studenter som forskarna intervjuade hade valt att ta
avstånd från sig själva, sitt eget språk, sitt eget tänkande och kännande för
att anpassa sig.

Kritiska röster
Det har under åren framkommit en del kritiska röster mot den redovisade
studien som Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy Goldberger och Jill Tarule
genomförde om kvinnors lärande. Ann Stanton (1996) har granskat och
analyserat cirka 500 artiklar och studier, vilka haft ”Belenkystudien” som
utgångspunkt, inspiration eller viktig referens och sammanfattar bl.a. en
del av den kritik som framförts genom åren.
Dels kritiseras forskarna för ”essentialism” (se t.ex. Hare-Mustin &
Maracek 1989 och Lewis 1989, ref. i Stanton 1996), d.v.s. att forskargruppen menar att de förhållningssätt kvinnorna har till kunskap bottnar i
det faktum att de är ”kvinnor” och att forskarna inte ser kvinnorna som
kulturella varelser med klasstillhörighet. De menar att boken konserverar
stereotypa bilder av ”kvinnan”. Denna kritik tillbakavisas både av forskarna
själva och av andra forskare, vilka redovisas av Ann Stanton.
Andra författare (t.ex. Sweeney 1994, ref. i Stanton a.a.) är kritiska mot
att man kategoriserar sätt att lära och i synnerhet att ordna kategorierna i
en hierarkisk ordning. Ann Stanton håller med om att kategorisering innebär problem, men det huvudsakliga problemet, menar hon, är den reifiering
av subjektet och den reducering av individen, som kategorisering innebär.
De författare som kritiserar den hierarkiska ordningen har missförstått fors-
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karna. Dessa betonar att de inte gjort en utvecklingsstudie, även om de ser
samband mellan olika kategorier och kan se att utveckling sker. De överlåtar åt framtida forskare att skapa utvecklingsteorier.
Andra kritiker har missförstått vad de läst och kritiserar sina egna missförstånd, som t.ex. den författare (Britsman 1993 ref. i Stanton a.a.) som
läst in en biologiska skillnader i kategorierna.
Lorraine Code är professor i filosofi vid York University i Kanada. Hon
hävdar att vi måste utveckla en feministisk epistemologi som frigör flickor
och kvinnor inom utbildningssystemet (Code 1991).
Women have to be in positions where they can know, if they are
effektively to challenge the oppressions that have shaped their lives.
Epistemologies have to be constructed that can produce these
emancipatory effects (a.a., sid xii).60

Hon konstaterar att det traditionella förhållningssättet är att se män som
bärare av kunskaper medan kvinnor är bärare av erfarenheter. Därmed osynliggörs eller nedvärderas kvinnors kunskaper, både av andra och av dem
själva. Hon såg inledningsvis Belenkys och hennes medforskares studie som
en öppning för en feministisk epistemologi, men blev efter djupare granskning allt mer kritisk och menar att några av de epistemologiska positionerna är problematiska. Hennes huvudkritik är att studien saknar ett politiskt grepp (”political bite”).
They do not ask whether such ’ways of knowing’ are the products of
women’s oppressed social positions, nor do they consider whether a
celebration of these ’ways’ would be empowering and politically liberating (a.a. sid 260).

Belenky och hennes medforskare tar inte hänsyn till det strukturella förtrycket av kvinnor i sin analys av kvinnors lärande och vid skapandet av de
epistemologiska kategorierna, menar Code, en kritik som forskarna tagit
fasta på och diskuterar i sin uppföljning (Goldberger 1996). Författarna
sammanblandar också den subjektivistiska epistemologiska kategorin med
”subjektivism”, vilket leder till politiska komplikationer, menar Code.
Subjektivisterna har visserligen förmåga att förhålla sig kritiskt till experternas kunskap, vilket är önskvärt och nödvändigt. I och med att författarna inte problematiserar detta riskerar de att konservera en ”naiv realism” och en ”oskyldig empirism”, menar Code (a.a. sid. 255). Genomgående handlar hennes kritik om att Belenky och hennes medförfattare fokuserar på den lärande istället för på det lärda, på kunskapen. Författarna
diskuterar inte frågan om rätt och fel kunskaper och verkar därmed hävda
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att det är legitimt att kunskap är relativ och beroende av den kunnande,
den lärande. Code menar att hon, trots att hon genomgående är kritisk mot
”malestream epistemology” och dess objektivitetsideal, inte ser studien om
”Women’s Ways of Knowing” som en lösning på de epistemologiska problemen.
Mary Crawford (1989) kritiserar Belenkystudien för att inte ha med män
som jämförelsegrupp, när de uttalar sig om kvinnors lärande samtidigt som
de gör vissa uttalanden om mäns lärande, en kritik som delvis kan vara
befogad även om Mary Belenky och hennes medforskare om och om igen
betonar att kategorierna mycket väl även kan omfatta mäns lärande, och
att detta är en empirisk fråga. Forskarnas intressefokus var inte jämförelser
mellan könen utan att fördjupa sig i kvinnors lärande. Både de och andra
forskare efter dem har, som tidigare nämnts, använt deras forskning för att
dels studera könsskillnader och dels utveckla det teoribygge de startade.

Det Kritiska och det Accepterande Spelet
Med tanke på att dimensionerna närhet och distans är så centrala i min
studie om kvinnors lärande så vill jag kort presentera Peter Elbow (1973,
1986) och hans forskning. I sina studier av akademiska seminarier såg han
två typer av förhållningssätt, vilka han benämner det kritiska spelet (”The
Doubting Game”) och det accepterande spelet (”The Believing Game”)61.
Det kritiska spelet söker sanningen genom att söka efter felaktigheter
och misstag i utsagor. Att kritiskt granska ett påstående är den bästa vägen
för att finna fel, menar de som har detta förhållningssätt. Man måste anta
att det inte är sant för att man ska kunna finna dess svagheter. Ju sannare
ett påstående verkar, desto hårdare måste man försöka kritiskt granska det.
För att kunna göra det måste man distansera sig, bortse från sitt ”själv”,
sina egna personliga önskningar, sina förutfattade meningar och sitt personliga engagemang.
Det accepterande spelet däremot söker sanningen genom att inledningsvis acceptera alla påståenden. I detta spel är den första regeln att avstå från
att kritisera påståendet. Huvudpoängen är att söka sanningen, inte att finna
fel och misstag. Det gäller att träda in i den andres huvud för att se hur den
andre ser eller att försöka leva sig in i den erfarenhet som den andre har.
”Att gå i den andres mockasiner”. För att göra detta kan man inte bortse
från sig själv, utan man måste tvärtom engagera sitt eget själv, involvera sig.
Detta görs inte genom en logisk process utan genom metaforer, associationer
och analogier.62
Peter Elbow menar att de två spelen kunde ha fått andra namn. Exempelvis så skulle det kritiska spelet ha kunnat kallas för ”det självdistanserade
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spelet”, ”det logiska spelet” eller ”det dialektiska påståendespelet”. Och
det accepterande spelet hade kunnat kallas ”det självinvolverande spelet”,
”det metaforiska spelet” eller ”det erfarenhetsdialektiska spelet”. Detta ger
en antydan om vad de båda spelen går ut på. Hans poäng är att det vetenskapliga arbetet förlorar på att man spelar antingen det ena eller det andra
spelet. Vi behöver träna oss att utveckla förmågan att använda båda, vid
rätt tillfälle. Men man kan inte använda båda samtidigt. Vi behöver lära oss
hur och när respektive spel är användbara och relevanta. En annat problem
som han betonar är att få personer kan spela något av spelen bra. Det vanliga är att klumpiga och destruktiva varianter av spelen spelas. Och då får i
synnerhet det kritiska spelet olyckliga konsekvenser.63
I den akademiska världen har det kritiska spelet totalt monopol, menar
Elbow.64 Descartes införde begreppet ”tvivel” eller ”skepticism” i det vetenskapliga tänkandet och personifierar det kritiska spelet genom sin vetenskapliga metod, vilket Bordo beskriver som en maskulinisering av tänkandet (Bordo 1986, se också Martin 1982). Descartes menade att enda sättet
att nå kunskap om sanningen var att tvivla på allt.65

Ett tvångsspel
Vi har nått en utvecklingsnivå då var och en inom den akademiska världen
tvingas spela ”det kritiska spelet” för att känna sig rationell, disciplinerad,
noggrann och realistisk, menar Elbow. Om man avstår från eller inte klarar
detta spel känner man sig ointelligent, irrationell och känslosam. Eftersom
man inte är medveten om något alternativt förhållningssätt så tvingas även
de, vilka inte trivs med eller är kritiska mot det kritiska spelet, att spela
spelet eftersom de annars uppfattas som om de är mot intellektualitet, rationalitet och ”vetenskapligt” förhållningssätt i sig.

Spelen är beroende av varandra
Peter Elbow konstaterar att det accepterande spelet är det enda sättet att nå
sanningen inom områden som har att göra med tolkning och sökande efter
mening. Det är en disciplinerad, intellektuell, dialektisk process vars praktik gör människor mer mottagliga, flexibla och allmänt mer intelligenta,
menar Elbow. Det förstärker karaktärsdrag och förmågor som vår kultur
har innerligt stort behov av, menar han.
Elbow har under sin forskning blivit alltmer övertygad om att det kritiska spelet är boven när det gäller många problem i den akademiska och
vetenskapliga världen. Han tror att mycket negativt kan knytas till det spelet. Genom att hjälpa människor att distansera sitt själv från iakttagelser
och åsikter, att undvika involvering och personligt engagemang, förstärks
riskerna för självbedrägeri. Genom att hjälpa människor att distansera sig
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från sina erfarenheter förstärker det ett inhumant, oengagerat förhållningssätt, vilket är så karakteristiskt för vår kultur.66
Elbow har sett att det finns en tydlig skillnad mellan manligt och kvinnligt på det sätt som vår kultur ser på könsegenskaper. Det kritiska spelets
monopol tenderar att förstärka de personliga egenskaper och det förhållningssätt som vi definierar som manliga: aggressivitet, påträngande uppträdande, tävlingsinställning, konkurrens, initiativtagande. En kvinna tenderar att bli betraktad som mindre kvinnlig om hon spelar det kritiska spelet;
om hon älskar att ta initiativ, älskar att vinna en diskussion och att finna
hål i den andres argument. En man däremot tenderar att betraktas som
mindre maskulin om han inte spelar det kritiska spelet, om han förhåller sig
mjuk, smidig, lyssnande, avvaktande och icke-aggressiv, menar Elbow.
De två spelen utgör, enligt Elbow, varsin halvcirkel på ”tänkandets cirkel”. Han menar att om vi inte kan spela båda spelen lika bra så kan vi inte
heller spela det ena av dem bra. De båda förutsätter varandra. Han tror att
en eller två timmars träning varje vecka i att spela det accepterande spelet
och ytterligare en eller två timmars träning med det kritiska spelet skulle
skapa en intellektuell revolution.

Manliga studerande?
Trots att frågan om manliga studenters kunskapssyn och lärande ligger utanför denna avhandling67 vill jag kort nämna lite om den forskning som
Annick Mansfield, Blythe Clinchy och några av deras kollegor arbetar med
nu för att studera distanserad och relationsorienterad kunskap hos både
manliga och kvinnliga studenter (Mansfield & Clinchy 1992)68. De har hittills sett tendensen att de manliga studenterna känner sig mer hemma i och
trivs mer med argumentation och debatt än kvinnor gör, vilket delvis bekräftar Elbows studier. De flesta män forskarna intervjuade sa att de tyckte
om att argumentera och att de funnit att argumentation utmanade och
skärpte deras tänkande. Det tyder på, att en utbildning som bygger på argumentation, utmaningar, kritik, motstånd och opposition verkar passa bättre
eller är åtminstone mindre stressande för män än för kvinnor. Kvinnor upplevde dessa faktorer som stressande, hämmande och skrämmande. De skapade otrygghet och en känsla av att inte vara accepterade, att inte duga,
enligt Mansfield & Clinchy (a.a.).
Intressant var att männens svar på frågor om relationsorienterat sätt att
hantera kunskap verkade lika främmande och obekvämt för dem som kvinnorna upplevde den distansorienterades argumentation. Dessa män sa att
de borde bättre försöka att sätta sig in i andras perspektiv, men det kändes
obekvämt för dem och de fann det mycket svårt att göra det, så de gjorde
det inte särskilt ofta. Författarna tror att det är möjligt att många män
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känner sig lika obekväma i relationsorienterade situationer som många kvinnor upplever i argumentations- och distansorienterade sammanhang. En
reflektion som Mansfield och Clinchy (a.a.) gör är: kanske är det i dessa
relationsorienterade klassrum som männen blir tysta och där läraren oroar
sig över vad i dessa mäns uppväxt som gjort dem intellektuellt outvecklade?
Det kanske är viktigt att påpeka självklarheten att även män är olika.
Clinchy berättar att hon har mött manliga professorer som säger ”Varför
kallar Du detta ’kvinnors lärandeprocesser’. Jag är också relationsorienterad
i mitt förhållningssätt till kunskap” (Clinchy 1990, sid. 66). Många av dessa
män är lärare och professorer och de känner sig lika begränsade och obekväma i denna, som det ofta verkar, fientliga atmosfär, som deras kvinnliga
kollegor och kvinnliga studenter. En man skrev till Clinchy:
Jag valde att studera engelsk litteratur eftersom jag älskar de metafysiska poeterna. Men nu har jag upptäckt att för att avancera inom
institutionen, så måste jag skriva macho-kritik där jag söndertrasar
det jag älskar (a.a. sid. 66, min övers.).

En del av dessa män funderar på att lämna den akademiska världen, sina
kollegor och sina discipliner för att, som en uttryckte det, ”kunna sammanföra mitt hjärta och mitt sinne igen”.

Könsrelaterade studiemönster
De, enligt min uppfattning, mest intressanta studierna omkring kön och
lärande, vilka inspirerats av ”Women’s Ways of Knowing” (Belenky m.fl.
1986) har genomförts av Marcia Baxter Magolda (1992, 1994, 1995, 1998).
Hon har iakttagit vissa skillnader mellan könen inom högre utbildning, när
det gäller förhållningssätt till kunskap och lärande. Eftersom författaren
utvecklat en modell över lärande vill jag kort redogöra för hennes begrepp
(för en djupare presentation hänvisas förutom till Baxter Magolda själv,
även till Severiens, Ten Dam och Nijenhuis, 1998, som har gjort en överskådlig och lättillgänglig presentation över Baxter Magoldas arbete).
Baxter Magolda (1992) beskriver en utvecklingsstege som bygger på dimensionerna kunskapssyn (”ways of knowing”) och studiemönster
(”patterns of reasoning”). Hon kallar analysmodellen för ”The Epistemological Reflection Model” (ERM). Stegen i modellen kallar hon ”Absolute
Knowing” (ett absolut vetande), ”Transitional Knowing” (ett övergångsvetande), ”Independent Knowing” (ett oberoende vetande) och ”Contextual
Knowing” (ett kontextuellt vetande)69. Inom de tre första stegen fann hon
tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns studiemönster. Bland ”Absolut Knowers” fann hon att kvinnor i större utsträckning än män tenderade
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att ha ett ”receiving pattern”, ett mönster som kännetecknas av ett mottagande förhållningssätt, där de i huvudsak lyssnar och förväntar sig att få
information av lärare och experter. Förväntningarna på studentkamrater
på detta steg är enbart som sociala kontakter och som stöd och uppmuntran. Män tenderade att i större utsträckning än kvinnor inta ett ”mastering
pattern”, ett mönster som kännetecknades av att man försökte bemästra
och kontrollera situationen och studierna. De talar mer i lärosalen, uttrycker
sina åsikter, argumenterar och ifrågasätter läraren.
”Transitional knowers”, de ”övergående”, visade också två olika studiemönster. Studerande med ett ”interpersonal pattern”, vilka i större utsträckning var kvinnor, samarbetade med studentkamrater och delade med
sig av idéer och tankar. De menade att öppenhet är viktigt och att alla trossystem måste betraktas som likvärdiga. De studerande som visar ett
”impersonal pattern”, vilka oftare var män, verkade vara mer inriktade
mot sanning och säkra fakta. Osäkerhet när det gällde kunskap kunde lösas med experter, logik och forskning. De medstuderandes funktion var ofta
att utmana idéer och vara partners i argumentationen.
”Independent knowers”, de ”oberoende”, visade antingen ”interindividual patterns” eller ”individual patterns”. De förstnämnda visade sig i
större utsträckning hos kvinnor och de sistnämnda hos män. Hos de
”interindividuella” sågs kunskap som något i grunden osäkert och beroende av olika tolkningar. Lärare förväntas stimulera utbyte av åsikter och
tankar mellan de studerande. De ”individuella” hade svårt att lyssna till
andras perspektiv. De föredrog att sätta upp sina egna mål och bestämma
sig för hur de skulle nå målen. Lärarens funktion var att stödja detta arbete.
På det sistnämnda steget i utvecklingsstegen, ”Contextual Knowing”, de
”kontextuella”, är det oberoende tänkandet det mest utmärkande draget
även om kunskapssynen blivit mer nyanserad och utvecklad. Eftersom alltför få studerande kategoriserades på denna nivå såg Baxter Magolda inga
könsskillnader i förhållningssättet till kunskap och lärande bland dem. De
könsskillnader hon fann i denna studie fann hon inte när hon senare studerade ”Post-College”-studerande (Baxter Magolda 1994).

Reflexioner
De amerikanska studierna synliggör och betonar olikheterna hos kvinnliga
studerande. De nyanserar de vanligtvis stereotypa och dikotomiserande studier som en hel del kvinnoforskning riskerar att hamna i, d.v.s. att flickor
och kvinnor är på ett särskilt sätt och att de är annorlunda än pojkar och
män, studier som bäddar för ett essentialistiskt synsätt och riskerar att lägga
grunden för biologism, d.v.s. studier som bevisar att skillnaderna är biologiska (se t.ex. Moir & Jessel 198970).
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Studierna inspirerade mig till att tränga in i området kunskapssyn och
lärande för att ytterligare försöka nyansera bilden. Begreppen relationsoch distansorienterad kunskap blev centrala i min analys och mitt eget försök att bygga en teori eller en tankemodell om lärande. Kvinnorna i de
olika studierna var i huvudsak relationsorienterade i sin förhållningssätt till
andra människor och till kunskap. Resultatet blev att de verkade få svårigheter med distansering och kritiskt tänkande, i synnerhet på det sätt dessa
förhållningssätt förväntas bedrivas inom akademin idag. Kvinnorna kunde
inte hantera det ”kritiska spelet” utan föredrog det ”accepterande spelet”.
Det fanns dock studier som gav öppningar och möjligheter för förändring
och utveckling. Baxter Magolda (1994) ger en antydan till att studiemönster
och lärande utvecklas och förändras ju högre upp i utbildning man kommer. Tyvärr kan man också tolka denna studie som att kvinnor med tiden
tvingas inordna sig i de akademiska studieformerna och att skillnaderna
därför inte längre märks. Patrocinio Schweickart (1996) beskriver inledningsvis i sin artikel, sitt eget ”uppvaknande” när hon insåg att ”jag mycket
väl har lärt mig att tänka som en man (eller att tro att jag tänker som en
man)” under sin egen utbildning och hur hon successivt insåg att detta
byggde på hennes eget kvinnoförakt (”aversion to femininity”). Hon beskriver sitt förhållningssätt som ett försvar mot att bli ”sammanbuntad”
med andra kvinnor (a.a. sid. 306).
Den mest intressanta iakttagelsen är dock att könsskillnaderna inte innebär vattentäta skott mellan könens kunskapssyn och lärande. Tvärtom. Vi
kan inte enkelt säga att det finns kvinnors kunskapsyn och lärandestrategier
eller mäns kunskapssyn och lärandestrategier. Men studierna visar att det
finns många gemensamma synsätt och förhållningssätt som gruppen kvinnor tenderar att ha utvecklat i avsevärt större utsträckning än gruppen män.
Och tvärtom. De få utvecklingsstudier som föreligger visar att de mönster
som finns är förändringsbara och därmed socialt konstruerade och
kontextuella. Med medvetna pedagogiska och didaktiska förhållningssätt
tror jag att det går att stimulera lärandeprocesser som befruktas av olikheterna. Kanske målet för lärande skulle kunna beskrivas som ett ”individuellt, mänskligt lärande”. Jag återkommer till dessa diskussioner i slutkapitlen.
En annan viktig slutsats man kan dra av forskningen omkring kvinnors
lärande var de ständigt återkommande iakttagelserna av behov och förväntningar att få möjlighet att förankra kunskaper i de egna erfarenheterna, i den egna personligheten. Detta behov kunde yttra sig som en kritik
mot det ”verklighetsfrämmande”, mot gapet mellan praktik och teori, eller
som en splittring eller en alienerande klyfta mellan den studerande själv och
den kunskap som de förväntades lära sig.
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En tredje viktig iakttagelse var den lika ständigt återkommande iakttagelsen att flickorna och kvinnorna ofta tvingats förneka sitt eget språk, att
de tystats eller ”valt” att tystna som en ”överlevnads-” eller ”motståndsstrategi” istället för att ställa upp på ”de andras” språk. De som anammande
de andras språk kunde ibland känna sig som ”akademiskt prostituerade”.
Lärande och kunskap handlar om att begreppsge, att benämna. Därför är
dessa iakttagelser viktiga att synliggöra och diskutera. Jag återkommer till
denna fråga i de empiriska kapitlen (kap. 6–11) samt i slutkapitlen (kap.
12–13).
Ytterligare en betydelsefull iakttagelse jag gjorde var den ständigt återkommande besvikelsen över auktoriteter och över utbildningserfarenheter.
Behovet av bekräftelse, av att synliggöras, att respekteras, att accepteras,
oavsett vilken epistemologisk position man befann sig i, var ett annat betydelsefullt tema som återkom i studierna.
En pedagogisk slutsats jag drar av denna forskning är att ett dialogiskt
lärande i mindre grupper, där kvinnorna får möjlighet att formulera, pröva
och förankra kunskaper, verkar vara den metod som möjliggör dels återskapandet eller förvärvandet av ett språk, dels förankring i egna erfarenheter samt dels en möjlighet till medvetandegörande och frigörande reflexioner med jämställda i ett relationsorienterat sammanhang. Detta hotar det
auktoritetsberoende många kvinnor socialiserats in i under uppväxt och
skola, det auktoritetsberoende som vissa kvinnor underordnar sig och andra revolterar mot på olika sätt, vilket ger möjligheter till frigörelse och
förändring. Jag återkommer även till dessa diskussioner i senare kapitel.
Innan jag går över till att beskriva och diskutera hur jag gick till väga när
jag studerade kvinnliga socionomstuderande i Sverige och deras kunskapssyn och lärandestrategier vill jag kort redogöra för forskning och diskussioner om s.k. feministisk pedagogik, d.v.s. den pedagogik som medvetet verkar för att synliggöra kvinnors (och andra förtryckta gruppers och klassers)
underordning och stödja kvinnors (och andra förtrycktas) kunskapssyn och
lärande.
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F

ör att de pedagogiska och demokratiska
mål som uttrycks i olika utbildningspolitiska dokument ska kunna uppnås – nämligen att utbildningen ska bidra till att utveckla studenterna till ansvarskännande, självständiga och kritiskt tänkande samhällsmedborgare och initiativrika medskapare av värdefull, ny kunskap – är det av yttersta vikt
att vi, lärare och studenter, förhåller oss
medvetet till kön i våra undervisningssalar.
Eva Erson (1995, sid. 96)

Feministisk pedagogik
Feminismen är inte en metod, inte en teori bland andra. Feminismen
är ett kritiskt perspektiv som strävar efter att identifiera, blottlägga
och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön. Detta perspektiv har all feminism genom tiderna gemensamt (Lindén & Milles
1995, sid. 9)

Så definierar Claudia Lindén och Ulrika Milles begreppet feminism.71 Att
ha ett feministiskt perspektiv på undervisning innebär att se flickors och
kvinnors strukturella underordning och att ta ställning för att det inte är
flickor och kvinnor det är fel på, utan att undersöka vilka omständigheter
som försvårar för flickor och kvinnor att delta i undervisningssammanhang
och att utforma den pedagogiska praktiken utifrån den förförståelsen. Man
behöver inte vara kvinna för att vara feminist.
Två norska manliga fysikforskare valde, som exempel, att studera
fysikundervisningen utifrån ett radikalfeministiskt72 perspektiv. Alltför
många flickor hoppade av utbildningen. Istället för att ifrågasätta flickorna
ifrågasatte de undervisningen och fann att om fysik hade undervisats på ett
annat sätt, med större tyngd på vardagserfarenheter och på sociala och politiska problemområden, så hade flickorna inte hoppat av (Lie & Sjøberg,
1984). I detta avsnitt vill jag undersöka begreppet feministisk pedagogik
för att få en konkret och praktisk, en handlingsdimension, på lärandet.

Disposition av avsnittet
Innan jag går in på en diskussion om vad feministisk pedagogik (och didaktik) är vill jag presentera studier av lärare som arbetar feministiskt i lärosalen och de svårigheter de kan möta (Weiler 1988 och Briskin 1990). Däref-
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ter diskuterar jag med hjälp av utbildningsfilosofen Jane Roland Martin
(1994 a) samt några feministiska pedagogiska forskare vad feministisk pedagogik är (Sundbro & Törnegren 1985 och Kauppi 1998 m.fl.). Avslutningsvis presenterar jag arbetssätt eller feministiskt pedagogiska/didaktiska metoder, vilka utvecklats genom åren. Sist gör jag en koppling till socialt arbete genom att presentera ett medvetandegörande pedagogiskt arbete, som
som utvecklats inom ramen för socionomutbildning (Forsén u.å., Fryk &
Forsén 1992 samt Fryk 1997, 1999).

Att vara feministisk lärare
Det finns idag en hel del studier av klassrum och lärosalar utifrån en feministiskt utgångspunkt. Hur arbetar medvetna feministiska pedagoger i
lärosalen?
Kathleen Weiler (1988) har undersökt vad som händer i de lärosalar och
skolor där feministiska lärare och skoladministratörer arbetar. Hennes fokus är att försöka synliggöra dynamiken mellan strukturella faktorer och
individers medvetna försök att förändra. Hon menar att hon, genom att
undersöka dessa kvinnors liv och arbete, kan upptäcka den spänning som
föreligger på grund av den makt institutioner utvecklat under speciella historiska, ekonomiska och sociala förhållanden och enskilda individers önskan att förändra. Som utgångspunkt använder hon kritisk teori73 och feministisk teori. Kort kan sägas att hon iakttagit att det som händer i dessa
lärosalar är ett slags förhandling om konkurrerande förtryck (”competing
oppressions”) och makt. Dessa lärosalar kännetecknas av spänning och
konflikt när de konkurrerande subjektiviteterna hos lärare och studerande
spelas ut mot varandra, menar Weiler. Det är ju ett viktigt mål i den ”feministiska lärosalen”, menar hon, att resa frågeställningar, att problematisera
och att göra lärosalarna till platser där självklara, accepterade och omedvetna föreställningar om verkligheten synliggörs, ifrågasätts och diskuteras. I mer auktoritära lärosalar, menar Weiler, kommer de studerande att
antingen bara acceptera eller göra motstånd mot den erbjudna kunskapen
och engagerar sig inte i någon dialog.
Basen för den feministiska lärarens arbete är de studerandes egna röster,
deras egna subjektiva erfarenheter och upplevelser av makt och förtryck
och av det värde de upplever. Den feministiska läraren synliggör i lika hög
utsträckning även andra förtryckta grupper, t.ex. etnicitet, sexuell läggning
och klasstillhörighet och låter även dessa spänningar komma till ytan och
bli föremål för diskussion. Feministisk pedagogik kommer till uttryck både
när det gäller innehållet i det som tas upp i lärosalen och i processen, i
undervisningsformen.
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Konflikter och spänningar i lärosalen
Linda Briskin (1990) menar att de ämnen och teman som kvinnor, både
studenter och lärare, möter i klassrum och lärosalar, utgör grundstommen
för hur kvinnor och flickor relaterar till lärandesituationen, hur de förstår
läro- och kursplaner och hur de värderar relevansen av undervisningsmaterial i förhållande till sina egna liv. Dessutom styr de hur lärare och studenter relaterar till varandra. Hon beskriver sex av dessa konfliktfyllda budskap:
1) Nedvärderingen av ”modrandet”,74 d.v.s. det arbete som det innebär
att vara mamma, hustru och att sköta hushållet samtidigt som det beskrivs
som kvinnans ”livsuppgift”. Den underliggande meningen är att det är socialt underlägset att vara kvinna. ”Modrande” är ”naturligt” för kvinnor
och utbildning är inte nödvändig för ”modrande”.
2) Det mycket utbredda våldet mot kvinnor75 åtföljt av den kraftfulla
ideologin att kvinnor ska försvaras av män. Det är det andra konfliktfyllda
budskapet. Kvinnorna utsätts ofta för våld av samma män som skall försvara dem.76
3) Det tredje området gäller sexualiteten. Oavsett vilken sexuell läggning
kvinnor har får de lära sig att den enda naturliga och normala sexualiteten
är med män. Dessa normer tvingar inte bara kvinnor in i relationer med
män, utan de skapar också ”homofobi”, menar Briskin, d.v.s. hat och fruktan för homosexuella män och lesbiska kvinnor.
4) Spänningen mellan att vara attraktiv och att vara intelligent skapar
den fjärde motsättningen. Intelligens och makt betraktas som manliga egenskaper. För att vara en framgångsrik kvinna ska man vara attraktiv men
maktlös.77
5) Den femte motsättningen som Linda Briskin nämner är spänningen
mellan den utbredda diskrimineringen av kvinnor78 och myten om att alla
behandlas exakt lika, i synnerhet i klassrum och lärosalar. Linda Briskin
citerar Adrienne Rich:
Om det finns något som är missvisande så är det ’samundervisning’:
att eftersom kvinnor och män sitter i samma klassrum, läser samma
böcker, genomför samma laboratorieexperiment, så får de en jämlik
utbildning.79 Det får de inte, för det första eftersom innehållet i utbildningen bekräftar män och ogiltigförklarar kvinnor. Dess djupaste
budskap är att män är världens skapare och tänkare och att detta är
helt naturligt. Denna förutfattade mening om högre utbildning, inklusive s. k. vetenskapliga discipliner, är vit, manlig, rasistisk och
sexistisk. (Rich 1985, ref. i Briskin a.a.not 10, sid. 36)
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6) Det sjätte konfliktfyllda budskapet handlar inte bara om socialt kön
utan också om ras- och klassfördomar. Det finns en myt som förmedlar att
alla har samma förutsättningar och frihet att bli framgångsrik. Om en
kvinna misslyckas beror det på lättja eller personliga brister, d.v.s. att hon
inte försökt nog mycket, arbetat nog hårt och liknande, d.v.s. en variant av
”blame-the-victim”.80

Att synliggöra kvinnors liv
En pedagog med en könsmedveten inställning som tar hänsyn till könstillhörighet när den medför skillnader och bortser från den när den inte gör
det, kan bygga in olika sätt att handskas med könsrelaterade egenskaper
och företeelser i utbildningen, menar Jane Roland Martin (1994 a). Det
kan gälla t.ex. hur kvinnor framställs i det studiematerial i olika ämnen
som används inom skola och utbildning idag, vad kvinnor får lära sig om
flickor och kvinnor, vad de får lära sig om kvinnors värde, om
kvinnoarbetets värde och liknande. Vad de får lära sig om män? Om mäns
värde? Det kan handla om språket och dess användning. Det kan gälla vad
som är kunskap och hur kunskap används och liknande.

Att störa den rådande ordningen
I ”Three Guineas” använder Virginia Wolf (1938, ref. i Martin 1994 a)
bron som en symbol för att beskriva den utmaning kvinnor har i förhållande till de två världar som hon menar behöver förenas, privatlivet och
offentligheten, hemmet och yrkeslivet, kvinnornas tillvaro och männens.
När hon i början av seklet propagerade för att kvinnorna skulle ge sig in i
akademins värld misstänkte hon att kvinnorna skulle komma att möta svårigheter. Hon funderade över hur kvinnor skulle kunna genomgå högre utbildning och inträda i akademikeryrken och ändå förbli ”civiliserade mänskliga varelser, det vill säga människor som vill förhindra krig?” Hennes svar
är: ”Endast genom att störa den rådande ordningen” (Wolf a.a., ref. i Martin, 1994 a, sid. 6). Jane Roland Martin ställer i sin artikel en intressant
fråga: ”Numera har både män och kvinnor tillträde till högre utbildning.
Varför tycks det då finnas en markerad skillnad mellan manliga och kvinnliga studieprestationer? Varför ger samma utbildning inte samma resultat?”
(Martin, a.a. sid. 5). Och hon undrar om ”skillnader i inlärningssätt och
motivation är systematiskt relaterade till kön.” (a.a. sid. 5). Hon fortsätter:
Vi som hyllar jämställdhetens ideal måste komma ihåg att frågan om
samma resultat kräver samma undervisningsmetodik är empirisk, och
innan den nödvändiga forskningen om kön och lärande har givit resultat, måste vi förhålla oss sunt skeptiska till postulatet att samma
samhällsposition kräver samma utbildning.” (a.a. sid. 5).
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Vi har sett att en riklig forskning idag visar att kön faktiskt är en mycket
betydelsefull faktor i klassrummet. Feministiska pedagogiska forskare har
på olika sätt reflekterat över dessa frågor. De feministiska pedagogerna försöker lösa problemen på sitt sätt. Man skulle kunna beskriva feministisk
pedagogik som ett sätt att ”störa den rådande ordningen”.

Vad är feministisk pedagogik och didaktik?
Vad kännetecknar en ”feministisk pedagogik”?81 Karin Sundbro och Gull
Törnegren försökte besvara frågan (Sundbro & Törnegren 1985). Författarna utgick dels från feministisk teori, dels från pedagogisk teori och dels
från ett kvinnohistorisk perspektiv. Den definition på ”feministisk pedagogik” de utarbetade blev:
Feministisk pedagogik tar sin utgångspunkt i att kvinnor idag är förtryckta och använder därför sådana arbetsmetoder som skapar förutsättningar för en medvetandehöjande läroprocess hos kvinnor. Syftet med läroprocessen är att vi ska bli medvetna om förtrycket och
hitta de redskap och den gemenskap som vi behöver för att bryta det
(Sundbro & Törnegren, a.a. sid. 58).

Det är en användbar och heltäckande definition. De konstaterar dock att
definitionen beror på vilket perspektiv man väljer. En definition ur den studerandes perspektiv skulle kunna lyda:
Feministisk pedagogik är att ta ansvar för min egen läroprocess, att
ta reda på vad jag vill och behöver lära mig och att sedan skapa
former där jag kan lära mig det. Att ta ansvar för att samlas och
arbeta tillsammans med andra kvinnor som vill samma sak eller vill
lära ut något som jag vill lära mig. Att delta aktivt i grupprocessen
(a.a. sid. 120).

En definition ur ett lärar- eller handledarperspektiv skulle, enligt författarnas förslag, kunna vara:
Feministisk pedagogik är att använda och lära ut arbetsformer som
hjälper kvinnor att få insikter om sitt eget liv och att bryta förtryck.
Att delge gruppen mina erfarenheter och uppmuntra andra kvinnor
att delge oss sina. Att gå in medvetet och aktivt i en egen läroprocess,
så att arbetet i gruppen blir ömsesidigt. Att efterhand göra ledarrollen överflödig (a.a. sid. 120).

Enligt min uppfattning kan dessa definitioner även omfatta andra förtryckta
grupper inom utbildningen (klass, etnicitet, sexuell tillhörighet o.s.v.)
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Carolyn Zerbe Enns (1993) sammanfattar den feministiska pedagogikens grundvalar på följande sätt:
... litteraturen om feministisk pedagogik beskriver ett frigörande
undervisningssammanhang där ansvar är delat, där de studerande
och lärare är engagerade i en demokratisk praktik, där deltagarna
betonar ömsesidiga mål och där individer bryr sig om varandras lärande likaväl som om sitt eget. Målet för den feministiska pedagogiken
är mobilisering av sig själv och andra inom ramen för en gemenskap
som gynnar och utvecklar ledarförmågor och gemensamt lärande (a.a.
sid. 8, min övers.).

Martha Morrison Dore (1994) som drar paralleller mellan feministisk pedagogik och socialt arbete har en liknande beskrivning av den feministiska
pedagogiken.
Pedagogik är ett övergripande begrepp som handlar om undervisningslära
på alla nivåer. Ofta menar vi didaktik när vi säger pedagogik. Likaväl som
vi talar om en ”feministisk pedagogik” skulle jag vilja tala om en ”feministisk didaktik”. Didaktiken söker svar på frågor som
– Vad ska vi undervisa om, dvs den didaktiska selektionsfrågan (urvalsfrågan)
– Hur skall vi undervisa, d.v.s. den didaktiska kommunikationsfrågan,
samt
– Varför ska vi undervisa om ett visst område, dvs den didaktiska
legitimitetsfrågan. Detta ”varför” kan naturligtvis också riktas mot
”hurfrågan” (Vernersson 1989, sid. 27)

Den feministiska didaktiken ställer dessa frågor på sin spets. Brock-Utne
(1993) menar att den feministiska didaktiken har sitt fokus på förändring
och frigörande. Utifrån ett radikalfeministisk perspektiv väljer man, menar
hon, att se makt som en ”kompetens snarare än som dominans” (a.a. sid.
32), vilket möjliggör sökandet efter makt och kompetens hos de ”maktlösa”, d.v.s. ”maktmobilisering”82.

Kvinnorörelsens arbetsmetoder
Kvinnorörelsens arbetsmetoder kom att ligga till grund för den ”feministiska pedagogiken”. Redan den Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad,
som startade 1925, började ge en antydan till vad som skulle komma.83 Här
fanns många pedagogiska tankegångar och arbetssätt som uttrycker en feministisk medvetenhet. Det handlade om en pedagogik för medvetenhetshöjning, frigörelse och förändring. Kvinnorna skulle mötas över klass- och
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partigränser. De kärnfrågor som togs upp i Fogelstad och som ingick i visionen om det nya samhället, var bl.a. kvinnans ställning i samhället, att
jord inte kan ägas, freden, skolan, demokratifrågan samt hälsa och hygien.
Viktiga grundidéer var inriktningen på eleven, på den enskilda individen;
kunskap förmedlad genom en personlighet, betoningen på känslan, fantasin och realismen i undervisningen. Det var viktigt att eleverna fick lära sig
att hålla föredrag. Ofta tyckte dessa kvinnor inte att de hade något att tala
om. Då möttes de av uppmaningen att berätta något om sitt liv. ”Det är det
vi är intresserade av!” Dessa grundtankar har fortsatt styra både kvinnorörelsens arbetsmetoder och den feministiska pedagogiken.
Kvinnorörelsen på 70-talet var huvudsakligen organiserad i självstyrande
grupper. Den första och mest grundläggande av dessa grupper var den
medvetandehöjande gruppen (Sundbro & Törnegren 1985, sid. 72). Det
var en ledarlös grupp där alla kvinnor deltog på lika villkor. Den andra
formen var en problemlösande grupp, den s.k. ”radikalterapigruppen” (a.a.
sid. 72). Där fanns en ledare och syftet med den gruppen var att ”göra
maktförhållanden i gruppen synliga och utjämna dem så långt det går”
(a.a. sid. 72). Författarna ser dessa två typer av grupper som två olika former för feministisk pedagogik.

”Det privata är politiskt”
I de medvetandehöjande grupperna samlades man för att delge varandra
sina erfarenheter, stödja varandra och ”förstå och se att det privata är politiskt” (Sundbro & Törnegren 1985, sid. 72). Kvinnornas erfarenhets- och
livsvärldar började successivt synliggöras för kvinnorna själva. Dessa gemensamma erfarenheter teoretiserades och ur dessa grupper växte de moderna
kvinno- och feministiska teorierna fram.
De feministiska pedagogerna strävar efter helhet.
Vi ska lära oss om oss själva och varann genom vår tanke, känsla,
kroppslighet och genom att arbeta tillsammans med praktiskt arbete.
Vi ska delta med hela oss själva i allt lärande. Därför utvecklar feministisk pedagogik arbetsformer och uttryckssätt som engagerar hela
människan (a.a. sid. 122).

De betonar att om kvinnor ska våga gå över sina gränser och ifrågasätta
gamla värderingar så måste andan i gruppen präglas av öppenhet, ärlighet
och en tillåtande atmosfär. Det är viktigt att varje kvinna får möjlighet att
känna sig trygg, välkommen och respekterad i gruppen, menar de. Enligt
den erfarenhet Sundbro och Törnegren samlat har de funnit att rundan som
metod, d.v.s. att alla deltagare får möjlighet att säga något om det ämne
som är uppe, är ett av de mest effektiva sätten att hjälpa kvinnor att bli
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medvetna om och formulera sina erfarenheter och behov och att därmed
utveckla sitt eget språk.
Jag vill i det följande beskriva några pedagogiska metoder som utvecklats och använts av kvinnor för kvinnor, vilka har en feministisk utgångspunkt. De bör därför kunna inordnas under begreppet ”feministisk pedagogik” eller ”feministisk didaktik”.

Den narrativa metoden
Bluma Litner, Amy Rossiter84 och Marilyn Taylor (1992) argumenterar för
att inspirera och stimulera en induktiv process, en berättande form (”a
narrative form”) för att underlätta för kvinnor att konstruera och integrera
sina erfarenheter. Detta bör vara en del av den akademiska dialogen, menar
de. De benämner arbetssättet för ”det rättvisa inkluderandet av kvinnor i
högre utbildning” (a.a. sid. 1). Kvinnors kunskaper och erfarenheter måste,
menar de, i lika hög utsträckning som mäns, inkluderas i det som räknas
som relevant kunskap. De ämnen och teman som huvudsakligen berörs i
undervisning är teorier och teman, byggda på mäns forskning om män och
utifrån manliga perspektiv. Övervägande andelen forskare genom den hittillsvarande historien har varit och är män. De har formulerat problem utifrån sin erfarenhets-, livs- och intressevärld (se kap. 1 och 3). Litner, Rossiter
och Taylor symboliserar denna mainstream-kunskap85 med en mur (”a
wall”). De menar, att många av oss lärt sig se denna mur som neutral och
universell. De menar att det ”socioemotionella utrymmet” i lärosalen produceras av det engagemang lärare och studenter har i förhållande till muren.
Vita, manliga studenter, vars erfarenheter är isomorfa med muren,
kommer att inta en position i det socioemotionella utrymmet i frändskap med muren, med möjligheten att fritt tala om och även för den
med auktoritet. (Litner, Rossiter & Taylor 1993, sid. 291, min övers.)

De som sitter närmast muren är pojkarna och männen. Med allt längre
avstånd från muren sitter kvinnorna. Vissa kvinnor sitter nära muren och
försöker få kunskaper på bekostnad av kontakten med sina sanna själv,
menar författarna. Den narrativa, induktiva strategin syftar till att befria
muren från dess makt att bestämma positionerna i det socioemotionella
utrymmet. När den lärande uppmuntras till större rörlighet i lärosalens
socioemotionella utrymme kan en mångfald perspektiv börja forma muren.

124

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

124

99-09-15, 16.07

Livshistoriemetoden
”Livshistoriemetoden” (Life History) var ursprungligen en forskningsmetod som utvecklades av sociologiforskare och lärare i Chicago (Bron, u.å.,
1991). De använde ”case studies” i sin forskning. Så småningom började
de också använda ”autobiografier” och ”personliga dokumentmetoden”
t.ex. brev. Ur dessa erfarenheter växte Life History fram som forskningsmetod. Under senare år har metoden börjat användas även i undervisningssammanhang. Den verkar av de erfarenheter som gjorts passa kvinnors lärandestrategier och -processer utmärkt (a.a.).

Minnesmetoden
Frigga Haug, tysk feministisk sociolog, uppmanar oss att ”borra oss igenom patriarkatets språk för att se och förstå erfarenheter på ett nytt sätt”
(Widerberg 1995, sid. 125). Frigga Haug (1984) menade att en orsak till att
patriarkatet fortsätter att reproduceras beror på att vi inte ser och är medvetna om könsstrukturer. Vi ser dem som naturliga. Det är först när vi bryter mot det naturliga och normala, mot normer och strukturer, när vi upplever sanktioner och reaktioner från omvärlden, som vi ser vilka normer
som råder, vad som betraktas som naturligt. Först då får vi en utgångspunkt för förståelse och frigörelse.
Problemet är inte kvinnors tystnad, som många andra feminister hävdar. Tvärtom, Haug menar att kvinnor pratar något alldeles våldsamt om det vardagliga men i ofarliga termer (Widerberg, a.a. sid.
125).

Minnesmetoden arbetar med en växelverkan mellan närhet och distans. Den
har utvecklat tekniker som hjälper en att komma i närkontakt med de ofta
svåra minnen som ska utgöra utgångspunkten för analys och reflexion.
Dessa tekniker kan vara musik, texter, bilder och liknande.86 Man skriver
ner alla minnen som aktiveras. Därefter görs de till föremål för analys.87
Man kan arbeta både individuellt och i grupp med minnesmetoden. Det
finns feministiska pedagoger som använder metoden inom ramen för sin
undervisning. Metoden kräver tid och trygghet.

Stärkta flickor och arga pojkar
Hanna Kauppi (1998) har studerat feministisk pedagogik dels utifrån en
textanalys av ett antal teoretiker inom ämnet och dels utifrån intervjuer
med ett litet antal pedagoger som arbetar medvetet feministiskt i klassrum
och lärosalar. Den feministiska pedagogiken så som den yttrar sig både i
teori och praktik är att den tar sin utgångspunkt i flickornas och kvin-
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nornas (och även pojkarnas och männens) livserfarenheter, erfarenheter av
förtryck, över-/underordning, upplevelser av värde, självkänsla o.s.v. Man
strävar efter en erfarenhetsbaserad förståelse. Syftet är frigörelse från
förtryckande strukturer genom medvetenhet. Därmed menar man att flickorna och kvinnorna får möjligheter till fria val och transformation, d.v.s.
förändring av det rådande. Kauppi refererar till Brock-Utne (1993) som
menar att kvinnors levda erfarenheter och upplevelser av förtryck utgör
politiskt sprängstoff och är därmed en grund för samhällelig förändring.
Förändringen kan vara könsöverskridande när det gäller t.ex. utbildningsoch yrkesval men också sätt att leva i världen, ekonomiskt, politiskt, sexuellt. Kauppi har iakttagit att många feministiska pedagoger har tagit avstamp i Paulo Freires (1972) frigörande pedagogik, men medan Freire ”refererar till subjektet mannen intresserar sig de feministiska pedagogerna för
subjektet kvinnan” (Kauppi 1998, sid. 11). Grundtanken ”det privata är
politiskt” genomsyrar den feministiska pedagogiken.
Kauppi redogör för ett antal strategier som feministiska pedagoger använder sig av. En del av dem har jag redogjort för ovan, som t.ex. rundan,
medvetenhetshöjande dialog och induktiva berättelser med utgångspunkt i
de egna erfarenheterna. En annan metod är att ”skapa frizoner”, d.v.s. fysisk åtskillnad i undervisningen, vilket i de projekt som genomförts (se t.ex.
Wernersson 1995 och Kauppi 1997, ref. i Kauppi 1998) lett till ”stärkta
flickor och arga pojkar”. Pojkarna har genomgående varit mycket missnöjda med särundervisningen. De har saknat flickornas hjälp och de tycker
att klimatet har blivit hårdare och stökigare utan flickor. Oroade kritiker
undrar vilka konsekvenser särundervisning får för pojkar. Särundervisningen har däremot inneburit positiva konsekvenser för flickor och kvinnor. Kvinnor i enkönade lärosalar slipper t.ex. den sexualiserade atmosfär
blandgrupper innebär. Kvinnorna kunde i dessa lärosalar ”lägga ner spelet
för gallerierna/männen” (Kauppi a.a. sid. 57).
”The pro-women line” (Moss 1995, ref. i Kauppi a.a.) är en annan använd metod, vilket innebär att ”gå kvinnans ärenden” (a.a. sid. 15) och låta
kvinnors tolkningar av förtryck få företräde framför mäns tolkningar. Syftet med detta är att utmana uppfattningen om manliga tolkningssätt som
neutrala och normgivande. Vissa pedagoger använder sig av särskilt utvalda texter, t.ex. kärleksnoveller och andra populärkulturella texter i vilka
de med hjälp av textanalysens metoder synliggör konstruktionen av kön.
Tanken är att dessa texter både ”genererar, implicerar och upprätthåller
vissa föreställningar om kön och femininitet” (a.a. sid. 19). Avslöjandet av
dessa föreställningar medvetandegör och hjälper elever och studenter att
förstå egna erfarenheter och upplevelser.
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Sammanfattande reflexioner
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att feministisk pedagogik handlar
om att ta utgångspunkt i de egna erfarenheterna, att uppmuntra och stärka,
att frigöra och medvetandegöra, att stimulera ett kritiskt tänkande, ifrågasättande och reflekterande samt att uppmuntra till förändring och transformation av de rådande strukturerna. I den sistnämnda strategin ligger
handlingsaspekten. Det räcker inte att frigöra och medvetandegöra. Flickor
och kvinnor behöver få aktiv hjälp att våga handla, att förändra. Det kan
handla om att inte bara skapa talutrymme utan också ge möjligheter att
träna det offentliga talet. Att våga formulera egna tankar i skrift och försvara dem. Det handlar om att våga subjektspositionera sig på ett sätt som
innebär motstånd mot det rådande. Eftersom frigörelsen innebär att konsekvenserna går ut över männens privilegier när det gäller utrymme, tolkningsföreträde, resurstilldelning, uppmärksamhet och stöd, kommer
motståndsstrategier ständigt att vara nödvändiga. Både feministiskt orienterade lärare och feministiskt medvetna studerande kommer att möta svårigheter, vilket bl.a. Kathleen Weiler (1988) och Hanna Kauppi (1998) iakttagit. Pojkarnas och männens missnöje och motstånd på både individ- och
strukturnivå är kraftfullt. Men även de kvinnor som ”valt” att stödja det
rådande utgör en stark motkraft för förändring, dem som Jean Baker Miller kallar ”gatekeepers” och som Nina Björk (1996) kallar ”livmoderfeminister”.
Så länge flickorna vet att de får favörer hos pojkarna genom att uppfylla vad som ryms i kraven på kvinnlighet så kommer de att sträva
efter det, och i kvinnligheten ingår definitivt inte öppen kritik av könsstereotyper, om det ens ingår i den att uttrycka åsikter offentligt
(Kauppi 1998, sid. 57).

Kauppi tror att den ökade medvetenheten ofrånkomligt kommer att leda
till en ökad polarisering mellan könen. Men, som hon betonar, polariseringen är krävande men inte enbart negativ. Motsättningarna måste användas pedagogiskt för att leda till medvetenhet och förändring. Konflikter
och motsättningar synliggör könsstrukturer och könshierarkier. Det finns
en mängd spännande frågor som kan ställas, menar Kauppi, t.ex.: Vem blir
arg för vad och i vilken kontext? Varför blir flickorna plötsligt arga om
pojkarna använder okvädesord, när de inte har blivit det tidigare? Varför
blir pojkarna arga på flickorna, när de hävdar att de får bättre arbetsro
utan pojkarna? (a.a. sid. 57).
Vi skulle kunna säga att feministisk pedagogik innebär ständiga konflikter och medvetandegörande diskussioner i klassrum, lärosalar och andra
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undervisningssammanhang.88 Den traditionella undervisningen, vilken
genomsyras av ett ”neutralt” och ”objektivt” förhållningssätt skapar inte
den typen av konflikter och motsättningar i lärosalen. En frigörande och
medvetandegörande undervisning verkar med nödvändighet bli konfliktbaserad, vilket, som vi sett, innebär en ytterst krävande roll för de lärare
som vill arbeta så.
Avslutningsvis vill jag presentera ett pedagogiskt arbete som utvecklats
inom ramen för socialarbetarutbildningen, vilket inte är feministiskt utan
snarare kan sägas ta sin utgångspunkt i samhälls- och klassmedvetenhet.
Det finns dock många beröringspunkter.

Frigörande socialt arbete?
”Isomorf” eller modellfunktionell pedagogik (Hellertz 198789, Johnsson
1990 a Forsén u.a., Fryk & Forsén 1992 och Fryk 1997, 1999) innebär att
utbildningen utformas utifrån de modeller som man önskar att det sociala
arbetet ska bedrivas på. Om målet är att socialarbetaren ska verka i en
transformerande och reflekterande praktik90 med ett forskande förhållningssätt, och med mål att frigöra människors resurser och möjligheter, så
menar dessa författare att utbildningen måste formas utifrån en transformerande och reflekterande praktik och med ett forskande, medvetandegörande och frigörande förhållningssätt.91 Kanske man, genom att travestera
en gammal uppfostringsregel, kan sammanfatta denna typ av didaktik på
följande sätt: ”De studerande gör som läraren gör, inte som läraren säger
att man ska göra”.
Lasse Fryk (1999) redogör för ett antal pedagogiska förhållningssätt i
den undervisning han och Bosse Forsén utvecklat utifrån det modellfunktionalistiska synsättet inom ramen för ett undervisningsprojekt vid
socionomutbildningen vid Göteborgs univeristet.92 De grundidéer de utvecklade för pedagogiken blev: 1)”Från rum till mellanrum” som innebär att
fokus för utbildningen ligger på kompetenser i mötet med människor utanför lärosalar och arbetsrum, s.k. ”mellanrumskompetenser”. Det gäller att
kunna och våga möta andra, kunna och våga ta och bearbeta konflikter,
kunna och våga hantera motsättningar, kunna och våga se problem och
resurser hos människor, grupper och organisationer och liknande. 2)”Från
organisation till organisering” innebär att utveckla ett dynamiskt och flexibelt sätt att se på och utveckla organisering av aktiviteter, ett projektorienterat synsätt. Ett projekt har en början och ett slut och är kontext-,
deltagar- och tidsberoende. Begreppet organisation ger associationer till
något fast och färdigt, oberoende av människor. 3) De talar också om att
utveckla en ”personlig yrkesteori” eller en s.k. ”plattform”. Här uppmuntrar de studenterna att i skrift beskriva sina egna individuella erfarenheter,
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åsikter, synpunkter, reflektioner och visioner. Plattformen förändras och
utvecklas genom utbildningens gång. Syftet är att förankra utbildningen i
den egna personen. 4) ”Utbildningen som praktik och praktiken som utbildning” innebär att integreringen mellan teori och praktik genomsyrar
hela utbildningen. Den teoretiska undervisningen sker i nära kontakt med
fältets frågeställningar och problem, i nära kontakt med socialarbetare och
medborgare i samhället. Den praktiska undervisningen teoretiseras genom
seminarier, litteraturstudier och diskussioner.
Fryks och Forséns pedagogiska idéer ligger mycket nära den feministiska
pedagogikens grundtankar även om Fryk och Forsén inte fokuserar det
patriarkala systemet och kvinnans förtryckta roll i detta (”sexism”), utan
snarare till viss del fokuserar det kapitalistiska systemet och arbetarklassens förtryckta roll.93
Ett kritiskt socialt arbete94 måste uppmuntra klienter till att ifrågasätta
sina bilder av samhället, av klientskap och socialt arbete samt bilderna och
föreställningarna om orsakerna till den utsatthet och det förtryck, som lett
till utanförskapet. Kvinnliga klienters och patienters dubbla utsatthet, i ett
patriarkalt och ett kapitalistiskt samhällssystem, är ett område där socialt
arbete behöver utveckla särskilda teorier och arbetsmetoder. Den feministiska pedagogiken och didaktiken kan ge många bidrag till en pedagogik som
utvecklar ett kritiskt och frigörande samt ett feministiskt socialt arbete, menar jag.
I nästa kapitel redogör jag för hur jag gick tillväga i min intervjustudie av
tjugosju kvinnliga socionomstuderande och hur jag arbetade med analyserna av intervjumaterialet utifrån de teorier och den forskning jag presenterat i detta kapitel.
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Kapitel 5

A

tt bedriva kvinnoforskning är, mycket
enkelt uttryckt, att ställa den sociala
konstruktionen av könet i centrum för sina
studier ... Det öppna ideologiska målet för
kvinnoforskningen inom humanvetenskaperna är att råda bot på både osynligheten och
förvanskningen av kvinnors erfarenheter och
därmed bidra till att upphäva kvinnornas
ojämlika sociala position.
Patti Lather (1991)1

Att forska om kvinnors syn på kunskap
och lärande
Mina inspirationskällor
Att be människor tänka över hur de ser på kunskap och lärande och hur de
lär sig innebär en del svårigheter eftersom de allra flesta aldrig reflekterat
över dessa områden mer än mycket sporadiskt. Många människor saknar
ord för att beskriva sina erfarenheter och upplevelser. Forskargruppen omkring Mary Belenky (Belenky m.fl. 1986) upptäckte att även de som fått en
mycket avancerad formell utbildning hade svårt att besvara de frågor de
ställde, men samtidigt att deras intervjupersoner upplevde frågorna fascinerande eftersom lärare vanligtvis inte bett dem reflektera över vad de vet
och kan. Jag hade tidigare samtalat med lärare, socialarbetare och studerande om deras lärande (Hellertz 1979 a) men använde den gången ”critical
incidentmetoden”, d.v.s. jag bad dem beskriva kritiska händelser i praktiskt socialt arbete och sedan reflektera över vilken typ av kunskaper de
skulle ha behövt för att kunna hantera händelsen bättre. När jag därför
skulle välja metodologisk utgångspunkt för min studie omkring kvinnors
lärande valde jag att ta avstamp i de erfarenheter som de fyra amerikanska
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forskarna Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy Goldberger och Jill Tarule
(1986) gjort med sina ”connected conversations”, relationsorienterade samtal,2 vilka de förde med sina intervjupersoner utifrån en samtalsguide som
de utvecklat genom några års erfarenheter. Forskarna liknar sina samtal
med kliniska samtal, där förtroendet och relationen är grundingredienserna
och där det aktiva lyssnandet är en förutsättning. Det aktiva lyssnandet
innebär att man som samtalsledare följer upp, tolkar och återspeglar tolkningarna till den intervjuade för att kontrollera om man förstått korrekt.
Det innebär att tolkningarna börjar redan under intervjun. Marcia Baxter
Magolda (1994) talar om att ”lyssna fram de studerandes talande” (”hearing students into speech”) (a.a. sid. 27).

Solidariska intervjuer
Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) kallar sitt förhållningssätt för
solidariska intervjuer3, där samhörigheten med, respekten för och solidariteten med de kvinnor man intervjuar är viktiga grundpelare. Jag sympatiserar starkt med deras utgångspunkter.
Vi utgår från att det finns många orättvisor vi gemensamt är utsatta
för och erfarenheter i samhället som vi delar: att vi är utanförstående
som studerar utanförstående (a.a. sid. 31).

Förhållningssättet under de solidariska intervjuerna innebär att kvinnorna
bemöts med respekt och omsorg och att de får god tid på sig att utveckla
sina tankar. Författarna betonar dock vad solidariska intervjuer inte är. De
... består inte i att man lättvindigt håller med den intervjuade genom
att säga ’ja’ och ’mm’ automatiskt och hela tiden nickar bekräftande.
Det resulterar bara i en ytlig konversation full av klichéer. Det leder
inte till att man förstår kvinnans erfarenheter eller till att hon får
chansen att framföra sina egna funderingar på ett adekvat sätt. Vi
ska inte utgå från att vi vet vad hon menar utan istället uppmana
henne att förklara och förtydliga ytterligare och sedan bygga vidare
på det (a.a. sid. 29).

Förutom författarnas egen självkritiska hållning till de solidariska intervjuerna har det förts fram kritiska synpunkter av andra forskare. Jan Trost
(1993) menar att det inte är en lyckad term eftersom man lätt kan missledas
att tro att intervjuaren skulle ställa sig solidarisk med den intervjuades åsikter. Han menar att man som intervjuare naturligtvis alltid ska vara beredd
”att tolerera vad den intervjuade än säger eller ger uttryck för. Det innebär
alls inte att man skall acceptera vad som sägs” (a.a. sid. 45). Han tar exempel från intervjuer med rasister. Det är viktigt, menar han, att skilja mel132
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lan sympati och empati. Intervjun bör kännetecknas av empati. Jag menar
att kritiken grundar sig på att Trost har missförstått författarna.
Britta Lundgren (1990) beskriver de solidariska intervjuerna som ”önskvärda men utopiska” (a.a. sid 27). Forskare och informant kan inte ha ett
ickehierarktiskt förhållningssätt till varandra, menar hon. Forskaren är initiativtagare och kommer att forma och styra intervjun. Lundgren refererar
till Clifford Geertz, som skiljer mellan ”experience-near” och ”experiencedistant concepts” (Lundgren 1990, sid. 27). När den intervjuade berättar
om sina upplevelser och erfarenheter är hon ”experience-near”, medan forskaren använder ett språk som är ”experience-distant”. Geertz varnar för
att man väljer antingen det ena eller det andra perspektivet. Han förordar
en ”jämsidesposition av de båda” (a.a. sid. 27). Väl medveten om denna
kritik väljer jag ändå att använda begreppet solidariska intervjuer. Begreppet synliggör mitt feministiska ställningstagande, i det här fallet för de kvinnor, vars kunskapssyn och lärande jag vill undersöka.
En syntes mellan Belenkys m.fl. och Davies och Essevelds förhållningssätt
skulle kunna beskrivas som relationsorienterade solidariska intervjuer och
kännetecknas av att de ger intervjupersonerna gott om tid att uttrycka sig,
att pröva sina ord och tankar samt ett aktivt lyssnande från intervjuarens
sida. Detta skulle förhoppningsvis minimera de problem Lyn Mikel Brown
och Carol Gilligan (1992) mötte i sina studier av flickor och unga kvinnor
i grundskola och gymnasium. De fann att en väsentlig strategi som flickorna utvecklat var att smidigt försöka passa in i de villkor de upplevde
ställdes upp. De har ofta under sin uppväxt tvingats dölja sina kunskaper,
egenskaper, tankar och känslor inför en omvärld som inte verkat acceptera
dem som de var. De valde att sluta tänka och känna. De tappade successivt
språket för dessa dimensioner. För en del av dem blev den inre verkligheten
overklig och omedveten4. Det relationsorienterade solidariska samtalet
kunde kanske ge möjlighet att verkliggöra det overkliga och att medvetandegöra det omedvetna. Det var min utgångspunkt.
Annika Lantz (1993) fick mig att reflektera över mina intentioner med
min forskning, mina egna värderingar och hur de skulle komma att styra
frågande, samtalsform samt tolkning, bearbetning och manusskrivande.
Min önskan är att i synnerhet de människor, kvinnor och män, som är
intresserade av frigörande och medvetandegörande undervisning ska bli nyfikna och vilja läsa vad jag kommit fram till. Jag har ett förändrings- och
utvecklingsintresse eller vad Habermas kallar ett emancipatoriskt kunskapsintresse5. Jag vill verka för att utveckla ett pedagogiskt klimat inom högre
utbildning, vilket också gynnar flickor och kvinnor.
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Att forska på ”hemmaplan”
Det problematiska i att forska på ett fält där man känner aktörerna och de
fallgropar detta kan medföra diskuterar Pål Repstad (1987). Jag är som
forskare omkring socionomstuderande kvinnors kunskapssyn och lärande
framförallt kvinna6. Jag är dessutom socionom och dessutom är jag lärare,
som undervisat inom socionomutbildningen på dåvarande Högskolan i Örebro ett tiotal år när studien genomfördes och jag kände flera av de intervjuade från min egen undervisning (se nedan). Repstad menar att man, om
forskningsobjektet ligger alltför nära, är ”mera benägen att välja sida” (a.a.
sid. 20). ”Man riskerar att förlora den akademiska distansen, man får personliga intressen i det som sker i fältet” (a.a. sid. 20). Jag har personliga
intressen i mitt forskningsfält. Jag vill synliggöra kvinnors lärande. Men
jag är också forskare. Jag strävar efter akademisk distans så långt det är
möjligt.
Utifrån mina perspektiv och min förförståelse ”begreppsförhandlar”
(Lundgren 1990, sid. 26) jag mellan mina informanters erfarenhetsnära
(”experience-near”) språk och mina analytiska erfarenhetsdistanserade
(”experience-distant”) begrepp och konstruerar en verklighet, vilken utgör
grunden för den tankemodell om lärandeprofiler jag utvecklat. Med Bengt
Börjesons ordval menar jag att det ”finns en värld utanför språket men vi
förstår den endast genom språket” (Börjeson 1998, sid. 17). Det språk jag
använder för förståelsen är format utifrån de perspektiv och den förförståelse jag redogjort för i detta kapitel och i inledningskapitlet.
Att arbeta med relationsorienterade och solidariska samtal och samtidigt
upprätthålla den akademiska distansen är en balansgång som naturligtvis
är svår att hantera7.

De intervjuade kvinnorna
Jag har intervjuat 27 kvinnor (och 5 män8), som alla gick sista, d.v.s. den
sjunde terminen på socionomutbildningarna i Göteborg, Stockholm och
Örebro. Samtliga intervjupersoner var mycket upptagna av sitt uppsatsskrivande. Intervjuerna skedde under mars-maj9, d.v.s. under den tid på
terminen som är mest krävande, arbetet med examensuppsatserna.
I Göteborg och Örebro fick jag tillgång till namnlistor på de studerande.
I Örebro valde jag ungefär var sjätte10 kvinnlig studerande från listorna,
men gjorde vissa korrigeringar med tanke på att jag ville ha så olika kvinnor som möjligt. Örebrostudenterna kände jag ganska väl eftersom jag haft
dem i undervisning vid ett par tillfällen under utbildningen. Några kände
jag bättre än andra. De kriterier jag använde vid de tillfällen när jag ”korrigerade” var t.ex. aktivt talande och reflekterande/passiv och tystlåten un-
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der lektioner, yngre/ äldre, boende i Örebro/pendlare och sambo-gifta/ensam-boende.11 I Göteborg och Stockholm hade jag inte dessa möjligheter
att välja eftersom jag inte kände dessa studenter. I Göteborg valde jag var
sjunde kvinnlig student på namnlistorna.
I Stockholm hade man så många olika grupper av studenter med olika
studieinriktning att jag var tvungen att resa dit och orientera mig om hur
det var upplagt. Det visade sig vara omöjligt att använda namnlistor som
grund för val. Jag fick istället tillåtelse att delta i föreläsningar med tre olika
undervisningsgrupper. Där fick jag under fem minuter kort redogöra för
mitt avhandlingsarbete och mina intentioner. Under tiden skickade jag runt
en anmälningslista och bad att de som var intresserade att delta som informant kunde anmäla sig. Jag fick bara 15 anmälningar av vilka jag valde ut
10. Flera sa att de mycket gärna hade velat delta, men att uppsatsarbetet
just då var alltför krävande.

Bortfall
Jag hade planerat att samtala med totalt 30 kvinnor12, tio från vardera
socionomutbildningarna. Tre kvinnor avstod, en från Stockholm och två
från Göteborg. Två var gravida i sent stadium och orkade inte träffa mig.
En hade fått arbete och hann inte låta sig intervjuas.

Intervjuerna13
Inför intervjuerna skickade jag ut ett brev, i mitten av mars, till samtliga
intervjupersoner (se bilaga 1) där jag bad om att få samtala om erfarenheter
och upplevelser. Jag informerade om att jag skulle komma att ringa dem
och bestämma tid för samtal samt att intervjun skulle komma att ta mellan
två och tre timmar. Ungefär en månad senare, i mitten av april skickade jag
ut ett nytt brev till dem jag då ännu inte hade hunnit ringa eller intervjua,
för att påminna om att jag var på gång (se bilaga 2).

Rum för samtal
Både i Göteborg och i Stockholm fick jag hjälp från institutionernas sida
med att skaffa fram rum för samtalen. I Göteborg använde jag de speciella
studie- och arbetsrum som studenterna på universitetet har tillgång till för
grupparbeten, vilka kan bokas i god tid. Där genomfördes samtliga
göteborgsintervjuer. På Stockholms universitet var det något svårare. Några intervjuer fick jag t.o.m. utföra i stockholmskollegornas tjänsterum14.
En stockholmskvinna ville att jag skulle komma till hennes bostad, vilket
jag gjorde. I övrigt lyckades jag med kollegors hjälp hitta studierum på
universitetet.

135

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

135

99-09-15, 16.07

I Örebro genomförde jag åtta av de tio intervjuerna i mitt tjänsterum.
Två av dem gjorde jag i kvinnornas hem i Västerås och Eskilstuna.

Samtalssituationen
Eftersom jag har en mångårig erfarenhet av samtal i socialt och terapeutiskt
arbete hade jag en hel del träning i att ställa frågor och att lyssna till svaren,
både de uttalade och de svar som kunde anas ”mellan raderna”. Under de
år som gått efter intervjuerna, då jag läst utskrifterna om och om igen har
jag i de allra flesta fall inte upplevt ytterligare behov av fördjupning av
mina frågor. Vid några har jag dock märkt att jag inte fortsatt samtalet på
det område som var aktuellt och har reflekterat över om det berodde på att
frågan aktualiserade känsliga områden inom mig eller om jag bara var trött
och tappade koncentrationen.

Intervjuguiden
Vid utformningen av intervjuguiden inspirerades jag i huvudsak av Mary
Belenky och hennes forskarkollegor (1986). De har mycket noggrant redovisat sin intervjuguide (a.a. sid. 231–236) samt gett tips till läsning och
tolkning av materialet. Jag har dock bearbetat, omarbetat och utvecklat
den i väsentliga avseenden, även om jag fortfarande har möjligheter att
göra jämförelser mellan min och deras studie. Ursprungligen planerade jag
att fokusera omkring fyra grundpelare: 1) Kunskapssyn, 2) Självbild och
självkänsla, 3) Relationer samt 4) Lärandestrategier. Utifrån denna plan
strukturerade jag intervjuguiden. Jag blev senare tvungen att radikalt beskära antalet teman, vilket jag redogör för nedan.
Den guide jag använde vid intervjuerna omfattade elva områden (se bilaga 5):
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

utbildningserfarenheter (inkl. skolerfarenheter)
tidigare och aktuell social situation
arbetslivserfarenheter
erfarenheter av socionomutbildningen
självbild och självkänsla
konflikthantering
kunskapssyn
lärandestrategier
om distans och närhet
syn på manligt och kvinnligt lärande
ett avslutande avsnitt där jag bland annat bad den intervjuade
beskriva sin drömutbildning samt beskriva sina framtidsvisioner.
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De olika områdena bottnar i olika teoretiska ansatser, vilka jag till vissa
delar redogjort för i mina teorikapitel. Andra delar har jag slopat eftersom
jag blev tvungen att begränsa mig i detta avhandlingsarbete. Förhoppningsvis kan detta material användas för senare bearbetning och publicering (se
diskussionen i stycket ”Hur jag gick tillväga”, punkt 2, nedan).
De flesta frågeområdena startade med en öppen fråga för att ge den intervjuade kvinnan möjlighet att fritt berätta om de tankar och associationer
frågan stimulerade till. Jag följde sedan upp med alltmer konkretiserande
frågor och stödjande kommentarer. Mitt syfte var att successivt bygga upp
en förtroendefull relation för att underlätta för den intervjuade kvinnan att
testa sina tankar, pröva formuleringar och känna att det var helt i sin ordning att inte vara färdigtänkt.

Påståendekorten
Under senare delen av samtalet presenterade jag ett antal ”påståendekort”
för min intervjuperson (se bilaga 5). Dessa var hämtade från Belenky m.fl.
(1986) och deras studier och hade utprövats under ett antal studier. Påståendena är citat från deras tidigare forskning och är tänkt att belysa olika
förhållningssätt till och syn på kunskap. De har en slags katalysatorfunktion
och är tänkt att inspirera till samtal och reflexioner omkring kunskap och
lärande. Mina intervjupersoner fick läsa korten ett och ett och diskutera
och kommentera texten på varje kort innan hon fick nästa. Jag presenterade korten i olika, slumpmässig ordning.

Röda korten15
A. ”Jag förstod aldrig vad de talade om. Jag bara satt där och lät folk
prata på om något jag alls inte förstod. Då och då sa jag ’Jaa, Hm’.
Jag var för generad för att fråga ’Vad menar Du egentligen?”
B. ”När jag behöver lära mig något vill jag lyssna till människor som
verkligen vet något om det, eller läsa om det”
C. ”Det finns en del inom mig som jag verkligen kan lita på - instinkten, intuitionen eller vad man vill kalla den. Den talar om sanningen för mig, min sanning.”
D. ”Jag tror det är mycket viktigt att verkligen tänka igenom saker
och ting ordentligt innan man fattar ett beslut. Egentligen spelar det
inte så stor roll hur man beslutar bara man tänker igenom det hela
mycket noga.”
E. ”Jag tror att det är viktigt att vara objektiv och opartisk”.
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Gröna korten
A. ”Jag tar aldrig något som någon säger för sant. Jag har en tendens
att alltid se motsatsen i allting någon säger. Jag brukar försöka se
motsatsen i det som människor säger, försöker argumentera utifrån
motsatta synpunkter, försöker tänka utifrån undantag, eller utifrån
en helt annan logisk tanketråd än den som talar.” (Påståendet användes för att utröna ett distansorienterat förhållningssätt till kunskap.)
B. ”När jag har tankar om någonting som är annorlunda än en annan persons sätt att se, brukar jag försöka se det ur den andres perspektiv. Jag brukar försöka se hur han/hon kan se det på det sätt han/
hon gör, varför han/hon tror att det är rätt, varför det verkar vettigt
för honom/henne.” (Påstående användes för att utröna ett relationsorienterat förhållningssätt till kunskap.

Vissa kvinnor diskuterade mycket utförligt omkring korten, andra svarade
kortfattat och jag fick inspirera till vidare reflexioner.

Provintervjuer
Innan det egentliga intervjuarbetet startade ägnade jag en del tid åt att själv
besvara frågorna skriftligt och därmed försöka uppleva hur det skulle kännas att svara på dem. Det blev ett mycket givande och lärorikt ’minnesarbete’ (se t.ex. Haug 1984 samt Widerberg 1995) samtidigt som jag fick
korrigera delar av frågeguiden. Dessutom gjorde jag tre provintervjuer med
örebrostuderande kvinnor, av vilka två var särskilt intresserade av kunskap
och lärande och hade skrivit examensuppsatser i ämnet, för att testa guiden
och påståendekorten. De resulterade i ytterligare en hel del korrigeringar
eftersom de visade att jag använt för svåra begrepp och luddiga formuleringar. Dessa intervjuer skrevs aldrig ut och har inte använts i bearbetningen.

En utgångsfråga som stimulerar tänkandet
Samtliga intervjuer startade med samma utgångsfråga som William Perry
(1970, sid. 19) och senare Mary Belenky och hennes forskarkollegor
(Belenky m.fl. 1986, sid. 11) använde:
När Du tittar tillbaka på skola och utbildning i hela Ditt liv, vad är
det första Du minns, som Du kommer att tänka på, som framträder
tydligare än andra minnen?

Syftet var att ge kvinnorna möjlighet att starta berättandet med det som
kändes mest angeläget, det som först dök upp i minnet och att välja den
samtalsnivå och begreppsapparat som kändes mest bekväm och relevant
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för var och en. För mig var det intressant att få denna utgångspunkt som
grund för det fortsatta samtalet. Ibland tog denna utgångsfråga lång tid,
ibland fick jag korta, konkreta svar. Många av de intervjuade kvinnorna
hade starka och laddade minnen omkring barndom, skola, arbetsliv och
utbildning och en hel del av dessa minnen kom fram redan under utgångsfrågan.

Samtalstid
Varje intervju tog mellan två och tre timmar, någon enstaka även längre.
Genomsnittsintervjun ligger på cirka 2 1/2 timme. Det föreligger ingen skillnad mellan intervjuerna med örebrostudenterna, vilka jag således kände
relativt väl, och de övriga. Jag trodde att örebrointervjuerna kanske skulle
kunna bli kortare, men det blev de inte. Men inte heller längre. De långa
intervjuerna gjordes oftast med kvinnor som hade tänkt mycket omkring
sin utbildning och hade mycket att säga och de fanns vid alla tre utbildningarna. Den längsta intervjun tog 3 1/2 timme.
Alla intervjuer spelades in på band. Jag gjorde två eller tre intervjuer per
dag, de dagar jag intervjuade, vanligtvis förmiddag och eftermiddag. Den
tredje förlade jag till tidig kvällstid efter ett par-tre timmars vila för att jag
skulle orka vara aktivt lyssnande och koncentrerad.

Utskrifter
Jag hade förmånen att få hjälp med utskrifterna av en mycket skicklig ”skrivare”, en ung man, som skrev snabbt och noggrant 16. Det brukar rekommenderas att man som intervjuare och forskare själv bör skriva in sina intervjuer för att få en första chans att lyssna och ”känna in” samtalen. Kanske hade arbetet vunnit på det, det är svårt att bedöma.
Varje intervju omfattade mellan 40–80 utskrivna sidor. Det blev totalt
1.760 sidor text, en textmassa som enligt Kvale (1997) är alltför omfattande för att vara hanterbar (se Kvales diskussion omkring ”tusensidorsfrågan”, sid. 162). Kvale menar att med denna textmassa riskerar man att
analysen blir för tidsödande och kan leda till en alltför ytlig produkt. Tyvärr hade jag inte reflekterat över dessa risker före intervjuerna, mest p.g.a.
bristande erfarenhet, utan blev tvungen att hantera problemen efteråt, när
bearbetningen började.
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H

ermeneutikern avvisar det lidelsefria
subjektet som forskarens idealbild – man
skall i stället använda sig av inlevelse, förförståelse och engagemang för sitt forskningsobjekt – men i en pendling mellan förhållningssätt till studieobjektet skall man befria
sig från engagemanget och upprätta distansen. Och framförallt: man skall uppställa alternativa tolkningar till den man själv omhuldar, man skall bli sin egen djävulens
advokat.
Bengt Börjeson (1998, sid. 27)

Tolkning och analys
Hermeneutisk utgångspunkt
Den största inspirationskällan vid bearbetnings- och tolkningsarbetet med
intervjuerna var, förutom Mary Belenkys och hennes forskarkollegors
(Belenky m.fl. 1986) forskning, den hermeneutiska skola som har sina rötter hos Arne Trankell (1963, 1973).17 Hermeneutikerna talar bl.a. om att
låta de intervjuades uttalanden, som ofta är ”förvirrande och omständliga
att avge sin mening” (a.a. sid. 465) eller sin betydelse. ”Det handlar om att
’läsa ihop’ ett antal, i sig ofta betydelselösa delar till en helhet som har en
mening” (Gustavsson 1996, sid. 12). Per-Johan Ödman (1979) betonar att
hermeneutiken har två uppgifter, dels att kartlägga och dels att förändra.
Hermeneutiken är enligt honom inte en vetenskaplig metod utan ett vetenskapligt förhållningssätt. Det vetenskapliga arbetet kännetecknas av en
subjekt-subjekt-relation, en ”jag-du”-relation för att använda Martin Bubers
(1994) begrepp. Kartläggningsarbetet kräver fantasi och inlevelseförmåga.
Bildligt kan man säga att jag försöker sätta på mig den tolkade individens skor eller placera mig på hans eller hennes stol och betrakta
den horisont som livsvillkoren bildar. Vad jag inte kan göra är att gå
in i den andres psyke. – Gränsen går vid huden. (Ödman, 1995, sid.
xiii)

Hermeneutikerna har under tolkningsfasen ett förhållningssätt som beskrivits som den hermeneutiska spiralen18. Förståelsen av det material jag läser
står i dialektiskt förhållande till min förförståelse, vilken i sin tur är historiskt och kontextbunden. Den nya förståelse som uppstått efter första

140

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

140

99-09-15, 16.07

genomläsningen av en text utgör den nya förförståelsen, som utgör utgångspunkten för den förståelse som uppstår vid nästa läsning. Spiralmetaforen visar att förståelseprocessen inte har något slut. Som forskare
måste jag själv sätta punkt. Hermeneutik handlar om att pröva tolkningar.
För själva tolkningsarbetet finns egentligen ingen metod. Det som krävs är
tolkarens kunskaper, erfarenhet, kreativitet och fantasi (Starrin & Svensson
1994). Ulla Sjöström (1980) beskriver tolkningen som en gissning och en
validering av gissningarna.

Att konstruera mening
Den traditionella vetenskapen söker kunskap om den sanna objektiva verkligheten, kunskapen som verklighetens spegel19. Denna vetenskapssyn har
under en längre tid utsatts för kritik. Ett alternativt synsätt blev socialkonstruktivismen. Peter Bergers och Thomas Luckmans bok ”The Social
construction of Reality” (196620)21 kom att prägla synen på den s.k.
verkligheten och därmed också den hermeneutiske forskarens förhållningssätt till sin forskning (se t.ex. Kvale 1997 och Börjeson 1998). Fokus
för socialkonstruktivisterna är språket och kontexten som kunskapens bas.
Socialkonstruktivistens forskningsobjekt är den mening människor skapar
i sitt sociala liv och hur hon skapar denna mening.
De kvinnor jag intervjuat har med min hjälp under intervjuerna konstruerat en mer eller mindre medveten berättelse om sin syn på kunskap och
lärande, berättelser som jag i min tur ger begrepp, mening och betydelser.
Med mitt språk, mitt begreppsval, mina perspektiv och mina medvetna och
omedvetna intentioner kommer jag att ”skapa” en ”verklighet” om och
forma ett synsätt på kvinnors kunskapssyn och lärande.

Underlag för tolkningsarbetet
Som underlag för mitt tolkningsarbete har jag haft följande källor:
1) Den forskning och de teorier jag studerat och presenterat i kap. 1–4.
2) Hela intervjun som omfattade ca 40–80 sidor text
3) Utgångs- eller inledningsfrågan som ibland direkt fokuserade IP.s
sätt att se på kunskap och på sig själv som lärande
4) Personbeskrivningar (se nedan)
5) Ett antal ”påståendekort”, röda och gröna kort (se ovan)
6) Den avslutande frågan om drömutbildningen

Jag begärde ca två år efter intervjuerna att mina intervjupersoner skulle
skriva till mig och berätta om minnen och upplevelser av utbildningen samt
erfarenheter i praktiskt socialt arbete och aktuella kunskapsbehov (se bi-
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laga 4). Tyvärr fick jag endast sex svarsbrev totalt: tre från stockholmskvinnorna, ett från Göteborg samt två från Örebro, varför jag endast i något
undantagsfall kom att använda dessa som underlag i mina analyser. Mängden källor gav mig dock stor möjlighet att testa mina tolkningsidéer på
flera olika sätt, en form av ”triangulering” och validering av mina begrepp
och tolkningar (Merriam 1994).

Hur jag gick tillväga
Den systematiska strategi jag använde vid läsningen och bearbetningen av
de omfattande texterna var följande:

1. Första läsningen
Jag läste först igenom hela intervjun, oftast samtidigt som jag lyssnade på
kassetten, i sin helhet. Lyssnandet hjälpte mig bl.a. med koncentrationen
vid läsandet. Jag gjorde minnesanteckningar omkring idéer och tankar som
dök upp under läsningen.

2. Personbeskrivningar
Jag förstod ganska snabbt att jag skulle få svårt att få helhetsgrepp över det
omfattande materialet och beslöt mig, inspirerad av Ödman (1979) att göra
personbeskrivningar av ett antal intervjuer. Jag valde ut de fem första intervjuerna från varje utbildning, sammanlagt femton, och skrev om dem till
personberättelser eller personbeskrivningar med ett antal bestämda rubriker och där texten till allra största utsträckning grundade sig i citat ur intervjuerna. Rubrikerna på personbeskrivningarna var: bakgrund (barndomsfamilj, social situation, skolerfarenheter, utbildning, arbetsliv och aktuell
studiesituation), syn på kunskap och lärande, socialt arbete, självbild, manligt och kvinnligt, drömutbildning, framtiden samt övrigt av intresse. Redan i denna fas valde jag bort temat ”konflikter”, vilket visade sig skulle
kunna utgöra en avhandling i sig.
Under och efter skrivandet antecknade jag spontana reflexioner, idéer,
impulser, tankar och teorikopplingar. Dessa femton personbeskrivningar
hjälpte mig att få grepp över de unika kvinnorna och deras berättelser och
materialet blev mer hanterbart. Efteråt kan jag tycka att jag överarbetade
materialet, men för mig blev det en nödvändig fas. Jag fick en djupare känsla
för hur jag skulle kunna hantera texterna.
Under detta arbete insåg jag också att jag var tvungen att beskära fokus
för studien ytterligare och valde bort ännu ett antal frågeområden. Jag började nu att fokusera på begreppen kunskapssyn och lärandestrategier. Det
innebar att jag dessutom valde bort områden som handlade om barndomen22, om skolerfarenheter, om arbetslivserfarenheter samt om självbild och
självkänsla. Kvar hade jag nu avsevärt mindre än hälften av textmassan att
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bearbeta. I den senare analysen kunde jag vid några få tillfällen gå tillbaka
till dessa delar av intervjuerna för att få tolkningsidéer bekräftade eller förkastade när jag kände mig osäker och övrigt underlag inte räckte, eller för
att finna belysande citat.

3. Ställer frågor till materialet
Vid omläsningen av både personbeskrivningarna och de obearbetade intervjuerna hade jag nu utvecklat ett antal frågor i huvudet (eller rättare sagt på
en checklista framför ögonen), som t.ex. ”Hur ser IP på kunskap? Vad är
kunskap för henne? Hur ser hon på socialt arbete? Varför sökte hon
socionomutbildningen? Hur ser hon på sig själv som kunskapare och som
lärande? Vad betyder kunskapen för henne? Vilken typ av kunskaper tycker
hon sig behöva? Hur säger hon att hon lär sig? Var lär hon sig bäst? Vad
hindrar henne i hennes lärande? Vilka svårigheter upplever hon? Vad betyder läsande och litteratur för henne? Hur hanterar hon litteraturstudier?
Hur ser hon på lärarens roll? Vad betyder studentkamraterna och
studiegrupperna för henne? Vad betyder relationer för henne i lärandet?
Vad betyder samtal och diskussion för hennes lärande? och liknande frågor.
Jag strukturerade således ännu en frågeguide för att få hjälp med det fortsatta läsandet av texterna.
Svaren på frågorna, d.v.s. de citat som belyste frågeställningen, förde jag
över till ett parallellt dokument, vilket jag hade öppet samtidigt på ordbehandlaren.

4. Kategoriförsök
Vid fjärde genomläsningen började jag söka begrepp, dimensioner och
kategoriidéer att användas i utvecklandet av ett analysschema. Kunskapsdimensioner som framträdde under läsningen var bl.a. teori/praktik, konkret/abstrakt, distans/ närhet/relation, läsa/fråga/lyssna, tala/vara tyst/känna
sig tystad, tänkande/kännande/intuition/handlande, objektivt/ neutralt/subjektivt och liknande begrepp och jag började ”laborera” med dem, dels
med hjälp av texterna och dels med hjälp av de teoretiska perspektiv och
den tidigare forskning jag kommit i kontakt med.

5. Analysschema
Detta innebar att jag till sist utvecklade ett analysschema baserat på följande dimensioner och begrepp, vilka successivt växte fram under bearbetningen av texterna:
a) Kunskapens källa: Varifrån hämtar kvinnorna sina kunskaper?
Varifrån får de i huvudsak sina kunskaper?
b) Kunskapsinriktning: Varför vill hon ha kunskaper? Vilken typ av
kunskaper vill hon ha? Vad är kunskaper för henne? Varför studerar
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hon? Vilka kunskaper är värdefulla och viktiga för henne? Är hennes
kunskapsintresse i huvudsak inriktat mot förklaring och förståelse
eller i huvudsak mot handlande, att få kunskaper för att göra ett bra
praktiskt socialt arbete?
c) Kunskapsorientering: Vilket förhållningssätt har hon till kunskaper? Hur försöker hon förstå? Hur förhåller hon sig till objektivitet
och subjektivitet? Hur ser hon på kritiskt tänkande? Tycker hon om
att argumentera, debattera och diskutera? Eller drar hon sig undan
debatter och föredrar andra samtalssätt? Vilka? Är hon i huvudsak
relationsorienterad eller är hon i huvudsak distansorienterad i sitt
förhållningssätt till kunskap och till lärande?23
d) Kunskapsväg: Hur får min intervjuperson kunskaper? Hur söker
hon kunskap? Hur bär hon sig åt för att lära? Vilka lärandestrategier
använder hon? Vad betyder lyssnandet, läsandet, samtalet, kunskapssökandet för henne? Vilka hinder upplever hon i lärandesituationer?
Hur hanterar hon dem? Vilken betydelse har lärare, medstudenter
och andra människor för hennes lärande?

Med hjälp av detta analysschema läste jag återigen de avsnitt av texterna
som kunde svara på dessa frågor.

6. Strukturering av citat
Ett nytt antal parallella dokument fick nu rubrikerna: Kunskapens källa,
Kunskapsinriktning, Kunskapsorientering samt Kunskapsväg. Dessa hölls
öppna samtidigt och under dem sorterade jag in citat och kommentarer
knutna till de under punkt 5 beskrivna frågeställningarna24.

7. Utkast till första manus
Inspirerad av Charles Westin (1994) hade jag nu skrivit in alla citat som gav
någon form av svar på de frågor jag ställde till materialet utifrån de fyra
kunskapsdimensionerna. Mitt första manusutkast var således nästan enbart citat. Westin menar att tolkningsprocessen från databearbetning till
rapport enligt hans sätt att arbeta kännetecknades av att
... ett stort antal citat (självrepresentationer) organiserades efter en
induktivt framsprungen (psyko-)logisk ordning (a.a. sid. 165).

Jag hade redan en viss struktur genom huvudrubrikerna. Därefter organiserade jag citaten enligt underrubriker och teman, utan kommenterande mellanliggande texter. Stegen därefter var att successivt utvidga texterna och
låta dessa expandera på citatens bekostnad. Westin beskriver att det empiriska materialet inledningsvis gör motstånd.
Det är som om det inte vill sorteras bort när den mellanliggande kommenterande texten expanderas. Förr eller senare kommer emellertid

144

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

144

99-09-15, 16.07

en version fram där den mellanliggande texten antar former som gör
att flertalet citat inte längre är nödvändiga för att motivera den löpande kommentartexten. Den mellanliggande texten övergår från att
vara kommenterande till att bli själva huvudsaken. Istället fungerar
de kvarvarande citaten snarare som kommentarer till huvudtexten.
Citaten försvinner alltmer i bakgrunden (a.a. sid. 165).

Jag gjorde liknande erfarenheter under arbetets gång. Vissa kapitel har jag
skrivit om både fem och sex, ja till och med upp till tio gånger innan jag
kände mig relativt nöjd.
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N

är jag talar om ”svaga parter” menar jag
emellertid inte bara människor som är i
behov av någon form av stöd och hjälp från
samhällets sida, utan också andra som har
svårt att göra sig hörda och att vinna respekt
för sina kunskaper, erfarenheter, upplevelser
och insikter. Partstagandet kan ibland helt
enkelt innebära att vi dokumenterar och
synliggör den erfarenhetsbaserade kunskap,
som ofta inte räknas som ”riktig” kunskap.
D.v.s. att vi undviker scientismen, respekterar
praxiskunskapen och drar lärdomar av den.
Rosmari Eliasson (1987, sid. 135)

Utmaningar under bearbetningens gång
Att låta kvinnornas röster höras
Ett dilemma som jag starkt upplevde under tolkningsarbetet var spänningsfältet mellan att låta kvinnornas ”egna röster” höras högt och tydligt och
att samtidigt låta ”citaten försvinna alltmer i bakgrunden”. I mitt arbete
med bearbetningen drevs jag starkt av behovet att låta kvinnornas egna
röster höras.

Redigering av talspråk
Trankell betonar vikten av att redigera språket vid citering för att undvika
att framställa intervjupersonerna som ”dumma” (Trankell 1973, sid. 398).
Ett direkt citat av talspråket eller ”talhändelserna”, som han kallar de samtal som bedrivs mellan intervjuare och intervjuad (a.a. sid. 398) kan i skrift
ge en negativ och fördummande bild av den intervjuade. Samtidigt, menar
han, gäller det att inte ta bort den emotionella dynamiken i språket (a.a.
sid. 401). Redigeringen måste således göras varsamt och innebar ytterligare
en krävande balansgång för mig som tolkare och berättare.

”Kill your darlings”
Ett välkänt begrepp för forskare är att man måste klara av att ”döda sina
älsklingar” vid skrivandet. Faulkner har myntat begreppet. Under läsning
och bearbetning har jag mycket ofta fått plågsamt erfara smärtan i begreppet (Lindholm 1999). Räddningen blev när jag skapade en pärm som heter
”Byrålådan”, där jag samlade material för ”kommande bearbetning och
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publicering”. Därefter kunde jag stryka ner och ta bort texter mycket lättare. Vid ett par tillfällen har dock ”morden” varit så plågsamma att jag
blivit deprimerad och tvingats avbryta arbetet. Det har med all sin tydlighet
tvingat mig att se vilken stark känslomässig relation jag har till det arbete
som vuxit fram och till forskningsområdet. Läsaren får bedöma om fler
sidor borde ha hamnat i ”Byrålådan”.

Att kategorisera data
Kategoriseringsfasen väckte stort psykologiskt motstånd inom mig. Att
tvinga in runda, spännande, unika, intressanta kvinnor och deras röster i
fyrkantiga hål kändes under en lång tid mycket svårt. Det var först när jag
började tänka i termer av ”lärandeprofiler”, som jag lyckades ta mig förbi
motståndet. Den ”fyrkantisering” jag skulle tvingas göra skulle kunna hjälpa
mig med förståelsen av just det spännande och det unika.
Davies och Esseveld (1989) varnade mig för att kategoriseringar och typologier under analysfasen kan bli androcentriska25, d.v.s. mer eller mindre
medvetet utformade utifrån mäns liv och tänkande, då mannen är normen
och kvinnan undantaget, särintresset (a.a. sid. 43). Även om jag numera
kallar mig feminist26, är mitt liv genomsyrat av androcentrism (och sexism)
och min medvetenhet tvingar mig att ständigt vara på min vakt mot dessa
”självklarheter” och medvetet försöka inta ett anti-sexistiskt förhållningssätt, både i forskning och i undervisning.27 Davies och Esseveld hjälpte mig
att reflektera över detta för att jag skulle kunna undvika dessa fallgropar så
långt det var möjligt i nuläget. De betonar reflekterandet över intervjuer
och forskningsprocess och menar att det handlar om att våga publicera
reflexionerna, att ”våga hänga ut sin byk offentligt” (a.a. sid. 22) och menar att detta alltför sällan händer bland svenska kvinnoforskare.
Att välja kategorier eller benämningar är en ansvarsfull fas i bearbetningsarbetet. Kategorierna kommer sen att styra seendet och förståelsen, både
för forskaren och för läsaren. Det gäller att förutse de möjligheter och de
risker benämningen av kategorierna innebär. Ann Stanton (1996) menar att
en risk med kategorisering är att man reifierar och därmed reducerar människan till endast en kategori (a.a. sid. 29). Också Mats Alvesson och Kaj
Sköldberg (1994) för en viktig och intressant diskussion omkring riskerna
med kategoriseringar. De menar att kategorierna bör hämtas från de aktörer man studerat eller åtminstone vara lättförståeliga för dessa (a.a. sid.
78). De beskriver två typer av kategorier: in vivo-kategorier, vilka hämtas
direkt ur materialet samt in vitro-kategorier, vilka forskaren själv konstruerar med utgångspunkt i materialet. Jag har använt båda typerna av kategorier.
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Val av huvudkategorier
När systematiseringen av citaten var genomförd undersökte jag om jag
kunde se några mönster, samband, tendenser och liknande för kategorisering på en ”högre” nivå, en metanivå, för strukturering av kunskapsdimensionerna och som underlag för möjliga lärandeprofiler.
Arbetet med analysen av det empiriska materialet och teoristudierna ledde
fram till följande ”metakategorier” eller huvudkategorier:
Kunskapens källa:

Kunskaperna hämtas i huvudsak från livet och
livserfarenheter (Livet)
Kunskaper får man i huvudsak i skola och annan utbildning (Skola)

Kunskapsinriktning:

Kunskaper syftar i huvudsak till teoretisk förståelse
och förklaring (Teori)
Kunskapen syftar i huvudsak till praktiskt socialt
arbete och har i huvudsak en nyttoaspekt (Praktik)

Kunskapsorientering: Objektivitet, kritiskt tänkande och distans är av
största vikt när man förhåller sig till kunskaper. Argumentation och disputation28 är vägar att utveckla
och pröva kunskapen (Distans)

Kunskapsväg:

Det går inte att vara objektiv. Närhet och relation
till kunskapen och till den andre är viktigt. Man
måste försöka tränga in i den andres utgångspunkter och tankar för att nå kunskap och förståelse. Dialogen, samtalet, erfarenheter och relationen är vägar
att utveckla och pröva kunskapen29 (Närhet)
Kunskapen finns utanför en, inhämtas eller förmedlas av externa experter och memoreras samt kan
kontrolleras (Yttre)
Kunskapen finns inom en och kan benämnas, utvecklas och medvetandegöras med hjälp av goda lärare, vägledare, handledare och en inspirerande lärandesituation. Intuitionen och känslan är viktiga
kunskapsvägar (Inre).
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Perspektiv och ledord vid analysen
Jag vill ge några exempel ur intervjuerna vilka utgjort underlag för analysen av kvinnornas berättelser om hur de ser på kunskaper och hur de upplever att de lär, för att fördjupa förståelsen för hur mitt analysarbete genomförts. Exemplen i texten är till viss del förkortade eller omformulerade
citat ur mina intervjuer och till viss del förkortade sammanfattningar av
uttalanden som gjorts av de intervjuade.

Kunskapens källa
Livet: Man går livets skola. Livserfarenheter, upplevelser i samband
med händelser i livet är den mest betydelsefulla källan till kunskaper;
skolan är ett måste, man ”orkar inte läsa”, kursböcker är för ”teoretiska” och för abstrakta, lärare vet inte vad de talar om, de är tråkiga
eller pratar om irrelevanta ämnen; de har gått i skolan i hela sitt liv
och vet inget om livet; människor i livet, familjemedlemmar, mamma,
vänner, arbetskamrater, o.s.v. är bättre lärare;
Skola: De viktigaste kunskaperna kommer från skola och från annan
utbildning. Det viktigaste lärandet sker i skola och utbildning. Lärare är experter på kunskap och de viktigaste kunskapsförmedlarna.
Kurslitteratur är mycket betydelsefull som kunskapskälla.

Kunskapsinriktning
Teori: Kunskapen syftar i första hand till teoretisk förståelse och förklaring. Teorier är viktiga för att man ska förstå och bli medveten.
Teoretiska kunskaper är viktiga och nödvändiga för ett professionellt socialt arbete. Fokus på kognitiv kunskap. Man vill studera vidare, kanske forska. Teorier är spännande och intressanta, teoretisk
medvetenhet är av största vikt; Man vill gärna ha mindre praktik och
mer teori i utbildningen.
Praktik: Kunskapen syftar i första hand till att hantera det praktiska
sociala arbetet. Utbildningen borde ha mer metoder, den borde visa
hur man gör. Fokus ligger på beteenden, på känslor och emotioner30.
Socialarbetare borde komma och berätta hur man gör; man vill träna
mer praktiskt, mer praktik i utbildningen.

Kunskapsorientering
Distans: Sättet att nå kunskap är att distansera sig, att inta ett motståndarperspektiv, ”djävulens advokat”, oavsett om man själv håller
med eller inte. Det är viktigt att kritiskt granska kunskap utifrån.
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Kunskap nås genom argumentation, kritisk analys och disputation.
Objektivitet, neutralitet och opartiskhet i förhållande till kunskap är
viktigt.
Närhet: Sättet att nå kunskap är genom att gå in i den andres perspektiv, att försöka förstå den andres livs-, erfarenhets- och förståelsevärld genom att sätta sig in i hur den andre tänker och känner, ”gå i
den andres mockasiner”, att lyssna aktivt för att försöka förstå den
andre, oavsett om man själv ser helt annorlunda på saken.

Kunskapens väg
Yttre: ”The Truth is out there”.31 Kunskapen finns därute. Läraren
och andra experter har kunskaperna; läraren lär ut och studenten lär
in och memoriserar, läraren talar om vad som är sant och viktigt.
Kunskapen nås genom lyssnande och frågande, genom att observera
yttervärlden, samla data, analysera dem, göra bedömningar och dra
slutsatser. Kunskap är i stor utsträckning fakta som ofta kan mätas
och vägas. Man lär in, ”bankar in”, fyller huvudet; man måste lyssna
på dem som kan och vet och memorera för att lära.
Inre: ”The truth is within”. Kunskaperna finns redan inom oss, som
upplevelser och erfarenheter, som ”tyst kunskap”. Man vet, nånstans,
men har inga ord, är omedveten. Utbildning, läsande, samtal med
andra, föreläsningar kan ge ord till det man redan vet, utveckla medvetenhet om det man vet. Samvetet, intuitionen, en inre röst, känslan
eller liknande är navigatörer när det gäller rätt och fel, bra och dåligt, viktigt och oviktigt. Kunskaper nås via erfarenheter, upplevelser,
livet, intuitionen. En extrem form för inre kunskapsväg är t.ex. meditation. En mindre extrem variant är att mentalt och emotionellt ”gå i
den andres mockasiner”, att försöka försätta sig i den andres
erfarenhetsvärld, ett mera upplevelse- och erfarenhetsorienterat, ett
inkännande och tolkande förhållningssätt till kunskap. För att förstå
schamanens arbetssätt måste man bli schaman (Castaneda 1968,
Harner 198032). För att förstå måste man i huvudsak göra, leva, uppleva, erfara, inte i första hand tänka, reflektera.

Både vid den yttre och den inre kunskapsvägen kan den studerande uppleva
både föreläsningar, samtal och litteratur som viktiga. I det ena fallet, den
yttre kunskapsvägen, upplever man föreläsningen, samtalet eller litteraturen som kunskapskälla och i andra fallet, den inre kunskapsvägen, bekräftar föreläsningen, samtalet eller litteraturen, ger ord, till det man redan vet,
och utgör då istället kunskapsväg. Detsamma gäller skrivandet. Vid både
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den yttre och den inre kunskapsvägen kan skrivandet upplevas viktigt, men
på något olika sätt.

Validering av kategorierna
Eftersom jag arbetat med analysarbetet under några år, har jag läst och
kategoriserat intervjuerna om och om igen, ibland med flera månader emellan. I de fall jag gjort olika kategoriseringar vid två tillfällen har jag gått
igenom intervjutexterna igen för förnyad granskning. Först när jag gjort
samma kategorisering vid tre tillfällen har jag godtagit den som kategori.
Eftersom kvinnor inte är fyrkantiga och välavgränsade utan nyanserade,
dynamiska, levande människor var dessa kategoriseringar ibland svåra att
göra. Att säga ”antingen... eller...” är ofta synnerligen svårt. Jag försökte
dock i möjligaste mån placera in kvinnorna och huvudkriteriet då var att
kvinnan i huvudsak visade en tydlig tendens mot den ena eller den andra
kunskapsdimensionen. Bedömningen gjordes dels utifrån ett kvantitativt
sätt att behandla data, d.v.s. hur ofta gjorde hon uttalanden som visade
tendensen, dels utifrån ett kvalitativt betraktelsesätt, d.v.s. hur starkt och
framträdande, betonade hon tendensen. Några beskrev förändringsprocesser som var på gång vilket försvårade kategoriseringen. Jag valde att kategorisera nupositionen, inte vad som verkade vara på väg eller vad som
varit.
I kvalitativa studier är frågan om validitet, d.v.s. resultatens giltighet,
och reliabilitet, d.v.s. studiens tillförlitlighet, en fråga av delvis annan karaktär än i kvantitativa studier. Frågan om studiens upprepbarhet är som
exempel inte aktuell på samma sätt. Merriam (1994) föreslår några tekniker för att säkerställa reliabiliteten. Ett sätt är att forskaren noggrant beskriver och förklarar bakomliggande antaganden och teorier, vilka ligger
till grund för undersökningen, och grundligt redogör för tillvägagångssättet
i alla dess delar. Det gäller att ge läsaren möjlighet ”att följa samma spår”
(a.a. sid 183).

Begreppsvaliditet
Den traditionella valideringsmetoden i vetenskapligt arbete är att pröva
begreppsval och språk mot den ofta mätbara verklighet som studeras. Hur
väl beskriver språket verkligheten? Hur giltigt är ett påstående? Mäter man
vad man tror att man mäter? Begreppen ska vara möjliga att operationalisera. Andra ska kunna återupprepa studien.
I kvalitativa metoder som grundar sig i ett konstruktivt tänkande, är
denna typ av validering svårtillämpbar. Det finns ingen sann och mätbar
verklighet. Verkligheten är en social konstruktion. Man har istället utvecklat en valideringsmetod som benämns ”begreppsvaliditet” (Kvale 1997, sid.
151

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

151

99-09-15, 16.07

216). Det är ”en öppen process i vilken att validera betyder att undersöka –
’validering är mer än bekräftelse; den är en process genom vilken man söker
utveckla mer välgrundade tolkningar av observationerna’” (Kvale a.a. sid.
217 citerar Cronbach 1971). Det kan beskrivas som att man ställer begrepp
mot begrepp (istället för begrepp mot verklighet) och prövar om det språk
man använder står i rimlig proportion till övriga använda begrepp. ”Sökandet efter en absolut, säker kunskap ersätts av föreställningen om försvarbara kunskapsanspråk” (Kvale a.a. sid. 217). Kvale menar att validering därför snarare kommer att gälla ”hantverksskicklighet” (a.a. sid 217).
I detta avseende handlar validering istället om att kontrollera tolkningar,
att ifrågasätta dem och att förankra dem i teoretiska föreställningar om vad
som undersöks (a.a. sid 220).33 ”... man skall bli sin egen djävulens advokat”, menar Börjeson (1998, sid. 27). Konkret innebar det för mig t.ex. att,
när jag beslutat mig för en kategorisering av en kunskapsdimension, så läste
jag om intervjun med hypotesen att kvinnan kanske borde kategoriseras i
motsatt kategori. Ibland skapade detta förhållningssätt tveksamhet och då
fick jag börja om från början.

Att tolka andras lärande och själv vara lärande
Hur tolkar jag ”objektivt” när jag själv är subjektiv? Gunnar Myrdal (1968)
skrev en gång att enda sättet att vara objektiv var att redovisa sin subjektivitet. Det gjorde jag i inledningskapitlet. Men den berättelsen säger ingenting om mig själv som tolkande och lärande människa. Därför vill jag använda min egen begreppsapparat för att försöka beskriva de ”ögon” och
”öron” med vilka jag ”sett”, ”läst”, ”lyssnat” och ”känt”.
Min huvudsakliga kunskapskälla har alltid varit och är fortfarande, trots
25 år i den akademiska världen, livet och erfarenheten. Jag har även under
de senaste 25 åren funnit en teoretisk grund34 utifrån vilken jag hävdar att
all kunskap har sin rot i erfarenheter och att det jag läser och hör endast
blir till kunskap för mig om det svarar an mot en resonansbotten av mina
mer eller mindre medvetna erfarenheter och är svar på mina mer eller mindre medvetna frågor. Allt jag läser och hör där jag inte har ”adaequatio”35
blir inte till kunskap. ”För var och en av oss ’existerar’ endast de fakta eller
fenomen för vilka vi har adaequatio” (Schumacher 1986). All annan undervisning är enligt min uppfattning, att ”elda för kråkorna”. Eller att skjuta
på en gråsparv med hagelgevär, för att ta en mer drastisk men tydlig liknelse.
Min kunskapsinriktning skulle jag numera vilja beskriva som integrerad.
Med det menar jag att jag är mycket intresserad av teori, men endast av de
teorier som hjälper mig att förstå och förklara praktiken och att hantera
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den. Jag kan känna mig road av teoretiska resonemang i givande diskussioner, men det har för mig mer ett underhållningsvärde. Teorier stimulerar
inte mitt tänkande till att utveckla mer teori. Teori utan förankring i ”verkligheten”, i praktisk tillämpbarhet och relevans, har ingen prioritet i mitt
liv. Men jag upplever teorier som en absolut nödvändig och ofrånkomlig
kunskap för att kunna hantera ett professionellt arbete, ja, även livet i övrigt, även om jag också är medveten om riskerna med att ”fyrkantisera
ögonen” med teori, d.v.s. att teorin får styra seendet och tänkandet i alltför
hög utsträckning36. En pedagogisk utmaning, menar jag, är att hitta en didaktik som underlättar för teoretiskt ointresserade studenter att upptäcka
att man ”inte kan leva utan teorier” - åtminstone inte arbeta professionellt.
Men som Guntrip säger: ”Teorier är goda betjänter, men dåliga herrar”
(Guntrip, ref. i Tudor-Sandahl 1991, sid. 17). Jag tror också att intresset
väcks när studenter själva får börja konstruera teorier och förståelsemodeller
utifrån sina egna utgångspunkter och därmed börjar förstå vad teorier och
modeller är bra för.
Jag är utan tvekan mycket relationsorienterad i mitt förhållande till kunskap och till andra människor. Det innebär för mig att jag kan sjunka in i
andras texter och i andras berättelser så starkt att jag glömmer att jag är en
utanförstående person. Det innebär också att jag måste använda enorm
energi till att ta mig upp till ytan igen så jag kan överblicka och kritiskt
reflektera över det jag hört och sett. Sen 25 år tillbaka, då jag började studera på universitet och högskola, har jag kämpat mig fram till en distansorienterad position vid de tillfällen den är nödvändig, men jag trivs inte så
bra med förhållningssättet, det kräver för mycket energi. Jag njuter när jag
kan slappna av, lyssna in och delta.
Jag är ”läsoman” och ”skrivoman”. Att läsa och skriva är mina huvudsakliga vägar för att förstå och reflektera. Att försöka förstå kunskapsvägar blev den svåraste kunskapsdimensionen. Hur bär jag mig åt för att
tillägna mig kunskap? Jag vill beskriva min egen kunskapsväg som i huvudsak en inre kunskapsväg, men med alltmer utvecklad yttre kunskapsväg ju
längre tid jag vistats i akademin. Jag har levt och upplevt, prövat nya vägar
och gjort misstag men också lyckats med en hel del. ”Experter”, de som
vetat bäst, de som försökt lära mig saker har jag ”skytt som pesten”. Samtidigt har jag beundrat människor som visat sig vara ”stora i anden”, kloka
och visa människor. Det intressanta är att jag funnit dessa i större utsträckning bland institutionssekreterare, taxichaufförer och lokalvårdare
än bland professorer37 och experter. Under de senaste 20 åren har jag successivt utvecklat förmågan att använda de vetenskapliga metoder, som
kännetecknar en yttre kunskapsväg, för att söka kunskap. Numera är jag
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kritisk mot rena inre kunskapsvägar, men personlighetsdragen och tendenserna finns kvar inom mig.
Sammanfattningsvis skulle jag alltså stoppa in mig själv i följande fyrkant:
Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapens väg

Livet
Integrerad
Närhet
Inre

Med denna lärandeprofil38 som ”glasögon” och ”hörlurar” har jag genomfört min studie, intervjuat de socionomstuderande kvinnorna och tolkat
deras kunskapsdimensioner.
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Del III

Om tjugosju socionomstuderande kvinnors kunskapssyn
och lärandestrategier
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Kapitel 6

O

m doktorander, män och kvinnor, inte är
medvetna om skillnaderna mellan män
och kvinnor i den egna forskarmiljön och inte
märker skillnaden i upplevelser och förutsättningar, då kommer de troligen inte eller att
observera några skillnader i sin relation till
kvinnliga eller manliga klienter eller hur dessa
förhåller sig till varandra i vardagslivet.
Kerstin Lindholm (1991 c, sid. 110)

Tjugosju kvinnliga socionomstuderande
Disposition av de empiriska kapitlen
Jag kommer att inleda den empiriska delen av avhandlingen med att presentera de 27 kvinnorna lite närmare, ge bakgrundsbeskrivning, redovisa
social situation och andra data. Jag avslutar detta kapitel med att kort diskutera kvinnorna i det strukturella sammanhang de vuxit upp i. Jag vill i
detta sammanhang betona att jag inte ser uppväxtmiljön som ett linjärt
orsaksförhållande. Jag har ett systemiskt betraktelsesätt1, vilket innebär att
kvinnorna formas i ett specifikt sammanhang, men i egenskap av skapande,
strategiska, handlande individer formar de själva sina sammanhang, utifrån de möjligheter, resurser och begränsningar de har haft och har.
De strukturella ramarna för samhället och för utbildning är de patriarkala2, d.v.s. att pojkar och män som grupp har makt över flickor och kvinnor som grupp och att flickor och kvinnor styrs av mäns normer om hur
flickor och kvinnor ”ska se ut”, ”ska vara” och hur de ”ska bete sig” för att
vara ”kvinnliga”.3 Ett systemiskt betraktelsesätt kan synliggöra detta
komplexa samspel för socialisation, konstruktion och positionering av kön.
I nästa kapitel (kap. 7) diskuterar jag kvinnornas möte med ”det manliga” i utbildningen, genom att i huvudsak fokusera på mötet med de manliga studenterna, men också i någon mån mötet med litteratur, lärare, innehåll och pedagogik. Detta är frågeställningar som återkommer i kap. 8–11.
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I dessa kapitel kommer jag sen att fördjupa mig i kvinnornas kunskapssyn
och lärandestrategier med hjälp av deras egna berättelser utifrån de fyra
kunskapsdimensioner jag konstruerat. Jag har ingående redogjort för dem i
kap. 6 under avsnittet ”Val av huvudkategorier”, men jag påminner om
dem här för att underlätta läsandet och förståelsen:
1) Kunskapens källa, d.v.s. varifrån säger kvinnorna att de i huvudsak får eller hämtar sina kunskaper? (Kap. 8)
2) Kunskapsinriktning, d.v.s. vad säger kvinnorna att de vill ha sina
kunskaper till? Varför vill de ha kunskaper? Vad är kunskap för dem?
(Kap. 9)
3) Kunskapsorientering, d.v.s. hur förhåller sig kvinnorna till kunskaper, sina egna och andras? (Kap. 10)
4) Kunskapsväg, d.v.s. hur söker de kunskap? Hur bär de sig åt när
de lär? Vilka lärandestrategier använder de? Men också vad hindrar
och försvårar för dem? (Kap. 11)

Efter redovisningen av varje kunskapsdimension analyseras den och diskuteras utifrån ett feministiskt perspektiv, d.v.s. i ljuset av min tes att samtliga
kunskapsdimensioner formas och konstrueras i patriarkala samhällsstrukturer och i manligt konstruerade skol- och utbildningssammanhang (tankar
jag utvecklat i kap. 1, 3 och 4).
I del IV, kap. 12, presenterar jag den modell över lärandeprofiler, som
baserats på de fyra kunskapsdimensionerna, samt diskuterar denna utifrån
en feministisk utgångspunkt. Eftersom det feministiska perspektivet också
omfattar en förändringstanke kommer jag avslutningsvis, i kap. 13, att
diskutera ett, som jag anser, viktigt och även nödvändigt perspektiv på utbildning, vilket mina studier lett mig fram till.
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F

örst kan konstateras att det inte alls
är så många kvinnor som män som vill
sluta sitt nuvarande (socionom-)arbete.
Drygt hälften av alla kvinnor trivs bra och
vill vara kvar och inte ens byta inom socionomområdet. /.../ Här finns skillnader mellan
yrkesgrupperna men det är i princip alltid så
att männen är mer negativa till arbetsuppgifterna än kvinnorna inom samma grupp.
Susanne Björkdahl Ordell
(1990, sid. 177)

Kvinnornas bakgrund, sociala situation
och utbildningsval
De intervjuade kvinnorna har gått på socionomutbildningarna i Stockholm,
Göteborg och Örebro under några år i mitten av 1990-talet. Vilka är de?
Vilken bakgrund har de? Vilken familjesituation har de haft? Vilken aktuell
social situation har de? Varför sökte de sig till socionomutbildningen? Hur
ser de på socialt arbete? Detta är några frågor som jag vill försöka ge svar
på och diskutera i detta kapitel.

Klasstillhörighet
Av de 27 kvinnorna har 13 en ”arbetarklassbakgrund”, även om några få
av dessa familjer har gjort kortare ”klassresor”. Det innebär att de intervjuade beskriver sig själva och familjen som ”arbetarklass”, även om någon av föräldrarna har studerat eller skaffat sig ett litet företag eller liknande. Tio kvinnor har medelklassbakgrund (hit har jag också räknat den
familj där båda föräldrarna har en akademisk utbildning) och fyra har jag
svårt att kategorisera på grund av otillräckligt underlag. Två av dessa kommer från relativt välbärgade lantbrukarfamiljer. Jag har inte frågat efter
föräldrarnas utbildning, endast vad de arbetat med.
En jämförelse med tidigare studier är svår eftersom vi använt olika
klassindelningsgrunder.4 En relativt ytlig jämförelse visar att de kvinnor som
kommer från arbetarhem dominerar i min studie (48%). I Larssons och
Swärds (1993,1994) studie är de endast 18%. Det kan vara svårt att förklara skillnaderna utifrån sociokulturell bakgrund eftersom de studerande i
både min och Larssons och Swärds studier i huvudsak kommer från större
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städer, medan Hultqvists (1988) och Vinterheds (1987) studenter i huvudsak kommer från landsbygden i Norrland (se kap. 2) och därmed i avsevärt
större utsträckning kommer från lantbrukarhem.

Ålder
De kvinnor jag intervjuat är vid examen i genomsnitt 29 år (Örebro 28,8 år,
Stockholm 28,3 år och Göteborg 30 år).5 Medelklasskvinnorna är i genomsnitt 30 år medan arbetarklasskvinnorna är 27 år. Det betyder att de startat
sin utbildning när de var mellan 24 och 27 år, vilket är högre än för högskoleutbildade i allmänhet.6 Den yngsta kvinnan i min studie är 22 och den
äldsta 44 år den termin jag intervjuar dem, vilket alltså är på 7.e terminen,
examensterminen. Det föreligger inga märkbara åldersskillnader mellan de
olika studiernas studentkullar. I Elofssons (1998) studie var, som vi såg i
kap. 2, den genomsnittliga socionomstuderande stockholmskvinnan 27,6
år.

Social situation
De allra flesta, 18 av de 27 kvinnorna, är gifta eller sambo. Tre är frånskilda, en lever som ”delsbo”7 och fem lever singel.8
Åtta av kvinnorna har barn, fyra av dem har två barn och tre har tre
barn. Andelen som har barn är ungefär densamma i min och i Elofssons
studie.
Av de fyra tvåbarnsmammorna är två frånskilda och lever nu som ensamstående föräldrar. Alla tre trebarnsmammorna är sambo eller gifta. En
kvinna är gravid i mycket sent stadium. Detta innebär att nästan en tredjedel av de socionomstuderande kvinnorna har barn, vilket är avsevärt fler
än genomsnittsstudenten som till 20% har barn, enligt en rapport som Studentkårerna i Uppsala och Stockholm nyligen presenterat (Karlsson 1999).9
Fem av de tio medelklasskvinnorna är sambo eller gifta, en beskriver sig
som ”delsbo”, en är frånskild och tre lever singel. Av de tretton arbetarklasskvinnorna är nio sambo eller gifta, två är frånskilda och två lever singel. En
större andel av arbetarklasskvinnorna är således sambo eller gifta och en
större andel av medelklasskvinnorna lever singel. Kan det tolkas som att
arbetarklasskvinnorna i större utsträckning vågar satsa på högre utbildning
om de lever i ett fast förhållande? För arbetarklasskvinnorna kan det ofta
handla om klassresa att satsa på en akademisk yrkesutbildning, en förändring som kan kräva mycket stöd och uppmuntran från anhöriga. Väntar
medelklasskvinnorna i större utsträckning med att gå in i en fast relation
tills de har utbildning och yrkesval klara?
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Tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter
Alla intervjuade har gått gymnasieutbildning i någon form.10 De allra flesta
gymnasielinjerna är representerade. De flesta, 33%, har studerat på samhällsvetenskaplig linje. Tre har studerat vid social linje. På naturvetenskaplig, humanistisk, vård-, livsmedelsteknisk, ekonomisk, barn- och ungdomsoch latinsk linje har endast en kvinna studerat på respektive linjer11. Tre har
enbart läst in sin gymnasiekompetens på KomVux, medan nio har läst vissa
ämnen och kompletterat tidigare gymnasieutbildning. Flera av dem hade
syftet att ”läsa upp betyg”. Någon enstaka har studerat enskilda ämnen av
eget intresse på KomVux. Fem har gått på någon typ av folkhögskola, från
bibelskola, vävskola och konstskola till allmän linje för gymnasiekompetens.
Nio kvinnor har gått en eller flera yrkesutbildningar. Som exempel kan
nämnas vårdarinne-, mentalskötar- och sjukvårdsbiträdesutbildningar, lanthushållsskola, inrednings- och formgivningsutbildning, programmeringsoch dataoperatörsutbildningar och turismutbildning.
Endast fem har tidigare studerat på universitet. De ämnen de studerat
var etnologi, psykologi, spanska och en gick en termin på matematisk-naturvetenskaplig linje. I samtliga fall rörde det sig om grundkurser, i ett par
av fallen avbrutna kurser. En av kvinnorna har studerat vid Highschool i
USA.
Sex kvinnor har arbetat inom ”socionomnära” arbetsområden, t.ex. på
flyktingförläggning, inom socialkontor, med missbrukare och inom frivården (se bilaga 8:3). Barntillsyn, vård och omsorg har ytterligare fjorton
kvinnor arbetat med. De övriga sju har arbetat inom helt andra verksamhetsområden, utan koppling till socialt arbete. Det finns inga påtagliga skillnader i arbetslivserfarenhet mellan arbetarklass- och medelklasskvinnorna.
Däremot har de äldre bland kvinnorna naturligt nog fler olika yrkeserfarenheter.

Sociala problem i ursprungsfamiljen
Många av kvinnorna i min studie, 14 av 27 (52%12), kommer från familjer
med någon form av allvarliga medicinska, sociala eller psykosociala problem såsom allvarliga fysiska och/eller psykiska sjukdomar, missbruk, sexuella övergrepp och liknande. En intressant iakttagelse är att det i huvudsak
är bland de studerande från medelklassfamiljerna som de sociala problemen
i min studie varit så tydliga och omfattande till skillnad från både Björkdahl Ordells (1990) och Belenkys (Belenky m.fl. 1986) studier där det i
huvudsak var arbetarklassens kvinnor som varit utsatta för olika former av
övergrepp och vilka levt i psykosocialt destruktiva miljöer.
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I fyra av de tio medelklassfamiljerna hade fadern grava alkoholproblem,
i ett fall hade modern mycket djupa depressioner och i tre av medelklassfamiljerna förekom mycket extrema sexuella övergrepp, i ett fall från den
biologiska faderns sida, i det andra från morfaderns sida och i det tredje
dels av en mycket nära vän i familjen samt en idrottslärare. Den kvinna som
utsatts för sexuella övergrepp av morfadern hade en dessutom en far med
mycket grava alkoholproblem. Mamman vägrade tro på övergreppen när
dottern berättade. Dottern gick under tonårstiden in i en psykos och vistades på mentalsjukhus under ett par perioder. Endast i tre av de tio medelklassfamiljerna uppger den intervjuade att de haft en ganska trygg och skyddad uppväxt.
I de tretton familjerna med arbetarklassbakgrund är det däremot i endast en familj som det förekommit allvarliga alkoholproblem och den intervjuade kvinnan från den familjen berättar att hon också ”fick mycket stryk”
som barn. Hon berättar dessutom att hon hade ett ”förstadium till
anorexia”, vilket hon numera kan hantera. I en arbetarfamilj skildes föräldrarna när intervjupersonen var 12 år, vilket hon upplevde som mycket
svårt. En intervjuperson var allvarligt sjuk i cancer redan som treåring och
har större delen av sitt liv haft problem med sjukdom, med operationer och
sjukhusvistelser. Denna kvinna fick också mycket tidigt ta hand om sin sjuka
och handikappade mor och sin yngre bror. I tio av de tretton arbetarklassfamiljerna uppger intervjupersonerna att de har haft en relativt trygg och
skyddad uppväxt. Tre av dessa berättar att familjerna och i synnerhet fadern varit politiskt aktiva. I en av dessa familjer berättar kvinnan dock att
hon utsattes för mycket mobbning i skolan under många år.
Att en så stor andel av de studerande i min undersökning har haft en
psykiskt och socialt svår barndom och uppväxt borde göras till föremål för
särskilda studier. Vilka konsekvenser får detta för kvinnorna, deras syn på
sociala problem, deras förmåga att hantera sociala problem, i synnerhet de
av samma art som förekom i den egna familjen, deras känslighet, empati
och lyhördhet för andra människors svårigheter och liknande? Vilka medvetna eller omedvetna intentioner har dessa kvinnor när de söker till en
profession som syftar till att arbeta med avancerat psykosocialt arbete? Socionomutbildningen har inte som tradition, såsom inom psykologutbildningen, att inom ramen för utbildningen ge möjligheter till egenterapi och
bearbetning av traumatiska upplevelser och blockerade känslor från barndomen.
Kravet från socionomstuderande har under många år varit att de borde
få möjlighet till egenterapi och samtalsgrupper inom ramen för utbildningen
(se t.ex. Hellertz 1989 a). Bogfors (1998) har i en C-uppsats om ”Socionom-
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ens personlighet” utifrån ett psykologiskt perspektiv funnit att kvinnliga
socionomstuderande i mycket högre grad än kvinnliga studerande från andra kurser och ämnen är känsliga för andra människors negativa känslor,
att de lättare låter sig uppslukas och påverkas negativt av dessa känslor och
att de därför i större utsträckning riskerar utbrändhet, ett resultat som borde
göras till föremål för djupare studier. Om detta stämmer måste socionomutbildningen ta frågan på stort allvar och diskutera hur man både
inom utbildningen och i arbetslivet förebygger utbrändhet. Allt detta ligger
dock utanför ramen för min studie.

”Man väljer ju inte socialhögskolan utan anledning”
Det är Olgas grundhypotes. Hennes egen pappa var gravt alkoholiserad.
Hon tror att det var den viktigaste anledningen till hennes utbildningsval.
Varför har då mina intervjupersoner valt socionomutbildningen? Enligt
deras egna utsagor.
De två ytterlighetsutsagorna är å ena sidan de som ”inte vet” varför de
valde socionomutbildningen och å andra sidan de som, liksom Jenny, säger
att hon ”redan på dagis” visste att hon skulle bli socialarbetare. Fem av de
intervjuade menar att de inte visste varför de valde utbildningen (Nora,
Pernilla, Hanna, Alice och Elisabeth). Elisabeth berättar att hon länge haft
ett samhällsintresse och att utbildningen låg närmast till sett ur ämnessynpunkt. Nora säger att hon ”alltid velat göra det goda”. Ingen av dem
ångrar utbildningsvalet idag.
Tre av kvinnorna (Lisa, Sylvia och Cecilia) hade valt andra förstahandsalternativ, två av dem sjukgymnastutbildning och en sökte en konstutbildning. De kom inte in på dessa linjer. Två av dessa är idag tveksamma
till det yrkesval de gjort.
Fem berättar att de mycket tidigt i livet visste att de ville bli socialarbetare (Olga, Camilla, Doris, Ingegerd och Jenny). Ingegerd kallar det för en
”ontologisk kallelse”. De beskriver det som att de ”har alltid vetat”, ”har
alltid velat bli,” ”ville redan som 12-åring” och liknande. Jenny visste som
sagt redan på dagis vad hon ville bli. Ingen av dem ger några konkreta
förklaringar till sin önskan.
Tre av kvinnorna säger sig ha som mål att bli psykoterapeuter (Margret,
Anna och Florence). En av dem hade psykologlinjen som alternativ i andra
hand. En menade att socionomutbildningen gav en grund som passade henne
bättre än psykologlinjen, även om hon vill bli psykoterapeut.
Ett par kvinnor beskriver att de inspirerats till valet av utbildning genom
arbeten de haft (Birgitta och Harriet). Birgitta arbetade med en liten pojke
som alla trodde var utvecklingsstörd, men när hon fick en djupare relation
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med pojken och hans familj förstod hon att det istället låg allvarliga psykosociala problem bakom symtomen. Det fick henne att välja att bli socialarbetare. Harriet arbetade på en flyktingförläggning, vilket inspirerade
henne till utbildningen. Hon vill fortfarande arbeta med flyktingar.
Rita ville ”ställa sig på de svagaste gruppernas sida”. Hon är kristen.
Kombinationen gjorde att socionomutbildningen blev enda alternativet för
henne. Torunn tyckte att socialkunskap var ”vansinnigt intressant”, när
hon gick på gymnasiet och hon ”insåg” att hon ville arbeta med alkoholism
och flyktingar. Därför valde hon socionomutbildningen.
Ett djupt intresse för människor, att stödja och hjälpa människor i utsatta livssituationer på olika sätt, genomsyrar de flesta intervjupersonernas
svar. Samma resultat får Stig Elofsson i sin studie av samtliga socionomstuderande vid Socialhögskolan i Stockholm (Elofsson, 1998). Dock finns
det några få undantag. Gunilla, som har en obestämbar klassbakgrund (modern sjuksköterska och fadern pensionerad lantbrukare), ville ha en akademisk utbildning för att kunna ”hävda sig bättre” både på arbetsmarknaden
och i det sociala livet. Hon har ofta varit tveksam till utbildningsvalet, men
tror nu att hon vill arbeta med ”någon form av behandling”. Eva, som har
en arbetarklassbakgrund, ville ha en bred utbildning som riktade sig mot
ett arbete med människor. Hennes mål är att bli chef, ”en bra chef, eftersom det finns så många dåliga chefer”. Hon vill ”vara med och bestämma
för att skapa något bra för de människor hon har ansvar för”. Eva är den
enda kvinnan från arbetarklasshem som hade en svår uppväxt med en
alkoholiserad far. Hon utsattes dessutom för mycket våld i hemmet.
Inga ville egentligen inte bli socialarbetare. Hennes syfte var att skaffa
sig en utbildning så att hennes barn skulle slippa få en mamma som var
städare. Hon har under praktiken upplevt att socialarbetare är ”fantastiska
människor” som hon ”trivs mycket bra med” och hon är numera mycket
nöjd med sitt utbildningsval. Inga har också arbetarklassbakgrund.
Ulla, som beskriver sig som ”typisk medelklass”, verkar ha ett mera akademiskt intresse av människor. Hon tillhör de kvinnor som haft en mycket
svår barndom. Hennes mamma hade mycket djupa depressioner under hennes uppväxt. Jag väljer att citera henne:
... jag vet inte om jag tycker om människor så mycket som jag hade
för mig förut... att jag verkligen ville hjälpa... utan att det snarare
känns som någon slags fascination över mänskligt beteende på något
sätt... men att man också naturligtvis... när jag möter människor som
mår dåligt så får man ju en enorm medkänsla och vill göra saker just
i den konkreta situationen... men... (Ulla 27 år)
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Hon är inte alls intresserad av det praktiska och administrativa arbetet i
socialt arbete. Hon är mer teoretiskt intresserad.
Björkdahl Ordell (1990) undersökte varför studenter valde socionomutbildningen (se kap. 2). Hon kategoriserade sina svar i yttre faktorer, d.v.s.
arbetsmarknad eller tidigare utbildning, inre faktorer, d.v.s. ställningstaganden som är personligt förankrade, samt socialt intresse. Eftersom en
student kunde ha fler än en drivkraft bakom utbildningsvalet är det svårt
för mig att göra jämförelser med hennes studie. Tre av de 33 studenter hon
intervjuat, trodde att den egna bakgrunden hade störst betydelse för utbildningsvalet. Tre uppgav politisk medvetenhet. Sju menade att de hade ett
socialt intresse och ville arbeta med människor. Endast en menade att hon
tidigt ville bli socialarbetare.
Tre av mina intervjupersoner angav i huvudsak yttre faktorer för sitt
utbildningsval, medan tolv kan hänföras till gruppen som i huvudsak styrts
av inre faktorer och socialt intresse. Att så många som fem kvinnor i min
studie inte visste varför de sökt, är lite oroande med tanke på att socialarbetaryrket är så speciellt och många gånger så extremt krävande. Flera av
de kvinnor jag intervjuat önskar en bättre introduktion till utbildningen.

Vad är socialt arbete?
Jag bad kvinnorna försöka definiera vad socialt arbete är för dem. Svaren
har kategoriserats under fem huvudrubriker: pedagogiskt arbete, politiskt
arbete, humanistiskt arbete, livsstil och terapeutiskt arbete.

Pedagogiskt arbete
Till pedagogiskt synsätt har jag inordnat definitioner där intervjupersonerna
definierat socialt arbete som ”stöd och hjälp”, ”hjälp till självhjälp” och
”att inspirera till förändring”. Till denna grupp har jag hänfört elva kvinnor (Torunn, Anna, Birgitta, Disa, Eva, Gunilla, Hanna, Camilla, Gunnel,
Harriet och Ingegerd). Jag låter Disas ord beskriva hur dessa kvinnor uttrycker sitt synsätt. För Disa är socialt arbete
... att försöka hjälpa människor till att hjälpa sig själva på något
sätt... att försöka förstå och sätta sig in i och känna empati... att vara
stödjande... att försöka få människor som hamnar i en svår situation
att ta sig ur med sina egna resurser... (Disa 23 år)

Politiskt arbete
Sju av de intervjuade kvinnorna har någon form av politiska färgade definitioner (Britt, Doris, Cecilia, Inga, Sylvia, Rita och Nora). Jag vill ta några
exempel på uttalanden hos dessa kvinnor. Sylvia ”vill ut och mobilisera”.
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För henne är socialt arbete detsamma som ”samhällsarbete”.13 Rita vill ”stå
på de svagaste gruppernas sida”. Det vill också Cecilia. Hon vill ”solidarisera sig med de svaga och utsatta grupperna”. Britt ”vill försöka förhindra främlingsskapet... den här segregationen som verkligen är på gång... ”.

Humanistisk arbete
Två har jag kategoriserat som allmänt humanistiskt inställda. Elisabeth
menar att socialt arbete är ”att bry sig om andra...” och ”att ta ansvar på
något sätt...”. Inga talar om att ”återupprätta människovärde och livsstyrka
hos människor”. Socialt arbete handlar mer om personlig hållning än om
metoder menar hon.

Livsstil
Olga menar att socialt arbete inte bara är någonting man måste ha som
yrke. Det är ett sätt att leva. Hon kanske skulle kunnat kategoriseras som
allmän humanistisk, men jag väljer ändå att synliggöra hennes ståndpunkt.
... man kan som vanlig medmänniska utföra socialt arbete med dem
som är runt omkring en... även grannar som ska skilja sig... ta hand
om dem... om sina nära och släktingar och hjälpa de som är äldre...
med att hjälpa andra i andra länder... man kan vara aktiv i någon
organisation... (Olga 23 år)

Psykoterapeutisk arbete
Tre av kvinnorna har som mål att bli psykoterapeuter. Ingen av dem definierade dock socialt arbete i termer av psykoterapeutisk behandling eller
liknande. En av dem har definierat socialt arbete mer i termer av hjälp till
självhjälp och finns med i kategorin ”pedagogiskt arbete” (Anna). Två av
dem (Ulla och Florence) har inte kunnat beskriva vad de menar med socialt
arbete och finns bland dem som inte gav något konkret svar (se nedan). Det
innebar att jag inte förde in någon av kvinnorna under kategorin
”psykoterapeutiskt arbete”. I kontakterna med studenterna får man ofta
ett intryck av att många vill arbeta psykoterapeutisk. För mig blev det intressant att se att ingen av de 27 kvinnor jag intervjuat hade såna intentioner inom ramen för socialt arbete. För att synliggöra detta faktum, valde
jag att behålla kategorin trots att ingen kvinna kategoriserades in i den.

Ingen definition
Sex av kvinnorna har inte, i vissa fall trots följdfrågor, givit någon definition utan istället ibland beskrivit vad de vill arbeta med som socialarbetare.
I ett par fall lockas jag in i samtal utanför ämnet och kommer inte tillbaka.
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Ulla berättar till exempel att hon just nu är inne i en kris när det gäller
socialt arbete och berättar istället om sina upplevelser omkring möten med
människor i socialt arbete. Florence är ”sugen på att forska”. Hon kallar
sig ”karriärist” och vi hamnar i en diskussion omkring detta och glömmer
definitionen på socialt arbete.

Sammanfattande reflexioner
De 27 kvinnor jag intervjuat i min studie är till cirka 50% ”arbetarklassens
döttrar”. Medelklasskvinnorna är nästan lika många. Endast ett par kan
beskrivas som lantbrukardöttrar. Att klasstrukturen i min studie jämfört
med de olika studier som i övrigt gjorts av socionomstuderande (se kap. 2)
skiljer sig så, kan dels bero på att tidsandan förändrats, och att det är nya
typer av studentgrupper som söker sig till utbildningen. Men det är mer
sannolikt att orsakerna är de olika utbildningsorternas geografiska läge och
sociokulturella miljö och klass- och arbetsmarknadsstruktur.
Arbetarklasskvinnorna är i större utsträckning gifta och sambo medan
medelklasskvinnorna i något större utsträckning lever singel. Så många som
en tredjedel av dem har ett eller flera barn.
De flesta har sökt sig till socionomutbildningen framför allt för att de
har ett djupt intresse för människor. De vill hjälpa människor i svåra livssituationer och vill ha kunskap och verktyg för detta. De vill således ha en
relevant yrkesutbildning. Min uppfattning är att det är målet som är huvudorsaken till yrkesvalet. Några vill också uttalat ha en meningsfull utbildning och i något enstaka fall är medlet, d.v.s. själva utbildningen, viktigare än målet, att arbeta med utsatta människor.
Taylor (1983, ref. i Entwistle 1988) undersökte vilken intresseinriktning
olika typer av universitetsstuderande hade. Forskarna kategoriserade fyra
typer av studieinriktning, de som i huvudsak var akademiskt inriktade, de
som var mer yrkesinriktade, de personligt inriktade (d.v.s. de som i huvudsak betonade personlig utveckling och liknande) samt de som i huvudsak
var socialt inriktade (d.v.s. de som betonade studentlivet, sociala sammanhang eller t.o.m. att de hoppades finna en partner med liknande intresseinriktning). Utifrån dessa kategorier skulle jag säga att de socionomstuderande
jag intervjuat är till största majoriteten yrkesinriktade och personligt inriktade. De vill ha en utbildning som ger dem kunskaper och förmågor att
arbeta med det de är mest intresserade av, d.v.s. människor och i synnerhet
människor i utsatta livssituationer. Endast tre av dem kan sägas vara mer
akademiskt inriktade. Ingegerd vill gärna undervisa i socialt arbete så småningom, Florence vill gärna forska och Ulla kan också tänka sig att göra
något annat än att arbeta med praktiskt socialt arbete. Vid en kontakt flera
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år senare uttalar också Doris att hon gärna skulle vilja gå forskarutbildning.
Det innebär att två av de 27 har uttalat forskningsintresse.

Könsmönstren i uppväxtsituationen
De ursprungliga familjesammanhangen har varit olika för de kvinnor jag
intervjuat. Några är uppväxta på landsbygden, andra i större eller mindre
städer med de olika könsmönster dessa olika boendeformer innebär. Några
har arbetarklassrötter med de könsmönster som kännetecknar arbetarklassfamiljer (se bl.a. Widerberg 1980, Karlsson 1990, Bengtsson 1990 och
Hirdman 1992)14. Andra har växt upp i medelklassfamiljer, där könsmönstren tar sig andra uttryck. Några få kommer från lantbrukarfamiljer,
med den särskilda arbetsfördelning och de särskilda könsmönster som brukar känneteckna dessa familjer. Margot Bengtsson (1985) diskuterar dessa
könsmönster och dess förändring över tid i förhållande till maktaspekter
både på individuell och på strukturell nivå samt till identifieringsprocesser
hos döttrarna. Hon skiljer mellan fyra olika typer av familjer: den ”klassiska borgerliga familjen”, där fadern har hög utbildning och modern ofta
arbetar hemma och där dottern ofta är ”fadersidentifierad”, den ”moderna
borgerliga familjen” som är mera jämställd avseende utbildning och yrke,
där kvinnorna identifierar sig med båda föräldrarna, den ”moderna
arbetarklassfamiljen”, som också kännetecknas av jämställdhet och där modern ofta kan upplevas som mer ”dominant” och här identifierar sig kvinnorna ibland med modern och ibland med fadern och till sist den ”traditionella arbetarklassfamiljen” där modern ”framstår som den mest dominerande personligheten i alla avseenden. ... De starka fäderna i de borgerliga
kategorierna motsvaras av de starka mödrarna i denna typ av arbetarklassfamilj” (a.a. sid. 38).
Vi kan alltså konstatera att kvinnornas rötter ser olika ut, har olika
sociokulturella traditioner, arbetsfördelnings- och könsmönster. Gemensamt
är dock att det samhälleliga könsmönstret är patriarkalt. Detta könsmönster
har genomsyrat och format uppväxt, skolgång, arbetslivserfarenheter och
högre utbildning.
I uppväxtfamiljen hos mina informanter kan det patriarkala könsmönstret ibland ha tagit extremt våldsamma och destruktiva uttryck, som
t.ex. sexuella övergrepp från fäder och andra män i familjen eller dess närhet och alkoholbaserat förtryck av hustru och barn. Det tar sig också uttryck som frånvarande och upptagna fäder, vilka ”inte haft tid”. Samtliga
alkoholproblematiska föräldrar har varit fäder. De enda två kvinnor som
beskriver psykosociala problem knutna till modern, berättar i ett fall om
moderns djupa depressioner och i det andra om moderns fysiska sjukdom
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och handikapp, då dottern fick ta hand om både modern och den yngre
brodern från mycket unga år. Det intressanta är att de psykosocialt utsatta
kvinnorna i huvudsak kommer från medelklassfamiljer, eller med Margot
Bengtssons (a.a.) begrepp, borgerliga familjer. Endast en av de 13 arbetarklasskvinnorna har liknande upplevelser. Jag tolkar det så att kvinnor som
växt upp i arbetarklassfamiljer, vilka har allvarliga psykosocial problematik, aldrig kommer på tanken att söka sig till högre utbildning, inte ens till
socionomutbildningen.
Skol- och klassrumsforskningen (för översikt, se t.ex. Wernersson 1988)
beskriver könsmönstren i ett patriarkalt skolsystem, där pojkar syns och
hörs mest, ges större uppmärksamhet och där de också själva tar mest utrymme samt där pojkars kunskaper är normen.15 Flickor visar sig genomgående vara mer toleranta när ”pojkkunskaper” diskuteras i klassrummet än
vad pojkarna är när ”flickkunskaper” tas upp (Spender 1982). Flickor förväntas vara skötsamma, duktiga, trevliga, snälla och hjälpsamma16 och
gärna hjälpa till att hålla ordning på de busiga, aktiva och omogna pojkarna17. I dessa könsstereotypa och patriarkalt genomsyrade skolsammanhang, har även mina kvinnliga socionomstuderande gått. Jag har i denna
studie valt att inte fokusera på deras skolerfarenheter. Kort vill jag dock
säga att deras berättelser vid en ytlig jämförelse och analys, i stort överensstämmer med de berättelser som skolforskarna redogör för. Många av kvinnorna berättar om de högljudda och busiga pojkarna som tog den mesta
uppmärksamheten från fröken. Ett par av kvinnorna har ”tvingats” sitta
bredvid busiga pojkar för att lugna ner dem. En berättar att hon inte klarade av att lyssna och koncentrera sig på ”fröken” och på sitt eget skolarbete, eftersom pojken i bänken bredvid krävde så mycket energi. En kvinna
berättar om ett minne när antalet 5.or skulle delas ut. Det fanns fler elever
värda en femma än det fanns femmor att dela ut, berättar hon. En pojke
fick den femma hon tyckte att hon var mer värd att få.
Det är samtidigt intressant, med tanke på resultaten i klassrumsforskningen att så många av mina intervjupersoner inte alls berättar om
minnen relaterade till pojkarna eller minns några upplevelser av orättvisor
eller olikheter. Elisabeth Öhrn (1990) visade att alla klasser inte kännetecknades av de könsmönster forskningen så genomgående beskrivit. Hon såg
att i klasser där flickorna var dominerande, d.v.s. var mer aktiva och hade
utrymme och möjlighet att föra fram sina ståndpunkter och intresseområden, där såg man inte heller de traditionella mönstren av bråkiga pojkar
och tysta flickor. Kanske många av mina intervjupersoner kommer från den
typen av skolerfarenheter? Kanske det är dessa flickor som i större utsträckning senare i livet vågar satsa på en akademisk utbildning?18 En av
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kvinnorna berättar spontant att hon kände sig ”lika bra som pojkarna”. I
mina intervjuer ställde jag frågorna om skolupplevelser i ett tidigt skede i
intervjun, i ett skede när jag ännu inte ville gå in på kvinnlig och manligt.
Jag ville att fokus skulle ligga på den intervjuade kvinnans egna erfarenheter och upplevelser, utan att de gjorde jämförelser med andra, t.ex. med
pojkarna. Jag ställde alltså inga djupare uppföljningsfrågor när kvinnorna
beskrev relationerna till pojkarna i skolan eller deras upplevelser knutna till
dessa.
De flesta av de intervjuade kvinnorna beskriver att de trivdes i skolan, de
hade lätt för sig i skolan, de tyckte inte att skolan var något problem. Några
få beskriver skoltröttheten under de sista åren. Några beskriver att de inte
tyckte innehållet i vad de lärde sig var särskilt inspirerande och intressant
och ett par minns att de undrade redan under skoltiden över varför de läste
det de läste och vad det skulle användas till. Men den mest framträdande
bilden är att kvinnorna trivdes med och tyckte om skolan.
Detta var ett försök att ge en kontextuell bild av kvinnornas bakgrundsoch skolerfarenheter, den bakgrund de hade med sig när de kom till högskola och universitet som vuxna kvinnliga socionomstuderande.
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Kapitel 7

K

vinnor och män får inte en likartad
utbildning eftersom kvinnor utanför
klassrummet betraktas som byten och inte
som suveräna varelser. ... Undermineringen
av självet, av kvinnans rättigheter att ta upp
utrymme och vandra fritt i världen är djupt
relevant för utbildning. Förmågan att tänka
självständigt, att ta intellektuella risker, att
mentalt hålla på vår rätt, är inte möjligt att
avskilja från vårt fysiska vara i världen, våra
känslor av personlig integritet. Om det är
farligt för mig att gå hem sent på kvällen från
biblioteket, eftersom jag är kvinna och kan
bli våldtagen, hur lugn och levnadsglad kan
jag känna mig när jag sitter i biblioteket och
arbetar?
Adrienne Rich (ref. i Briskin 1990, sid. 3)

Mötet mellan det ”kvinnliga” och det ”manliga”
Innan jag närmare går in på kvinnornas kunskapssyn och lärande, kommer jag i detta kapitel att redovisa, analysera och diskutera de kvinnliga
socionomstuderandenas upplevelser och erfarenheter av mötet mellan det
”kvinnliga” och det ”manliga” i utbildningssituationen.
Jag har valt strategin att i huvudsak studera kvinnornas subjektiva upplevelser och erfarenheter av mötet mellan dem och de manliga studerande.
Jag kommer också att kort beskriva och diskutera kvinnornas erfarenheter
och upplevelser av mötet med kursinnehåll, litteratur samt pedagogiska
arbetsformer, ett möte som även diskuteras i senare kapitel. Inledningsvis
diskuterar jag kort begreppen ”kvinnligt” och ”manligt”. Detta kapitel är
tänkt att utgöra ett ”filter” genom vilket kvinnornas kunskapssyn och lärandestrategier kan betraktas. För tydlighetens skulle vill jag betona att ka-
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pitlet naturligtvis inte ska betraktas som en jämförande studie eftersom jag
inte har undersökt männen. Fokus är de kvinnliga studerandes erfarenheter
och upplevelser.
Kapitlet är strukturerat utifrån ett antal ständigt återkommande teman i
kvinnornas berättelser, teman som har att göra med sexism, skilda studiemål, männens större utrymme i undervisningssituationen, frågan om kritik,
om språket, om kursinnehållet, studiesätt, relationer till lärare, examinationer, syn på det akademiska samt motståndsstrategier.

”Könsmedvetenhet”
Man kan grovt dela in de kvinnor jag intervjuat i tre grupper i förhållande
till ”könsmedvetenhet”1, d.v.s. i hur stor utsträckning de uttalar sig om
relationerna mellan kvinnor och män, om könsmaktsordningen i samhället, om över-/underordning samt i vilken utsträckning de vill ha och ställer
krav på förändring:
1. De kvinnor som är ”könsmedvetna” och kallar sig feminister. De
är arga och vill ha förändring. (Eva 28A2, Ingegerd 30A, Inga 36A,
Florence 26M, Nora 34O, = 19%)
2. De kvinnor som tydligt ser olikheterna, som tycker de är fel och
orättvisa men i övrigt inte förhåller sig. De konstaterar hur det ser ut
men kommer inte med några krav på förändring. (Elisabeth 22A,
Disa 23A, Rita 25A, Harriet 25A, Jenny 25A, Doris 30A, Britt 34A,
Olga 23M, Alice 29M, Sylvia 37M = 37%)
3. De kvinnor som inte reflekterat när det gäller könsperspektiv och
som ibland tar männen i försvar. De kan se olikheterna men verkar
konstatera att ’det är så det är’. (Gunnel 23A, Torunn 25A, Anna
25A, Lisa 28M, Gunilla 28O, Hanna 25O, Camilla 44O = 26%)

Det är ibland svårt att dra gränsen mellan grupp 1 och 2. Fem kvinnor
kallar sig ”feminister”. Ytterligare en beskriver klara feministiska uttalanden och ställningstaganden utan att beskriva sig som feminist. Henne har
jag hänfört till grupp 2 (Alice 29M). Det är lika svårt att dra gränsen mellan
grupp 2 och 3. Till denna ”mellangrupp” har jag hänfört Birgitta 43M,
Cecilia 32M, Margret 32M, Ulla 27M och Pernilla 24M (= 18%). För att
kunna kategorisera hade jag behövde ställa mer djupgående frågor, vilket
jag inte gjorde, eftersom mitt syfte inte var att undersöka det.
Det finns vissa mindre åldersmässiga skillnader mellan grupperna. Grupp
1 är i genomsnitt 31 år och grupp 2 28 år. Grupp 3 skulle utan Camilla som
är 44 år ha en snittålder på 26 år. Med Camilla inräknad är snittåldern även
här 28 år. Detta skulle med en optimistisk tolkning kunna innebära att man
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blir mer och mer könsmedveten och beredd att ta feministisk ställning ju
äldre man blir, men underlaget är naturligtvis för tunt för en sån slutsats.
Den märkbara skillnaden omfattar ”mellangruppen” mellan grupp 2 och 3
vilka i genomsnitt är 32 år, ett faktum som också tar udden av tolkningen
om att könsmedvetenheten växer med ålder.
Vid en klassanalys däremot finner vi att grupp 1 och 2, d.v.s. de mer
medvetna grupperna, till största delen består av kvinnor från arbetarklassfamiljer. De ser, är medvetna om och reagerar på de existentiella skillnaderna för kvinnor och män. Kanske det dubbla förtrycket, dels som kvinna
och dels tillhörande en utsatt klass eller ”social grupp”, underlättar ett medvetandegörande och ett ställningstagande? Grupp 2 har dock inte tagit en
medveten feministisk ståndpunkt och talar inte spontant om behov av förändring av det rådande. Å andra sidan fördjupade vi oss inte i dessa frågor
under intervjun. I ”blandgrupp 2–3” finner vi i huvudsak medelklasskvinnor.
Ingen av de intervjuade kvinnorna är helt omedveten om att det finns
vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga studerandes sätt att vara i
utbildningen. Alla beskriver mer eller mindre att de ser olikheter, men de
tolkar dem olika och tar radikalt olika ställning. Från en ryckning på axeln,
som t.ex. Lisa och Torunn (de har haft en manlig student var i sina undervisningsgrupper, ”... den här killen han är ju ganska öppen och han hävdar
inte sig och sitt kön speciellt starkt... eller han gör det inte alls...”, Nora
343) till stark upprördhet och ilska över orättvisorna och bristen på jämställdhet, som t.ex. hos Florence, Inga och Eva (”... det kan göra mig helt
spyfärdig när jag tänker på det... de är som gullegrisar på den här utbildningen... de kan säga vilka plumpa grejor som helst och komma iväg med
det...”, Florence 26). Ytterligare en ståndpunkt kan vara Hannas:
... jag vet faktiskt inte om hur killarna tänker… jag pratar inte så
mycket med grabbarna som går här... så jag vet faktiskt inte... (Hanna
25)

Hon har inte upplevt några möten och har därför ingen utgångspunkt att
reflektera utifrån.
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Studenter med familj
Jag vill inledningsvis påminna om de intervjuade kvinnornas olika familjesituation (se kap. 7). Arton (67%) av kvinnorna, är gifta eller sambo. Åtta
kvinnor har barn av vilka två är ensamföräldrar.4 Det innebär att en tredjedel har barn i förskole- eller skolåldern. Detta har betydelse för dessa kvinnors praktiska studiesituation.
... vi tänker mycket mer på relationer och att få ihop... man ser ju
många som ska få ihop barnomsorgen och de ska få ihop sina scheman... skjuts hit och dit och killarna i klassen som har barn... det
liksom löser deras tjejer... så de har ju inte de problemen... det här
med tider man ska träffas i gruppen och så... (Eva 28)

Flera av de intervjuade kvinnorna beskriver svårigheterna att få ihop sina
scheman och studieåtaganden med förväntningar och krav å ena sidan från
familjerna och å andra sidan från lärare, kursledning och medstudenter. De
har svårigheter med pendling och samåkning och ansvar för barnhämtning.
De flesta pendlarna är småbarnsföräldrar. De har ingen möjlighet att flytta
till studieorten. Två av kvinnorna är ensamstående föräldrar, båda med två
barn var. Kvinnorna menar att detta är ett problem som de aldrig hört de
manliga studenterna tala om.
Utbildningssituationen över huvud taget är inte formad utifrån det faktum att en så stor andel av studenterna har ansvar för barn och familj,
vilket även Inga Elgqvist-Saltzman (1994, 1995) konstaterar i sina studier
med sin livslinjemetod. Den är utformad för de unga, barnlösa studenterna,
och detta verkar i huvudsak drabba de kvinnliga studenterna.

Sexism5
Inledningsvis konstaterar jag att flera intervjuer genomsyras av sexistiska
synsätt. Dels återkommer erfarenheter och uttalanden som visar de intervjuade kvinnornas eget kvinnoförakt. Det är några kvinnor i grupp 3 som
visar detta, i större eller mindre utsträckning. Lisa bl.a. säger t.ex.
... det skulle vara bra med lite fler män... för jag tycker att det skulle
behöva röras om i hönsgården... (Lisa 28)

Man kan även som kvinna, utan att reflektera över det, ha internaliserat det
kvinnoförakt som genomsyrar samhället (se t.ex. Holmberg 1996).
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Ett annat sätt att visa sexismen är att som Anna ställa sig på de manliga
studenternas sida.
... jag kanske tyckte det var lite... ja lite känslan av att man såg ner på
män lite här... jag vet att flera av killarna i våran klass tyckte det...
det handlade bara om... det är bara kvinnor... tjejer... tjejer… killarna
var ju i minoritet... det var mycket kvinnliga lärare... sinsemellan pratade killarna om det... de tyckte att det var för mycket inriktat på
kvinnor... och att man pratade utifrån kvinnors perspektiv hela tiden... (Anna 25)

Anna höll med dem ”fast inte så mycket som de skulle ha velat...”.
Ytterligare ett sätt är att ”beundra” männens kunskaper och förhållningssätt. Att vilja vara som dem. Camilla är den som tydligast uttrycker
detta:
... jag tycker att män har lättare för att ta till sig... teorier... alltså
textmassa på något sätt... jag vet inte hur de gör... för isåfall så vore
jag glad... de har lyckats på något sätt att få in i skallen det här... det
som de har läst... och att göra om det till... någonting vettigt då när
de ska ha ut det... (Camilla 44)

På realskolan var Camilla övertygad om att ”killarna var medfött duktiga...
för hur de lärde sig det förstår jag inte... de som var så bråkiga...”.
Dessa extrema ståndpunkter är dock inte så vanliga. Det vanligare är en
slags könsomedvetenhet i den meningen att man menar att det inte finns
några skillnader i möjligheter ”om man bara vill” eller att man konstaterar
olikheter och bristen på jämställda möjligheter, men inte reflekterar över
makt och underordning och dess konsekvenser. Cecilia som exempel tycker
att män och kvinnor har
... väl samma förutsättningar och blir bemötta jämlikt tycker jag...
eller rättvist... likvärdigt... men killarna pratar mycket mer... de får
fram vad de tycker mycket mer... (Cecilia 32)

Ibland lägger kvinnorna skulden eller ansvaret på sig själva. De säger som
t.ex. Gunilla:
... killar är mer framåt... kan göra sin röst hörd... men det är ju ingenting som de tar eller roffar åt sig utan de blir ju snarare framknuffade
framför oss tjejer... skulle jag vilja påstå... (Gunilla 28)

Varför kvinnorna ”knuffar” männen framför sig reflekterar hon inte över.
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Vad är kvinnligt och manligt?
Risken med en redovisning över olikheter är att man hamnar i en dikotomisering6, ett särartstänkande, som inte har någon förankring i verkligheten.
Däremot synliggör intervjuerna ståndpunkter som kan beskrivas som
dualistiska, d.v.s. två olika förhållningssätt som skulle kunna beskrivas med
hjälp av en glidande skala med ytterlighetspositioner och ett mittfält med
många beröringspunkter.7 De förhållningssätt vi ska fördjupa oss i, i detta
avsnitt, kan vi kalla ”kvinnliga” och ”manliga”, med risk att konservera
gamla fördomsfulla könskonstruktioner. Vi skulle kunna använda ”feminint” och ”maskulint”, ”tjejigt” eller ”grabbigt”8, men det är lika illa. Jag
tar hjälp av Inga och Eva för att synliggöra svårigheterna med begreppen:
... jag vet ju inte om det är kvinnligt eller manligt men för mig är det
kvinnligt att vara stark trots att man bara är en människa... att stå på
sig liksom och värna om livet självt... och det gör man inte på den här
skolan... dessutom tar man inte in verkligheten... och det är ju också
ett manligt sätt att isolera tanken... att avgränsa... ’jamen det går ju
bra ändå’... och så tar vi in en liten teori om verkligheten... men det
är ju ett manligt universitet det här.... (Inga 36)
... manliga är de /kvinnor/ som pratar väldigt med basröst... lite
manhaftiga eller vad man ska säga... ja de ser ju inte ut som män...
jag menar att det är många män som är mer kvinnliga på den här
utbildningen... Det kvinnliga är väl mer att man är lite mer försynt
så... det är väl så jag tänker... att man räcker upp handen och så
pekar någon på en och så pratar man... medans killarna bara pratar
eller så när det blir tyst... och det tycker inte jag är fel... det kan jag
nog göra själv... jag kan nog vara mer manlig jag också... tjejer vill
vara mer till lags på alla sätt tycker jag... (Eva 28)

Rita ser också kvinnorna som de som ”sitter där försynt och vinkar med
näven”. Ytterligare ett par av kvinnorna beskriver sig själva eller andra
kvinnor som ”manliga” eftersom de är ”högröstade”, ”tar för sig” och
”säger vad de tänker”, d.v.s. tydliggör sina ståndpunkter i lärosalsdiskussionen. Män behöver således inte vara manliga och kvinnor behöver inte
vara kvinnliga. Doris konstaterar att:
... tjejer är mycket olika sinsemellan men de är mer lika varandra än
de är lika killarna (Doris 30)

Med dessa nyanseringsförsök väljer jag att använda begreppen ”kvinnligt”
och ”manligt” i den fortsatta diskussionen.
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Mål med studierna skiftar
En stor skillnad som många kvinnor har iakttagit mellan de kvinnliga och
de manliga studentkamraterna är att karriären hägrar för de manliga studenterna i mycket högre grad än för de kvinnliga.9 Harriet hade inte hört en
enda kvinna uttala något mål som innebär karriär till ledande funktioner
genom hela utbildningen. Däremot gjorde de flesta av de manliga studenterna det, även om de inte var så många. Männen är mer prestationsinriktade
i sitt lärande, menar flera av de intervjuade. De skaffar sig kunskaper som
”kan vara bra att ha” för karriär och ”klättring”.
... jag tror att killar kanske väljer ut lite annan kunskap än vad vi
tjejer gör... lite mer målmedvetet... lite mer... karriärsaktivt tror jag...
och likadant med praktik... man ska helst vara chef innan man blir
fyrtiofem... (Jenny 25)

Kvinnor verkar framförallt vilja ha kunskaper för att hantera mötet med
klienter och för att klara sitt arbete som socionom, menar ett par av de
intervjuade. Detta är en iakttagelse som även Susanne Björkdahl Ordell
(1990) gör. Kvinnorna i hennes studie talade om det konkreta sociala arbetet, de svåra arbetsuppgifterna och det psykiskt slitsamma i arbetet, medan
männen mera diskuterade de samhälleliga förhållanden som skapar den
praktik de befinner sig i.
Många av kvinnorna i min studie verkade ställa mycket höga prestationskrav på sig själva i studierna. De vill göra bra ifrån sig. De vill inte
misslyckas. Flera av dem tror att de är mer nervösa och oroliga inför tentor
och att de inte ska klara sig, än de tycker att männen verkar vara. Männen
verkar ta lättare på tentor och andra prestationer, menade mina intervjupersoner.10
Männen är mer efterfrågade på arbetsmarknaden, menar några av de
intervjuade. Florence gjorde en undersökning av socialchefer och fick bland
annat veta att männen var mest attraktiva när de sökte arbete. Som hon
krasst uttrycker sig: ”... så har de en snopp så ska de ha jobbet...”. Hon
konstaterade också att det var mycket svårt att få kvinnliga socialchefer att
ställa upp för intervju, medan de manliga däremot självklart ställde upp.
Hon tycker detta är tråkigt med tanke på den självbild detta ger studenterna och den modellfunktion kvinnliga socialchefer borde ha för kvinnliga
studerande.
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Några kvinnor är irriterade över det faktum att männen lättare får arbete och är mer efterfrågade. Att männen har ett medfött försprång. Men
de är samtidigt ”förstående”.
... de /killarna/ behöver ju inte vara särskilt oroliga... de har ju ett
försprång... i och med att de är män... det kan jag känna mig irriterad
över samtidigt som jag har förståelse för det... för jag tycker också
att de behövs... inom socialtjänsten och inom behandlingsarbetet med
barn och ungdomar och missbrukare och inom hela den sociala sektorn... men visst kan jag känna mig irriterad på det... men det hänger
ihop med att så få män skaffar sig utbildningen... vad det nu hänger
ihop med... det kan bli stora frågor av det här... (Rita 25)

Flera av kvinnorna är mycket kritiska till de lärare som fortsätter konservera myten att endast män kommer att bli chefer. De berättar om lärare
som kommit in i lärosalen och tittat sig omkring och sagt
... jaha här sitter fem socialchefer och ett antal socialsekreterare...
(Britt 34)

Då reagerade Britt med att säga: ”... nej sex...” och ville med det säga att
hon själv kan tänka sig att bli chef. Endast ett par av de kvinnor jag
intervjuat, Eva och Pernilla, har i sina framtidsvisioner uttalat att de vill bli
chefer. De vill båda bli en ”bra chef” till skillnad från många av de dåliga
chefer de upplevt. ”Men inte till vilket pris som helst...”, påpekar Pernilla.

”Våra män är annorlunda”
Många av de intervjuade kvinnorna konstaterar att de socionomstuderande
männen är ”annorlunda”. De kan lyssna, de kan tala om känslor, de är
”mjukare” än andra män.
... de killar som går här... i och med att det är rätt mycket kvinnliga
ämnen... eller som av tradition ligger kvinnor närmare... så de killar
som går här är väl lite annorlunda mot killar man möter ute... eller
de vanliga... eller vad säger jag... andra killar... de har mer... de är
mer medvetna om såna saker som manligt och kvinnligt språk... och
att man inte kanske har samma jämlikhet och så... (Cecilia 32)
... killarna här är killar som pratar om känslor... killar som pratar om
relationer på ett annat sätt... även om de inte gör det på samma sätt
som vi kvinnor gör... men de gör det mer än vad andra killar gör... lite
mjuka killar tycker jag det verkar vara som går här... (Disa 23)
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Männen tar och får mest utrymme
De allra flesta kvinnorna, vare sig jag inordnat dem i grupp 1, 2 eller 3
ovan, ser att de manliga studenterna ”tar mer plats” och de ”talar mycket
mer” oavsett om de har ”något viktigt att säga eller inte”. Eva tänkte skriva
uppsats om ämnet och satt på föreläsningar och ”kollade”.
... och det var liksom jämt killar och några tjejer som är mer ’manliga’ eller om man säger... som också pratar väldigt mycket... men
annars så var det mest killar som tog utrymmet.... (Eva 28)

Några såg inte vad som skedde omkring dem men reflekterade under intervjun:
... jag tror att det kanske är så att de pratar mer... fast jag har aldrig
tänkt på det att de pratar mer... det är ju bara sju killar och kvinnorna är tjugoen... tre gånger mer... så egentligen borde vi prata tre
gånger så mycket som dem men det vet jag inte om vi gör... nej... det
gör vi inte... (Harriet 25)

Dessutom ”uppmärksammas” de manliga studenterna mycket mer av både
manliga och kvinnliga lärare samt av manliga och kvinnliga studenter.
Ingegerd får beskriva vad flera av de intervjuade berättat om:
... vi har haft en lärare där jag klart har känt och flera med mig att
hon värderade männen i gruppen högre än kvinnorna. Hur hon visade det?... genom att bejaka uttalanden från männen på ett helt annat sätt... att svara upp på det de sa... kroppsspråket... nicka... le...
humma... böja sig framåt när männen pratade... och när vissa kvinnor pratade bara liksom köra över... någon form av överkörningstaktik... att ’ja ja det där tar vi sedan’ eller ’det där är inte så viktigt’... hon tryckte till den kvinnliga studenten i en konflikt och höjde
upp den manliga... (Ingegerd 30)

Florence och Eva tillhör de arga:
... det olyckligaste av allt tycker jag är ju att killarna får sån jävla
backning och inte tjejerna får det... (Florence 26)
... killarna kanske inte tar samma ansvar heller... de har lättare att...
det är ingen som ställer dem till svars... vi är mammor hela högen
som tar hand om de små pojkarna... det är så få pojkar... man ställer
inte riktigt samma krav på killarna som på tjejerna... (Eva 28)
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Männen är aktiva ”i kåren och i studenttidningen och i styrelsen och på
puben” (Olga 23). De blir representanter i olika nämnder och styrelser i
större utsträckning än de kvinnliga studenterna.

Kön och kritik
Kvinnor och män hanterar kritik olika, konstaterar flera av de intervjuade.
Kvinnor har svårt att skilja på sak och person, menar Ulla. Kvinnor tar
kritik personligt, tror Gunnel. Flera av de intervjuade beskriver att kvinnor
har svårare att hantera konflikter. Männen ”går rakt på sak”. De säger
ifrån och sen är det bra. Kvinnorna ”går omkring och lirkar lite”. Samtidigt
skapar kvinnorna fler konflikter eftersom de gärna talar om relationer och
relationsproblem. Männen håller sig mer på sakfrågenivå och undviker därmed relationsorienterade konflikter. Konflikterna hamnar på en teoretisk
och en faktaorienterad nivå och är då lättare att hantera, tror Florence.

Språk och kön
Pernilla tycker att män och kvinnor talar ”två helt olika språk”, en upplevelse som hon har stöd för hos språkforskare (se t.ex. Erson 1990, Nordestam 1990, Tannen 1992). Hon har ”diskuterat detta mycket med sina
studiekamrater”. Man har lätt att missförstå varandra i grupparbetena. Det
blir lätt onödiga konflikter eftersom man inte förstår eller man missförstår
varandra.
Britt försöker beskriva dessa olikheter när det gäller språket:
... om jag tycker att något är intressant så blandar jag in en massa
andra saker som man gör då som tjej många gånger... så då hänger de
/männen/ ju inte med... de tänker ju inte i de banorna... och det kan
nog uppfattas av männen att tjejerna är så flummiga och att de inte
håller sig till... att de inte är sakliga... /... /… jag tror de kvinnliga
lärarna hänger med i svängarna mera... de hänger med i tankegången
fast det är så mycket ovidkommande grejer som egentligen inte är
ovidkommande men som låter ovidkommande... (Britt 34)

Männen verkar ofta uppleva kvinnornas dialoger som ”tjatiga” och
”ostrukturerade” (Elisabeth) och ”flummiga” och ”ovidkommande” (Britt).
De kvinnliga studenterna kan däremot ibland uppleva männens sätt att tala
som alltför torrt och sakligt.
... fy fan vad torrt det är... när de diskuterar är det ju väldigt sakligt...
det går väldigt snabbt... det blir inte så mycket snack runt omkring...
(Britt 34)
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Kön och akademin
Elisabeth tror att ”killar uppskattar mer att det blir akademiskt på den här
utbildningen än vad tjejerna gör”.11 Männen verkar i större utsträckning
tillägna sig det etablerade språket, tänkandet och arbetssättet inom akademisk utbildning, tror Elisabeth.12 Inga tror att de manliga studenterna är
”räddare och mer beroende”, de vill ”passa in”. De går in i ”det akademiska spelet”. ”Akademin är en manlig värld”, menar hon.
... de /killarna/ har mycket lättare för att falla in i det här med att
kunskap är makt eller vad det nu kallas... och att tillägna sig en annan människas språk eller ett bokligt språk eller ett termspråk... jag
tror att de är mycket mer osäkra och därför har de mycket lättare att
anpassa sig på något sätt här på den här skolan... den passar dem
bättre också... (Inga 36)

Men det är inte bara männen som spelar ”det akademiska spelet”. Även de
kvinnliga lärarna och doktoranderna, menar hon.
... de kvinnliga lärarna som är här är väldigt teoretiskt fixerade...
eller det är någon sort... vad ska man säga utan att... de har anammat
ett manligt sätt att tänka och det svarar ju inte alls på frågan... för
vad är ett manligt sätt att tänka?... det är som om man skäms för att
man är kvinna och för att man har mer kontakt med livet och för att
man vet att livet har andra värden... en stolthet över att ha kommit
upp sig eller... något sånt där fånigt... en bluff liksom... det är en bluff
som jag trodde tillhörde den manliga världen... jag trodde att kvinnor var mer radikala än så men nej... vi har så snällt och lydigt gått in
i den... man får till och med trampa på elever... (Inga 36)

Inga känner sig sviken av de kvinnliga lärarna. De som skulle kunna utgöra
modeller för henne fungerar inte på ett sätt som hon vill identifiera sig med.
De manliga studenterna vill leva ”studentliv”.
... en kille sa ’när man går på universitetet så vill man ju leva nån
slags studentliv... man vill gå på föreläsningar... man vill ha tentor’...
’jaså’, sa jag... ’vill man?’... det är en form som man träder in i... ’nu
är jag student’... sedan vet jag ju inte om det är typiskt manligt eller
kvinnligt men jag tror att det är ett mera manligt sätt att tänka
(Inga 36)
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Kursinnehållet är könsgenomsyrat
Innehåll och litteratur är manligt orienterat menar några kvinnor. Sylvia
har t.ex. märkt att de manliga studenterna
... ofta är lite nedlåtande åt sånt här som socialt behandlingsarbete...
sånt som handlar om relationer och teorier om... familjeteorier och
sånt... lite så där förnedrande... ’åh lekskola’... ibland har det varit
känsliga pratsaker som man har pratat om som t.ex. incest som vi
faktiskt har pratat om... då tycker jag att killarna har varit tysta... då
säger dom ingenting... alltså när det blir svåra saker... när man har
läst om psykologi då är killarna tysta... det är inte deras avdelning att
prata om... (Sylvia 37)

Ingegerd tillhör dem som tycker att
... litteraturen är väldigt manligt... väldigt konsist faktabaserat, manliga fakta... ’det här är vetenskapligt belagt’... vi har läst i vetenskapsteori att det inte alls behöver vara ’vetenskapligt belagt’ utan det är
vetenskapligt belagt just nu utifrån den vetenskapen... det behöver
inte alls vara vetenskapligt utifrån en annan utgångspunkt eller ett
annat vetenskapligt synsätt... som jag ser det... väldigt manligt är det
att vara lite kvantitativ, mycket kvantifierad kunskap som har presenterats... för det är ju otroligt mycket litteratur som är skriven av
män på den här utbildningen... det är väldigt lite litteratur som är
skriven av kvinnor... och det tycker jag präglar vad vi lär oss... (Ingegerd 30)

Att ”kvinnlig” litteratur inte behöver skrivas av kvinnor visas av att Ingegerd beskriver Stefan Moréns ”Förändringens gestalt”, som en ”kvinnlig
bok”.13
Anna är ensam om att tycka att innehållet är ”lite för feministiskt”, det
handlar ”bara” om kvinnor och kvinnors liv.
De flesta av de intervjuade kvinnorna har inga reflexioner på innehåll
och litteratur utifrån ett könsperspektiv. De bedömer föreläsningar och litteratur utifrån andra kriterier. Språket är svårt, verklighetsfrämmande, irrelevant. Böckerna är tunga och svåra. Jag vill senare reflektera över om
dessa bedömningar kan ha att göra med att föreläsningar och litteratur inte
beskriver kvinnors värld.

Kön och studiesätt
Männen verkar vara mer resultatorienterade i grupparbeten, menar flera av
de intervjuade. De vill ha effektivitet, saklighet och är kritiska till alltför
”ovidkommande” samtal. Kvinnorna verkar vara mer socialt och relations-
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orienterade i grupparbetena. Några beskriver processerna när gruppen ska
börja arbeta.14 Först fikar man. Sen ska man prata lite om hur det var i
helgen. Sen börjar man arbeta. Samtalet kommer ofta att ”segla ut” i sånt
som ”inte är ovidkommande men kanske verkar ovidkommande”. Ett par
av kvinnorna (Margret, Nora) reagerar just mot att grupprocesserna ofta
kan ta för mycket tid och Margret går så långt att hon vill ta bort
studiegrupperna. Hon vill hellre studera ensam. Det är oklart om det beror
på att de grupper hon deltagit i fungerat dåligt, eller om hon överhuvudtaget föredrar ensamstudier.
Britt tycker att männen inte verkar vara ”lika pluggiga”.15 De tar lättare
på arbetsuppgifter och verkar inte vara oroliga eller nervösa inför redovisningar och tentor. Liknande erfarenheter beskriver ytterligare några av de
intervjuade. ”Killarna verkar göra det lätt för sig”, menar Florence. Ett par
av kvinnorna är kritiska till att man från lärarnas sida inte verkar ställa lika
höga krav på männen som på kvinnorna. De ”kommer undan lättare”.
Kvinnor har högre arbetskapacitet och kan göra flera saker samtidigt,
menar Inga.
... vi måste ju liksom ha både hjärna och händer och hjärta och fötter... allting måste vara igång samtidigt för att... även om man delar
på hemarbetet så säger ju alla att... det är ju kvinnor ändå som lyssnar på ett barn här och ett barn där och samtidigt... (Inga 36)

Medan männen ofta får möjlighet att fokusera på en sak i taget, tycker hon.
Ett par kvinnor har iakttagit att kvinnor i större utsträckning verkar
ställa frågor än männen. De frågar dock vanligtvis inte under föreläsningar
och lektioner. Männen verkar istället föredra att komma med påståenden,
vilka de testar med läraren och vilka också ofta bli utgångspunkt för diskussioner med läraren.

Kön och studiepraktiken
Sylvia är en av dem som beskriver att de manliga studenterna verkar förhålla sig till studiepraktiken på ett annat sätt än de kvinnliga. Hon berättar
om en manlig studiekamrat som hon var nära vän med.
... han var en så prestationsinriktad människa... och såg ju till att han
fick jättemycket ansvar redan på praktiken... han snackade om att
han ’arbetade’ där och ville identifiera sig med det... det blev nästan
jobbigt till slut... det var inget roligt längre... han blev dämpad av
personalen... (Sylvia 37)
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Ytterligare ett par av kvinnorna beskriver att de manliga studenterna talar
om ”jobb” och att de ”arbetar” istället för att de gör studiepraktik. Ingen
av dem hade upplevt att kvinnor använde dessa begrepp.

Relationen till lärare
Några kvinnor beskriver att de manliga studenterna verkar ha lättare att få
kontakt med och identifiera sig med manliga lärare.16
... när det är en manlig lärare tror jag att killarna ser dem mer som en
jämlike på något vis... tjejerna känner sig nog mera underlägsna i det
läget... om det är en tjej som är lärare tror jag att killarna liksom kan
gå på mer och hävda sig ännu mer än de brukar göra... om det är en
tjej till lärare så kan tjejerna... så kan det bli en väldigt nära relation
mellan en tjej och en lärare... (Doris 30)

Männen kan t.ex. fika med manliga lärare och därmed ytterligare betona
likheten och jämställdheten, menar ett par av de intervjuade kvinnorna.
... killar har bättre relationer till lärare... de går mer in och snackar
och sitter och pratar lite efteråt och sådär (Disa 23)

Männen ifrågasätter lärarna i större utsträckning än kvinnliga studenter,
genom att ta upp kritiska diskussioner av det som lärarna presenterar i
lärosalen, menar några av mina intervjupersoner. De tyckte det verkade
som om männen ifrågasatte kvinnliga lärare mer än manliga. Kvinnliga
studenter ifrågasätter mycket mer sällan sina lärare, oavsett om de är manliga eller kvinnliga. Åtminstone inte öppet i lärosalen. Antingen verkar de
acceptera det som lärarna säger eller också för de fram kritiken i den lilla
gruppen där läraren inte deltar.
Männen verkar ha respekt för framförallt kunniga lärare, tycker några
av kvinnorna.
... när det gäller de manliga studenterna så är det ju fantastiskt roligt
att se för är det en man som lär ut och framförallt om den mannen är
väldigt manlig och teknisk... om jag uttrycker det så... i sitt sätt att
vara... då är killarna som små tända ljus alltså och vill gärna fråga
och diskutera och prata... medans det i andra ämnen eller om vi har
lärare... manliga eller kvinnliga som är mera ’mjuka’ så att säga... då
sitter man och ritar små gubbar på blocket... (Ingegerd 30)

Männen kan lyssna ”trots” att det är en kvinnlig lärare om hon är en kunnig lärare, menar Alice.
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Kvinnorna verkar ha större respekt för lärare som visar sig vara bra
människor, medan det för de manliga studenterna verkar räcka om läraren
är en kunnig lärare. Hur han är som människa verkar vara ovidkommande.
... vi tjejer vill liksom ha hela människan på något sätt... man ser hela
paketet mer... som fru eller man och som lärare... en lärare berättade
att hon bodde i kollektiv... då fastnar det väldigt bra... (Alice 29)

Några av de intervjuade kvinnorna tror att lärarna har större betydelse för
kvinnorna än för männen.
... jag tror det handlar om säkerhet och osäkerhet... kvinnorna behöver mer bekräftelse på det man lär och det man tycker och tänker...
man måste bekräftas av någon annan mycket mer än vad män behöver... eller i alla fall vad män visar att de behöver... (Ingegerd 30)

En slutsats skulle alltså kunna vara att lärarna har stor betydelse för både
män och kvinnor, men av olika anledning. De manliga studenterna verkar
använda lärare som modeller och identifikationsobjekt medan kvinnorna i
större utsträckning verkar behöva lärare för att bli bekräftade och synliggjorda.
... det finns ju många kvinnliga studenter som jag kan se som har ett
väldigt stort behov av att bli bekräftade av lärarna... inte jag... jag
går här för min egen skull... men jag tror att vi behöver bekräftelse…och sedan var man väljer att få den någonstans spelar ingen
roll... men det har jag inte märkt hos de manliga studenterna på samma
sätt att de behöver... (Eva 28)

Några av kvinnorna nämnde att det var lättare att skapa relationer med
kvinnliga lärare. Sannolikt skulle fler kvinnliga lärare kunna ge även de
kvinnliga studenterna rollmodeller och identifikationsobjekt i lärandeprocessen.17 Förutsättningen är då att de är möjliga att identifiera sig med.
Om den kvinnliga läraren ”kränker” studenter (Alice), ”trampar på” studenter (Inga) eller sviker de ”kvinnliga” värdena (Ingegerd) är hon inget
identifikationsobjekt för dessa kvinnor.

Kön och examinationer
Männen verkar i större utsträckning vilja ha individuella skriftliga tentor i
skrivsal, menar flera av de intervjuade kvinnorna.18
... jag tror att killar hellre väljer vanliga tentor än hemtentor... medan
vi tjejer vill nog hellre ha diskussion istället... men jag är lite osäker
på det här.... (Birgitta 43)
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säger Birgitta, som är osäker i alla sina uttalanden omkring kvinnligt och
manligt i utbildningen. Hon inledde med att säga att hon inte tycker att
män och kvinnor är ”speciellt olika”.
Eva tycker det verkar som om ”tjejer vill ha mer examinationer i grupp
och killar vill ha mer skriftligt... mer enskilt... sitta i skrivsalar och skriva...”.
... jag tror att fler grabbar skulle förespråka en skriftlig tenta för att
visa vad de själva går för liksom... det är viktigt för dem på något
sätt... (Florence 26)

Harriet har upplevt att
... starka kvinnor i våran klass... som varit mer kritisk till litteratur...
varit mer kritisk till examinationsuppgifter och sånt... och tyckt att
det ska vara skriftligt istället för muntligt... (Harriet 25)

Men dessa kvinnor vill ha individuella skriftliga hemuppgifter, inte enskilda
skrivningar i skrivsal.19 De har varit kritiska till att vissa har kunnat ”glida
igenom på vackert tal” (Florence). De kvinnor jag intervjuat vill genomgående ha muntliga grupptentor samt individuella eller grupporienterade
skriftliga hemtentor. Ingen av dem vill ha skriftliga tentor i skrivsal. Florence
menar att examinationen ska vara en ”inlärningssituation” och inte en kunskapskontroll, vilken endast belönar minnesförmågan och inlärning av
”hårda data”. Det är i huvudsak inte den typ av kunskaper som är de relevanta inom socionomutbildningen, menar hon.20

Härskartekniker
Få kvinnor beskriver att de direkt blivit utsatta för kränkande situationer.
Några av dem har upplevt direkta kränkningar av lärare, vilket jag återkommer till (kap. 11). I dessa fall har de reagerat på kvinnliga lärare som
kränkt studenterna och det har varit kraftfulla kränkningar. Som exempel
när Alice minns en lärare som kallade studenterna i lärosalen för ”jävla
idioter” (se kap. 11 om ”Oprofessionella lärare”).
Florence är den enda som beskriver en upplevelse med en manlig student, vilken hon upplevde kränkande. Hon berättar om när han kallade
henne ”lilla gumman” i en konflikt.
... det är en typisk killgrej... och han skulle aldrig ha gjort så om det
varit en kille som sagt det... han hade aldrig sagt ’lilla gubben’...
(Florence 26)
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De ”härskartekniker” som i övrigt beskrivits av de intervjuade kvinnorna
handlar vanligtvis om att inte bli lyssnad på, att inte bli respekterad, att ens
synpunkter inte följs upp av andra, att lärare inte synliggör och stödjer utan
snarare osynliggör och ”trampar på” (Inga). I berättelserna verkar det som
om kvinnorna ser många av dessa händelser som ”naturliga”, man är
”van”.21 Florence är feminist och ser och upplever dessa könsmönster tydligare än de flesta av sina studentkamrater. Hon berättar om en av sina
studiegrupper. De var tre män och tre kvinnor i gruppen.
... så fort vi kom in på könsperspektiv så blev det ett jävla liv på Lars
och att han var stentrött på alla feministiska tankar och vad allt hette
och han tyckte att det var ett jävla dravel då... och där Peter backar
upp honom i det… det blir lite grabbarna va... istället för att man
kan vara öppen för olika sätt att se... (Florence 26)

Den ”manliga homosocialiteten” (se kap. 4, se också Lindgren 1996) fungerar även i studentvärlden. ”Grabbarnas” (se kap. 4, se också DahlbomHall, 1992) väl insocialiserade samarbete i förlöjligandet eller osynliggörande av kvinnors intresseområden förekommer även i studiegrupperna.
”Flickgörandet” av kvinnorna påverkar språkvalet i debatten. ”Lilla
gumman” är ett sätt att tilltala flickor, inte mogna kvinnor, om inte syftet är
att man medvetet vill göra kvinnorna till ”flickor”. Det är dock inte så
vanligt att två eller flera män finns i de små studiegrupperna inom socionomutbildningen. Om det finns män i grupperna är de vanligtvis ensamma. Hur
dessa könskonstruerande kommunikationsmönster fungerar i studiegrupper med fler manliga deltagare borde göras till föremål för djupare studier.22
En reflexion jag gör när jag läser intervjuerna, är om de kvinnor som
upplevt djupa kränkningar i barndom och uppväxt i större utsträckning
blir känsliga för kränkningar som vuxna, medan de kvinnor som lever en
skyddad och trygg barndom får fortsätta leva i föreställningen att världen
är en trygg och jämställd värld. Samtidigt vet vi att den typen av samband
inte lätt kan dras. Många studier visar att kvinnor som utsatts för djupa
kränkningar i barndomen fortsätter kränka sig själva som vuxna, genom
att bli prostituerade och missbrukare (se t.ex. Britasdotter & Stövling 1982).
För Florence har ”manlig maktdominans personifierats” genom de
sexuella övergrepp hon upplevde i barndomen.
... vid så många tillfällen i mitt liv så har jag fysiskt varit utsatt på
olika sätt... min mamma levde ihop med en man som var galen i ett
par års tid... jag har sett hennes flykt... vår flykt från honom... och
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sedan har jag en pappa som har dragit och som aldrig har tagit hand
om familjen... jag menar att hålla sig undan är också ett sätt att visa
makt... (Florence 26)

Hon är också den av de intervjuade som mest konkret förslår motståndsstrategier i undervisningssituationen, en slags motmakt.

Motmakt
För att kunna förändra det rådande och medvetandegöra behövs både kunskap och strategier. En strategi är att skaffa sig bundsförvanter. Florence
hade t.ex. en bundsförvant i Caisa.
... hade jag inte hittat nån bundsförvant så hade jag varit mycket
mera diplomat alltså... fast jag hade fightats men inte sådär
kompromisslöst... så här ’nej jag tycker inte som ni i den här frågan’... vi kunde gruppa åtta timmar om en fråga… och ibland blev vi
tvungna att skriva reservationer att vi tyckte så olika… men oftast så
visade det sig att de ändå kunde hålla med någon gång även om det
var svårt för dem att erkänna det... jag hade aldrig fightats så mycket
om jag hade varit själv... utan det är ju i relationen med Caisa... man
känner att man alltid har någon som står vid ens sida liksom... det är
jätteroligt... (Florence 26)

Hon tycker också att det är enormt viktigt att lärarna hjälper de studerande
med denna motkraft. De studerande behöver lärarnas stöd. Lärarna kan
visserligen konstatera att verkligheten är sådan att det är männen som i
huvudsak är socialchefer, men lärarna borde samtidigt säga att ”... ’jag
tycker att vi ska ändra på det’... annars blir det ju självuppfyllande profetior...” (Florence). Hon beskriver till exempel vissa lärares och socialchefers
sätt att se på hot och våld i förhållande till kön. Det finns en myt eller en
fördom som säger att männen lättare kan och är duktigare på att ”sätta
gränser” gentemot klienter och blir därmed inte utsatta för hot och våld.
Argumentet är detsamma som man i början av seklet använde för att hålla
kvinnor utestängda från vissa tjänster (se kap. 3). Det är pedagogiskt viktigt även gentemot de manliga studenterna, menar Florence, att lärarna
problematiserar myter av detta slag. Det finns idag ingen statistik som vare
sig bekräftar eller förkastar myten. Polisen använder ofta kvinnor för att
istället dämpa våldstendenser eftersom deras sätt att bemöta ofta är mindre
provocerande.
Om killarna fick veta det skulle de ju respektera tjejerna på ett annat
sätt... men det är ju inga lärare som förmedlar det... eller förmedlar
hur man kan bli lika bra på att sätta gränser... (Florence 26)
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Kön och självkänsla
Om och om igen i intervjuerna återkommer kvinnorna till sin dåliga självkänsla och hur mycket bättre självkänsla männen har. Detta är ett tema
som jag valt att inte fördjupa mig i, i denna avhandling, eftersom den redan
är så omfattande, utan hoppas få möjlighet att återkomma till temat. Jag
vill här bara kort beröra området. Den dåliga självkänslan uttrycker sig på
olika sätt. Förutom att inte våga tala, inte våga kritisera, inte våga utsätta
sig för utmaningar så visar det sig i kroppsspråket.23
... killar är inte nervösa... om en kille sitter tyst kan läraren säga ’jaha
vad säger du Arne då?’... och då rör han lite långsamt på sig och så
pratar han långsamt... en tjej blir alldeles stirrig och ska säga allt på
en gång... medans en karl som pratar långsamt tycker man ’gud han
måste ju ha något väldigt väsentligt att säga’... det är teknik mycket...
(Alice 29)

Självkänslans fundamentala betydelse för lärandeprocesser kan inte nog
betonas, men detta studieprojekt får genomföras senare.24

Sammanfattande reflexioner
Vare sig de intervjuade kvinnorna utvecklat ett medvetet könsperspektiv
och aktivt reflekterat omkring detta eller inte, så ser och upplever samtliga
att det finns mer eller mindre stora skillnader mellan att vara manlig och att
vara kvinnlig student, men de reagerar mycket olika på sina iakttagelser.
Det handlar om möjligheten att få uppmärksamhet och utrymme och det
handlar om lärares och medstuderandes synliggörande och osynliggörande.
Att större uppmärksamhet och utrymme samt synliggörande leder till växande lärandeprocesser är en gammal kunskap. Robert Rosenthal och Lenore
Jacobson (1968) studerade dessa medvetet styrda förväntansprocesser i
klassrum. Författarna konstaterade att positiva förväntningar från lärare
stimulerade elevernas IQ.25 ”Rosenthaleffekten” har blivit ett allmänt accepterat begrepp för de förväntansfenomen som, när förväntningarna upplevs som positiva, leder till positiva effekter och tvärtom.26
Det är inte bara kvinnliga studenter som iakttagit skillnader mellan sig
och de manliga studenterna. Jag låter Lennart Nygren, professor i socialt
arbete vid Umeå universitet, få ordet.
Manliga doktorander som grupp är benägna att skala av sig, sätta en
gräns mellan sig själva och sin text medan förhållandet är det motsatta för kvinnliga doktorander. Det visar sig också i skillnader vid
handledning. Man kan skriva nio negativa saker och en positiv om
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de manliga doktoranderna och de skuttar glatt ut ur rummet och
tycker, ’bra, jag fick en positiv respons!’ Medan det motsatta gäller
de kvinnliga doktoranderna. Säger man nio positiva saker och kommer sedan med en negativ så blir stämningen deprimerande. Jag överdriver lite, och generaliserar, men det är en iakttagelse av könskulturell
dimension, en aha-upplevelse, som jag tycker mig ha fått (SOU
1995:110, sid. 364).

”Fjärilsperspektiv” i analysen
Mot bakgrund av de iakttagelser jag gjort, vilka således i huvudsak baserar
sig på kvinnornas subjektiva upplevelser, erfarenheter och reflektioner, är
det viktigt att reflektera över vad de mer eller mindre synliga processer vi
sett i de intervjuade kvinnornas redogörelser, gör för, med och mot kvinnors lärande. Jag återkommer till dessa diskussioner i senare kapitel.
Man kan förhålla sig mycket olika till empiri. Om man väljer ett ”myrperspektiv” ser man för många detaljer och får problem med överblicken.
Väljer man ett ”fågelperspektiv” tappar man kontakten med viktiga detaljer och ser bara de stora mönstren och sambanden. Jag har i min redovisning valt ett slags ”fjärilsperspektiv”. Fjärilen rör sig ibland nära marken
och ibland på högre höjder. Ibland är mina analyser empirinära och ibland
mera empiridistanserade. Valet är gjort utifrån mitt behov att låta kvinnornas egna röster höras så tydligt som möjligt. När jag avslutningsvis går in
på min tankemodell om lärandeprofiler är det dags för ”fågelperspektivet”
eller kanske till och med ”helikopterperspektivet”.
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Kapitel 8

E

n av de mest angelägna uppgifterna för
forskning om vuxnas utveckling är att
ge en bild av kvinnors erfarenhet av sitt
vuxenliv med deras egna termer. Mitt eget
arbete i den riktningen tyder på att om man
tar med kvinnors erfarenhet tillförs kunskapen om utvecklingen ett nytt perspektiv
på relationer som förändrar de grundläggande tolkningsteorierna. ... Därmed förskjuts också den bakomliggande epistemologin från det grekiska idealet med kunskap
som överensstämmelse mellan tanke och
form till den bibliska uppfattningen att
vetande är en process som rör mänskliga
relationer.
Carol Gilligan (1982, sid. 174)

Kunskapens källa
Var upplever de intervjuade kvinnorna att de får sin kunskap ifrån? Var lär
de sig? Hur beskriver de källorna till sina kunskaper? Jag vill här erinra om
att intervjuerna skedde i slutet på sjunde terminen, efter minst tre och ett
halvt års högskole- och universitetsstudier. Sex av kvinnorna har förutom
socionomutbildningen läst vid annan eftergymnasial utbildning. Samtliga
har också erfarenheter från någon form av gymnasieutbildning, vare sig
denna genomförts vid vanligt gymnasium eller vid Komvux eller folkhögskola. De flesta har någon form av arbetslivserfarenheter bakom sig.

”Erfarenheter i livet” som kunskapens källa
Under intervjun bad jag kvinnorna att redogöra för ”en verkligt viktig upplevelse av lärande... inom eller utanför skolan”. Två tredjedelar av kvinnorna nämner rent generellt i första hand ”livserfarenheter” som källan till
kunskap.
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Sedan fördjupar kvinnorna sina berättelser på olika sätt och beskriver
konkreta situationer och upplevelser. Cecilia berättar att de upplevelser hon
”verkligen lärt något av ligger på det privata området”. Hon nämner bland
annat sina föräldrars skilsmässa och sin fars död. Att föräldrarna skildes
har hon under lång tid ”försökt förstå” eftersom ingen berättade. Hon beskriver att hon ”mognade” av dessa erfarenheter och funderingar. När jag
frågar vad hon behöver lära mer för att bli en bra socialarbetare säger hon
”det här med självkännedom tror jag”. För henne betyder att lära detsamma
som att ”göra saker som man vill göra... att prata mycket... att vara tillsammans med någon... att leva med någon...”. Det är en förutsättning för att
man ”inte ska plocka undan känslor”. Dessa känslor behöver aktiveras för
att man ska lära känna sig själv. ”Lärande har absolut inte att göra med
skolan utan det finns jättemånga andra sätt att lära sig saker på..” säger
Cecilia. Lärande är ”en process som utlöses av en händelse”, menar hon.
En liknande diskussion för Lisa.
... det finns människor som kanske inte har gått på universitetet och
som kanske inte har samma status ute i arbetslivet men som besitter
en otrolig kunskap... så om man tror att kunskap är lika med universitet och utbildning så tror jag många gånger det är fel faktiskt...
(Lisa 28).

Hon betonar att man måste ha ”intresse för det man ska ta till sig”. Det går
inte att tvinga på människor kunskaper, menar hon. ”Jag har läst många
böcker och jag kommer inte ihåg ett dyft”. Erfarenheter och upplevelser i
livet är det som ger kunskaper.
”Livet är inte bara att sitta och studera”, säger Olga. Hon menar att man
”lär när man lever”. Hon är medlem i en Amnestygrupp och där har hon
träffat en ”visman” i sjuttioårsåldern som hon lär sig väldigt mycket av.
Dessutom tycker hon mycket om att resa, vilket är lärorikt. Olga beskriver
att hon hade mycket lätt för sig i skolan, en erfarenhet som många av de
intervjuade kvinnorna beskriver. Hon minns inte att hon ”satt och
jättepluggade” som hon gör nu ”i flera timmar”. Om inte hennes mor hade
”pressat och kämpat” hade hon nog aldrig fortsatt studera, tror hon. Hon
hade nog ”jobbat och jobbat och tjänat pengar och rest och lärt på livets
hårda bana”. ”Det där med existentialismen... man har valen och man har
ångesten för dem också...”, konstaterar hon. Ändå är hon tacksam för att
modern pressade på.
Doris säger att hon tror att hon ”får den mesta kunskapen när jag rör
mig bland de människor det gäller”. Hon har en mycket brokig barndom
och uppväxt med sjukdomar, operationer och en ständig smärta. Hon fick
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cancer som liten. Hon upplever att utbildningen ”gett ord till erfarenheter”. För Doris har utbildningen inneburit en enda stor bekräftelse av henne
och hennes erfarenheter. Hon fick redskap att tänka och känna. Hon fick
teoretiska verktyg att ställa sig på klienternas sida. Det blev korrekt att
vara solidarisk med de utsatta i samhället.
Eva berättar att den viktigaste upplevelsen i hennes liv var när hon fick
veta att hon hade fått cancer för några år sedan.
... det är genom erfarenheterna som man får den riktiga kunskapen
tror jag... man kan däremot ha föreställningar om saker och ting
långt innan man har upplevt det... (Eva 28)

Föreställningarna kan formas av massmedia, TV, tidningar och böcker. Hon
nämner inte skola, lärare eller föreläsningar. När Eva beskriver sitt lärande
använder hon ord som ”vidgade vyer” och ”större förståelse”. Det är det
som är kunskap för henne. Hon säger att man måste ”hitta en förståelse”
för människor, t.ex. människor med extrema ytterlighetsåsikter. Eva menar
att förståelse är enda sättet att nå fram till en förändring av den andres
synsätt. ”Det finns ju en anledning till varför man hatar en människa”,
menar hon.
Birgitta betonar en dimension av lärandet som flera av kvinnorna nämner.
... man måste känna igen det på något sätt... det jag får förmedlat ...
känna att det här har jag varit med om eller det här är roligt eller det
här har jag sett... (Birgitta 43)

Hon upplever att hon har ”svårt att ta till sig” det hon inte tror på. ”... rent
teoretiska ämnen känner jag mig lite avigt inställd till... Jag gillar inte det...”,
säger hon med eftertryck. ”Jag måste se att det är rimligt, att det har hänt...”.
Det var några exempel på uttalanden från de kvinnor som starkt betonade erfarenheter i livet, utanför skolans värld som den viktigaste källan till
kunskaper.

Intuitionen som kunskapskälla
Utan att komma in på någon djupare diskussion om vad intuition är, svarade tio av de intervjuade kvinnorna att de använder ”intuitionen”, ”samvetet” eller en ”inre röst” som kunskapskälla och som en navigatör för vad
som kan vara ”sant” eller ”falskt”, ”rätt” eller ”fel”. För att ta ett par
exempel. Camilla beskriver det så här:
... det finns en intuition inom mig... och den talar ju om min sanning
naturligtvis... det som jag själv tror är sanningen... men om det se-
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dan är den sanning som är sanningen... det är ju en annan sak...
(Camilla 44)

Ytterligare sex av kvinnorna nämner intuitionen som en mycket stark och
viktig källa, i samspel med andra källor. Anna har en stark intuition men
hon är lite försiktigare än Camilla i sina uttalanden.
... jag vet ju inte om den talar om sanningen... men det stämmer ganska ofta... tycker jag nog... när det gäller människor... så tycker jag
att jag har ganska god intuition... (Anna 25)

Florence beskriver att hon hör en inre röst, ”min daimonion”, som vägleder henne och som hon litar starkt på.
Den andra hälften av kvinnorna säger att de inte litar på någon intuition
eller att de är skeptiska till den. Några beskriver att de, liksom Alice, tidigare litade på sin intuition, men ”nu är jag inte säker på någonting längre...”.
Intuitionen sitter oftast i hjärtat eller i kroppen. Endast en av kvinnorna
pekar på sitt huvud när hon talar om sin intuition.1

Massmedia som kunskapskälla
Nästan en tredjedel av kvinnorna nämner TV, radio och tidningar som en
betydelsefull kunskapskälla. Elisabeth som exempel säger att hon ”går till
böcker om hon vill ha fakta” men om hon ”vill veta något om hur samhället fungerar” så utnyttjar hon TV. Cecilia ”lyssnar väldigt mycket på radio... P1”, men ser också mycket på TV. Hon ser nyheterna och samhällsprogrammet. ”Böcker känner jag att jag har lite svårt att koncentrera mig
på”. Istället läser hon populärvetenskapliga tidskrifter när hon kommer
över dem.
Det är intressant att notera att många av de intervjuade kvinnorna nämner TV och massmedia som den viktigaste kunskapskällan för andra, men
ofta inte för dem själva. Ett par nämner också att det är ”skrämmande” att
massmedia fått bli en så viktig kunskapskälla för människor.

Böcker som kunskapskälla
Några av de intervjuade kvinnorna nämner böcker som en av sina främsta
kunskapskällor. Jag vill redovisa några uttalanden.
Disa beskriver sig själv som en ”biblioteksmänniska”. Hennes viktigaste
upplevelse när det gäller lärande var när hon lärde sig läsa. Hon minns när
hon knäckte läskoden, när hon upplevde att de bokstäver hon såg framför
sig bildade ord. Hon har läst mycket under sin uppväxt. Hon beskriver att
hon nu under utbildningen ”insett” att hon måste läsa och studera ”för sin
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egen skull” och ”inte för skolan eller lärarnas”. Utbildningen har inspirerat
henne till studier av litteratur som hon inte tidigare var så intresserad av.
Också Margret tycker att hon i huvudsak får sina kunskaper via böcker.
Hon läser mycket. Även för henne har utbildningen inneburit en vändpunkt
när det gäller läsande. Tidigare tyckte hon att ”det spelar väl ingen roll vad
man läser... man fattar ju ändå inte...”. Men nu tycker hon att utbildning är
”en rättighet som alla människor borde få egentligen...”. Studierna har
påverkat hennes liv och hennes nyfikenhet ”ganska mycket”. Som exempel
nämner hon att hon började läsa ledarsidan på dagstidningen när hon studerade statskunskap, vilket hon ”aldrig gjort tidigare” i sitt liv.
Britt, som betonar arbetet som sin absolut främsta källa till kunskap,
läser också ”numera” gärna böcker. Tidigare, berättar hon, så läste hon
bara för att hon var tvungen. Idag har detta förändrats.
... nu så hade jag kanske läst den boken plus andra böcker för att
hitta andra vinklar på saker och ting... jag har ju bott nere på biblioteket i princip för jag har ju inte köpt så mycket böcker (Britt 34)

De flesta av de intervjuade kvinnorna är kritiska till mängden litteratur,
vilken de beskriver som ”korvstoppning”. Det budskap man får är att ”litteraturen inte är så viktig”, menar Disa, eftersom man inte ges möjlighet att
sätta sig in i den ordentligt och reflektera över den. (Jag återkommer till
denna kritik i kap. 11.)
Olgas uttalanden genomsyras av en viss skamkänsla men samtidigt ett
ärligt erkännande. Hon menar att litteratur inte ”har betytt så där jättemycket faktiskt”. Det är dock fel att känna så. Litteratur ska vara viktig
och man ska tycka att det är roligt och viktigt att läsa kurslitteratur när
man går en utbildning. Olga gör dock vissa undantag. I juridiken till exempel kunde hon uppleva att litteraturen var viktig. Det var ”ett annat språk”,
ett mer krävande språk och ett nytt och spännande område. Hon tycker att
viss litteratur har varit ”för elementär”, medan annan har varit för tung
och svår. ”... alldeles för svår för mig iallafall...”.
Nora menar att litteratur inom universitetsutbildningen måste ”ligga på
en viss nivå”. Hon tycker att hon ibland fått böcker som ligger på
gymnasienivå. ”... det känns så otroligt basalt...”. En bra bok, för att den
ska vara en värdefull källa till kunskap, ska ha
... ett bra språk... det ska vara välskrivna böcker... det ska vara lite
svårt eller lite intressant... det får inte vara såna här populärvetenskapliga... det blir för lätt liksom... som en sån där handbok i hur man
möter människor... sånt hatar jag... jag är inte mycket för såna här
’metodböcker’... utan jag är mycket mer för teorier och perspektiv
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och synsätt... sånt tycker jag är intressant och roligt... inte så här
konkret praktiskt (Nora 34)

De praktiska kunskaperna är ”nycklar” som Nora tycker att man ska få i
arbetet. ”Man ska inte läsa in hur man ska bemöta människor... det måste
man ha med sig...”.
Spännvidden hos de intervjuade när det gäller upplevelsen av litteraturen
ligger mellan ”för elementär” till ”för svår”. Samma böcker nämns i båda
ytterligheterna av olika kvinnor. Några läser böckerna från pärm till pärm
och tycker att det är fusk och fel att inte göra det. Andra har accepterat att
de plockar här och där, läser en baksida och en inledning och tycker att de
därmed fått grepp om boken. Många beskriver att de hellre väljer ”enklare” litteratur än litteraturlistans många gånger svåra, tråkiga och tunga
litteratur. Exempel på alternativ är populärvetenskapliga böcker och artiklar, skönlitteratur, biografier, debattböcker och teoretiska böcker skrivna
med ett mer lättsmält språk. Någon enstaka av de intervjuade trivs med den
lite tyngre, mera svårsmälta litteraturen.

Arbetet som kunskapskälla
Ett par av kvinnorna betonar särskilt arbetet som den viktigaste kunskapskällan. Britt menar att den ”främsta platsen” för att få kunskap är på
arbetet, ”i rastgruppen på verkstadsgolvet”. Hon är 34 år och har ”arbetarbakgrund”. Hon tror att hennes viktigaste källa till kunskaper är att ”prata
med folk och fråga hur man gör”. Hon förändrade sin syn på kunskap när
hon varit på universitetet en tid. Hon upptäckte, som hon säger, att ”allting
inte var svart eller vitt”. Hennes huvudsakliga drivkraft är hennes ”nyfikenhet”. ”... jag vill veta hur saker och ting fungerar... jag har alltid skruvat
sönder TV och radio och telefoner... och aldrig fått ihop det igen...”. Hon
poängterar också att hon ”inte är intresserad” av att lära sig ”en massa
onyttigt vetande. Jag har väldigt svårt att lära mig vad ord betyder... jag vill
gärna ha en bild”, säger hon. Detta behov av att se inre bilder, att ge sin
kunskap metaforer och symboler, beskriver fler kvinnor, som en förutsättning för förståelse (se kap. 11 ”Seendets kunskapsväg”).

Föreläsningar som kunskapskälla
Endast några få av de intervjuade kvinnorna nämner föreläsningar över
huvud taget som kunskapskälla. Det är först efter en direkt fråga, som de
tar upp föreläsningen till diskussion. Föreläsningar har en annan funktion
än som kunskapskälla för många. Jag redogör för några exempel på uttalanden.
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Nora är en av de få som ”gärna lyssnar” på föreläsningar när hon vill
lära. I nästa andetag säger hon att hon ”lyssnar mycket gärna på människor
som har något att berätta” och verkar därmed likställa föreläsningen med
andra berättande människor. Föreläsningen kan ibland ha en orienterande
och en bekräftande funktion för Nora.
Sylvia säger att ”...det finns ingenting som går upp mot en bra föreläsare”. För att föreläsningen ska vara givande ställer kvinnorna krav på föreläsaren och på innehållet i föreläsningen. Föreläsarna ska vara intressanta,
inspirerande, ta upp relevanta ämnesområden och de ska ”veta vad de talar
om”. De ska också använda ett språk som går att förstå. Många menar att
de mest givande föreläsarna under utbildningen varit ”praktiker från fältet” som kommit och berättat om vad de arbetar med och hur de gör. Eller
det kan vara teoretiker med erfarenhet från det område de föreläser om.
... det ska vara fantastiska föreläsare... alltså människor som brinner
för sitt område och som vill dela med sig av det... (Nora 34)

En viktig förutsättning för att många av de intervjuade kvinnorna ska uppleva föreläsningarna som meningsfulla kunskapskällor är att de ”följs upp”
och ”bearbetas” antingen i seminariegrupper med läraren närvarande eller
i studiegrupperna. Disa formulerar sig så här:
... den där riktiga aha-upplevelsen kommer inte förrän man ser samband med andra saker... det räcker inte att lära sig genom att lyssna...
det behövs också händelser i livet... (Disa 23)

Flera önskar att föreläsarna ska beskriva konkreta och praktiska exempel
på hur de kan använda de teorier och de arbetsmetoder som förmedlas
under föreläsningar och lektioner. Hanna menar att lärarna ”borde fungera
som modeller” för hur man använder kunskapen. Flera med henne har liknande behov. Förmedlade teorier är abstrakta och upplevs inte relevanta
förrän de får hjälp att se hur man använder dem. Några pratar om att man
med hjälp av rollspel, fall från socialt arbete eller olika former av laborationer skulle kunna få möjlighet att pröva tillämpning. Ett par hade upplevt
lektioner där läraren visat en video, där en familjeterapeut arbetade enligt
de teorier och arbetsmetoder som läraren just presenterat, vilket blev värdefullt för deras förståelse.
Rita har ett eget argument för storföreläsningar.
... det är lite skönt... det är ju då man ser vilka andra det är som hör
till skolgården på något sätt... som började samtidigt med oss och det
kan ju vara skönt som avbrott... att sitta och lyssna på någon och
anteckna... (Rita 25)
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Hennes argument grundar sig snarare i sociala behov än i kunskapsbehov.
Hon konstaterar också att ”kunskapsmässigt tror jag faktiskt det är bättre
med seminarier... tror jag”.
Inga, avslutningsvis, reflekterar en del över föreläsningarnas roll i den
akademiska utbildningen.
... det är väl ett effektivt sätt att få ut kunskap till många samtidigt...
men jag vet ju inte om det är ett så effektivt sätt för att lära själv... för
oss som sitter där va... det ser ju väldigt fint ut när man har fått så
och så många föreläsningar... men jag tror det vore bättre att arbeta
själv... (Inga 36)2

Lärare som kunskapskälla
Någon enstaka gång har någon av de intervjuade nämnt lärare som sin
främsta eller en av de främsta kunskapskällorna. Åter tar jag Camilla som
exempel:
... det är framförallt lärarna som har givit oss de här tankespåren
som man då kan föra vidare på... det är ju helt klart... det skulle man
ju inte ha kunnat klara med bara klasskamrater... så det är lärarna
som har påverkat hela klassen... (Camilla 44)

En förutsättning för att Cecilia ska uppleva föreläsning som meningsfull är,
att läraren kan ”stimulera” henne, att denne är både ”intellektuell... fast
inte svävar bort” och samtidigt ”gripbar”. Han3 är en som
... säger saker som är nya... som är överraskande... som är spännande... som är lite roliga... som kanske har gjort saker som inte
andra har gjort... som har något som andra inte har... har sett någonting som andra inte har sett... (Cecilia 32)

När lärare nämns så handlar det inte i huvudsak om förmedling av kunskap, utan istället att lärarna genom sitt sätt att tänka och uttrycka sig och
sitt sätt att vara, förändrar ”tankespåren” hos de studerande eller att de
genom sitt förhållningssätt till kunskap eller till sätt att hantera problemlösning eller till de studerande som människor, har blivit viktiga som modeller. Elisabeth tycker att en bra lärare är en lärare som ”förmedlar något
som gjorde att jag började tänka och utvecklas”. I det fallet hade det inte
med personligheten hos läraren att göra.
... men sedan finns det ju lärare som med sin personlighet gör att man
börjar tänka och utvecklas... det finns två helt skilda typer men det
ger samma resultat på olika sätt (Elisabeth 22)
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Disa tycker att det är ”jätteviktigt hurdana lärarna är... vad de har för syn...
och hur de kan lära ut... hur öppna de är för nya förslag och sådär...”. Hon
berättar att många lärare inte kan engagera sig och att de förbereder sig
dåligt inför föreläsningar. De kan då inte bli särskilt viktiga kunskapskällor
och inte heller modeller för lärande. De studerande upplevde ofta de dåligt
förberedda lärarna som en ”kränkning”. Studenterna hade kanske rest långt
eller haft problem att skaffa barnpassning4 för att få möjlighet att delta i
föreläsningen. Genom att lärarna både inledningsvis informerade om att de
inte förberett sig och genom sitt sätt att föreläsa visade att de inte gjort det,
så gav de budskapet till studenterna att undervisning var en sysselsättning
som inte var särskilt viktig för dem och att studenterna inte var viktiga.
Men de intervjuade beskriver också engagerade lärare, som blivit viktiga
för dem. Jag vill ta ett konkret exempel. Den lärare som betydde mest för
Margret
... lyssnade på oss allihopa och när vi skrev våra hemskrivningar så
tog han oss på allvar och han följde upp dem och han kommenterade
och sa ’det här var bra’ och ’det här var dåligt’ och ’har du tänkt så
och så med det här så hade du kunnat...’ och så vidare... (Margret
32)

Lärare som är engagerade bryr sig till exempel om att leta upp och rekommendera nya böcker. Margret beskrev sin besvikelse över en lärare som var
totalt ointresserad av att rekommendera böcker och som tyckte att studenterna fick klara det själva. Det blev så tydligt för henne att läraren inte
brydde sig.
För att lärare ska vara viktiga för de kvinnor jag intervjuat ska de vara
engagerade, de ska bry sig, de ska visa att de tycker att ämnesområdet är
viktigt och relevant. De ska också kunna entusiasmera, ifrågasätta, stimulera till tänkande och ha förmåga att visa i praktiken hur kunskapen tillämpas. Ofta verkar personligheten och engagemanget vara viktigare för dessa
kvinnor än innehållet i den kunskap de förmedlar. ”Kunskaper kan man
läsa sig till”. Om de inte fungerar på det sättet, prioriterar de allra flesta av
de intervjuade kvinnorna andra aktiviteter, som t.ex. seminarier, gruppdiskussioner, samtal med människor ”som kan något”, ”bra” böcker, laborationer och studiebesök.
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Skolan som kunskapskälla
Pernilla hör till dem som tror att andra människor visserligen i huvudsak
får sina kunskaper genom tidningar, radio och TV, men hon tycker själv att
”skolan förmedlar stor kunskap”.
... jag har alltid tyckt om att gå i skolan... jag har alltid trivts i skolan
och det har gått bra och jag har kommit överens med lärare och
elever... jag har alltid känt mig lika... på lika nivå som killarna i klassen och alltid haft… inte känt att jag fått stå tillbaka utan jag har
alltid känt att jag har haft förutsättningar att vara lika bra som de
var... jag har haft en väldigt trygg skolgång (Pernilla 24)

Det är intressant att konstatera att Pernilla på ett mycket tidigt stadium i
intervjun, innan jag kommit in på frågor och diskussioner omkring kvinnligt och manligt lärande, betonar att hon känt sig ”på lika nivå som killarna
i klassen”.
Pernilla är den enda av de intervjuade kvinnorna som klart uttalat önskar att hennes drömutbildning skulle
... ha varit mer teoretisk... ta bort en praktik... mer teoretisk men
ändå att man ska kunna göra mer saker som t.ex. studiebesök tillsammans... eventuellt kunna göra resor till mål där det finns saker
att studera... (Pernilla 24)

Elisabeth är en av dem skiljer mellan olika typer av kunskaper. Skolan och
lärare förmedlar faktakunskaper medan andra relevanta kunskaper får man
genom att ”träffa människor”. Ytterligare några av de intervjuade skiljer
spontant mellan olika typer av kunskaper. Å ena sidan ”skolkunskaper”,
”faktakunskaper”, ”pluggkunskaper”, ”föreställningar”, ”ord” och å andra sidan ”människokännedom”, ”mognad”, ”självkännedom”, ”livsvisdom”, ”erfarenheter” och ”upplevelser”. Den första typen kan man få genom skolan, genom litteratur, massmedia eller genom att lyssna på föreläsningar eller på ”såna som kan något”. Den andra typen av kunskaper får
man genom erfarenheter i vardagen, genom att samtala med andra människor och genom omskakande upplevelser i livet. Man kan också få dem genom massmedia, filmer, skönlitteratur samt rollspel och tillämpningsövningar inom utbildning. Skola och utbildning har dock avsevärt mindre
medveten betydelse för de intervjuade kvinnorna som kunskapskälla än den
källa de beskriver som ”erfarenheter i livet”.
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Psykoterapi och samtalsgrupper som kunskapskälla
Några av de intervjuade har gått eller går i psykoterapi. Det gäller framförallt de kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, men också ett par av de
andra med svår uppväxt.
Alice, som exempel, berättar att de starkaste upplevelser hon haft av
lärande var de år hon gick i psykoterapi. Hon hade då någon att samtala
med ”hela tiden”, att ventilera ”allting” med. ”Det har man ju inte när man
läser en bok”. Det hon lär sig i terapin ”försvinner aldrig... inte någonting
av det...”. Genom terapin har hon fått ”förmåga att analysera, att tänka på
olika sätt...”.
Den nära relation psykoterapin erbjuder med en annan människa har
varit av mycket stor betydelse för ytterligare några av kvinnorna i deras
lärande. Flera av de intervjuade har gått i samtalsgrupper inom socionomutbildningens ram5, en erfarenhet som varit mycket betydelsefull för dem
och som de skulle velat ha mycket mer av. Ibland hade de psykoterapeuter
som handledare, ibland erfarna socionomer. I sina beskrivningar av sin
drömutbildning har majoriteten önskat någon form av psykoterapi eller
samtalsgrupper inom ramen för utbildningen. De ger en möjlighet att lära
känna sig själv bättre och hur man fungerar tillsammans med andra. Psykoterapi och samtalsgrupper är huvudsakligen en källa till självkännedom,
men kvinnorna betonar att självkännedom är en förutsättning för socialt
arbete, i synnerhet psykosocialt arbete med människor i mycket svåra livssituationer. Samtalsgrupper ger möjlighet att reflektera över egna ”svarta
hål” och omedvetna känslor och upplevelser, vilket är en förutsättning för
att kunna arbeta med andra människor utan att blanda in sina egna känslor
och ”projiceringar”.

Sammanfattande reflexioner
Något fler än hälften av de kvinnor jag intervjuat upplever att de i första
hand får sina kunskaper från erfarenheter och upplevelser i vardagen, från
människor med erfarenheter av det praktiska sociala arbetet, från livet självt,
d.v.s. en praktiknära och erfarenhetsbaserad kunskap. De är mer eller mindre kritiska till och besvikna på utbildningen på olika sätt.
Ungefär en fjärdedel av de intervjuade säger att skolan, lärare och
kurslitteratur är en viktig eller en mycket viktig kunskapskälla för dem. De
flesta av dessa är unga, mellan 22 och 25 år och flera av dem har ”gått i
skolan hela livet”. De övriga är 34 (Nora) och 44 år (Camilla) och berättar
hur de ”äntligen” fått möjlighet att studera igen. De är kunskapshungriga
och tycker att utbildningen är spännande och givande på många sätt.
Ungefär en femtedel av de intervjuade upplever att utbildningen blivit ett
sätt att få ord till och bekräftelse på dem själva och deras erfarenheter. Man
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tycker att man fått legitimitet för egna ståndpunkter. Dessa kvinnor menar
ofta att man i huvudsak får kunskaper genom erfarenheter, men för att bli
användbar kunskap måste erfarenheterna reflekteras och ges ord genom
bl.a. utbildning.
Många av de kvinnor jag intervjuat betonar att de måste vara intresserade av området eller litteraturen för att de ska bli motiverade att lära sig.
De måste ”känna igen” det de hör och läser. Det måste kännas meningsfullt
och relevant. Några beskriver att utbildningen ”bekräftat” det de redan vet
och att den upplevelsen varit stärkande och befriande. Några beskriver utbildning som mer personlig utveckling än utbildning (mer om detta i nästa
kapitel).
I och med att socionomutbildningen liksom den mesta annan utbildning,
som vi sett i tidigare kapitel (kap. 1, 3 och 4), är utformad utifrån traditionellt manliga strukturer och normer, den mesta litteraturen är skriven av
män och lärarna vanligtvis är manliga kan man utifrån ett feministiskt perspektiv förstå att mycket inom utbildningen inte upplevs som relevant av
kvinnorna, att de inte kan knyta an kunskaperna till sina egna liv och erfarenheter. Kvinnorna känner inte igen sig i det som undervisas. Det upplevs
som ”verklighetsfrämmande”, ”för abstrakt”, ”för teoretiskt” och ”för
svårt”. Birgitta säger till och med att hon blivit ”avog till teori”. De kunskaper socionomutbildningen presenterar bekräftar ofta inte de egna erfarenheterna, vilket är en av förutsättningarna för att de intervjuade ska uppleva meningsfullhet, intresse och relevans.
Kurser, lärare och moment som har upplevts som relevanta, intressanta
och givande, har gett ord och föreställningar som bekräftat erfarenheter
och tillfört nya perspektiv och synsätt. Så länge utbildningen som helhet
inte gör det kommer kvinnorna knappast att uppleva den som en relevant
och viktig kunskapskälla. Oreflekterade och icke begreppsgivna upplevelser och erfarenheter i livet fortsätter sannolikt att vara den väsentligaste
kunskapskällan och kvinnorna får inte möjligheter att benämna, reflektera
över och teoretisera omkring sina egna erfarenheter och sin egen livsvärld.
Min slutsats är att så länge majoriteten av de socionomstuderande kvinnorna upplever livet och livserfarenheter som den viktigaste källan till kunskap efter 3 1/2 års utbildning, så har socionomutbildningen misslyckats
med sitt syfte. Men slutsatserna är inte enkla. Man kan invända att 3 1/2 år
i ett livsperspektiv är en begränsad tid och kanske inte har möjlighet att få
så stort inflytande6, men jag vill hävda självklarheten att utbildning borde
utformas så, att den faktiskt ger ett radikalt inflytande, både avseende attityder och värderingar, samt teoretiskt kunskap och relevanta förmågor. Jag
vill återkomma till dessa diskussioner i slutkapitlen. Innan dess ska vi studera ytterligare dimensioner av kvinnornas kunskapssyn och lärande.
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Kapitel 9

M

ärkligt nog finns dessa störande element,
dessa kvinnor som inte är så rädda om
sin värdighet, som vägrar att anpassa sig, som
på något sätt befriat sig från den ’manliga’
formen av rationalitet och personlig autonomi som de lärde sig i skolan – eller lyckades
de med konststycket att aldrig ’lära sig
läxan’?... De har stått fria från den inbillade
plikten att ställa upp på professionaliseringstanken, de vägrar att distansera sig från de
intressen och behov som deras elever,
patienter och klienter har. Genom att göra
deras intressen och behov till sina, söker de
vägar att knyta samman opersonlig kunskap
med handling, och abstrakt teori med konkret praktik.
Jane R Martin (1994 a)

Kunskapsinriktning
I det föregående kapitlet har jag beskrivit och analyserat varifrån kvinnorna
upplever att de i huvudsak får eller hämtar kunskap. I detta kapitel kommer jag att diskutera hur de ser på kunskap. Vad är kunskap för dem? Vad
är relevant kunskap för dem? Vad vill de intervjuade kvinnorna lära sig och
varför? Vad vill de använda kunskap till? I nästa kapitel (kap. 10) kommer
jag att beskriva hur de förhåller sig till kunskap och därefter (i kap. 11) hur
de går tillväga när de lär, vilka lärandestrategier de säger sig använda. Jag
har i detta kapitel valt att kategorisera kvinnornas uttalanden i ett antal
rubriker som försöker belysa deras sätt att se på kunskap: Kunskap – ett
nytt sätt att tänka, Kunskap för förståelse och medvetenhet, Kunskap för
handling, Kunskap för personlig utveckling, Kunskap för självkännedom,
Kunskap för kritisk reflexion, Kunskap för ställningsstagande och kamp
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samt Kunskap för distans och avslöjande. Det finns inga kvantitativa aspekter bakom kategoriseringarna, endast kvalitativa.

Kunskap – ett nytt sätt att tänka
Flera av de intervjuade kvinnorna betonar att utbildningen i huvudsak inneburit att de utvecklat ”ett nytt sätt att tänka”. Nora är en av dem. Det är
inte i huvudsak faktakunskaper eller kunskaper om teorier som är det viktigaste resultatet av utbildningen, menar hon. Det är att hon ”tänker annorlunda” nu. Hon har fått ”nya vinklingar på världen”. Denna ståndpunkt är
vanlig bland kvinnorna. Det är inte fakta, begrepp och teorier som varit
den största behållningen. Det är att man fått möjlighet att se saker och ting
på nya och annorlunda sätt än man brukade göra. Sätten att beskriva detta
är olika. Jag vill ta några exempel.
Eva beskriver att hon har fått ”större vyer” och ”en annan förståelse för
människor och skeenden”. Denna förändring har skett successivt under utbildningstiden. Hon tror att främsta orsaken är att hon ”träffat väldigt
mycket människor” och det innebär att hon ”fått höra nya saker hela tiden
och har fått en ny förståelse”.
Margret säger att hon lärt sig se på samhället på ett annat sätt och att
”tänka på andra sätt också”. Hon upptäckte till exempel att ”alla dessa
gubbar har tänkt ut olika sätt att hantera ekonomin och konjunkturer upp
och ner och arbetslöshet” och hon ”kände starkt att alla människor ska fan
ha rätt att läsa”. Hon ville dela med sig av samma upplevelser som hon
haft, möjligheten att se med nya ögon, möjligheten att förstå gamla välkända fenomen på ett nytt sätt.
Den viktigaste behållningen för Olga är att hon fått
... ett vidare perspektiv... att se på saker och ting... att kunna vrida
och vända lite och inte bara se det från ett håll... och även kunna läsa
lite mellan raderna från det folk säger på TV och i tidningar...
... en annan människosyn... snarare än just de här exakta teorierna
och lagarna... som också kan vara bra... men det tycker jag... det kan
man gå och specialisera sig på när man kommer ut i arbete... (Olga
23)

Doris beskriver att hon har utvecklat ”en sorterad hjärna”. Dessutom minns
hon bättre numera, tycker hon. Hon har fått hjälp att inse att det går att
sortera kunskap och dessutom tvingats träna det eftersom det varit så
mycket litteratur att hon ”inte hunnit med allt”.
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Kunskap för förståelse och medvetenhet
Några kvinnor talar om att de fått en större ”förståelse” eller att de blivit
”medvetna”.
Camilla som exempel menar att utbildningen lett till att ”man har blivit
medveten om sin egen omedvetenhet”. Birgitta betonar att ett viktigt syfte
för att studera och skaffa sig kunskaper är att hon vill ”förstå erfarenheten”. För henne betyder socionomutbildningen framförallt att hon ”fått
ordning och reda på det jag kunde förut och hur jag kan använda den kunskapen”. Eva betonar vikten av att använda kunskaper för att förstå människor, även när de har ”extrema ytterlighetsåsikter”. ”Det finns ju en anledning till varför man hatar en människa” (se kap. 8).
Britt började ”analysera hela sin omgivning” när hon läste psykologi.
”... det var ju jäkligt intressant... man kunde läsa om en människa... ’jamen
det är ju som moster...’ eller nåt sånt...”. När hon har läst teorier menar hon
att det som har ”fastnat” är
... ju nånting som man har kunnat... som man dels tycker om och
som man vet... eller man har träffat på... eller nånting som man kunnat ta till sig på annat sätt... (Britt 34)

Några kvinnor tycker att de teoretiska kunskaper de får presenterade i utbildningen inte hjälper dem med förståelsen. Lisa menar att många lärare
inte verkar ha förankrat och integrerat sina teoretiska kunskaper i sina egna
”erfarenheter och arbetsliv”. Det leder till att de presenterar ”nån sorts
fluffig teori som man lägger fram och som inte känns relevant”. Hon säger
att ”det finns ju teorier om saker och ting och det väl bra... men för den
skull innebär det inte att verkligheten ser ut på det sättet”. Lisa fortsätter:
... jag menar psykologiska kunskaper är ju teoretiska och de kan jag
tycka är oerhört användbara... medan det andra gånger i utbildningen
har funnits saker som jag har tänkt att ’nej vad är det här för någonting... det kommer jag inte att kunna’... (Lisa 28)

När teorierna upplevs relevanta och användbara reflekterar inte Lisa över
om hon kan lära sig eller inte. Då lär hon sig bara. Men när teorierna inte
upplevs meningsfulla så ifrågasätter hon sina egna möjligheter att lära sig.
Hon ifrågasätter i första hand inte teoriernas relevans, hon ifrågasätter sin
egen förmåga att lära sig dem.
Teorier syftar till att hjälpa till med att förklara och förstå verkligheten.
Men vems verklighet? Är det så att den verklighet teorierna beskriver är
nån annans verklighet (eller kanske ingens verklighet) och att de därför inte
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upplevs relevanta och intressanta för många av de socionomstuderande
kvinnor jag intervjuat?
Margret är kritisk mot den psykologi hon mött i utbildningen. Hon
önskar som exempel ”en mera positivt och existentiellt inriktad psykologi”
än den hon haft och hon nämner bland annat C G Jung och Viktor Frankl.
Den psykologi de haft gör att hon känner sig ”problemfylld” och ”skuldbelagd.” Hon hade velat ha en psykologi som hjälper henne att se resurser,
möjligheter och handlingsalternativ. Hon skulle dessutom velat läsa mer
filosofi och religion i utbildningen för att få en djupare förståelse för de
stora existentiella frågorna.
Nora är en av intervjuade som kallar sig ”sökare”. Hon försöker ”tränga
in i de andliga frågorna” och berättar att hon uppskattade en lärare som
blandade in lite zenbuddistiska tankegångar i sina föreläsningar. Hon söker
förståelse även för dimensioner utanför det vi kan se med våra ögon och
höra med våra öron. Hon är också en av de få som berättar hur kunskaper
om feministisk teori hjälpt henne att få en ny slags förståelse. ”... det är ett
nytt sätt... ett annat sätt att tänka... att veta...”. Hon är förvånad över att
det feministiska synsättet inte blir mer väl mottaget i undervisningsgrupperna på socionomutbildningen, trots att det är så många kvinnor som deltar.
”... vi är tre stycken som är såna som jag...”. Hon funderar över om det
beror på att
... man ska inte ifrågasätta så mycket när man är tjej... Män skulle
vara bättre feminister för de är mer vana att ifrågasätta det som är
etablerat... men tjejer ska inte göra det... (Nora 34).

Nora skulle ”mycket väl” kunna tänka sig att söka in på forskarutbildning
om hon kommer på något som hon ”skulle vilja lära sig mer om” och som
hon ”skulle vilja skriva mer om...”.

Kunskap för handling
En stor andel av de intervjuade kvinnorna vill ha kunskap som hjälper dem
i det konkreta arbetet med människor med sociala problem. De ska bli socialarbetare och de vill veta hur man bedriver socialt arbete. De studerande
vill möta aktivt verkande socialarbetare och se hur de gör, höra hur de
tänker och hur de använder teoretiska kunskaper.
De flesta av de intervjuade kvinnorna nämner studiepraktiken som den
mest betydelsefulla erfarenheten under utbildningen. Det är då man börjar
förstå vad socialt arbete egentligen är. Det är då man får möta den ”verklighet” man läst om i böcker. Det är då man får möjlighet att pröva sina vingar,
pröva om yrkesvalet var det rätta. Några vill ha mer praktik än de fått1.
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När jag ber kvinnorna beskriva sin drömutbildning nämner en fjärdedel av
dem allra först att de vill ha mer praktik i sin drömutbildning. Ytterligare
minst lika många nämner praktiken som ”ett av de viktigaste momenten i
utbildningen”. Endast två kvinnor (Pernilla och Ulla) vill ha ”mindre praktik” än vad hon fått. Jag vill förmedla rösterna från några av kvinnorna.
Alice hade två praktikperioder men hon vill ändå ha mer praktik. Dessutom skulle hon velat ha förpraktik. Det är i praktiken man utvecklar det
professionella bemötandet, menar hon. Hon tror att ett professionellt bemötande av klienter skulle minska våldet mot socialarbetare. ”Klienter känner
sig kränkta av oprofessionellt bemötande från oerfarna socialarbetare,” tror
hon.
Elisabeth tycker att man borde ha två hela praktikterminer. ”för det här
med fältförlagda studier, det tror jag inte på... jag gör inte det... jag tror det
blir så hattigt och knepigt... ”.
Anna uttrycker sig så här:
... Praktiken.... den gav ett lyft... man började förstå lite av det man
läst... vad man kunde göra med det... att man kunde använda det
över huvud taget... man kände sig sporrad av praktiken... (Anna 25)

Birgitta är också missnöjd med att hon bara fått en enda lång praktik. Hon
hade velat ha möjlighet att prova andra socionomarbeten också. När jag
ber Birgitta beskriva sin drömutbildning är hennes första kommentar:
... först och främst är det ju det här med praktiken... att jag har velat
ha mer praktik... och mer personer från fältet in på skolan... att få
träffa socialarbetare även i skolan.. inte bara i praktiken... (Birgitta
43)

Margret nämner praktikperioderna som ett av de moment i utbildningen
som givit henne mycket och menar att praktiken ”ju är en form av lärande
fast man inte förstår det just då... utan det är ju efteråt...”. Även om den
första praktiken var ”förvirrande” så menar hon att ”det satte sig på plats
efteråt..... de sa så mycket till mig som jag inte fattade då som sitter nu...
som pusselbitar”. Praktikerfarenheterna har ofta varit mycket känslomässigt omvälvande och psykiskt krävande för många av de intervjuade kvinnorna. Många av de intervjuade betonar hur viktigt det är att handledarna
är mycket kompetenta att hjälpa de studerande med den känslomässiga
bearbetningen av upplevelser och erfarenheter.
Flera av de intervjuade kvinnorna tycker att praktiken borde följas upp
bättre. Man borde få tala om sina erfarenheter från praktiken med andra
studerande och med lärare både under och efter praktiken. Praktikerfaren-
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heterna borde knytas an till teoriundervisningen mycket mer. Detta bör ske
inom teoriundervisningens ramar.
Lasse Fryk (1999, se kap. 4) talar om ”utbildning som praktik och praktiken som utbildning” som ett sätt att arbeta integrerat inom utbildningens
ram. Det kvinnorna i mina intervjuer efterlyser verkar ligga i linje med hans
visioner.
Eftersom jag inte gjort en processtudie vet jag inte mycket om kvinnornas förändrade kunskapssyn. Doris beskriver dock en förändring så illustrativt att jag ändå tar med ett citat av henne. Hon berättar att hon i början
av sin utbildning
... ville ha verktyg... man ville veta ’hur gör jag’... och inte vad den
och den tyckte och tänkte... men det där finns inte riktigt kvar för det
mognar fram allt eftersom tycker jag... men gärna ta in aktiva som
arbetar... fältare, kuratorer och låt dem ha någon gästföreläsning...
man knyter an till om det händer någonting... vad man kan göra...
och absolut två långa praktiker... det tycker jag.... (Doris 30)

Så samtidigt som Doris under utbildningens gång blivit alltmer teoretiskt
intresserad och kritisk så vill hon fortfarande ha mycket praktisk erfarenhet och möjligheter att koppla teoriundervisningen till det praktiska sociala
arbetet. Kan det vara så att många av de studerande vid socionomutbildningen börjar utbildningen med en längtan efter att veta hur man gör
som socialarbetare? Om utbildningen successivt skulle tillgodose dessa behov, vad skulle hända då? Inspirerad av Maslow och hans behovsstege
(Maslow 1968) undrar jag om studenterna automatiskt skulle öppna upp
behov för förståelse, d.v.s. behov av mer teoretiska kunskaper samt för kritisk reflektion? Är den väg vi går idag – att inte tillgodose ”hur-behoven”
utan direkt börja försöka väcka det kritiska tänkandet och förmedla teoretiska kunskaper en pedagogiskt klok väg? Vi behöver longitudinella
processtudier för att kunna svara på dessa frågor.

Kunskap för personlig utveckling
Flera av de intervjuade nämner ”personlig utveckling” som den största behållningen av utbildningen. Britt är en av dem som talar om att utbildningen inneburit ”personlig utveckling i första hand”, även om hon ”hoppas” att hon också fått kunskaper ”på köpet”. Även Pernilla tycker att hon
”utvecklats som människa väldigt mycket” under utbildningen. Hon har
... mognat på ett mer insiktsfullt sätt... på sätt och vis är det väl negativt också för jag grubblar mycket mer nuförtiden... på saker och
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ting... än vad jag gjorde... ibland kan jag önska att ’gud kan jag inte
vara lite mer lättsinnig’ eller sådär... (Pernilla 24)

Lisa menar också att socionomutbildningen
...inte varit en utbildning.... för mig har det varit en utveckling... jag
kan inte se det som en utbildning... jag har utvecklats... inte så här att
jag kan den och den lagen... det kan jag förhoppningsvis... men mer
på ett själsligt plan... att man har fått en förståelse för hur saker och
ting hänger ihop... just när man läser psykologi och sociologi... man
blir ganska ödmjuk inför människor över huvud taget... man kan se
ett steg längre... man får en ökad förståelse.... (Lisa 28)

Flera av de intervjuade önskar att utbildningen mer medvetet arbetade för
den personliga utvecklingen. De menar att de som människor kommer att
vara det viktigaste verktyget i det sociala arbetet och att den personliga
utvecklingen är av grundläggande betydelse för det professionella sociala
arbetet. De kvinnor som talar om personlig utveckling talar ofta också om
behov av självkännedom.

Kunskap för självkännedom
Flera av de intervjuade menar att det viktigaste för dem under utbildningen
har varit att få mer självkännedom. Att lära känna sig själv, att förstå sina
egna reaktioner och känslor. Att lära sig se sina egna resurser och begränsningar. Att få självkänsla och självtillit. Det är en dimension av kunskapen
som många av de intervjuade nämner som ett viktigt kunskapsbehov, vilket
inte har blivit tillgodosett på ett tillfredsställande sätt inom utbildningen.
Många är missnöjda med att de inte fått möjlighet att arbeta mer med att
lära känna sig själva, sina egna behov, resurser, svagheter och möjligheter.
Några2 tycker dock att de fått eller tagit sig möjlighet att göra det.
Margret har medvetet använt teoretisk kunskap för att förstå sig själv.
Hon berättar som exempel om en konflikt med sin mamma under praktikterminen och fick låna en bok om objektrelationsteori av sin handledare.
Genom boken fick hon hjälp att förstå och hantera det som hände. Hon är
en av dem som i första hand vill ha ”mera självreflektion” i sin drömutbildning. Det skulle kunna vara
... någon form av handledning kanske eller en extern handledare som
kommer in eller... någon lärare som är lämpad... eftersom vi sedan
ska arbeta med andra människor och hela tiden så säger de i vår
utbildning att ’försök applicera det här på er själva’ och ’tänk efter’
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och... men det finns inget utrymme för det... det får man göra på
fritiden och det är ju så jäkla mycket annat också man ska hinna
med... så vissa människor de applicerar ju inte ett smack... så det
vore ju bra kanske om de kunde få lite handledning… (Margret 32)

Några tycker att man borde ha psykoterapi parallellt med utbildningen, på
samma sätt som psykologiutbildningen har.
Disa gick en experimentutbildning3, som var förlagd utanför universitetet i ett bostadsområde. Där fick de reflektera mycket över sig själv, sina
erfarenheter, värderingar och önskningar.
... och då tyckte man det var jobbigt också.... samtidigt som man, nu
efteråt, har kunnat tycka att ’oj... att man inte tog vara på den chansen mer... och kunde göra ändå mer av den än man gjorde då’... (Disa 23)

Disa hade varit mycket skeptisk till arbetssättet inledningsvis. Hon tyckte
det kändes ”flummigt” men samtidigt upplevde hon att det var ”mycket
intressant” att få möjlighet att utgå från sig själv eftersom hon idag kan se
hur viktigt det är.
... och det är jätteintressant också... att använda sig själv istället för
att bara läsa vad andra har gjort... samtidigt som det kändes som...
’jag kan ju ingenting om det här’... (Disa 23)

Disa önskar att det hade varit ”mer struktur” i den utbildning hon gått. Det
var ett helt nytt sätt att studera och hon kände sig osäker och otrygg. Hon
hade dessutom varit orolig för att hon skulle ”gå miste om en massa teorier”, som hennes parallellgrupper, vilka gick kvar inne på universitetet,
skulle få och önskar att hon sluppit den oron. När hon efter ett par år
återkom till den traditionella undervisningen på universitetet upptäckte hon
till sin glädje och överraskning att hon faktiskt kunde lika mycket som sina
kamrater. Vad hon fått göra inom experimentutbildningen och som ”de
andra inte fått göra” och som visade sig vara så värdefullt var att hon
... mer fått reflektera över sig själv... och mer fått använda sin bakgrund och mer... det var då när man skrev sin egen ’plattform’... hur
man ville jobba... få sätta sig in i hur man skulle vilja... det vill man ju
helst inte titta åt nu, men man har väl ändrat sig igen då... men det
känns roligt att ha gjort det och fått fundera ut själv... (Disa 23)

De kvinnor bland de intervjuade vilka deltagit i samma eller en likartad
experimentutbildning beskriver liknande upplevelser. Ett par var lika skeptiska i början som Disa men alla var efter erfarenheten mycket positiva när
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de jämförde sig med sina kamrater i den traditionella utbildningen. De hade
fått med sig erfarenheter de övriga inte fått, bl.a. möjligheten att förankra
sina kunskaper i sina egna liv och knyta an till egna erfarenheter. Deras
egna tankar räknades och värdesattes. De blev synliggjorda. Lärarna gav
sig tid. Några nämner dock bristen på struktur som otrygg och ångestväckande. Man var inte van att studera så självständigt. Konfrontationerna
med de ansvariga lärarna var många och plågsamma för ett par av kvinnorna. Men lärarna stod kvar, fanns till hands i bearbetningen och motsättningarna blev lärorika för de studerande. Med facit i hand verkar även de
mest skeptiska i backspegeln vara mycket positiva till dessa studieerfarenheter.

Kunskap för kritisk reflexion
Nora menar att man redan inledningsvis på utbildningen borde förmedla
insikten till de studerande om att det
... inte krävs av mig att jag ska plugga in den här boken och kunna
teorierna och kunna allt detta.... det är ju inte det som är kriteriet på
att man blir en bra socialarbetare eller att man är duktig i sin utbildning... (Nora 34)

Nora är en av de intervjuade kvinnor som tycker att teori är viktigt, som
gärna studerar teoretisk litteratur och som gärna vill ha mer teori i utbildningen. Teorierna hjälper till med kritisk granskning och reflexion. Samtidigt betonar hon att målet, att bli socialarbetare, kräver så mycket mer, till
exempel engagemang och nyfikenhet. ”Pluggformen” har stannat kvar hos
alltför många av Noras medstudenter, menar hon. ”Man lyfter inte upp
blicken... ur den egna situationen... ur sig själv... ur sin egen lilla individ...”,
säger hon. Man sitter och
... petar i stavfel och meningar istället för att lyfta upp blickan och
applicera ut det på världen, på samhället och fråga ’vad har det här
för betydelse’.... (Nora 34)

Nora tror inte att man riskerar att bli
...intryckt i en fålla på arbetsplatsen om man är van att tänka kritiskt
och ifrågasätta och fundera över vad har det här för mening’... och
’varför ska vi göra på det här sättet på den här arbetsplatsen’ och
’vad har det här för betydelse för klienterna’... (Nora 34)
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Kunskap för ställningstagande och kamp
Det är mycket få röster som säger sig vilja ha eller som har fått kunskaper
för att kunna ”ta ställning” och kunna ”kämpa” för de utsatta.
Margret är en av de få. Hon menar att socionomer redan under utbildningen borde tränas i att göra sig hörda i dagspress och media över huvud
taget.
Doris berättar att hon alltid ”ogillat förtryck” och har uppskattat att
hon fått kunskaper som hjälper henne att stå på de utslagnas och förtryckta
sida. Hon upplever att hon fått ”legitimitet att stödja de förtrycktas kamp
för rättigheter och för människovärde”.

Kunskap för distans och avslöjande
Birgitta berättar att hon genom utbildningen lärt sig att ”stå lite åt sidan
och att man inte behöver vara mitt uppe i det som man kanske var som
vårdare...”. Hon hade tidigare arbetat med missbrukare och kände att hon
blev starkt känslomässigt indragen i människors liv. Socionomutbildningen
hade hjälpt henne distansera sig så att hon lättare kunde iaktta och förstå.
Hon inser numera att socialt arbete handlar om hjälp till självhjälp istället
för att som tidigare ”vara med och hjälpa överallt”.
Margret berättar att hon i början av utbildningen tyckte att
... alla andra... var så intelligenta och de kunde tala och de hade orden och de visste precis och de satt där och orerade och jag visste inte
vad de sa... Jag förstod inte vad de pratade om och jag hade ingenting
att tillägga och jag hade ingenting att säga... och jag kände ’gud jag
klarar inte av det här’... (Margret 32)

När hon idag sitter och lyssnar på ”samma människor” när de talar om
”samma saker som i början” så kan hon lyssna mera utifrån och tänka
”men vad säger de... säger de inget nytt... säger de nånting över huvud
taget... nåt de vet eller sitter de bara och pratar...”. Hon kan nu ”se dem
med andra ögon” och ser att de kanske känner sig osäkra, men på ett annat
sätt än som hon kände. Distanseringen och avslöjandet av ”de andra” har
för Margret varit stärkande. Hon har fått självkänsla och vet nu att hon
kan och vågar på ett annat sätt än tidigare.
Olga har under utbildningen lärt sig ”se igenom” andra. Hon tycker att
det ”känns inte helt bra”. Hon beskriver sig som ”en ärlig person”. Hon
tycker att hon förlorat en del av sin ärlighet genom att hon numera inte vill
berätta för andra vad hon ser om dem, eftersom hon ser sånt som hon inte
tycker att hon ska förmedla. Det kan såra eller skada. Det är tydligt att hon
inte fått hjälp inom utbildningen att hantera sin nya förmåga att distansera
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sig. Hon har inte fått hjälp att kritiskt reflektera över sin förmåga och vad
den kan användas till. Hon har utvecklat relevanta förmågor men ser dem
inte som en resurs utan som en belastning. Hur kommer hon att hantera
detta i praktiskt socialt arbete?
Birgitta berättar att hon ”var uppfostrad med det här teoretiska...”. Hennes bröder gick på Chalmers. Fadern läste till ingenjör på kvällarna. Birgitta kände länge att den teoretiska kunskapen var ”de kunskaperna man
skulle ha...”. Så småningom har hon börjat uppleva att ”det är ju inte de
kunskaperna som är nödvändiga”. Förändringen av synsätt kom i samband
med hennes livskriser. De kunskaper familjen hållit högt var inte särskilt
användbara när det gällde, tycker hon. Hon har också sett att inte heller
bröderna ”har kunnat utnyttja det de lärt sig...”.
Lisa hade problem med de ”tillkrånglade orden” i teoriundervisningen.
Så småningom upptäckte hon dock att det krångliga var en ”ytlig mask”.
Det blåstes upp en föreställning om att ”vi ligger på en så hög nivå inom
den här utbildningen.” Detta skrämde och skapade oro. Så fann hon att
”lärarna själva inte når upp till dessa nivåer” och att hon själv faktiskt kom
att nå upp till dem. Lisas syn på teorier är att
... det finns teorier om saker och ting och det är ju bra... men för den
skull innebär det inte att verkligheten ser ut på det sättet... det finns
vissa teoretiska kunskaper som inte känns användbara... (Lisa 28)

Lisa är numera mycket teoretiskt intresserad och upplever att hon genom
teorier får förståelse, men för att hon ska vara intresserad av dem måste de
vara ”relevanta för praktiken” och ”förankrade i verkligheten”.
Flera av kvinnorna verkar ha utvecklat en viss förmåga att distansera
sina erfarenheter, blivit kritiska och reflekterande men många av dem har
inte fått hjälp med bearbetning och integrering av dessa nya kunskaper och
förmågor. Några har avslöjat teorierna som ohållbara och irrelevanta. Hur
kommer de att ställa sig till teorier i framtiden? Kommer de att istället använda sig av sina ”naiva teorier”, vilka Eric Olsson (1993) benämnde4 efter
en studie av verksamma socialarbetare. ”Naiva teorier” är starkt känslomässigt förankrade och har ofta ingen direkt koppling till de behandlingsmetoder socialarbetarna använder. Är ”naiva teorier” och ”naiva behandlingsmodeller” en konsekvens av en teoriundervisning inom utbildningen, som
inte upplevs relevant, tillämpbar och användbar? Som inte förankras i studenternas erfarenhets- och föreställningsvärld?
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Verklighetsförankrad kunskap
Flera av de intervjuade kvinnorna säger att de vill ha en ”verklighetsförankring av undervisningen”. Studenterna vill veta hur socialt arbete bedrivs, hur människor med sociala problem fungerar i praktiken, vad socialt
arbete konkret är och vad man kan råka ut för när man arbetar med socialt
arbete samt hur man kan hantera det. Man vill också veta hur man ska
hantera olika situationer. Det handlar om konkreta och användbara kunskaper för det praktiska sociala arbetet. Flera av de intervjuade kvinnorna
kommer med några konkreta förslag till hur denna verklighetsförankring
skulle kunna gå till. Det vanligast återkommande förslaget hos de flesta är
att man kan ”bjuda in duktiga socialarbetare från fältet” till utbildningen,
så att de kan berätta och visa.
Då förstår man lättare vad det handlar om och man blir mer intresserad av olika saker och vill läsa vidare om detta… (Anna 25 år)

Några vill diskutera aktuella sociala problem t.ex. genom att knyta an till
massmediadebatt eller andra aktuella händelser. Andra vill direkt knyta an
till sig själva. Camilla formulerar sig så här:
... jag skulle vilja ha mer grepp om min kunskap... att den vore mer...
vad ska jag säga... förankrad på något sätt... det känns som den svävar fortfarande lite grann... och det hoppas jag att jag kommer att
få... att den ska hamna på rätt plats när jag börjar arbeta... jag har
svårt för att ta åt mig kunskap... om jag inte har en… får en bild eller
får en praktisk... jag vill gärna ha teori och praktik samtidigt för att
jag ska kunna få det att sitta ihop... eller hur jag ska förklara... (Camilla
44)

Hon berättar om en lektion där socialarbetare från fältet var på besök. De
visade en video om hur man arbetar med lösningsfokuserat socialt arbete.
... där var det väldigt tydligt... men det är mycket möjligt att det var
TV.n som gjorde det eftersom vi såg på band... jag vet inte... men där
var de så klart liksom hur man gjorde... och sedan berättade de på ett
sätt som var... det var på ett verklighetsnära sätt... men det var en
handlingsmodell förstås... det kanske inte direkt var teori då... för
vissa teorier till exempel psykodynamisk teori... den kan man ju koppla
till sig själv så att säga... så där förstår man på något sätt... men det
är man ju uppvuxen med så att säga.... så där förstår man på något
sätt... det är repetition helt enkelt... (Camilla 44)

Teorier som går att knyta an till sig själv, till personliga erfarenheter och
upplevelser, går att förstå, men teorier som inte går att koppla till den egna
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personen är svåra att tillägna sig. De ”nya teorierna” tycker Camilla att
hon har svårt att få grepp om eftersom hon inte har något att förankra dem
i, inga egna erfarenheter eller upplevelser. Systemteorin är ett sånt exempel
för henne.
Önskemålen om ”verklighetsförankring” är lika vanliga i alla åldersgrupper, både hos 22-åriga Elisabeth och 44-åriga Camilla.5
Lisa beskriver en undervisning som hjälpte henne att förstå och förankra
teoretisk kunskap. Denna lärare nämns av ytterligare ett par kvinnor som
haft honom. Han var familjeterapeut och undervisade om familjearbete.
Han föreläste utifrån böckerna men ”vidgade det och satte in sina egna
erfarenheter... och alla satt som små ljus och öronen var stora som...”. Han
genomförde en examination där de studerande fick se en video på ett terapisamtal med en familj. Sen fick de skriva utifrån fasta frågeställningar om
familjeteori och systemteori, om roller och regler i familjen och liknande.
Frågorna var knutna till litteraturen men belysta i videon och i hans berättelser från sin egen praktik.
Det var jättesvårt... det var nog bland de svårare skrivningar man har
haft... men gjord på ett annorlunda sätt... jag fick se att den här teoribiten som man fått gick att applicera på verkligheten... (Lisa 28)

Efteråt gav läraren återkoppling på dessa individuella små uppsatser. Denna
kurs nämns som den mest betydelsefulla undervisningserfarenheten inom
utbildningen av tre av de kvinnor jag intervjuat. De beskrev denna lärare
som en ”ideallärare”. Han var mycket teoretiskt kunnig, men hade en gedigen erfarenhet från det arbetsfält, som han undervisade om och han var
intresserad av att lära studenterna, att få dem att förstå.

Förändrad syn på kunskap
Flera av kvinnorna berättar att de under utbildningstiden förändrat sin syn
på kunskap. Jag har tidigare betonat att jag inte gör en processtudie. För
detta krävs longitudinella studier. Men jag väljer ändå att låta ett par kvinnor beskriva sina upplevelser av förändring för att belysa hur de kan formulera sina erfarenheter.
För Alice betydde teoretisk samma sak som ”verklighetsfrämmande” i
början av utbildningen.
...det har blivit för mycket abstrakta saker för att vi ska kunna utveckla någon yrkesidentitet... och det har vi nog varit rätt så eniga
om... (Alice 29)
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Men
... sedan när jag läser om det nu och jag börjar känna att det är lite
mera angeläget och fattar lite mer av det... så börjar jag förstå... då
blir plötsligt litteraturen om det relevant.... (Alice 29)

Disa hade tidigare sett kunskap som ”nåt man måste plugga in”. Nu har
hon upptäckt att
... det är mycket viktigare... känner jag... och det känns som det är
människors liv det handlar om... även om jag inte tror att det kanske
hänger på om jag missuppfattat någon teori... (Disa 23)

Sammanfattande reflexioner
Det mest framträdande intrycket under intervjuerna är kvinnornas kritik
mot den teoretiska undervisning de fått. Den är ”inte verklighetsförankrad”, den är ofta ”svår” och ”abstrakt”6 och den ligger ofta långt från
deras egna erfarenheter. Samma kritik som vi sett i föregående kapitel återkommer. Några beskriver hur de under senare terminer börjat uppskatta
den teoretiska undervisningen och att de börjat förstå värdet av teoretisk
kunskap, men att de ofta hade önskat en annan slags teori. Förklaringarna
till den förändringen kan vara många. Under årens gång internaliserar7
många av de studerande den diskursiva begreppsapparat som används inom
utbildningen, genom att de i kurs efter kurs möter begreppen och tankarna.
De tar till sig begreppen och kan använda dem i teoretiska diskussioner.
Men kan de praktiskt tillämpa begreppen vid analyser och bedömningar i
det praktiska arbetet? Andra känner sig även sista terminen främmande
inför den teoretiska begreppsapparat de möter och någon uttrycker till och
med att hon känner sig ”avogt inställd till teorier” (Britt).
En annan förklaring kan vara att utbildningarna mot slutet fokuserar
mer på socialt arbete, det ämnesområde som de allra flesta vill ha och uppskattar och därför blir mer motiverade för att studera. Litteraturen inom
socialt arbete beskriver i större utsträckning det sociala arbetet, ofta med
ett mer ”kvinnligt” orienterat språk. Dessutom har litteraturen i socialt
arbete i större utsträckning kvinnor som författare. Litteratur och lektioner
inom socialt arbete kanske lättare går att koppla till intresseområden som
studenterna har, även om de ofta kritiserar även viss litteratur i socialt arbete för att vara för abstrakt, för teoretisk och för att sakna förankring i det
praktiska sociala arbetet. Kritiken för irrelevans och brist på verklighetsförankring drabbar oftare litteratur och lektioner inom andra ämnen, t.ex.
sociologi, psykologi, statskunskap, ekonomi och statistik. Lärarna inom
dessa ämnen har vanligtvis inte haft kontakt med det sociala arbetets prak-
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tik och har därför av naturliga skäl svårare att knyta an sina konkreta exempel (om de nu använder sådana) till socialt arbete i föreläsningen eller
lektionen? Dessa lärare verkar också enligt de studerande ofta tro att socialt arbete bara är det som socialsekreterare på socialbyråer gör. De saknar
vanligtvis kulturkompetens, d.v.s. de har ingen kunskap om och erfarenhet
av bredden och djupet inom professionsområdet. Det var en synpunkt som
ofta framkom under intervjuerna.
Det verkar som om den mest utslagsgivande faktorn för de studerandes
syn på teoretisk kunskap kan kopplas till hur väl den knyter an till deras
egna erfarenheter och upplevelser, deras egna liv. Om denna koppling saknas verkar de snarare fortsätta förhålla sig praktiknära och insjunkna i behovet av ”hur-kunskap”. Innan de upplevt styrkan i att förstå, förklara och
handla med hjälp av användbara och relevanta teorier har de inte utvecklat
något behov av eller en inre motivation8 för att skaffa sig dessa kunskaper.
Lasse Fryk (1999) och hans kollega Bosse Forsén vid socionomutbildningen i Göteborg har utvecklat ett lärandestrategi som de kallar ”personlig yrkesteori”, vilken de studerande får utveckla genom att skriva sin ”plattform”. Den är personligt förankrad och hjälper studenterna att förstå värdet och vikten av teorier. Jag vill citera deras erfarenheter:
Vi insåg att plattformsskrivandet borde börja redan första terminen.
Det visade sig att en del hade dåligt självförtroende när det gällde att
själv söka mönster, se likheter och olikheter och bygga synteser av de
erfarenheter de genomlevt. Istället stannade de kvar på den berättande nivån när de träffades i grupperna. Det var svårt att växla mellan en berättande och en mönstersökande nivå. ... Allt fler började se
sig själva som teoriproducenter och fick på så sätt hjälp att utveckla
en riktning på sitt läsande. Texter på litteraturlistan blev inte lika
intressanta som de texter de själva valde ut. Allt mer kom litteraturlistan i bakgrunden (Fryk 1999, sid. 150).

Fryk och Forsén använde en pedagogik som hjälpte de studerande att utveckla sina egna teorier, och att därigenom få dem att se och uppleva vad
teori är och teorins användbarhet. De beskriver också hur de studerande
förändrade och utvecklade sin ”personliga yrkesteori” genom de terminer
som gick (Forsén u.a., Fryk & Forsén 1992 samt Fryk 1999).
I de induktivt narrativa, livshistorieorienterade och i övrigt personligt
förankrade pedagogiska metoderna (se kap. 4) är målet att benämna, att
begreppsge, att mönstersöka och därmed att teoretisera erfarenheter och
upplevelser. Kanske skulle socialt arbete med dessa pedagogiska metoder
kunna intensifiera teoribyggandet inom ämnet, ett teoribyggande som blir
väl förankrat bland aktiva socialarbetare (om handledare och vidareutbild-
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ningar dras med i processen) och de studerande. Kanske kan vi också på
sikt dra med klienter i detta teoriutvecklingsarbete.
I och med det vill jag övergå till att diskutera de intervjuade kvinnornas
förhållningssätt till kunskap, en kunskapsdimension jag kallat ”kunskapsorientering”.
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Kapitel 10

D

e traditionella pedagogiska arbetsformerna ger mycket litet utrymme för den
typ av samarbete som kvinnor efterfrågar och
premierar istället den person som snabbt kan
tillgodogöra sig förmedlade faktakunskaper
utan att ställa ytterligare krav på att fakta
ska sättas in i ett sammanhang för att bli till
relevant kunskap.
Ingrid Anderbjörk (1995)1

Kunskapsorientering
Hur förhåller sig de kvinnliga socionomstuderande jag intervjuat till kunskap, till sin egen och andras kunskap? Hur ser de på kunskap? Hur granskar och hanterar de kunskap? Dimensioner jag varit intresserad av att få
belysta här är bland annat kvinnornas syn på kritiskt tänkande, på objektivitet/subjektivitet samt på opartiskhet/partiskhet.
Att stimulera det kritiska tänkandet är en av högskolans och universitetets överordnade funktioner och betonas i Högskolelagen. Hur lyckas
socionomutbildningarna med att nå dessa mål när det gäller de socionomstuderande kvinnorna?
Inspirerad av de studier jag presenterat i kapitel 4 valde jag att i slutet av
intervjun använda två påståendekort (se kap. 5, metodkapitlet, samt
intervjuguiden, bilaga 5).
A. ”Jag tar aldrig något som någon säger för sant. Jag har en tendens att
alltid se motsatsen i allting någon säger. Jag brukar försöka se motsatsen i
det som människor säger, försöker argumentera utifrån motsatta synpunkter, försöker tänka utifrån undantag, eller utifrån en helt annan logisk tanketråd än den som talar.” (Påståendet användes för att utröna ett distansorienterat förhållningssätt till kunskap.)
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B. ”När jag har tankar om någonting som är annorlunda än en annan persons sätt att se, brukar jag försöka se det ur den andres perspektiv. Jag brukar försöka se hur han/hon kan se det på det sätt han/hon gör, varför han/
hon tror att det är rätt, varför det verkar vettigt för honom/henne.” (Påståendet användes för att utröna ett relationsorienterat förhållningssätt till kunskap.

Den första intressanta iakttagelsen jag gör är att drygt hälften av kvinnorna
ger någon form av ’ja-svar’ på båda korten. Nästa stora grupp svarar ja på
det relationsorienterade förhållningssättet och är kritiska eller negativa till
det distansorienterade. Endast en kvinna (Nora) svarar ’nej’ på båda påståendena och vid analysen av innehållet i hennes uttalanden verkar hon snarare ha menat ’ja’ i båda fallen. I de fall, där kvinnorna ger samma svar på
båda påståendena, så blev en av mina följdfrågor ungefär:
Om Du skulle jämföra de här två förhållningssätten, vilket av dem
passar bättre in på Ditt sätt att vara?

Syftet var att få en fortsatt diskussion för att få en tydligare bild av kvinnornas syn på de två förhållningssätt till kunskap, vilka jag i det här kapitlet
behämnt ”kritiskt tänkande” och ”objektivitet”. Kapitlet är indelat i två
avsnitt. Det första fokuserar på det kritiska tänkandet och det andra på
frågan om objektivitet.

Att vara kritisk eller inte....
Jag har analyserat och kategoriserat svaren angående kritiskt förhållningssätt enligt följande kategorier: ”Det beror på...”, ”Det är samma sak...”,
”Är inte kritisk till andra...”, ”Skulle vilja vara mer kritisk...” samt ”Vill
hellre förstå andra ändå bättre...”.

Det beror på...
Några av de intervjuade kvinnorna säger ”Det beror på...”. Som exempel
säger Jenny :
... det beror på... det varierar fruktansvärt... jag har tränat upp att
försöka förstå ur en annans synvinkel... men också att inte bara svälja
allting utan jag försöker tänka ett steg längre... men jag märker fortfarande att jag kan gå på vissa saker och ta det för sant... (Jenny 25)

Jenny vet att det är viktigt att vara kritisk, att man inte ska ”gå på” det folk
säger, men hon har svårigheter. Florence och Eva berättar att de förhåller
sig kritiska och argumenterande när de träffar människor ”som tror att de
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vet något och låtsas väldigt säkra på sin sak” eller som är ”punschiga”. Eva
beskriver det kritiska förhållningssättet som en ”kamp”:
... kamp kanske man kan kalla det... när de pratar om någonting som
de inte har en aning om som man själv känner då... när de pratar om
något som liksom är långt långt ifrån det man själv har upplevt... då
kan det bli... men annars så känner jag inte att man måste argumentera... (Eva 28)

Flera av kvinnorna tar exempel från konflikter i relationer. Då handlar det
ibland om att diskutera och debattera och ibland om att förstå den andre,
beroende av intention och ”mål med samtalet”, menar de.
Ett par beskriver att de förhåller sig olika i ”skolan” och privat. Tillsammans med vänner kan de diskutera och debattera utifrån motsatta ståndpunkter, dels för att provocera fram en diskussion, och dels för att man
trivs med det.
... det är mer spännande så... det är tråkigt att sitta och hålla med en
människa hela tiden... (Ulla 27)

I vänrelationerna känner man sig trygg. De finns kvar även om man skulle
tycka olika. Relationerna tål provokationer eftersom alla vet att man ändå
är vänner.
I skolan däremot tränar man sig att förstå den andres perspektiv, den
andres tänkande och den andres känslor.
En annan skiljelinje kan vara mellan ”skolan” och ”klientarbete”. I
studiegrupperna i skolan försöker man förhålla sig kritiskt diskuterande
medan man i klientarbetet ”lyssnar in på vad personen säger...”. I skolan
ska man ju vara kritisk. Hela utbildningen genomsyras av den ståndpunkten, menar några av de intervjuade.
Margret undrar ”Är det en jurist som säger det här?” när hon läser om
det distansorienterade och kritiska förhållningssättet på kortet. Hon tillhör
också dem som säger ”... det beror på...” men beskriver att hon genom att
försöka förstå den andres perspektiv i större utsträckning
... får se någonting eller lära sig något som jag inte har tänkt på... och
så kan jag ju förstå varför... om en ser på ett sätt och en annan... jag
menar de tycker ju som de tycker och jag tycker som jag tycker och
så kanske vi kan berika varandra och går inte det så... så går det
inte... (Margret 32)

Margret spelar ”det accepterande spelet” (Elbow 1973, se också kap. 4)
eftersom hon upplever att hon lär sig bra med den strategin.
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I vissa fall kan de intervjuade kvinnorna växla förhållningssätt beroende
på de känslor den andre väckt.
... båda de här två sätten är ju ett sätt att lära sig någonting... att
någon väcker medkänsla eller att någon provocerar så man blir förbaskad... (Eva 28)

Dessa kvinnor menar att de provoceras in i ett kritiskt diskuterande om de
blir arga eller besvikna på någon. Eller om de ”grälar”. Om de däremot är
inställda på vänskap och förståelse så blir förhållningssättet mer relationsorienterat.
En intressant beskrivning av de olika förhållningssätten gör Florence.
Hon beskriver sig som en som gärna diskuterar och debatterar utifrån kritiska ståndpunkter, men hon gör det på en känslomässig grund. Hon upptäckte olikheterna när hon gjorde praktik i Indien tillsammans med en manlig student, som hon var mycket god vän med.
... han kom från en bakgrund där han fått lära sig att argumentera
sakligt för allting... och att man ska ställa upp hypoteser och... jättesakligt... medan jag har argumenterat nätterna igenom med min
mamma och min syrra och mina vänner... utifrån en känslomässig
grund... delvis har jag ju försökt förstå utifrån hans perspektiv och
jag kunde ju förstå på sätt och vis att han tyckte som han tyckte...
men det var liksom inte lika viktigt att se det som han gjorde det... än
som jag gjorde det... så det kändes ändå viktigt för mig att övertyga
honom om att ... ’såhär som jag känner och tänker... och hur jag
resonerar... det är jättemånga som gör med mig och du måste respektera det...’ det kändes som en jätteviktig kamp för mig... att vinna
då... inom citationstecken... jag nöjde mig inte med att han bara accepterade det för mig utan jag... för mig var det viktigt att han tog in
det och hade med sig det sedan... men jag försökte ju se ur hans perspektiv... (Florence 26)

Diskussionerna hade gått mycket heta tills de upptäckte att de egentligen i
grunden hade väldigt likartade värderingar, människosyn och uppfattningar.
Jag låter Florence åter få ordet eftersom hon beskriver dessa skilda förhållningssätt så väl utifrån sina erfarenheter.
... och ofta blev det i diskussioner med andra han och jag som tyckte
likadant... men vi argumenterade på helt olika sätt... så när det handlade om känslomässiga grejor då tyckte ju han att jag var helt ute och
cyklade... men då hade vi en sån där jättekonfrontation... och då fick
jag honom att fatta att det finns fler sätt att tänka på... det är inte rätt
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att tänka enligt hans sätt... att man ska vara objektiv och allting...
utan det är precis lika rätt att tänka som jag tänker... och för mig så
är det väsentligast vad man känner och ’sedan kan du stoppa upp
dina fakta någonstans va’... det är liksom inte så viktigt för mig... på
något sätt så blev det väldigt intressant... men jag har aldrig upplevt
det så tydligt någon gång tidigare... med såna motpoler liksom...
(Florence 26)

Florence vågade konfrontera eftersom de var så nära vänner. Hon visste att
relationen skulle hålla. Men hon kompromissade inte. Det var viktigt för
henne att han lyssnade och verkligen förstod.

Det är samma sak...
En annan intressant iakttagelse är de kvinnor som tycker att de båda
förhållningssätten, både det relationsorienterade och det distansorienterade,
är desamma. Camilla är en av dem som svarar ja på båda korten, inte för
att hon växlar mellan förhållningssätten som de kvinnor som presenterades
ovan, utan eftersom hon tycker att de är samma förhållningssätt. Hon
... försöker alltid vända och vrida på någonting som kommer fram...
att se det från en annan synvinkel... när vi har diskuterat då försöker
jag alltid ta en annan ståndpunkt även om jag inte står för den... för
att få igång en debatt... och så försöker jag tänka lite längre än bara
för stunden... varför man gör en viss sak eller varför man säger en
viss sak... förstå den andre... (Camilla 44)

Doris uttrycker sig så här:
... Det är båda egentligen... för ibland så blir det ju så att det blir
väldiga diskussioner för att man har helt motsatta åsikter men då
försöker man ju liksom komma på hur den andre tänkt... det är nog
det vanligaste sättet kanske... att man pratar... att man försöker argumentera från något annat synsätt... men för att liksom försöka förstå vad den andre säger... den andres perspektiv... (Doris 30)

Är inte kritisk till andra...
Ungefär hälften av kvinnorna säger mer eller mindre klart ’nej’ till påståendet om att de förhåller sig kritiskt till det andra säger. De flesta av dem
ifrågasätter inte detta förhållningssätt. Flera av dem beskriver dock sig själva
i negativa terminer, som ”godtrogna” eller ”lättlurade”. Beskrivningen antyder att dessa kvinnor förstår att de borde vara mera kritiska, men att de
inte har förmågan. Detta var en iakttagelse som också Kerstin Vinterhed
(1987) gjorde (se kap. 2). Om man inte klarar av att förhålla sig kritisk så
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är man lättlurad och godtrogen och man uttrycker en viss skamkänsla eller
en känsla av otillräcklighet inför sin oförmåga att förhålla sig kritisk, men
de uttalar inte att de skulle vilja vara mera kritiska. Gunnel som exempel
beskriver sig så här:
... nej... jag har en tendens att tycka ... ’va bra... tycker hon det här...
jomen så tycker jag också...’ ... de skulle nog kunna lura i mig bra
mycket... (Gunnel 23)

Lisa säger att hon
... är väldigt godtrogen så jag tror det människor säger är sant... nej
jag är nog inte en sån som ser... jag letar inte efter motsatser i det folk
säger... det finns ju människor som tenderar att alltid vilja tycka
tvärtom.... jag tycker inte tvärtom för att man ska tycka tvärtom
utan tycker jag tvärtom då tycker jag tvärtom... inte för sakens skull...
(Lisa, 28)

Ett par av de kvinnor, som beskriver sig som godtrogna eller lättlurade,
säger att de ”börjar lära sig” att förhålla sig mera kritiskt.

Skulle vilja vara mera kritisk...
Endast några få av kvinnorna uttalar att de önskar att de kunde förhålla sig
mera kritiska än vad de gör. Några säger att de ”tränar”. Torunn får ordet:
... ja… så skulle jag också vilja göra... det är ju så här alla de människor tänker som jag tycker är så fantastiskt analyserande och tänkande... (Torunn 25)

Torunn beundrar de andra, de som lyckas förhålla sig kritiskt till kunskap.
Detta förhållningssätt är idealet, det som framhålls i undervisningen som
en viktig färdighet.
Harriet betonar också att hon försöker förhålla sig kritiskt men att hennes huvudintention ändå är att försöka förstå den andres sätt att tänka och
känna. Hon menar att hon förhåller sig kritisk om den andra personen kan
argumentera för och motivera sitt ställningstagande, när hon känner att
den andra står på en ”hållbar grund”. Hon vill inte riskera att avslöja den
andre, att den andre ska behöva ”göra bort sig”. Relationen till den andre
är viktigare än den kritiska förhållningssättet. I relationen ingår att hjälpa
den andre att rädda ansiktet.

224

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

224

99-09-15, 16.08

Nora är den enda som svarar nej på båda förhållningssätten. Samtidigt
verkar hennes tyngdpunkt ändå ligga mer på det distansorienterade förhållningssättet. Å ena sidan säger hon:
... när jag hör någonting som jag tycker är bra eller som griper mig...
så kan jag nog i den stunden vara väldigt okritisk och bli väldigt
intresserad och sedan efteråt så tänker jag ’Åh varför var jag inte mer
kritisk!’... (Nora 34)

Samtidigt säger hon att hon
... hellre diskuterar.... är det en klient så givetvis anstränger jag mig
till det yttersta... men är det vänner... människor jag möter... då är
det här /pekar på kortet med det relationsorienterade förhållningssättet, min anm./ svårt... jag blir utmanad... då diskuterar jag nog
hellre utifrån mitt... men sedan kan det ju vara så att jag känner att
människor försöker berätta någonting... då försöker jag nog gärna se
det utifrån dem och försöker förstå... (Nora 34)

Nora verkar ha större svårigheter med det relationsorienterade än med det
distansorienterade förhållningssättet. Den kritiska diskussionen ligger närmare för henne. Hon ”anstränger” sig mer när hon vill förstå andra.

Skulle vilja förstå andra ändå bättre...
Behovet av att utveckla det kritiska ögat eller örat är inte uttalat i någon
större utsträckning hos de intervjuade kvinnorna. En mycket vanligare önskan hos flera av dem är att de hellre vill träna upp förmågan att samtala
och lyssna på ett sånt sätt att de bättre förstår den andres perspektiv. Många
upplever att de redan är ganska bra på det men vill bli ändå bättre.
... jag får nog försöka sätta mig in i den andres situation och förstå...
men ibland är det ju svårt... det är jättesvårt ibland... men jag försöker... jag försöker tänka på det... det gör jag... men visst missar jag
det många gånger... det tror jag att jag gör... att jag fortfarande går in
i mina egna... (Jenny 25)

Det är viktigare att förstå den andre än att kritisera henne eller honom. Det
är viktigare att ha en god relation än att vara kritisk. Man vill tala med den
andre istället för mot den andre. Så måste man tolka de intervjuade kvinnornas förhållningssätt. Även om man ibland hör att den andre har fel så är
det viktigare att värna om relationen än att avslöja den andre. Det är viktigare att träna upp förmågan att lyssna och förstå den andre än att träna
upp förmågan till kritiskt lyssnande, kritiskt tänkande och kritisk diskus-
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sion. Samtidigt är flera av kvinnorna medvetna om att de behöver träna det
kritiska ögat och örat och några tränar också aktivt på det. Några är redan
duktiga på att vara kritiska om situationen är lämplig eller om de blir känslomässigt provocerade. Det verkar dock som om de då blandar ihop försvarsinställd diskussion med kritisk diskussion.
Flera av kvinnorna betonar att man ”måste utgå ifrån att människor
talar sanning”. Inga formulerar sig så här:
... jag tror nog att... jag tar nog allting som någon säger för sant... för
det är inte att jag är sådär jättekritisk... när jag pratar med någon...
då tror jag att det är sant som folk säger även om det är lögn... så får
de väl ljuga för mig... (Inga 36)

Ulla förhåller sig på detta sätt eftersom hon
... tror att alla människor är rationella på något sätt utifrån deras
förutsättningar... jag tror det... (Ulla 27)

Doris tar utgångspunkt i arbetet med klienter när hon reflekterar över frågan. Hon identifierar sig med den andre och därför förstår hon den andre
bättre, menar hon.
... det första jag tänker inom mig är att det kunde ha varit jag... hur
skulle jag ha velat bli bemött... och sedan så lyssnar jag in... jag försöker verkligen lyssna in vad de vill ha hjälp med... (Doris 30)

Doris har lång personlig erfarenhet av utsatthet och därmed en djup
erfarenhetsgrund att uppleva empati2 utifrån. Riskerna med denna typ av
traumatiska erfarenheter är, att de kan bli mer projicerande än empatiutvecklande. Att projicera innebär att man tillskriver den andre sina egna
känslor, tankar, upplevelser och erfarenheter och därmed inte lyssnar in den
andres känslor, tankar, upplevelser och erfarenheter. Man tror att den andre
är som jag, känner som jag, vill som jag. Empati däremot innebär förmåga
att förstå den andres känslor. Utbildningen behöver hjälpa studerande med
egna erfarenheter av kränkningar och utsatthet att avslöja och reflektera
över projiceringsrisker och de fallgropar som överidentifiering kan innebära. Endast några få av kvinnorna hade deltagit i samtalsgrupper i utbildningens regi. De som gått i egen psykoterapi hade ordnat den på eget initiativ, ofta som en konsekvens av djupt personliga psykologiska behov eller
efter en allvarlig sjukdom.
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Vill tala utan att mötas av kritik....
Majoriteten av de intervjuade kvinnorna beskriver obehag inför diskussioner
och debatter, t.ex. i lärosalar och seminarierum, när de bemöttes av kritiska
argument och förhållningssätt. De kände sig ”påhoppade”, icke accepterade, icke tolererade. De tystnade. Så vill de inte bli bemötta och därför vill
de själva inte bemöta andra på detta sätt. Det kritiska förhållningssättet
lägger grunden för ett sätt att diskutera i lärosalar och arbetsgrupper som
inte upplevs stimulerande och stödjande för kvinnorna. Jag återkommer till
denna fråga i kap. 11 och 12.
Samtidigt berättar en av kvinnorna, Sylvia, om upplevelser hon haft under ett grupparbete som verkar ha förvånat henne:
... nu sist hade vi ett grupparbete som faktiskt var himla roligt. Vi var
flera tjejer och det var jättehöga diskussioner och sen vart vi så arga
på varann... nej inte arga... men liksom det blev häftiga diskussioner... och det var så kul... ’jaha var det så du såg...’ då liksom gav jag
mig inte... gav inte upp och sket i det och inte brydde mig om... utan
då liksom fortsatte vi och då förstod hon varför jag sa som jag sa och
jag förstod varför hon sa som hon sa... jaha... och det var ganska så
allvarliga saker... i samhället och politik och såna grejer... så det var
kul... (Sylvia 37)

Sylvia hade, kanske för första gången, fått uppleva den intensiva diskussionens ”sötma” i en trygg, accepterande och tolerant miljö. Hon fick, genom
en relationsorienterad diskussion, erfara att få gräva sig ner till botten på
sina egna ståndpunkter för att förstå, både sig själv och de andra. Eftersom
de var vänner, nära vänner, vågade de pröva vingarna, eftersom de visste att
relationerna skulle hålla för påfrestningarna. Och erfarenheten blev betydelsefull för Sylvia.
En kvinna, Disa, brukar ofta och gärna vilja ha igång diskussioner, men
hon börjar mer och mer uppleva att det ”är så himla jobbigt...”
... jag känner att jag kanske... jag känner att det är jobbigt för omgivningen också att alltid behöva höra... för man kanske inte alltid vill
höra eller behöver höra... man kanske bara känner för att säga att ’så
och så är det’... man behöver faktiskt inte alltid dra in andra växlar...
det är på något sätt som att jag försöker gardera mig på något sätt...
(Disa 23)

Av omtanke med omgivningen har hon nu dämpat sitt kritiska förhållningssätt. Men hon tror också att en orsak till att hon förändrat sig var när hon
upptäckte att världen ”inte är så enkel”. Hennes diskussionsteknik verkar
ha utgått ifrån att hon i grunden hade rätt och de andra fel. När världen
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blev mer komplicerad blev också diskussionerna svårare att föra. Denna
typ av diskussioner kräver ett annat förhållningssätt, ett mer nyanserat och
lyssnade förhållningssätt, vilket hon inte klarade. Hon upplever nu att man
inte längre vänder sig till henne för att säga något och hon tror att det beror
på att man ”inte alltid vill höra det... det kan ju vara jobbigt också...”. Hon
blev för besvärlig för sin omgivning och hon har upptäckt det och tystnat.
Hon ville inte uppleva att kamraterna inte längre vände sig till henne, att de
osynliggjorde henne. Hon anpassade sig. Som kvinna i en kvinnovärld är
det inte lätt att vara bråkig. Det är viktigare att vara vänner.
Florence var en av de ytterst få som berättade att hon njöt av debatterna
i lärosalen. Hon sörjer över att de inte var fler och intensivare. I dessa diskussioner fick hon pröva sina egna argument mot andras. Svårigheterna för
många av hennes studiekamrater var att skilja mellan sak och person. Det
gjorde dem känsliga för motargument, tror Florence. Kamraterna upplevde
sig ”påhoppade” och ”kritiserade” som personer.
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B

ut from the point of view of the object,
objectification is alienation. For women,
there is no distinction between objectification
and alienation because women have not
authored objectifications, they have been
them.
Catharine A. MacKinnon
(1989, sid.124)

Objektivitet – är det viktigt?
En annan viktig hörnsten i den vetenskapliga och akademiska diskursen är
begreppen ”objektivitet”, ”neutralitet” och ”opartiskhet”, alla viktiga beståndsdelar i det vetenskapliga förhållningssättet som de studerande tränas
i. De beskrivs också av Belenky m.fl. (1986) som ”distansorienterade” förhållningssätt till kunskap.
Diskussionerna omkring den objektiva vetenskapen har varit många och
intensiva de senaste decennierna (se t.ex. Bergström 1972, Molander 1992
och Gilje & Grimen 1995). Jag kommer inte att teoretiskt fördjupa mig i
begreppet i denna avhandling. Mitt syfte med avsnittet är endast att försöka synliggöra mina kvinnliga intervjupersoners perspektiv på och förhållningssätt till fenomenet objektivitet.
På ett av påståendekorten var texten (se kap. 6):
”Jag tror att det är viktigt att vara objektiv och opartisk”.

De diskussioner som följde har jag kategoriserat i ett antal svarskategorier:
”Ja, det är viktigt...”, ”Ja, det är viktigt ibland...,” ”Viktigt, men svårt...”
samt ”Nej, det är inte viktigt”.

Ja, det är viktigt....
Fem av de tjugosju kvinnorna menar att det är viktigt eller mycket viktigt
att vara objektiv. Två av dessa refererar till kunskaper.
Birgitta betonar vikten av att ”inte gå in med egna värderingar och att
man tar hänsyn till det när man tolkar andra”. Objektivitet för Anna och
Birgitta är att man inte låser sig vid en ståndpunkt och hävdar den som en
slags sanning, utan att man är öppen i sitt lyssnande till andra.
De övriga tre tar i sin diskussion av begreppet exempel från situationer
där det föreligger tvister mellan människor, i t.ex. klientfamiljer eller mellan lärare och elever. Elisabeth är en av dem:
... om jag är i den situationen att jag är den som... om jag sitter emellan i någon tvist eller något... så kan jag tänka mig att jag skulle
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kunna säga såhär... om jag som socialsekreterare... det kommer in ett
par som ska skiljas och de har en vårdnadstvist... (Elisabeth 22)

Det är viktigt att vara objektiv i den meningen att man inte tar ställning för
någon av parterna utan försöker stå på bådas sida i en tvist, i synnerhet i
socialt arbete men även i privata situationer. Objektivitet är att vara opartisk i en relationell tvist, menar dessa kvinnor.4

Ja, det är viktigt, ibland....
Några av de intervjuade menar att det kan vara viktigt ibland. Det beror på
orsakerna.
Cecilia menar att det är viktigt att ta ställning, men att man ändå kan
förhålla sig neutral och förutsättningslös som möjligt där det är lämpligt.
Eva är inne på en liknande linje. Hon betonar att
... det är viktigt att vara partisk ibland och ... att man ska våga vara
det... man ska våga stå för vad man tycker och tänker... (Eva 28)

Hon menar också att objektivitet och opartiskhet ”bara är fina ord” som
man får lära sig i utbildningen, att det innebär att ”man ska lämna sig själv
utanför...”, och att hon inte tror att ett sånt förhållningssätt är möjligt.
Man kan aldrig lämna sig själv utanför. Man är alltid i sig själv och det är
utifrån sig själv man förhåller sig till andra. Objektivitet blir då snarare att
lära känna sig själv på ett sånt sätt att man kan delta med sig själv på ett
medvetet neutralt sätt, inte ett objektivt sätt. Man måste våga vara partisk
när det är viktigt och opartisk när det är viktigt. Så kan dessa ståndpunkter
sammanfattas.

Viktigt, men svårt.....
Ett par av kvinnorna betonar att det är viktigt att försöka vara objektiv,
men att det är mycket svårt. En av dem tar exempel från en relationstvist,
”två som bråkar... det kanske är skilsmässa...”. Den andra tar kunskapsexempel, och menar att man inte kan bortse från sina värderingar”… då är
man ju väldigt distanserad och ifrån sig själv då... ”, ett förhållningssätt
hon tar avstånd ifrån. Hon varken vill eller kan distansera sig ifrån sig själv.
Harriet menar att det är viktigt att vara objektiv, men hon tror inte att
man kan vara det. Hon menar att det innebär att man inte använder sina
egna värderingar. Samtidigt inser hon att inte har ett fritt val. Hon ”styrs
av” sina värderingar. Hon är ambivalent och osäker när hon diskuterar
frågan.
... så jag tror aldrig jag kan vara helt objektiv... fast jag tror det är
viktigt att försöka vara objektiv... (Harriet 25)
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Torunn tror också att det är viktigt att vara objektiv, men samtidigt konstaterar hon att det ”nog” inte går.
... Vi är ju alltid subjektiva... vi har massor med fördomar… med
erfarenheter... det kanske är viktigt att försöka vara objektiv och opartisk... försöka lyssna in vad folk egentligen menar.... (Torunn 25)

Hon verkar mena att objektivitet innebär att man bör bortse från sig själv
och att man därmed ökar möjligheten och förmågan att förstå andra.

Nej, det är inte viktigt...
Drygt hälften av kvinnorna säger direkt ”nej, det är inte viktigt att vara
objektiv”, men de formulerar det på något olika sätt. Några säger ”nej, det
är inte alltid så viktigt.” Andra säger ”nej, det går inte.” Åter andra säger
”nej, det är viktigt att visa var man står”.
Alice skiljer mellan skolarbete och relationer till människor. I skolarbetet
är det viktigt att vara objektiv, menar hon, men inte i förhållande till människor. Inga säger med eftertryck att hon ”verkligen inte kan skriva under”
på påståendet. ”... jag tror att det är viktigt att vara subjektiv och partisk...”.
Flera av kvinnorna betonar att det inte är möjligt att vara objektiv och
opartisk och att det inte heller är ett önskvärt och eftersträvansvärt förhållningssätt.
Disa uttrycker sitt motstånd mot att vara objektiv på följande sätt:
... jag tycker det låter tråkigt... det tror jag inte man kan vara heller...
det låter så tråkigt... det låter så sterilt på något sätt tycker jag... det
låter analytiskt... fast i vissa situationer är man ju... eller känner man
ju att man försöker vara det... fast jag tycker att det är rätt tråkigt...
(Disa, 23)

Vad menar kvinnorna med objektivitet?
Jag bad kvinnorna berätta vad objektivitet betyder för dem. Flera av dem
upplever att objektivitet innebär att ”ställa sig utanför”, ”att vara distanserad”, ”att inte engagera sig i”, ”att inte ta ställning för” andra människor.
För de flesta av dem blir det därmed negativt att vara objektiv. Antingen
menar de att man inte kan vara objektiv eftersom man är subjektiv eller
också att man inte bör, att det är viktigt att vara partisk, subjektiv och att ta
ställning. Man kan inte heller ställa sig utanför sig själv, menar de. Det man
gör, tänker och känner är en del av en själv, vilket inte går att distansera sig
från. Det går inte skilja det privata från det politiska och offentliga.
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Rita är den enda av kvinnorna som förutom att diskutera svårigheterna,
ger en lösning.
... man måste klargöra var man själv står... det är enda sättet att sträva
mot det här... att vara tydlig med var man själv står... (Rita 25)

Det var också Gunnar Myrdals (1968) rekommendation för att lösa problemet med objektivitet i vetenskapen. Att synliggöra vem man är för att ge
den andre en möjlighet att kritiskt granska grunderna för kunskapen. Det
är också en lösning som t.ex. den hermeneutiska traditionen anger genom
att man som forskare redovisar sin förförståelse. En annan lösning på
objektivitetsproblemet är begreppet ”intersubjektivitet” (se t.ex. Molander
1988, se också Phelan & Garrison 19943, d.v.s. att flera kommit fram till
likartade resultat. Även detta förhållningssätt är problematiskt. Idag talar
man alltmer om att ”sträva efter hög grad av intersubjektivitet” (Molander
a.a. sid. 262). I mina följdfrågor omkring kvinnornas objektivitetssyn kom
vi aldrig så långt att jag kan dra några slutsatser om deras syn på möjligheterna till intersubjektivitet.
Flera av de intervjuade är nyanserade i sina diskussioner och framför
argument för och emot nödvändigheten av att vara objektiv. Cecilia som
exempel menar att
... objektiv och opartisk... det kan ju vara att man inte tar ställning
till någonting och det tycker jag inte är bra... men det kan också vara
att man försöker hålla sig neutral och vara så förutsättningslös som
möjligt och då tycker jag att det kan vara bra... (Cecilia 32)

Några menar att objektivitet innebär att man inte får utgå från sina känslor,
vilket dessa menar är omöjligt. De menar dock att ”man kan försöka”.
Andra menar att det innebär att se ifrån många perspektiv och olika perspektiv. Om man diskuterar på det sättet är man mer benägen att tycka att
det är viktigt att vara objektiv.
Endast Doris definierar objektivitet med ”saklighet”. Hon menar också
att det är viktigt att vara objektiv. Det innebär bland annat att inte ta med
irrelevanta uppgifter i utredningar och att vara kritisk. ”... att jag inte tar
emot uppgifter om vad som helst utan att ta reda på vad det är...”.
Flera av de intervjuade menar att objektivitet är att inte låta egna värderingar styra, men de menar att det är svårt eller till och med omöjligt. Då är
det bättre, menar Rita, att göra sig medveten om sina värderingar, om var
man står och vara tydlig och ärlig med detta.
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Om närhet och distans
Om objektivitet betyder att distansera sig från andra varken kan eller vill
de allra flesta av de intervjuade kvinnorna vara objektiva. Om däremot
objektivitet innebär saklighet eller neutralitet, d.v.s. att ha förmåga att se
båda parters ståndpunkter i en konflikt så är många fler positiva till att
vara objektiva. Det beror på situationen, relationerna och omständigheterna. Återigen väljer kvinnorna att värna om relationerna framför ett
kritiskt och objektivt förhållningssätt till kunskap. Om relationer hotas är
det viktigare att vara partisk och subjektiv. Om relationer kan värnas genom ett neutralt och objektivt förhållningssätt är det viktigt att träna upp
denna förmåga. Relationer är ibland till och med viktigare än sanningen.
Om man märker att någon inte håller sig till sanningen, undviker man ofta
ändå konfrontation. Vänskapen är viktigare. Detta är en iakttagelse som
också Carol Gilligan (1982) gör i sin forskning omkring etisk och moralisk
utveckling. Hon konstaterar att kvinnor i större utsträckning än män tenderar att vila sina ställningstaganden och sitt agerande på det hon kallar en
omsorgsetisk grund där det är viktigare att värna om relationer till och
omsorg om andra människor än att kämpa för sanning, rättigheter och
principer. Män tenderar att i större utsträckning agera utifrån en rättviseetisk grund, där lagar, regler, principer, rättvisa och sanning får styra ställningstaganden och handlande. Det rättviseetiska förhållningssättet förutsätter distansering, differentiering, separation och objektivitet, medan det
omsorgsetiska förhållningssättet istället förutsätter närhet till den andre,
relationer, ansvar för och omsorg om andra, beroende till och medkänsla
med andra människor.
Socionomutbildningen är, liksom all annan akademisk utbildning, i huvudsak uppbyggd på faktorer som mer eller mindre medvetet förstärker ett
distansorienterat synsätt och förhållningssätt, d.v.s. kritisk analys och
granskning, debatt, diskussion och argumentation samt objektiv kunskap.
Vilka problem får de relationsorienterade kvinnorna (och männen) i en den
typen av undervisning? I nästa kapitel ska jag presentera och diskutera kvinnors lärandestrategier eller kunskapsvägar närmare. Då kommer vi djupare
in i dessa frågor.
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Kapitel 11

A

tt vara den som informerar är något
som definitionsmässigt skänker högre
status, medan rollen som lyssnare tilldelar
någon en lägre status. Barn känner detta
instinktivt – och så gör de flesta män. Men
då kvinnor lyssnar till män, tänker de inte på
det i form av status. Olyckligtvis kan deras
försök att stärka samhörigheten och etablera
en gemenskap, då de betraktas genom en
statuslins, misstolkas som att de intar en
underordnad position – och så uppfattas det
troligen av många män.
Deborah Tannen (1992, sid. 139)

Kunskapsväg
I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera de 27 socionomstuderande kvinnornas sätt att lära. Jag försöker besvara frågor såsom: Hur
lär sig de intervjuade kvinnorna? Vilka metoder, tekniker och strategier har
de utvecklat för att hantera olika lärandesituationer? Hur beskriver de sin
lärandemiljö? Vilka faktorer är betydelsefulla för deras lärande. De intervjuade fick frågor omkring hur man lärt sig sånt man är bra på, hur man
lärt sig under åren på socionomutbildningen, var man lär sig bäst; men
också vad som försvårar och hindrar dem från att lära sig; hur man använder litteratur, hur man använder och upplever föreläsningar, lektioner,
grupparbeten, laborationer och liknande frågor (se samtalsguiden, bilaga 5
i Appendix).

Kunskapsvägar eller lärandestrategier1
Jag har valt att analysera och strukturera de svar jag fått i intervjuerna
utifrån ett antal kategorier, vilka jag här kallar kunskapsvägar. De flesta av
de intervjuade beskriver flera olika strategier eller kunskapsvägar. Jag har
då låtit dem få komma till tals under fler rubriker. Utrymmet tillåter natur-
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ligtvis inte en redovisning av alla de 27 kvinnornas sätt att lära. Redovisningen är inte heller i detta kapitel i huvudsak individ- eller personorienterad
utan ”strategiorienterad”. Jag beskriver således kunskapsvägen eller strategin, belyser dem som vanligt med utvalda citat samt analyserar och diskuterar förhållningssättet. I redovisningen har jag i någon mån försökt bedöma
hur vanligt förekommande den aktuella strategin är hos kvinnorna och valt
att disponera presentationen i någon mån utifrån detta, även om det inte är
särskilt lyckat med ett kvantitativt redovisningsätt i en studie som fokuserar kvaliteter och där jag i analysen inte arbetat med kvantiteter. Att en
strategi omtalas oftare behöver inte betyda att den är vanligare i praktiken
än andra strategier.
Jag har kategoriserat strategierna i elva kunskapsvägar: lyssnandets,
frågandets, dialogens, ”pratandets”, tänkandets, intuitionens, handlandets,
läsandets, skrivandets, seendets samt kombinerade kunskapsvägar. Valet
av kategorier kan naturligtvis kritiseras och diskuteras. Kanske skulle man
som exempel kunna betrakta seendet och läsandet som samma lärandestrategi, men eftersom seendet även omfattar bildseende eller behov av bilder,
medan läsandet är mer fokuserat på ord, har jag skilt dem åt.

Lyssnandets kunskapsväg
I mina intervjuer beskriver kvinnorna återkommande att de lyssnar. De lyssnar i huvudsak av två orsaker. Å ena sidan vill de lära av såna som ”vet och
kan”. ”Vetandet” står för den teoretiska dimensionen och ”kunnandet” för
förmågan att tillämpa, förmågan att visa hur vetandet kan användas (en
pedagogisk intention). Å andra sidan lyssnar de för att den andre har behov
av att prata med någon som kan lyssna (en terapeutisk intention). Det senare förhållningssättet har jag helt uteslutit i denna analys.
Eftersom föreläsningen är en av de vanligaste pedagogiska metoderna
inom den akademiska utbildningen samtalade vi särskilt om den i intervjuerna. Det intressanta är att, trots att lyssnandet är en mycket viktig väg till
kunskap för dessa kvinnor, är det mycket få av dem som nämner föreläsningen som viktig. Tydligast framkommer det när jag ber dem skapa sin
egen drömutbildning. Endast en av de tjugosju intervjuade kvinnorna, Nora,
nämner föreläsning inledningsvis. Hon betonar dock att om föreläsningen
ska vara betydelsefull, så vill hon ha ”fantastiska föreläsare som brinner för
sitt ämne”. För de övriga, vilka över huvud taget nämner föreläsning som
en önskvärd komponent i drömutbildningen, kommer föreläsningar långt
ner på önskelistan och förutsättningen då är också att det är ”bra föreläsare.” Kvinnorna verkar ha större tolerans med föreläsarens brister att föreläsa om hon eller han talar om ett intressant ämnesområde. Om ämnesområdet däremot är svårt och ointressant ställer de enormt mycket större
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krav på lärarens förmåga att göra området intressant och relevant. Annars
slutar man lyssna och börjar tänka på annat.
En bra föreläsare är ”engagerande”, ”entusiasmerande”, ”inspirerande”
och ”kunnig” inom det område hon/han ska tala om, faktiskt mycket ofta i
nu nämnd ordning, och hon/han ska kunna berätta så det blir intressant.
Behovet av entusiasmerande och engagerade lärare och handledare är stort
bland kvinnorna.2 Lärarens kunskaper kommer något längre ner på önskelistan. Cecilia försöker beskriva en bra föreläsare:
... en som säger nya saker som är... som är överraskande... som är
spännande... som är lite rolig... som kanske har gjort saker som inte
andra har gjort... som har något som andra inte har... har gjort någonting eller sett någonting som andra inte har sett... (Cecilia 32)

Hon har haft flera såna lärare under sin utbildning. De har ”karisma”, de
”kan hålla en grupp” och de är ”lite oförutsägbara”, säger hon. När hon
möter en sån lärare så ”skärper” hon sig. ”... jag känner krav...”.
Nora är ännu ett exempel. För henne har den viktigaste upplevelsen
inom socionomutbildningen varit
... vissa föreläsares förmåga att presentera idéer som jag aldrig hade
kunnat tänka ut själv... eller synsätt... som presenteras på ett sånt sätt
att jag riktigt känner att... hade någon annan presenterat det skulle
jag känna motstånd... men bara för att det presenterades på ett visst
sätt... så har det haft förmåga att väcka mitt intresse och nyfikenhet... (Nora 34)

Margret menar att föreläsare ska vara ”intelligenta... kunna berätta mycket
och kunna förklara och kunna lyssna...”.
Föreläsare ska också förstå hur svårt det är att lära, hur det är att vara
nybörjare. De ska veta hur man underlättar lyssnande och lärande. Lisa
beskriver hur en kvinnlig föreläsare hjälpte henne att avdramatisera på ett
sätt som underlättade för henne att lyssna. Läraren började med att säga
... ’det här behöver ni inte förstå... det här kan man inte förstå... men
försök förstå någonting av det och ta till er det ni kan men det är inte
meningen att ni ska kunna allting och förstå allt jag säger, för jag har
hållit på med det här i hur många år som helst och jag vet inte riktigt
ifall jag fattar allting själv’... (Lisa 28)
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I och med det kunde Lisa koppla av och inse att hon inte behövde förstå allt
genast. Och Lisa menar att hon lärde sig mycket mer på hennes lektioner än
vad hon lärt sig på andra. Den avslappnade attityden gjorde, menar Lisa,
att ”man tar emot allt på något sätt...”.
Hos många av de intervjuade nämns inte ens föreläsning som en metod
man vill ha med i sin drömutbildning. Då frågade jag. Och svaren skulle ha
kunnat sorteras in under rubriker som: ”Det beror på vilka kunskaper och
erfarenheter föreläsaren har”, ”Man får prioritera när tiden inte räcker till”
och ”Det är en passiviserande och tråkig metod, om inte föreläsaren är
mycket bra.”
Birgitta beskriver det flera försökte uttrycka:
... Det är gammaldags när eleverna sitter tysta och bara antecknar
och antecknar och det inte finns nån dialog. Och så ska man prestera... och så ska man göra en tenta på det... (Birgitta 43)

En annan förutsättning, som flera av kvinnorna nämner för att man kan
tänka sig att lyssna på föreläsningar är att föreläsningen följs upp med diskussioner i arbetsgrupper och seminarier. Man har behov av att få samtala
om det man hört, ställa frågor till de andra om oklarheter, kontrollera det
man inte förstått, bearbeta det man hört med egna ord, knyta an till egna
erfarenheter och tankar för att förankra det man hört. Kanske behöver man
också hjälp att sortera. Vad behöver man kunna av det man hört och vad
kan man sortera bort?
Några av de intervjuade kvinnorna betonar att de gärna läser relevant
litteratur innan de lyssnar på föreläsningen, för ”då vet man vad de säger”.
Flera betonar att de både vill läsa och lyssna, att det är bästa sättet att lära,
men ordningen visar sig vara olika. Några lyssnar gärna först och läser sen.
Då är det lättare att förstå det som står i litteraturen. Men förutsättningar
för detta är att föreläsningen är bra, att den förklarar med ett begripligt
språk vad det handlar om. Jag återkommer till frågan om språket när jag
diskuterar hinder och svårigheter i lärandet.
Däremot lyssnar de flesta mycket gärna till erfarna människor från praktiken, människor som vet vad socialt arbete är och kan visa hur man tänker
och gör i praktiken. Många av de intervjuade vill att socialarbetare från
fältet ska komma in till utbildningen och berätta om sitt arbete.
Är det så att den föreställning vi har av fenomenet ”akademisk lärare”
konstruerar en samspelssituation som konserverar en traditionell lärar-student-relation (eller kanske i värsta fall en lärar-elev3-relation) på ett
kunskapshämmande och lärandefientligt sätt? Är kanske tiden mogen för
att förändra lärarrollen så radikalt att varken lärare eller studenter kan
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lockas eller pressas att gå in i de klassiska rollerna? Jag kommer osökt att
tänka på Carl Rogers (1976) vars radikala syn på lärarrollen fascinerade
mig enormt på 70-talet, när jag var student. Lärarrollen är endast en
facilitator, en som inspirerar och underlättar sina studenters lärande.
Studenterna ansvarar för sina intressen. Läraren ansvarar för sina
intressen. Läraren ägnar sig åt forskning, åt samtal om saker som
intresserar honom, åt läsning av tidskrifter och böcker som angår
honom. Kort sagt, han spelar inga roller i klassrummet. Han ägnar
sig åt verklig verksamhet som har innebörd för honom. När han föreläser gör att det för att ämnet är viktigt för honom. Han gör det
inte för att beta av timmar eller för att underhålla studenter. För honom är det något verkligt han sysslar med. Han är en verklig och
genuin person som följer sina egna intressen. Han avhåller sig ifrån
att försöka behärska sina studenters intresse, för detta har en benägenhet att göra dem förvirrade genom att dra deras uppmärksamhet
mot lärarens syften, bort från deras egna (Rogers, a.a. sid 42).

Varför väljer lärare att stå i en lärosal och läsa upp sina föreläsningsanteckningar termin efter termin, år efter år, istället för att använda tiden att
själv skriva och forska och att istället vara tillgänglig för studenternas eget
kunskapssökande? Kanske är en viktig orsak den att vi har ett sätt att räkna
undervisningstimmar i den akademiska världen, vilken tvingar oss att visa
fram scheman med ett visst antal lärotimmar i undervisningssal? Men nu är
jag inne på ett stickspår. Åter till huvudfåran.

Tystnadens funktion
Min erfarenhet från min egen undervisningspraktik är att många, ofta de
flesta, av de kvinnliga studenterna i undervisningsgrupperna sitter mycket
tysta. En tanke jag hade var att de studenter som i huvudsak förlitade sig på
lyssnandets kunskapsväg också var de som i huvudsak förhöll sig tysta.
Därför frågade jag omkring tystnadens funktion.
Tystnaden visade sig ha flera olika funktioner.4 Några är tysta för att de
är rädda att ”göra bort sig”, att säga fel saker. Några av dessa önskar att de
vågade tala i de stora undervisningsgrupperna och föreläsningssalarna och
en och annan tränar aktivt på detta. Andra är tysta för att de inte vill riskera att bli ”påhoppade”, att dra på sig kritik från lärare och från
studiekamrater. Åter andra är tysta eftersom de tycker att de lär sig bättre
genom att vara tysta och lyssna. De ”hör bättre” när de är tysta och inte
engagerade i att formulera frågor eller alternativa tankar i huvudet medan
de lyssnar. Detta är ofta en aktiv, bearbetande tystnad. De verkar trivas
med att vara tysta.5
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Rädsla och osäkerhet skapar tystnad och resignation
Flera av de intervjuade tror att deras tystnad beror på osäkerhet och bristande självförtroende.6 Anna är en av dem. Hon känner sig ofta osäker på
sig själv. När hon inte förstår något hon hör brukar hon ibland fråga en
bänkkamrat ”... eller så struntar jag i det...”. Det hörs en resignation i Annas
förhållningssätt vilket verkar grunda sig i hennes känslor av osäkerhet och
otrygghet. Hon ger upp när hon inte vågar.
Ulla är en av dem som kämpar mot rädslan att tala. Hon tycker att det
känns ”väldigt befriande” när hon vågar ställa frågor i lärosalen. ”... det
känns ofta väldigt bra efteråt...”
Elisabeth beskriver den tystandets process hon upplevt. Klassen var hämmad av konflikter och härskartekniker, vilka inte synliggjordes och bearbetades utan tvärtom tilläts genomsyra undervisningen år efter år. Hon var
aldrig själv direkt utsatt för de ”kritiska påhoppen” i klassen, men valde
ändå att tystna alltmer, för att inte utsätta sig för risken. Trots att klassklimatet blev bättre på sista terminen, så hade Elisabeth bestämt sig för att
... nu ska jag lära mig... det är lika bra man är tyst så blir det inte
bråk... så nu sitter alla tysta... så nu förtrycker man i princip sig själv
om man säger så... istället för att bli förtryckt av andra... (Elisabeth 22)

Tystandets tekniker är olika uttryck för upplevt förtryck. Det kan enligt
kvinnorna uttrycka sig som ”kritiska påhopp”, ”krav på färdigtänkta uttalanden”, kränkande kroppsspråk och uttryck som t.ex. fnissningar,
”himlande” med ögon, fnysningar, att man vänder sig om och tittar eller
bara tystnad, avsaknad av feedback. Den som talar får inga reaktioner, ingen
kommentar på det som sades, ingen respons av något slag. När jag läser
Lena Wilhelmsons (1998) forskning om lärande dialoger och om de lyssnarsignaler som kvinnor i avsevärt större utsträckning än män ger, funderar
jag över om kvinnor i större utsträckning än män också själva vill ha och
behöver dessa ofta subtila men stödjande och uppmuntrande lyssnarsignaler
eller återkopplingar på sina uttalanden i större sammanhang. Frånvaron av
dessa kanske upplevs som osynliggörande och därmed också förtryckande.
Ett stödjande klimat för att inspirera kvinnor att tala i större sammanhang
skulle alltså kunna vara att medvetet använda sig av stödjande lyssnarsignaler, som t.ex. nickningar, hummanden, frågor, små uppmuntrande reaktioner av olika slag. Män har ju enligt flera könsmedvetna språkforskare
förmåga att referera till varandra vid dessa offentliga utspel, vilket i sig är
en form av kraftfullt stödjande och uppmuntrande lyssnarsignaler.
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Det kan vara både läraren och studiekamrater som står för det jag ovan
kallat tystandets tekniker. Lärarna i sin egenskap av professionella pedagoger (vilket jag menar att man bör vara, oavsett vilket akademiskt ämne man
undervisar i) har ett särskilt stort ansvar att skapa ett positivt och tillåtande
samtalsklimat i en lärosal genom att lära sig de tekniker som stimulerar
samtalet eller som underlättar för deltagarna att våga uttrycka sina ståndpunkter. Läraren har också ett professionellt ansvar för att hindra och minimera den typ av motargument som skapar destruktiva processer i lärosalen. Argumenterande dialog behöver inte upplevas som mini-krig, som man
måste skydda sig mot (se t.ex. Elbow 1973 samt kap. 4).
Lisa berättar att hon ofta känt sig ”besviken”7 på undervisningen. Hon
säger att det talas om att klimatet i den stora undervisningsgruppen på
universitetet ska vara så öppet,
... en öppen diskussion... men så finns det under ytan att den inte är
öppen... det tillåts inte att man säger vad som helst för då är det
genast kanske någon på och liksom argumenterar emot eller så... (Lisa
28)

Hon tycker att
... det ska finnas ödmjukhet och en respekt för att allting kanske...
inte är så välformulerat... att det kan komma kråkor och det kan
komma fel och man kan få rätta sig och säga...’ nämen det var inte så
jag menade’... det är inte så lätt att producera färdiga saker på en
gång... (Lisa 28)

Att riskera att bli kritiserad utgör ett påtagligt hot som leder till en icke
önskvärd tystnad. Den kritiska diskussionen, debatten och argumentationen är de kanoniserade kunskapsvägarna och lärandestrategierna i den akademiska världen idag. De flesta av de intervjuade kvinnorna upplever, som
vi sett, inte ”påhoppandet” som konstruktiva lärandestrategier för dem.
Det är istället hotfulla situationer som man väljer att undvika genom att
vara tysta. Samtidigt har dessa kvinnor stort behov av att tala, att samtala.
Men samtalet förväntas ha en annan struktur och en annan utformning. Jag
vill kalla denna kunskapsväg för ”dialog”, en relationsorienterad kunskapsväg, vilken jag vill återkomma till nedan.
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Det är meningslöst att tala
Ytterligare en bevekelsegrund som några kvinnor nämner för sin tystnad är
att det är ”meningslöst att tala”.
... jag tycker det är meningslöst när man är så många... det känns
som så liten tid till var och en och då tycker jag att det är bättre att
läraren pratar när vi är så många... (Birgitta 43)

Det begränsade utrymmet för dialog innebär att det är meningslöst att yttra
sig. Att uttala sig i lärosalen borde innebära en öppning för ett samtal.
Finns inte utrymmet för samtalet är det ingen idé att tala. Att bara uttala sin
ståndpunkt eller sin mening lockar inte dessa kvinnor. Därför väljer man
att vara tyst. Om man inte kan samtala kan man lika gärna vara tyst. Ingen
av kvinnorna beskriver behovet av att tala inför andra för att synliggöra
sina egna kunskaper, för att prestera eller ”visa upp sig”, en tendens som
vissa forskare menar kan vara bevekelsegrunder för mäns offentliga tal (se
t.ex. Tannen 1992 och Wilhelmson 1998).
Jan Einarsson och Tor G. Hultman (1984) konstaterar i sin studie av
språk och kön i skolan att skolan genom sina normer, arbetsmetoder och
traditioner hjälper pojkarna att utvecklas till ”offentlighetens betrodda talare och skolflickorna har blivit offentlighetens tigare” (a.a. sid. 211). Pojkarna har agerat ”med självklarhet och självtillit” i de debattsituationer
forskarna arrangerade på gymnasienivå. De talföra pojkarna skaffade sig
makten ”över språket och genom språket” (a.a. sid 227). De talföra flickorna däremot fortsatte att vara ”lärarens välanpassade hjälpare” även i
gruppsamtal där läraren inte ens var närvarande. Mönstret verkar fortsätta
på högskole- och universitetsnivå.

Att fråga eller inte fråga, det är frågan
Jag försökte utröna vilka strategier de intervjuade kvinnorna använde när
de inte förstod vad de hörde. Den allra vanligaste strategin, som de allra
flesta använde, var att ”fråga någon”. De modigaste frågar läraren på lektionen eller under föreläsningen, men dessa var inte så vanligt förekommande bland de kvinnor jag samtalat med. Några säger att de ”struntar i
att fråga” om undervisningssammanhangen är för stora och hotande, t.ex.
i föreläsnings- och i lärosalar.
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Pernilla är en av de få som gärna frågar även i stora grupper. De flesta
frågar bänkgrannen eller gruppkamraterna. Andra struntar i att fråga om
det inte gäller ”något mycket intressant”. Birgitta säger som exempel:
... jag är väldigt bekväm för att ta reda på saker tror jag... då måste
jag verkligen vara intresserad av det... för då kan jag läsa mycket...
ja, låna böcker på biblioteket och sådant.... (Birgitta 43)

Nora är ett av då få undantagen när det gäller frågande. Hon ”försöker
själv” när hon inte förstår.
... jag är inte den som helt okontrollerat frågar så fort någonting går
mig emot... utan jag är nog kanske sådär envis så jag försöker och
försöker men sedan så måste jag fråga... (Nora 34)

Hon beskriver att hon, om hon inte förstår under en föreläsning, ”först
tänker efter”. Hon läser och ”försöker i sina beståndsdelar bena upp” problemet för att försöka förstå. När hon kommit fram till en hypotes testar
hon den med en lärare. Hon frågar inte bara ”Vad var det du sa?” utan hon
frågar ”Menar du så här?” och lämnar ett förslag. Hon ”checkar upp
kunskaper”. Hon tycker att hon lär sig genom att först försöka uttrycka det
hon har förstått.
Olga gör en bedömning om hon ”borde förstå” eller inte. Om hon borde
förstå då frågar hon inte. ”... man vill ju inte verka kocko...”. Då går hon
hem och slår upp det i litteraturen. Eller också börjar hon med att fråga sin
sambo. Om han inte vet frågar hon sin mamma eller ”nån annan som vet”.
... och om ingen av dem vet då är det inte så himla viktigt så jag
behöver veta det... (Olga 23)

Någon annan bestämmer vad som är viktigt och inte viktigt för Olga.
Några få försöker först ”läsa” sig till svaret på sin undran innan de
frågar. Disa har en ”förkärlek för ordböcker” och försöker söka svaren i
dem. Hon skulle vilja äga nationalencyklopedin. Lisa och Elisabeth försöker läsa sig till svaren på frågorna i kurslitteratur och annan litteratur. Men
samtidigt säger båda att de ”normalt sett” brukar fråga ”bänkkamraten,
klasskompisar, sambo och andra”. Lisa frågar ”väldigt mycket”, men menar dock att ”universitetsmiljön” försvårar för henne. Hon irriterar sig över
att man, både lärare och studerande, använder ”krångligare ord och
meningsbyggnader än vad som är nödvändigt...”. Det gör att hon ofta av-
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står från att fråga. Hon har också irriterat sig över att lärare ofta svarat
med en ”miniföreläsning”, när hon ställt en enkel fråga.
Deborah Tannen (1992) har i sina studier av kvinnors och mäns kommunikation bl.a. funnit att män har svårare för att ställa frågor än kvinnor.
Hon analyserar kommunikation mot bakgrund av relationerna mellan kvinnor och män. Mäns värld beskriver Tannen som i huvudsak ”assymmetrisk”,
d.v.s. en hierarkisk relation, med betoning på olikhet och distans, medan
kvinnornas värld beskrivs som i huvudsak ”symmetrisk”, d.v.s. fokuserar
på jämställdhet, likhet, närhet och ett relationsorienterat förhållningssätt.
Att ställa en fråga i en assymmetrisk värld hotar den hierarkiska ordningen.
Den som frågar avslöjar sig som mindre kunnig än den andre och underordnar sig därmed den andre. I en symmetrisk värld hotar inte frågandet
relationerna, tvärtom så gynnas och stärks relationen av frågandet och dialogen. I en assymmetrisk civiliserad värld där ”kämparna” inte längre får
eller vill använda svärd eller värjor, används kunskapen, den hårda, lättmätta faktakunskapen, som vapen i kampen om positioner och ledning,
menar Tannen. Den som kan mest är också störst och bäst. Det är meningsfullt att ha kunskap, att samla kunskap, gärna så hård och faktaorienterad
kunskap som möjligt. Att visa upp kunskapen och briljera med den, är ett
led i positioneringsstriderna. I den världen är frågandet inte en användbar
strategi om inte positioneringen är avgjord. Den underordnade kan ställa
frågor till den överordnade. I den symmetriska världen är denna typ av
hårda kunskaper däremot inte särskilt användbara, menar Tannen. Tvärtom
kan expertkunskaper hota närheten och relationerna till de andra. ”Vem
tror Du att Du är egentligen?” I den symmetriska världen är lyssnandet, det
dialogiska talet8 och frågandet de mest användbara strategierna. De stimulerar och stärker relationer och gemenskap.

Dialogen som kunskapsväg
För de allra flesta av de kvinnor jag intervjuat är det viktigaste kriteriet för
deras lärande att få möjlighet att samtala med andra, oavsett om de beskriver sig som i huvudsak lyssnare, som en som helst läser eller som en som
föredrar att lära genom att handla, att göra saker. I mindre grupper är det
meningsfullt och möjligt att vara aktiv, att delta i samtalen och i diskussionerna. Där är de allra flesta aktiva och känner varken osäkerhet eller rädsla,
förutsatt att arbetsgruppen är någorlunda väl fungerande. Mindre grupper
betyder mellan sex och femton studerande. Olika intervjupersoner anger
något olika antal deltagare i den ideala arbetsgruppen, men vanligast är
ungefär åtta deltagare.9
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Birgitta är en av de många som beskriver att de behöver samtala med
sina studiekamrater för att kunna koppla det de lärt sig till sig själv och sina
egna erfarenheter. Hon läser mycket om hon är intresserad av ett ämne,
men å andra sidan säger hon att hon ”inte läser så gärna”. Att samtala med
andra blir därför nödvändigt för hennes lärande.
Även Disa tillhör de många som beskriver att de lär sig bäst och mest i
studiegruppen. Hon blir ”öppen och mer pratsam” i grupper om det är ett
öppet och positivt klimat. Det är inte alltid klimatet är så tillåtande som
hon önskar, men hon föredrar ändå den formen framför andra former. I den
stora gruppen tycker Disa att det ”inte kan bli någon dialog på något sätt...
man kan bara säga var man står...”.
Sylvia tycker att man
... ska satsa mycket på det här med diskussion... man ska inte bara
läsa teoretiskt om grupper och människor utan också göra det... faktiskt bearbeta de här gruppernas situation i gruppen... hur vi reagerar när vi kommer i olika gruppsituationer... man skulle använda det
på sig själv i det här arbetet... (Sylvia 37)

Man ska alltså skapa undervisningsgrupper som inte bara bearbetar och
diskuterar det man läst och hört, utan grupperna ska också medvetet utnyttjas som pedagogiska träningsmöjligheter för att lära om grupper, ledarskap och grupprocesser.
Det som i huvudsak hjälpt Britt med alla de problem hon upplevt i
undervisningssituationen, t.ex. mängden litteratur, svåra ord, negativt
studieklimat, dåliga lärare, stress, konflikter o.s.v., är studiegruppen.
... för då har man diskuterat det... och det är bland det bästa jag vet
att sitta och liksom... det kan jag hålla på med länge och det tycker
jag ger mycket... och man får tala om vad man tycker och tänker och
man kan... man kan börja men det kan bli fel, men man ändå liksom
nystar vidare... och då har jag kunnat lära mig saker som jag inte
har... ekonomin till exempel… (Britt 34)

Den lilla gruppens dialogmöjligheter tillfredsställer kvinnornas behov av
att samtala, att formulera sig, att ge ord till kunskapen, att bearbeta kunskapen, att lyssna till hur de andra tänker och formulerar sig, att utveckla
ett eget språk.
Man kan också använda gruppen pedagogiskt, menar några kvinnor, för
att t.ex. belysa grupprocesser, normer, sanktionsmönster (d.v.s. vad som
händer när gruppdeltagare bryter mot normer och regler) och ledarroller,
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för konfliktbearbetning, problemlösning och beslutsprocesser och för att
träna förmågor knutna till arbete i och med grupper i socialt arbete.
Lena Wilhelmson (1998) har i sin avhandling studerat den lärande dialogen i grupper och konstaterar att lärandeprocesser i grupp både är individuella och kollektiva, att lärande sker både inom och mellan individer.
Det är alltså individen som lär, men i interaktion med andra där ny
kunskap konstrueras kollektivt utifrån de olika individernas olika
kunskaper och erfarenheter, på ett sätt som ingen hade kunnat göra
själv (Wilhelmson, a.a. sid. 248).

Gruppdialogen stimulerar och underlättar lärandeprocesser. Att samtala,
att byta erfarenheter och lyssna på varandras reflexioner och känslor fördjupar, klargör och medvetandegör. Några kvinnor berättar att de ”aldrig”
skulle ha tagit sig igenom vissa kurser eller viss litteratur om de inte kunnat
samtala och diskutera med sina studiekamrater, individuellt eller i studiegrupper. De utbildningar eller kurser som inte har så mycket arbete i grupp
visar att de faktiskt ”tar sig igenom”, men deras uttalanden baserar sig på
en grundupplevelse som snarare visar att de uppskattar och värdesätter arbetet i studiegrupperna.
Några av kvinnorna berättar om grupper som genomsyrats ett ”intolerant” och ”prestationsfokuserat” klimat. Detta har försvårat deras lärande. Det har uppstått relationsproblem och konflikter som de inte klarat
av att hantera. Om diskussionerna har blivit alltför infekterade, argumenterande, kritiska och intoleranta har de upplevt vantrivsel, osäkerhet och
till och med rädsla och de har tystnat. En av kvinnorna berättar att hon satt
helt tyst i sin egen arbetsgrupp, men utnyttjade en annan arbetsgrupp istället för att få hjälp att förstå.
Men gruppdialogen tillfredsställer inte bara behov av lärande utan också
sociala behov, behov av relationer till andra människor, vilket jag återkommer till nedan.

Handledning
En ständigt återkommande önskan hos de intervjuade kvinnorna, liksom i
tidigare forskning (se t.ex. Hellertz 1989 a) är behovet av handledning.
Man vill ha handledning av arbets- och studiegrupper så att man lär sig hur
man bäst arbetar i grupp. Man vill ha handledning i hur grupper fungerar.
Man vill att gruppen används pedagogiskt. Man vill träna gruppledning,
träna sig att se grupprocesser och träna sig i att leda och styra dessa processer på ett konstruktivt sätt. En del av det sociala arbetet kommer att bedrivas i grupper med socionomer som ledare. Ingen av utbildningarna där de
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intervjuade kvinnorna deltagit, hade några pedagogiska inslag om detta.
Däremot fanns en viss, mycket begränsad teoretisk undervisning i ämnet.
Men, som en av kvinnorna sa, ”det är som att lära sig dansa genom att läsa
en bok”.

Samtalsgrupper
En form av gruppdialog som fler än hälften av de intervjuade säger att de
vill ha inom socionomutbildningen förutom studiegrupper, är samtalsgrupper i någon form. Dessa skall ha som fokus att hjälpa de studerande att
utveckla självkännedom och självmedvetenhet, stärka självkänslan och ge
möjlighet att bearbeta känslor och tankar. Dessa grupper ska ha professionell handledning, av en erfaren socionom med kulturkompetens, d.v.s. med
erfarenheter från socialt arbete.
Några vill att grupperna ska ge möjlighet till ”egenterapi”, och gör jämförelser med psykologutbildningen, andra vill att de ska ha en mer pedagogisk inriktning. Några vill att de ska vara obligatoriska, i annat fall ”kommer inte de som bäst behöver dem.” Andra vill att de ska vara frivilliga.

Relationen viktig
Flera av de intervjuade kvinnorna berättar hur viktigt det var för dem att
lära känna några studentkamrater närmare. I synnerhet i början av utbildningen var det viktigt att man tidigt fick möjlighet att lära känna några
närmare. Flera vill också ha studiegrupper som arbetar under längre tid för
att de ska få möjlighet att hinna lära känna varandra och bli tryggare med
varandra. De betonar vikten av att få stanna i samma grupp under längre
tid. Nackdelen med detta är om gruppen genomsyras av olösta konflikter
eller personmotsättningar. Då blir studiemiljön negativ. Man hade då önskat handledning och hjälp att bearbeta konflikterna. Om arbetsgruppen är
lamslagen av konflikter och personmotsättningar och man inte får handledning, är det bättre att byta grupper oftare. Detta hindrar dock möjligheten
till de djupare relationer många önskar. Stefan Morén (1992), vars tänkande när det gäller socialt förändringsarbete bygger på vikten av personliga relationer skriver:
Förändringsmöjligheten växer fram ur genomskådandet av den sociala utsattheten och ett sådant genomskådande är avhängigt en personlig relation som är hållbar nog att bära fram en utmaning av
destruktiva livshållningar (a.a. sid 39).

Jag är enig med honom om att det är den professionella relationen och inte
den professionella distansen som är den mest bidragande faktorn vid för247
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ändringsarbete.10 Förmågan att skapa och behålla personliga relationer
måste stimuleras och tränas och kan svårligen tränas i en utbildningssituation som i huvudsak bygger på ett distansorienterat syn- och arbetssätt. Ett sätt att skapa och stimulera relationer är att tillåta att relationer
byggs och används inom ramen för utbildningens studiegrupper och att
göra dessa relationer till föremål för reflektion, problematisering, analys
och bearbetning.

Vill inte ha grupper
Margret är den enda av de intervjuade kvinnorna som säger att hon inte vill
ha så mycket grupparbeten i sin drömutbildning.
... nej jag tror inte det... inte om jag finge bestämma... det tar alldeles
för mycket tid... det är alltför mycket snack... vissa kan ju hålla på
och diskutera böcker och synpunkter kors och tvärs... jag är inte så
mycket för att diskutera... (Margret 32)

Nora var också kritisk till att grupperna tar så mycket tid, att de är så
ineffektiva, men hon upplever ändå gruppen som viktig för sitt lärande.

”Pratandets”11 kunskapsväg
Att jag ger ”pratandet” en egen rubrik beror på att det verkar som om
talandet kan ha olika fokus och funktion hos kvinnorna. Några är fokuserade på just Sam-Talet12, ömsesidigheten och relationen i samtalet. Andra
verkar vara den mer lyssnande parten i samtalet, d.v.s. fokus ligger på
lyssnandet i dialogen. Några beskriver tydligt att de fokuserar på sitt eget
”pratande”. De verkar behöva höra sig själv tala för att förstå. De kanske
inte alltid är så goda lyssnare i dialogen. Marcia Baxter Magolda (1992)
fann att vissa studerande, vanligtvis män, använde sig av ett ”mastering
pattern” i sitt lärande, ett mönster som bl.a. kännetecknas av att man talar
eller pratar, att man uttrycker sina åsikter och kunskaper högt i lärosalen
eller gruppen, vilket är ett sätt att behålla kontrollen över det som sker.
Cecilia är en av dem som berättar att de bäst lär sig genom ”att prata”.
Hon har alltid tillhört de mest pratsamma i klassen. Hon är en som talar
mer än hon lyssnar, men hon ”jobbar på det... man ska hjälpa fram de
blyga och de tysta mer...”. Det är budskapet inom utbildningen, berättar
hon. Hon har fått lära sig vikten av att lyssna på andra. Dessutom har hon
blivit ”trött på att höra sig själv... kanske inte alla är så jävla intresserade av
att höra vad jag tycker om allting...”.
Om Cecilia behöver prata för att lära, d.v.s. pröva sina egna tankar och
reflexioner högt mot både sina egna och andras hörande öron, ligger hon
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dåligt till i sammanhang där andra inte orkar eller inte har tid att lyssna
eller där de andra själva behöver ”prata” för att lära. Normen som förmedlas är att det är viktigt att ta hänsyn till andra och ge andra utrymme. Därför måste Cecilia tystna. Hon säger att hon har tröttnat på att höra sig själv.
Men har hon egentligen det? Har hon inte bara internaliserat en norm som
säger att man inte ska prata för mycket. Om ”pratandet” är en viktig
kunskapsväg, vad händer då med Cecilias lärande när hon tvingas vara
tyst? Men pratandet kan ha andra bevekelsegrunder.
Eva till exempel har också tillhört de ”pratande” i klasserna, även om
inte heller hon längre känner ”samma starka behov av att prata”. Hon
förklarar förändringen med att hon idag har en helt annan självkänsla och
”inte behöver synas och höras lika starkt”. Eva tillskriver sin osäkerhet
behovet att prata och ”synas”. Det handlar således inte i huvudsak om att
samtala med andra, utan snarare att få höras och synas och bli bekräftad.
En monolog, inte en dialog. Talandet verkar således också ha med grundkänsla och självbild att göra. Några är tysta på grund av osäkerhet, andra
pratar av osäkerhet. Några pratar när de är säkra och trygga, andra är tysta
och lyssnar när de känner sig säkra och trygga.

Tänkandets kunskapsväg
Några kvinnor beskriver hur viktigt det är för dem att få tid till att fundera,
tänka, reflektera, analysera för att de ska förstå vad de hör och läser. Nora
berättar att hon har ”ett jäkla behov av att få gå runt och tänka själv... att
det får ta sin tid...”. Hon ”jobbar med uppgifter utan att det syns”.
När jag frågar Alice vad hon är allra bäst på svarar hon ”att analysera.
Det är en överlevnadsstrategi”, säger hon.
... man får bedöma t.ex. lärarnas... värdet av vad lärarna säger... det
måste ju absolut analyseras som jag ser det… för annars skulle man
ju bli tokig... om man får höra den ena dumheten efter den andra... jo
men det måste man för vi har haft så många tokiga lärare... (Alice
29)

I övrigt säger de flesta av de intervjuade kvinnorna att det ”nog är viktigt
att tänka, men...”. Någon säger att ”man får inte tänka sönder”. Någon
att ”man måste tänka lagom”. Ulla säger att hon inte tycker att det är så
viktigt att tänka.
... för jag kan ofta tycka i många situationer i livet så har jag tänkt
och tänkt och tänkt när jag ska bestämma mig för någonting och
blivit helt ambivalent... (Ulla 27)
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Asta Ekenvall (1992) har i sina idéhistoriska studier följt kvinno- och manssynen genom historien. Mycket tidigt började man beskriva det kvinnliga
och manliga som motsatspar, som en dikotomi, som varandra uteslutande
motsatser. Tänkandet tillskrevs mannen, vilket fick som konsekvens att kvinnan inte kunde tänka. Känslan var hennes domän. Jean-Jacques Rousseau
formulerade på 1700-talet detta synsätt i sin banbrytande bok om ”Emile”:
Forskandet efter abstrakta och spekulativa sanningar, principer, vetenskapliga axiom, kort sagt, allt det, som tjänar till att generalisera
begreppen, tillhör inte kvinnornas område. Deras studier skall avse
det praktiska. ... Snilleverk överstiger deras fattningsförmåga; likaså
har de varken tillräcklig noggrannhet eller uppmärksamhet för att
med framgång kunna idka de exakta vetenskaperna (Emile II, sid.
191, ref. i Eduards 1992, sid. 93).

Kvinnan kan inte tänka och bör inte tänka. Vi har fått suggestioner om
kvinnans bristande förmåga att tänka under minst ett par tusen år. Myten
betraktas som sanning. Aristoteles’ grundsyn, att meningen med kvinnans
existens var att producera nya män och att hon var en defekt varelse eftersom hon inte var man, har senare, som vi såg i kap. 3, ideologiskt förstärkts
under århundraden (Eduards a.a. sid. 37).13 Freud, Darwin, Spencer med
flera stora tänkare har fortsatt betona detta synsätt på olika sätt. ”Hjärnan
kan inte utvecklas samtidigt som äggstockarna” (se kap. 3). Både Ekenvall
och Eduards visar på ett övertygande sätt att både Aristoteles och Rousseaus
kvinnosyner genomsyrar dagens diskussioner om kvinnligt och manligt.
Därför är det också mycket sannolikt att kvinnorna själva internaliserat
dessa normer. Kvinnor kan inte tänka och ska inte tänka. Man kan ”tänka
sönder” och man blir ”förvirrad”. Det är effektiva suggestioner. Jag kan
inte låta bli att citera Barbro Alving, Bang:
När en kvinna tänker någorlunda snabbt kallas det för intuition
(källan tyvärr okänd).

Intuitionens kunskapsväg
Många av de intervjuade kvinnorna beskriver att de har en slags inre kunskap som förmedlas genom ”intuition” eller ”en inre röst”. När de lyssnar
på någon eller läser en bok får de ord till det de redan vet och upplever att
deras kunskaper och erfarenheter blir bekräftade. Många beskriver hur de
låter ”känslan” eller ”intuitionen” avgöra vad som är rätt och fel, bra eller
dåligt.
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Margret säger att hon
... tar mycket lärande på intuition... kan jag säga.. jag kanske inte
läser så mycket som jag skulle behöva göra... jag lyssnar och läser
och sedan när jag tycker att jag förstår eller känner att jag förstår så
får det vara bra... (Margret 32)

Hon litar helt på sin intuition och brukar också vanligtvis lyssna till den.
Doris berättar att hon har
... en ganska tydlig inre röst som säger... ja där är mina gränser och...
men sedan ibland så går jag emot den... det händer faktiskt att jag
gör... då blir det oftast... nu har det blivit något fel... (Doris 30)

Doris har ”fått ord” under utbildningen, ”ord som beskriver” vad hon ”redan vet” inom sig, säger hon. Hon är inte så bra på att tänka, säger hon.
... jag är väldigt impulsiv... så det händer att jag vidtar åtgärder utan
att tänka över huvud taget... i och för sig kan det väl vara bra att
tänka men jag tror att... lite impulsiv måste man nog vara... man kan
inte sitta och tänka... (Doris 30)

Disa menar att kunskaper är något som ”får komma inifrån en själv” och
att ”skolans viktigaste roll är att plocka fram och få en att förstå...”. Utbildning ska förlösa ”den tysta kunskapen” (Polanyi 1966).
Ulla tillhör dem som betonar att hon visserligen har ”nån slags intuition”
... men det är jättesvårt att säga vad det är för någonting... jag tror
inte på någon särskild kvinnlig intuition... jag tror att män också har
det men de har inte fått utvecklas på samma sätt för att vi uppfostras
olika... visst kan jag ofta känna något slags... någonting som leder en
genom livet som man inte riktigt kan ta på... (Ulla 27)

Intuitionen som fenomen är ett intressant forskningsfält. Vad är egentligen
intuition? Ulla Holm (1988) beskriver skillnaderna mellan empati och intuition. Empati är i huvudsak en ”känslomässigt präglad form av kunskap”
(a.a. sid. 66) medan intuitionen gäller i huvudsak en intellektuellt präglad
kunskap. Stig Lindholm (1990) utreder ingående frågan i en historisk belysning. Intuitionen har vissa historiska epoker betraktats som en tillförlitlig kunskapskälla, men har genom det naturvetenskapliga paradigmet förvisats till metafysikens område. Lindholm sammanfattar sin analys och diskussion med ståndpunkten att intuitionen är ”en del av en alldeles normal
kunskapsprocess” (a.a. sid 164). Intuitionen ger oss en alldeles speciell typ
av kunskap. Lindholm ser ”det intuitiva tänkandet som det mera allmänna,
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eller i varje fall mera vanliga, och … det logiska tänkandet som ett specialfall” (a.a. sid. 166, hans kurs.). Lindholm är pedagog. Även andra pedagoger har reflekterat över intuitionen i undervisning (se t.ex. Kroksmark
1997).14

Handlandet som kunskapsväg
Flera av de intervjuade kvinnorna betonar att det är viktigt för dem att
pröva, att göra, för att förstå och lära. Britt är en av dem. Hon formulerar
sig tydligast i det avseendet. Hon skiljer mellan ”det där praktiska” som
hon vill lära sig ”i den miljö det handlar om” och ”skolkunskaper”, som
hon vill lära sig genom att diskutera i liten grupp.
... jag har svårt att läsa en bok och komma ihåg... när det stod ’så här
ska man göra’... då måste jag ta fram boken och läsa om... gång på
gång på gång... instruktionsbok är inte speciellt bra för mig utan jag
vill göra det mera handgripligt för att veta att ’nu har jag lärt mig det
här’... då kan jag det... har jag gjort det ett par tre gånger då vet jag...
sedan kan jag det... (Britt 34)

Jag noterar att hon om och om igen tar tekniska och praktiska exempel när
hon talar om att lära sig.15 Hur fungerar det då för Britt när hon vill lära
något mera teoretiskt?
... ja... det jag har lärt mig det har jag ju lärt på grund av att jag har
haft någonting att hänga upp det på... någonting som jag definitivt
inte har lärt mig och som jag har haft skitsvårt för det var ju när vi
läste samhällsekonomin... för det är någonting som är så främmande
för mig så det är inte klokt alltså... ekonomi är för mig väldigt tråkigt... det är en påse torra människor som sitter och bara bläddrar
med en massa papper... nej sånt har jag svårt för... och likadant med
vetenskapsteorin... flum flum... jag fick inte ner det... jag kunde liksom inte ta till mig det... (Britt 34)

De flesta av de intervjuade kvinnorna betonar praktikmomenten inom utbildningen som synnerligen viktiga för deras lärande. Det var då de förstod
hur den kunskap de fått inom teoriutbildningen skulle kunna användas och
fick möjlighet att praktiskt pröva den. Det var då de förstod vad som var
relevant och viktigt att lära sig. Det var då de insåg vad de faktiskt kunde,
att de redan kunde en hel del. Många hade haft farhågor om vad de egentligen hade lärt sig under teoriundervisningen. Praktikundervisningen stärkte
självkänslan och självtilliten. Det var under studiepraktiken de också förstod att de behövde lära sig mera och också hade fått vägledning i att utröna vad de behövde lära. De blev ofta mycket mera motiverade för vidare
studier.
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Läsandets kunskapsväg
Kvinnorna berättar om sitt förhållande till böcker och deras sätt att läsa
och inte läsa. Många ”tycker om att läsa”. Jag vill med några exempel visa
hur kvinnorna kunde diskutera omkring böcker och läsande.16
Nora är analytisk och systematisk i sitt kunskapssökande. Hon tycker
om att läsa och läser gärna den kurslitteratur som ingår, men hon tycker att
mängden litteratur och mängden moment i utbildningen är försvårande för
hennes lärande. (Jag återkommer i nästa avsnitt till försvårande faktorer i
lärandet.) Hon är också kritisk till att ”litteraturen inte följs upp... det ges
inte tillfälle att tänka kritiskt om det eller diskutera... eller problematisera...”. Hon för en intressant diskussion omkring lärares kunskapssyn och
dess konsekvenser för pedagogiken:
... det har en sån betydelse tycker jag... hur någon ser på kunskap...
är det någonting man erbjuder... att det här kanske kan vara någonting för er... eller är det någonting som man måste banka in bara för
att man ska kunna säga att den boken har jag läst och den boken har
jag läst... (Nora 34)

Nora upptäckte tidigt dessa skillnader men har ”snällt läst” ändå. ”... jag
var så naiv...”. Hon var i början övertygad om att om lärarna valt den
litteratur de valt så ”har de väl tänkt igenom det” och ”det är klart att om
de vill att vi ska läsa det så har det någon betydelse”. Sen hade hon en fas
när hon ”insåg hela spelet”, men brydde sig inte om att ”leva efter det”
utan ”fortsatte snällt läsa”. Hon har dock insett att hon ”faktiskt får skita
i en del... så nu sållar jag obehindrat”. Jag frågar hur hon gör när hon sållar.
”... jag kan nog räkna ut att den här boken på litteraturlistan inte kommer
att tas upp... att det inte kommer att bli något av den”. Hon vågar numera
välja det hon ”tror kommer att ge någonting”. Nora läser ”rätt så intensivt
och ifrågasätter mycket... skriver mycket i kanterna... jag tror att jag lär
mig som jag lever.... grundligt”. Hon talar gärna med människor när hon
vill lära sig något. Men att läsa är viktigt för henne. Sen vill hon gärna
samtala om det hon läst.
Ytterligare några kvinnor säger som Nora, att de vill läsa först och sen
samtala om det hon läst. Att diskutera, få hjälp att förstå och bearbeta det
lästa är viktigt. Marcia Baxter Magolda (1992) fann också att förståelsen
var mycket viktig för kvinnorna. Den var viktigare för kvinnliga än för
manliga studerande.
Några kvinnor beskriver att de ibland kan tycka att böckerna är så svåra
så det är skönt om nån först berättar vad de handlar om. Pernilla tillhör
dem som tror att hon minns bäst om hon först hör någon berätta och sedan
får läsa om det. ”... fast då måste de vara duktiga också på att kunna be253
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rätta annars så stänger man ju av...”. Pernilla läser å andra sidan väldigt
sällan, berättar hon. ”Det kan hända på sommaren”. Hon läser inte på
fritiden. Hon har dessutom upptäckt att hon läser kurslitteraturen olika
beroende på vilken typ av examination det är. Om det är en skriftlig tentamen i skrivsal
... då blir det ju en ganska kraftig inlärning precis innan tentan...
man kanske ligger lågt innan... åtminstone gör jag det... och sedan
strax innan... några veckor innan då läser jag ordentligt.... (Pernilla
24)

När hon däremot ska ha hemskrivning
... då läser jag säkert lite mera hela tiden... oftast är det ju så mycket
diskussioner på lektionerna på ett annat sätt då... eller det är viktigt
just med att man hänger me´ då för det har man ju nytta av när man
ska skriva sin hemskrivning sedan... då läser jag nog hela tiden även
om jag kanske inte sitter och sträckläser en hel bok från en dag till en
annan sådär före lektionen... men man bläddrar i böckerna och kollar liksom mer regelbundet... (Pernilla 24)

Pernilla verkar i huvudsak läsa för att klara examinationerna, men vill delta
i lektioner, grupparbeten och föreläsningar för att förstå.
Olga berättar att hon ”sällan köper böcker”. Hon har inte råd. Hon
lånar och kopierar eftersom hon vill ”stryka under”.
... då går det lättare in i huvudet på mig... och jag är liksom vaknare... och sen när man ser att det har gått liksom tio sidor och man
inte har strukit under en enda gång då kan man tro... att det kanske
är dags att läsa om... (Olga 23)

Olga stryker under. Hon behöver vara aktiv och reflekterande när hon läser. Hon har under utbildningen lärt sig ”skumläsa” även om hon kallar det
för ”fusk” och inte för studieteknik. Hon har tvingats till att träna upp
skumläsningsmetoden eftersom hon alltsedan grundskolan läser ”väldigt
sakta”. Det tog henne ”tre dagar” att läsa det som ”andra läser på tre
timmar”, tror hon.
Camilla har alltid tyckt om att läsa, i synnerhet skönlitteratur. Hon berättar att hon inte kan plocka ut det som är relevant, läsa selektivt. Hon
”läser allt...”. Hon känner att hon inte kan
... plocka bitar ur litteratur... jag kan alltså inte ögna igenom litteratur och så säga att ’det här är inte relevant’.... det är väl en osäkerhetsgrej hos mig då naturligtvis.... att jag inte vågar hoppa över nånting... för tänk om det står någonting i det här avsnittet som jag vill
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ta till mig... så jag läser allt... och... jag har faktiskt läst all litteratur
på den här utbildningen... det är jag stolt över... för det vet jag att
inte alla har gjort... (Camilla 44)

Camilla vill ha en helhetsbild av boken, men upplever detta som en brist,
”en osäkerhetsgrej” hos sig själv. Det verkar finnas en föreställning att det
är en fördel, en önskvärd och eftersträvansvärd förmåga, att kunna fragmentisera en text genom att ”läsa här och där”, söka speciella fakta eller
idéer, utdragna ur sitt sammanhang. Det är inget som medvetet uttalas av
mina intervjupersoner, men andemeningen finns där, stoltheten över att
kunna välja ut, kunna sortera och prioritera bland texter.
Britt tillhör dem bland mina intervjupersoner som läser så. Hon läser
inte en hel bok utan hon ”läser förord och en baksida och så kommer man
på att ’så här är det’... då söker jag ju själv efter kunskapen på något vis...”.
Britt har ”svårt att läsa en bok och komma ihåg...”. Hon behöver som vi
tidigare sett ”göra det mera handgripligt för att veta”. Flera beskriver denna
typ av läsande men intentionerna är olika. Några söker speciella svar på
frågor. Andra har lärt sig ”sortera”, ”sålla” och ”prioritera” för att hinna
all litteratur. Flera av dem känner sig missnöjda över att man inte hinner
läsa ”ordentligt”.
Många av mina intervjupersoner har svårt att minnas titlar på böcker
och namn på författare. De beskriver istället färger och bilder samt sekvenser ur innehållet. ”Den där boken om flodhästen...”17. ”De där ”blå-vita
böckerna”18.
Många av de intervjuade kvinnorna säger att de tycker om att läsa. Lässtrategierna skiftar dock mycket som vi sett. Det gemensamma är att de
allra flesta vill samtala och diskutera omkring det de läst. Några vill också
höra auktoriteter berätta. Eftersom flera upplever sig ha svårt att sortera
viktigt från oviktigt verkar föreläsarens funktion ofta i huvudsak vara att
hjälpa till med denna sortering, en funktion som studentkamraterna inte
förväntas kunna ha. Läraren talar om vad som är viktigt, vad som är
inlärningsvärt. Eftersom studentens egna behov, erfarenheter och tidigare
kunskaper inte synliggörs och betonas som värdefulla, har hon ingen
referensgrund utifrån vilken hon själv får och kan avgöra vad som är viktigt och oviktigt. Hon blir utelämnad till auktoriteternas, lärarnas, experternas bedömning. Det är till och med så att normen i den akademiska
världen är att ”tyckande” och ”tänkande” inte hör hemma här. Det är ”vetande” som räknas, men sällan problematiseras vetandet. Vems vetande är
det som räknas? Tillsammans med kamraterna förankras, förtydligas och
bearbetas sedan detta vetande. I detta perspektiv blir undervisning mer köns-

255

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

255

99-09-15, 16.08

blind (och klassblind, etniskt blind o.s.v.) indoktrinering snarare än stimulering av självständigt och kritiskt tänkande, menar jag.
Ett par kvinnor menar att vissa förutsättningar måste gälla för att en
läroböcker ska vara användbara kunskapsvägar. Det ska vara ett bra språk.
Dessutom bör den enligt flera av kvinnorna innehålla konkreta exempel,
”...det ska inte vara bara fakta, fakta, fakta, fakta utan... konkreta exempel
och även instuderingsfrågor kan vara bra ibland” (Elisabeth). Exempel ur
praktiskt socialt arbete i texten, exempel som belyser, konkretiserar, ger
idéer om tillämpning av de teoretiska tankegångarna i boken, underlättar
läsandet, menar flera. Och instuderingsfrågor...
Flera betonar också att de helst skulle vilja välja en stor del av litteraturen själv. Några menar att en del litteratur ska vara gemensam, för att man
ska få en gemensam kunskapsgrund och begreppsapparat, men en stor del
av litteraturen skulle kunna få väljas fritt. Några beskriver hur de kan ”läsa
hur mycket som helst” när de får välja själva, samtidigt som de känner ett
”stort trots” (Alice) när de ”tvingas” läsa.

Instuderingsfrågor ”hjälper”...
Några kvinnor nämner instuderingsfrågor som ett användbart hjälpmedel
vid läsandet. Birgitta är en av dem.
... det är inte så lätt att veta vad som är viktigt i den här djungeln av
böcker... det kan ju vara en tio böcker till en kurs... jag har en lång
lista på böcker som jag inte hunnit läsa men som jag har tänkt att jag
ska väl kunna läsa nån gång... när jag nu får tid.... (Birgitta 43)

Instuderingsfrågor har hjälpt Birgitta att välja vad hon ska läsa. Tyvärr
bygger instuderingsfrågor på idén att någon utanför en själv bör tala om
vad som är viktigt och värt att lära, antingen en lärare i en föreläsning eller
av läraren uppgjorda instuderingsfrågor. Det ökar tryggheten i läsandet och
lärandet under den fas under vilken man som lärande själv försöker orientera sig i kunskapsmängden. Nackdelen med instuderingsfrågor är att de
förstärker kvinnornas behov av att någon annan, någon utanförstående, en
”expert”, någon som är duktigare än en själv, någon, vars ord är mer värda
än de egna orden, ska tala om vad som är viktigt, istället för att få stöd,
vägledning och handledning i processen att träna upp förmågan att tillfredsställa sina egna behov av lärande. Det blir lärarnas perspektiv som styr
lärandet. För många av de studerande är det egna kunskapssökandet ångestväckande och alltför krävande om de inte får vägledning. Denna ångest
leder sannolikt till lärandestrategier av mindre konstruktivt slag, t.ex. ”cueseeking” (Miller & Parlett 1974), vilket innebär att studenterna i huvudsak
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inriktar sig på att ta reda på vad man behöver för att ”klara tentan”. Man
läser gamla tentor och lyssnar på föreläsaren med ”tentan”, istället för med
det egna kunskapsbehovet, som filter. Man frågar vad som kommer på
”tentan”. Den yttre motivationen styr studierna. Instuderingsfrågor förstärker den yttre motivationen. Samtidigt visar forskning (se Marton, Hounsell
& Entwistle 1986) att den yttre motivationen gynnar ett ytinriktat och
fragmenterat lärande. För att lärandet ska bli djuporienterat och holistiskt
behöver den inre motivationen stimuleras. Om man väljer att begränsa
instuderingsfrågorna till utbildningsstarten, när vi vet att många studenter
känner stor osäkerhet och ångest, riskerar vi att starta och kanske konservera ett ”cue-seeking” studiesätt. Den didaktik som används vid studiestarten ger budskapet: ”Så här studerar man på den här utbildningen”.
Sen blir det svårt att bryta. Jag tror att utbildningen med nödvändighet
måste inledas med aktiverande och kunskapssökande metoder och att de
studerande måste få mycket stöd och handledning i dessa processer, för att
de inte ska blockeras och hindras av osäkerhet, ångest och dålig självkänsla.
Risken kan annars vara att de aktiverar försvarsbeteenden19, vilka hindrar
konstruktiva och växande lärandeprocesser. Exempel på försvarsbeteenden
kan vara att man håller sig borta från grupparbeten och seminarier, att man
lägger sin aspirationsnivå lägre än nödvändigt, att man blir tyst och introvert, att man blir aggressiv, negativ, apatisk eller likgiltig, att man projicerar sina egna problem på gruppkamrater och lärare, att man underkastar
sig systemet, går in i en ”hackordning” och använder destruktiva metoder
för att ”komma sig upp” och liknande. Alla dessa beteenden kan man betrakta som försvarsbeteenden i ett sammanhang som upplevs hotande och
otryggt. Samtidigt har jag i mina intervjuer hört berättelser om starka positiva upplevelser, om personlighetsutveckling och självkännedom, om ibland
stärkt självbild och självtillit. Bilden är således inte helt mörk, men den kan
ljusna avsevärt.

Skrivandets kunskapsväg
Ett par av kvinnorna beskriver hur de gärna bearbetar genom att skriva.
Några skriver om sina minnesanteckningar för att minnas lättare. Några
gör inte alls anteckningar under lyssnandet. De behöver koncentrera sig på
att lyssna och någon enstaka gör efteråt sammanfattande anteckningar för
att minnas. Någon berättar att hon skriver dagbok med fokus på vad hon
lär och använder dagboken för att reflektera.
Några beskriver PM- och uppsatsskrivandet som mycket viktigt för dem.
Men då verkar det inte i huvudsak vara skrivandet i sig, utan snarare det
egna kunskapssökandet som varit värdefullt. Att få söka kunskap utifrån
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problem man själva formulerat. Att få läsa litteratur man valt själv utifrån
egna aktuella behov. Flera beskriver skrivandet som ”svårt men nödvändigt”. Man inser att det är viktigt som blivande socialarbetare att man kan
skriva och att uppsatsskrivandet är en viktig träning. Några har mycket lätt
att skriva, andra har mycket stora svårigheter och en och annan ifrågasätter behovet. Om man ska bli behandlare eller terapeut behöver man ju inte
skriva utredningar.
I samtalen med kvinnorna fokuserade jag inte på skrivande20. Det underlag jag har för mina slutsatser är därför baserat på uttalanden i bisatser och
därför mycket begränsat.

Seendets kunskapsväg
Några kvinnor talar i termer av att ”se bilder” för att kunna lära sig. Beskrivningarna är något olika. Pernilla beskriver hur hon ”fotograferar sidorna på näthinnan” och det hjälper henne att minnas. Hon beskriver ett
exempel. De hade en ”jättetjock bok på engelska”. Hon började för sent
med läsningen och insåg att hon inte skulle hinna.
... så då började jag läsa bildtexter på bilderna och sedan gick jag
över till att titta på bilderna och så tittade jag på mina antecknar som
jag gjort... jag skrev bäst i klassen på den tentan... så jag har väldigt
snabbt och lätt för att lära just så... fotografera av i minnet... nu vet
jag inte om det sitter kvar så jättelänge... (Pernilla 24)

Pernillas modell blev användbar för henne för att ”klara tentan”.
Camilla talar mycket om ”bilder”. Hon ”skapar sig bilder”, hon får ”en
visuell bild i huvudet”, hon ”föreställer sig en bild” och så vidare. Om hon
kan skapa sig en visuell bild inne i huvudet av den textmassa hon läser, då
”fastnar” kunskapen lättare, menar hon. Camilla vill också ”försöka förstå”. Hennes beskrivning är så talande att jag låter den vara något omfattande:
... jag har nog svårt för att få in i huvudet... direkt… jag tar inte till
mig saker direkt... utan jag måste gå och smälta det litegrann och
fundera lite grann... det är lättare att förstå om man kan knyta det till
praktik... man kan få en bild direkt... det är ju svårare med socialt
arbete... det är inte lika lätt att få en bild av det då... ... vi tar t.ex. det
här med teorier som vi har hållit på och grejat med nu på sista terminen här... att få det uppskrivet på en tavla eller en bild så… eller att
man skriver textmässigt... och att man kan så att säga skapa sig en
bild av den textmassa man... en visuell bild inne i huvudet t.ex. av
den textmassa man läser... mer fotografi... att man kan så att säga

258

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

258

99-09-15, 16.08

föreställa sig en bild... vissa saker man läser kan ju så att säga inte få
den här bilden i huvudet va... man kan inte få ett foto i huvudet av
det man läser... och då är det svårare att få fast... om man förklarar
det så... det var väldigt rörigt... (Camilla 44 - citaten är hämtade från
flera olika ställen i intervjun)

Ytterligare ett exempel är Birgitta, som menar att hon inte läser särskilt
gärna. Hon föredrar att ”se filmer” och räknar upp ett antal filmer med
starka sociala budskap. Hon lär sig förstå människor och deras problem
genom dessa filmer, menar hon.
Det går att skilja ut två strategier bland de ”seende”. Några utvecklar
inre bilder, ett inre visualiserande, för att stimulera sitt lärande. Andra behöver yttre bilder, overhead, bilder i litteraturen, en lärare som har ett levande kroppspråk, socialarbetare som visar hur man gör.
De pedagoger som vilar sin didaktik på NLP (se not nr. 15) betonar vikten av att hjälpa de seende med olika hjälpmedel, t.ex. filmer, bilder, overhead, att man skriver på white board och ett levande kroppspråk för att
stimulera deras lärande (se t.ex. Steinberg 1987).

Fysisk omgivning
Seendet kan ha andra funktioner än som direkt kunskapsväg. Överraskande
många av de intervjuade kvinnorna nämner hur viktig den fysiska omgivningen är för dem när de vill lära. Ett par av dem tar upp denna fråga allra
först när jag ber dem beskriva sin drömutbildning. Detta gäller i stor utsträckning för Stockholmskvinnorna21, men nämns även av studenterna från
de övriga städerna. De vill ha det ”mysigt omkring sig, mysiga omgivningar,
mysigare och bättre lokaler” och en ”mer inspirerande miljö”. 22 Flera kvinnor berättar att de hellre åker hem när de vill studera eftersom det är mysigare hemma. Någon beskriver universitetsbiblioteket som direkt skadligt för
lärande. Man får ”inte äta där, inte prassla med pappar, inte prata med
varandra”. Några är mycket detaljerade när de berättar.
... ska jag läsa böcker och lära mig sånt då... då vill jag gärna sitta bra
och... det ska inte vara knäpptyst... det kan vara lite musik i bakgrunden... men jag ska kunna sitta bra och... kaffe och telefon och
sånt i närheten... så man kan veta att man kan sitta ett par timmar...
telefon och termosar och kakor och sånt... (Britt 34)

Lisa har svårt med universitetsmiljön. Hon blir ”hämmad... kan inte
tänka...”. Jag frågar vilken miljö Lisa lär sig bäst. ”...ja inte är det universitetsbiblioteket i alla fall...”. Om Lisa måste läsa föredrar hon att sitta
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hemma. Hon tycker det är ”mysigare”. ”... jag kanske inte är lika disciplinerad men jag tycker ändå att jag får ganska mycket gjort...”.23

Kombinerade kunskapsvägar
Flera av de intervjuade kvinnorna använder sig av lärandestrategier som
kan beskrivas som kombinerade kunskapsvägar. Man kombinerar olika strategier på ett särskilt, individuellt sätt när man bearbetar och utvecklar kunskap. Några vill till exempel, vilket vi sett tidigare, både läsa och lyssna.
Andra vill först lyssna och sen läsa och sen samtala. Några vill både göra
och läsa och lyssna. Några vill lyssna och skriva. Andra vill lyssna och göra
samtidigt eller i nära anslutning till varandra. Strategierna går inte skilja
från varandra. Teori och praktik bör gå hand i hand. Det är det kombinerande förhållningssättet som är strategin. Torunn berättar att hon promenerar en hel del.
... man behöver vila, man behöver smälta, man behöver promenera
för att kunna centrera tankarna, man behöver... ta hand om sig lite...
det är inte alltid man tänker rediga tankar och klara tankar... men
när man är ute och går på dom här promenaderna då... det är viktigt
att få tid att försöka formulera sig... att försöka sortera själv i skallen
och sedan skriva av sig... (Torunn 25)

Att promenera och fundera, att formulera sig och sedan skriva av sig är den
kunskapsväg Torunn upplever fungerar bäst för henne.
Alice betonar om och om igen att hon lär sig bäst när hon ”får välja
själv” det hon ska studera och ”när jag har ett intresse för någonting...”.
Sättet att lära följer av det hon vill lära. Hon vill använda det sätt att lära
som passar bäst för det hon ska lära sig. Hon tar det aktuella uppsatsskrivandet som exempel.
... nu när jag håller på med min uppsats till exempel... så har jag hur
mycket intresse som helst... jag kan lära mig hur mycket som helst...
om det är intressant då känns det så kul för då har man verkligen att
inflöde av information... (Alice 29)

Alice betonar att det viktiga är att det är hon som får lust att lära sig, inte
att nån annan säger åt henne. Detta är ett återkommande tema hos flera av
kvinnorna. De måste vara intresserade för att de ska kunna och vilja lära
sig, för att de ska vara motiverade att läsa eller lyssna. Stoffet måste upplevas intressant, relevant, användbart och viktigt. Det räcker inte att någon
annan säger att det är viktigt och relevant.
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Reflexioner
Många av kvinnorna kastas mellan det egna kunskapsbehovet, längtan efter att få ägna sin tid och sin energi åt att få studera och få fördjupa sig i det
de vill veta mer om, det de vill lära sig, för livet och för det kommande
arbetet å ena sidan, och å andra sidan vad utbildningen förväntar sig och
kräver att de måste studera. Strategin blir därför att på så bra sätt som
möjligt ”klara sig igenom”. Sen hoppas de att de får lära sig det de behöver, senare, i arbetslivet. Strategierna blir därför ofta instrumentella (se kap. 2
om Elisabeth Hultqvists studie) eller ”cue-seeking” (Miller & Parlett 1974).
”Find out what the guy wants and give it to him!” (Belenky m.fl. 1986, sid.
91, se kap. 4). Allt tal om den inre motivationen är dömt att misslyckas så
länge pedagogiken i huvudsak grundar sig i att stimulera den yttre motivationen, genom fasta kursplaner, obligatoriska litteraturlistor och obligatorisk närvaroplikt på föreläsningar, lektioner och seminarier. Hur skapar
man då den inre motivationen, d.v.s. den personliga, individuella önskan,
längtan och viljan att lära? Eller är det så att den finns där, inledningsvis,
men att det inom utbildningen finns faktorer som hindrar, försvårar och
kanske t.o.m. även dödar den inre motivationen? 24 Jag vill i nästa avsnitt i
detta kapitel redovisa några försvårande faktorer som de kvinnor jag intervjuat berättar om.
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W

omen have been taught by generations
of men that males have greater powers of
rationality than females have. When a male
professor presents only the impeccable products of his thinking, it is especially difficult
for women student to believe that she can
produce such a thought. And remember that
in the groves of academe, in spite of the women’s movement, most of the teachers are still
male, although more than half of the students
are now female. Women students need opportunities to watch women professors solve
(and fail to solve) problems and male professors fail to solve (and succeed in solving)
problems. They need models of thinking as a
human, imperfect, and attainable activity.
Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy Goldberger
& Jill Tarule (1986, sid. 217)

Hinder och svårigheter i lärandet
Jag vill här synliggöra och diskutera några av de hinder, problem och svårigheter de intervjuade kvinnorna upplever i sitt lärande.25 Vissa har redan
skymtat fram i de tidigare berättelserna.26

Mängden litteratur...
Många av de kvinnor jag intervjuat nämner mängden av litteratur som den
största hindrande och försvårande faktorn inom utbildningen. Flera av dem
hinner inte läsa allt. Några får dåligt samvete och menar att de ska läsa
litteraturen ”sen”. Andra har hittat strategier för att lösa problemet, att
”sålla,” ”prioritera” och ”sortera”. Dessa strategier ger dock vissa kvinnor
skuldkänslor. Man tycker att man ”fuskar” om man inte läser från pärm till
pärm. Man tröstar sig med att man ska ”läsa sen”. Åter andra vill ha ”lite
mindre litteratur så man hinner med allting... så det inte blev ett krav på att
man själv skulle sålla utan att det var väl utvald litteratur...”, som Lisa
uttrycker det. Anna skulle vilja ha ”viss fast litteratur” för att man ska få en
gemensam kunskapsgrund, men att man senare under utbildningen skulle
få ”välja litteratur från en litteraturlista.”
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Disa tillhör de många, vilka är kritiska mot att det är så mycket litteratur
att läsa och att de är ”tvingade” att läsa den.
... det har varit ganska mycket litteratur och det tycker jag känns lite
jobbigt för då känns det som... då är inte litteratur så viktig om man
inte har tid att sätta sig in i den... för det är ju så pass svåra saker...
mycket är ju liksom inte bara någonting man läser... (Disa 23)

Hon har ”försökt läsa det mesta”, men har ofta tvingats prioritera. Hon
säger att hon skulle vilja ha möjlighet att fördjupa det hon läser. Med det
menar hon att ”få diskutera vidare... att vara en grupp som studerar vissa
frågor som är speciellt intressanta...”.

Språket i lyssnandet och läsandet
En dimension av lyssnandet och läsandet som flera kvinnor nämner som en
svårighet är språket. Språket i litteratur och på föreläsningar är ofta ”svårt”,
”abstrakt”, ”obegripligt”, ”luddigt”, ”verklighetsfrämmande” o.s.v. Lisa
är en av dem som önskar att ”saker och ting skulle kunna framställas på ett
lättare sätt”. Hon tror att man som student skulle kunna ”koppla av bättre”
om hon inte var tvungen att ”använda energi till att försöka förstå” ett
krångligt språk. Ett par av kvinnorna berättar att de fick lättare att lyssna
när de upptäckt att de som använde de svåra och krångliga orden, själva
inte alltid förstod så bra vad de betydde. Dessa kvinnor upplevde att de
hade ”avslöjat” det akademiska språket och ”experterna” och att de inte
längre var imponerade av eller skrämda inför det. Men detta avslöjande
underlättade inte förståelsen av språket, det minskade bara hotet mot självkänslan. Problemen med språket och förståelsen kvarstod. Denna kritik
riktar sig inte i första hand mot det nya språket, d.v.s. det faktum att man
mötte ett nytt kunskapsområde som använde nya och okända begrepp. Det
handlade snarare om vilken typ av begrepp som användes, de långa, abstrakta, ”krångliga”, verklighetsfrämmande orden.
Britt tillhör också dem som haft problem med språket i litteraturen.
... jag tycker det är problem att använda så mycket konstiga ord och
fina ord och ja... jag är allergisk mot det där... men det kanske har
med min bakgrund att göra att man inte är uppvuxen med dem... jag
tycker inte att jag har så dåligt ordförråd men när det gäller att krångla till ord så har jag svårt... och då vill jag gärna ha svenska ord...
(Britt 34)

Hon lägger skulden på sin egen arbetarklassbakgrund. Men med tanke på
att nästan hälften av de intervjuade har arbetarklassbakgrund så är detta
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inte ett individuellt problem. Kritiken mot det etablerade språket skulle
förutom att vara en könsfråga kunna vara en klassfråga. Litteraturen är
således inte bara diskriminerande när det gäller kön. Har man arbetarklassbakrund skapar sannolikt en hel del av litteraturen svårigheter. Liksom om
man tillhör andra etniska grupper än den än så länge svenske majoritetsstudenten. Med ökande tillströmning av utlandsfödda studenter kommer detta problem att bli alltmer accentuerat. När Britt inte förstår orden
så ringer hon studiekamrater. ”Det har blivit dyra telefonräkningar många
gånger...”.
En annan svårighet när det gäller språket som några kvinnor nämner är
den engelskspråkiga litteraturen27. Att läsa engelskan tar så mycket energi
från ämnesstudierna i en i övrigt pressad studiesituation, att studierna dessutom riskerar att ytterligare förytligas och fragmenteras, samt förstärka
”cue-seeking”-strategin. Ett par kvinnor menar att man borde få svenska
texter i början på utbildningen. Senare, när man behärskar ämnet och begreppen, kan engelsk litteratur tas in. Nu inriktar man sig på att ”klara
tentan”. Förståelsen får ”kanske komma senare”. Vissa har hittat strategier
med översättningar av väsentliga avsnitt vilka går att köpa studenter emellan. Andra har gjort noggranna anteckningar som säljs eller skänks vidare.
Det är stora olikheter mellan kvinnornas upplevelser av den engelska litteraturen. De yngre har ofta lättare att acceptera den. De äldre upplever den
svårare och ifrågasätter i större utsträckning nödvändigheten. Man ifrågasätter vad undervisningen ska gå ut på. ”... är det engelska eller psykologi
vi ska lära oss...?”.
En rent läsbaserad undervisningsform verkar således under rådande omständigheter, inte gynna de socionomstuderande kvinnor jag intervjuat. Med
minskande resurser minskar möjligheterna till stöd till de kvinnor (och män)
som behöver stöd och vägledning i sina studier. Resursnedskärningar försvaras ibland med att det är vuxna människor som studerar vid högskolor
och universitet, vilka vet vad de vill och har förmåga att läsa och tänka
själva, d.v.s. en extremt rationell och mekanisk människosyn och kunskapssyn genomsyrar dessa argument. Alla studier som visar att lärandeprocessen
är en mycket individuell, krävande, långsam, mångfacetterad, ibland plågsam process verkar falla i glömska under nedrustningstider. Studier och
utbildning syftar ju i grunden till att påverka och förändra okunskap, fördomar och attityder och vi vet att all förändring är svår, i synnerhet om den
är djuporienterad, eftersom den ofta får djupgående effekter på hela vår
kunskaps-, attityd-, värderings- och erfarenhetsbas, både intellektuellt och
känslomässigt. Lärandeprocesser är inga enkla, mekaniska processer.
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Brist på uppföljning...
Ett annat problem som flera av kvinnorna nämner är bristen på uppföljning
och feedback från lärarnas sida när det gäller prestationer av olika slag,
PM, uppsatser, redovisningar och liknande. Flera beskriver hur besvikna de
kände sig när de insåg att de inte skulle få reaktioner på arbeten de utfört.
Man har lagt ner mycket arbete på PM och andra uppgifter och ingen ger
någon reaktion, ingen talade om vad som var bra och vad som var dåligt.
Pernilla är en av de många som är kritiska mot att man inte får någon
feedback på hemskrivningar och arbetsuppgifter.
... det är väldigt viktigt just för självkänslan att man får någon form
av feedback på det man gör... en del lärare är slarviga med det och
det är inte bra... det är en viktig del av lärarens arbete att kunna ge
feedback tycker jag... (Pernilla 24)

Camilla får ”dåligt självförtroende” när hon inte får
... uppskattning för det jag gör... för vad jag än gör så kommer det
inte någon feedback... ingen säger någonting... faktum är att man
kan ju faktiskt kan få bra feedback och då blir det ju positivt... men
även negativ feedback... när man får reda på att man gjort någonting
mindre bra... det stärker ju självförtroendet i det långa loppet, för jag
vet att jag kan ändra på det... men det här med att man inte finns alls
över huvud taget....det är ju hemskt... (Camilla 44)

Jag har tidigare nämnt Berit Ås’ härskarteknik ’osynliggörande’ som ett
sätt att utöva makt i relationer som kännetecknas av över-/underordning.
Camilla beskriver konsekvenserna av denna härskarteknik belysande. Hellre
negativ feedback än ingen feedback alls.

Gruppkonflikter
”Jag är här för att lära, inte för att lösa problem i grupperna”. Ungefär så
beskriver några kvinnor problemen med grupper som inte fungerar. De flesta
vill ha handledning i arbets- och studiegrupperna. De vill ha hjälp att se hur
man kan hantera konflikter och relationsproblem i grupperna. Några betonar att de lägger ner mycket pengar och tid på att få en utbildning som ska
lära den att hantera problem och konflikter. De har ett utmärkt tillfälle att
få träna detta i grupperna, men det finns ingen lärare eller handledare till
hands som kan hjälpa till. På ingen av de utbildningar där mina intervjupersoner bedrivit sin socionomutbildning används gruppen som pedagogiskt instrument för att lära eller träna gruppledning eller grupprocesser.
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Askeland (1982) skiljer mellan grupparbete och gruppdiskussion.
Detta är en ohållbar situation. Man måste sätta igång med konkret
arbete för att kunna utveckla en ändamålsenlig gruppmodell för socialarbetarutbildningen. Det lönar sig inte i längden att skicka ut elever
till ’grupparbete’ utan att anknyta detta till undervisning om grupparbetets betydelse, alltså att klargöra varför man bör arbeta i grupp,
i vilka sammanhang samt vad som är fördelarna och nackdelarna
med grupparbete. Man måste utveckla en gruppedagogik anpassad
till socialarbetarutbildningen (a.a. sid. 146)

Han menar att många team fungerar dåligt i arbetslivet eftersom vi inte lär
studenterna teamarbete under utbildningen. Om de studerande inte får lära
sig grupparbete inom utbildningen så fortsätter de att tro att grupparbete
är detsamma som gruppdiskussion.
Vi måste utveckla ett gruppedagogik som baserar sig på kunskapen
om att det är viktigt för socialarbetare att arbeta i grupp, att man
måste lära sig detta och att det är lärarnas ansvar att se till att denna
inlärning verkligen äger rum (a.a. sid. 149).

Lena Wilhelmson (1998) bekräftar behovet och vikten av ett medvetet och
genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt till gruppernas arbeten. Hon talar om möjligheten att i grupp utveckla ”kunskapskonstruerande samhällssamtal” och en ”kunskapskonstruerande demokrati” (a.a. sid. 251-259)
om vi lär oss hantera gruppsamtalen på ett konstruktivt sätt.

Bristande intresse
En ständigt återkommande svårighet som kvinnorna beskriver är att det
bristande intresset för ämnet försvårar. Man blir inte motiverad att studera.
Ibland upplever man någon form av skuld och skam inför det faktum att
innehållet inte intresserar och engagerar och lägger orsaken hos sig själv.
Några lägger skulden på ”tråkiga lärare”. Några lägger skulden på ämnet.
Det är ett ointressant, inte relevant ämne. Det är för svårt, för abstrakt,
onödigt. Ibland kan man till viss del inse vikten av att studera ämnesområdet men klarar det ändå inte. Denna yttre motivation räcker inte för att
väcka den inre motivationen. Margret berättar att hon ”orkade knappt läsa
den där statitiskboken... och då lärde jag mig inte så mycket heller....”. Hon
försökte tvinga sig, men lyckades inte. Några beskriver knep, som gjorde
att de ändå lyckades klara kursen. De frågande andra. De ”spelade spel”.
De ägnade sig åt ”cue-seeking”, d.v.s. läste gamla tentor eller frågade gamla
studenter vad de trodde var viktigt. Ofta har gruppdiskussionerna hjälpt
dem igenom. Andra ”struntade i det”. Det är inte ofta någon av kvinnorna
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upplevt att en lärare lyckats motivera och entusiasmera för ett ”ointressant”
ämnesområde. Ett av de få fall som framkommer i intervjuerna är en lärare
i statskunskap som lyckades göra ämnet så intressant att studenten ”till och
med börjat läsa ledarsidorna i dagspressen”. Berättelserna om hur lärare
lyckades göra ett intressant ämne tråkigt och ointressant är tyvärr vanligare
bland mina intervjupersoner. Kritiken gällde ofta psykologistudierna.28 Flera
av de studerande hade varit mycket motiverade för att läsa psykologi, men
kursinnehåll, fokus och litteraturen samt lärares sätt att undervisa, fick dem
att tappa intresset.

Intolerant stämning
En ”intolerant” eller ”fientlig stämning” i klasser och arbetsgrupper är också
försvårande för flera av kvinnorna. Denna stämning uppstår ofta i diskussioner och debatter när man argumenterar mot och kritiserar varandras
uttalanden och ståndpunkter. Det handlar ofta om sant eller falskt, rätt
eller fel, om olika åsikter och ståndpunkter som bryts mot varandra på ett
sätt som flera av kvinnorna inte trivs med. De upplevde dem som ”påhopp”. Det kunde gälla studenter emellan, men också mellan lärare och
studenter. Nora utrycker det så här:
... det känns ju inte som man vill ta in någonting nytt då... då blir jag
väldigt stressad och när jag känner mig stressad och frustrerad då tar
jag inte heller in någonting... då kan jag inte lära mig... utan det måste
kännas liksom att de runt omkring mig också är lite intresserade och
engagerade och... (Nora 34)

Vi kan erinra oss Elisabeth som beskrev den process som successivt ledde
henne till tystnad (se sid. 240). Den kultur som utvecklats i hennes undervisningsgrupp grundade sig på intoleranta och kritiska debatter och ett
förtryckande kroppsspråk.
Kritiska kommentarer skapar rädsla, osäkerhet och en känsla av otillräcklighet hos många av de kvinnor jag intervjuat. Kanske handlar det dessutom ibland om olika intentioner med diskussionen. Lisa tycker att man
inte ska behöva formulera sig så väl jämt.
... det kan komma kråkor och det kan komma fel och man kan få
rätta sig och säga ’nämen det var inte så jag menade’ (Lisa 28)

Man vill pröva och utveckla sitt eget språk utan att riskera kritik. Man
måste få en chans att höra sig själv tänka och ändå bli bemött med respekt,
menar hon. Hon känner att det varit ett mycket intolerant klimat i hennes
klass och det har hon mått mycket dåligt av.
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Jenny beskriver sin process så belysande att jag redovisar ett längre citat:
... är det så att man skulle säga någonting så var det väldigt viktigt att
man hade jättestort underlag för det man sa... det var mycket ifrågasättande om någon sa någonting... det har ju bara varit ett fåtal i
klassen som har kunnat stå för allt de sagt... det kanske inte alltid
varit så genomtänkt heller men de har haft många argument och det
har låtit som... det låter mycket större än vad det är ibland... och då
är jag den typen att jag drar mig undan litegrann... jag kanske har
mycket tankar och mycket funderingar men jag lägger inte fram dem
för jag orkar inte få den här pressen på mig och bli såhär påhoppad
att jag ska ha så mycket underlag för det hela... men jag kanske har
lust att lägga fram en tanke och sedan kanske man kan diskutera det
och komma fram till olika grejor... men ett sådant klimat har vi inte
haft i vår klass... och det är jag besviken på faktiskt... I början kände
jag litegrann... jag kunde ingenting och det verkade som de kunde så
mycket... men det har varit mycket prat bara... det har varit mycket
ord... och det känner jag att jag ångrar mig nu... att jag inte har tagit
för mig mycket mera... vågat stått för det jag har velat... jag märker
nu när man har varit ute på praktiken så har en hel del folk lyssnat på
vad man har att säga och tagit det på allvar.... (Jenny 25)

Det ”kritiska spelet” (Elbow 1973, se kap. 4) verkar lika lite passa de flesta
av de kvinnor jag intervjuat, som de kvinnor Elbow (1973) och Belenky och
hennes medforskare (1986) intervjuade. Florence är en av de mycket få
undantagen. Hon hade önskat att hennes klass hade klarat diskussionerna
utan att uppleva dem som påhopp. Hon kände själv att hon slipade sina
argument i diskussionerna. Även Hanna och Nora nämner att de trivs med
diskussionerna men de ställer krav på diskussionsformen. Den ska vara
tolerant och accepterande, d.v.s. den form Elbow beskriver som det ”accepterande spelet”.

Oprofessionella lärare
Flera kvinnor beskriver lärare som betett sig oprofessionellt. Dessa har på
olika sätt skapat problem och svårigheter för lärandet. Det gäller lärare
som inte varit ordentligt förberedda, som inte visat respekt och förståelse
för studenterna och deras situation, som till och med betett sig kränkande
mot studenter. Det kan gälla lärare som, medvetet eller omedvetet, underblåser konflikter och motsättningar i klasser. Det kan gälla lärare som sent gör
schemaändringar utan att tänka på att studenterna också har andra åtaganden eller inte har barnomsorgen ordnad. Flera studenter berättar att de inte
fått veta att en lektion blivit inställd förrän de kommit till skolan trots att
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de rest lång väg. En student, som rest långt till en lektion, berättar om en
lärare som endast använde en kort stund till bristfällig information om en
sak, som läraren lika gärna kunde ha skrivit ett brev till de studerande om.
Studenten menar att detta visar bristande respekt och förståelse för studenternas livssituation samt brist på empati och medkänsla hos läraren, samtidigt som lärarna talar om vikten av att de blivande socialarbetarna utvecklar
empati och medkänsla.
Alice beskriver som största svårigheten i första hand lärare som missköter
sig och att detta accepteras av ledningen. Hon menar att ”vi slängs in på
lektion efter lektion och om en lärare missköter sig så framför man det”
men ”ingen ansvarig tar fatt i kritiken” och ”gör något åt situationen”. År
efter år kan lärare få kritik för bristande professionalism och ändå får de gå
kvar och ”förstöra” de studerandes möjligheter till en positiv lärandemiljö.
Hon beskriver som exempel en kvinnlig lärare som skällde ut studenterna i
lärosalen och kallade dem ”jävla idioter”.
... Jag kan ju inte kräva att högskolelärare ska vara mognare än andra människor, men de är ändå lärare va... det är ändå en lärosituation... det skulle ju inte skada om en del hade tagit till sig lite
pedagogik också... (Alice 29)

Några kvinnor funderar över varför vissa lärare valt att bli lärare eftersom
de inte verkar intresserade av att undervisa. Några lärare har, enligt dem,
ibland klargjort i lärosalarna att de helst vill forska men att de har viss
undervisningsskyldighet. Detta gällde både kvinnliga och manliga lärare.
Det finns ingenting i mina intervjuer som tyder på någon skillnad i detta
avseende mellan lärarna beroende på deras kön.
I min studie har jag inte ställt systematiska frågor omkring lärarnas kön
i samband med de studerandes beskrivningar av sina lärare. Ofta har de
ändå berättat. Min sammanfattande upplevelse är dock att de lärare som
beskrivits med negativa termer är av båda könen, likaväl som de lärare som
beskrivits som ”bra lärare” har varit både kvinnliga och manliga. Istället
har kvinnorna beskrivit att de ”bra lärarna” har tyckt om att undervisa.
Lärarna har varit entusiasmerande och erfarna. De har engagerat och brytt
sig. Medan de lärare som beskrivits med negativa termer har varit ointresserade och oengagerade i sin undervisning och verkar ha prioriterat andra
uppgifter högre. Dessa andra uppgifter har till allra största delen handlat
om egen forskning. Det har varit doktorander som berättat i lärosalen att
de ”varit tvungna att göra undervisning”. Eller det kan ha varit lärare som
bedriver egen forskning, men som också måste undervisa, mer eller mindre
mot sin vilja. Flera av dessa lärare använder en stor del av sin undervisning
till att berätta om sin egen forskning, vilket flera av de intervjuade kvin269
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norna uttalat sig kritiska mot. Kursplanen kan ha utlovat något annat och
de själva ville ha något annat.
Jag har som sagt, inte fördjupat mig i detta område i samtalen med kvinnorna eftersom det ligger något utanför mitt aktuella forskningsfält. En
försiktig slutsats jag kan dra är dock att de kvinnliga studenterna jag
intervjuat har något olika förväntningar på manliga och kvinnliga lärare.
De manliga förväntas bara ha goda kunskaper i ämnet. Om han sedan också
kan hålla intressanta föreläsningar är det ändå bättre. Om han dessutom
visar stort intresse i att undervisa och visar entusiasm inför både socialt
arbete och inför de studerande så är han ”fantastiskt bra”. Om en kvinnlig
lärare inte beter sig som en kvinna förväntas göra, om hon sviker de kvinnliga värdena, om hon är ”fixerad vid teorier”, om hon är inte engagerad i
studenterna, så är hon inte en bra lärare. Ämnet är verkligen värt fördjupade studier om vi ska förstå lärande och relationer mellan de studerande
och lärare bättre och hur dessa relationer påverkar lärandeprocesser.29
Analysen av intervjuerna bekräftar vad jag själv i min lärarroll och i egen
tidigare forskning (Hellertz 1979 a, 1989) upplevt under många år, d.v.s.
studenternas kritik av att vara tvungen att lyssna på lärare som inte är intresserade av att lära ut. De säger om och om igen att de hellre läser en bra
bok eller arbetar i studiegruppen än kastar bort tid på att lyssna på en dålig
lärare.30 Både i mina intervjuer och i min egen undervisningspraktik möter
jag kravet från studenterna att lärarna även på universitet och högskola
måste få en ordentlig pedagogisk utbildning.

Motstånd mot lärande
Några av kvinnorna berättar om motståndsstrategier. Jag tar åter Alice som
exempel. Hon berättar:
... jag ägnar mycket tid åt att inte vilja ta in kunskaperna... åt att
protestera... jag vill inte lära mig... när jag t.ex. ska ha en skriftlig
tenta så går det åt jättemycket tid att sitta och tänka så här ’jag vet
att jag inte kan lära mig det här’ och så sitter jag liksom och... ja man
blir så stirrig av det här... jag sitter och säger för mig själv att ’jag kan
inte lära mig, jag kan inte lära mig’ och så får jag sitta och pressa in
saker i huvudet alltså... medan om jag ser en sak som är intressant...
som en bok vi hade som alla tyckte var krånglig... så tyckte jag en sak
var intressant i början och jag fattade hela... ja flera kapitel då... och
jag fattar fortfarande vad det handlade om... (Alice 29)

En kvinna berättar att hon, när hon är missnöjd med en lektion eller föreläsning bara ”lutar sig tillbaka”. ”Då antecknar jag inte...”. Det är hennes
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motståndsstrategi. Anne Phelan och James Garrison (1994, sid. 265) formulerar denna strategi på ett tänkvärt sätt: ”... to be unalienated they must
remain uneducated...”.
Om inte Birgitta är intresserad av ett ämne slår hon ”dövörat till”, som
hon beskriver det. ”Och jag tillåter mig att göra det också”. Vid tentamen
engagerar hon sig inte utan
... jag drar ut det jag tror att de vill ha ungefär... och sedan släpper jag
det... sedan glömmer jag det... det är därför jag inte kommer ihåg
något av det efteråt... (Birgitta 43)

”Find out what the guy wants and give it to him!” var en strategi som
Belenky m.fl. (1986, sid. 91; se kap. 4) fann att en del av kvinnorna använde sig av för att ta sig igenom utbildningen. Detta är en form av ”cueseeking”, vilken jag nämnt om tidigare och vilken var en av de strategier
som C.M.L. Miller & Malcolm Parlett (1974) fann hos de studerande.
Britt beskriver hur hon ”spelar spel” med läraren.
... jag spelar spel för att jag... för att klara mig igenom så då blir det
ju spel... för någonstans så kan man ju många gånger veta att ’det här
behövs av mig just nu’... för det är ju inte alltid... för med den erfarenheten jag har kan man ju inte alltid visa att jag kan en massa
saker... och det är svårt att sätta livserfarenhet på pränt... sedan är
jag ju också sån att jag tycker inte att det är viktigt... då har det inte
fastnat... så spelet är väl kanske inte så stort i alla fall... det är för att
klara sig igenom... inte att åka igenom på en räkmacka men ändå
halka igenom på en köttbullsmacka... för man vill ju klara sig... för
det är ju det som är viktigt just då... för att få poäng och för att få
betyget va... sedan det som fastnat det är ju mera viktigt tycker jag
egentligen... (Britt 34)

Rösten som epistemologisk grund?
De största och viktigaste kunskapsvägarna för kvinnorna under rådande
strukturella omständigheter, verkar således vara lyssnandet samt samtalet,
dialogen. Belenky och hennes medforskare (Belenky m.fl. 1986) diskuterar
lyssnandet och rösten som epistemologiska metaforer i motsats till seendet
och blicken. De fann i sin studie att kvinnorna ofta använde begrepp som
”att tala ut”, ”att bli tystad”, ”att inte bli hörd”, ”verkligt lyssnande”,
”säg vad du menar”, ”att känna sig döv och stum” och liknande ordval. De
använde ord och begrepp som hänförde sig till lyssnandet och rösten. De
refererar till Evelyn Fox Keller (Keller & Grontkowski 1983, ref. i a.a. sid.
18) som menar att man historiskt ofta använt visuella metaforer när det
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gäller kunskap och lärande, t.ex. ”The Mind´s Eye”, ”blind rättvisa”, ”slöja
av okunskap”, ”att se klart” och liknande. Vi talar också om att ”se” ur
andras ”perspektiv”31, inte ”lyssna” till andras röster. Författarna reflekterar över om de visuella metaforerna har sina rötter i det manligt utformade
epistemologiska paradigmet. Visuella metaforer kräver en distans för att
kunna överblicka. Auditiva metaforer däremot kräver närhet.
Till skillnad från ögat, fungerar örat genom att registrera näraliggande subtila förändringar. Till skillnad från ögat, kräver örat närhet
mellan subjekt och objekt. Till skillnad från seendet, förutsätter talande och lyssnade dialog och interaktion (Belenky m.fl. 1986, sid.
18, min övers.).

Mary Belenkys och hennes medforskares ”mottagare” (se kap. 4) utgjorde
ungefär hälften av populationen och de förlitade sig i huvudsak på lyssnandet som kunskapskälla. De lyssnade på experter och auktoriteter och de
hade låg tillit till sin egen kunskap. Kunskapen fanns utanför dem. Ett sätt
att ”införliva” den var att lyssna. Den andra stora gruppen i forskarnas
studier var ”subjektivisterna”, vilka också utgjorde nästan hälften, förlitade
sig också på lyssnande, men källan var den egna inre rösten, samvetet eller
intuitionen. Jag tror att det lyssnande förhållningssättet är en strategi som
formats i manligt, hierarkiska utbildningssystem, där man inte lyssnat på
kvinnors röster.

Konflikten mellan kvinnornas behov och akademins förväntningar
De kunskapsvägar eller lärandestrategier kvinnorna använder sig av måste
betraktas i ljuset av det patriarkala, akademiska system de befunnit sig inom.
Detta kapitel synliggör därför spänningsfältet eller brännpunkten mellan
kvinnornas behov, förhoppningar och förväntningar och akademins förväntningar och krav.
Akademin är, som vi tidigare sett (kap. 1, 3 och 4), uppbyggd utifrån
manliga strukturer32 och normer, strukturer som bygger på hierarkier, tävlan, konkurrens, diskussion, argumentation, objektivitet, sanningssökande
och kritiskt tänkande. Den absolut dominerande andelen professorer, docenter, lektorer och undervisande adjunkter är män, litteraturen är i huvudsak skriven av män, det feministiska problematiserande är ytterst minimalt.
Så kan man kort och tillspetsat göra en struktur- och kontextbeskrivning
för kvinnornas lärande.
Kvinnorna upplever, som jag vid flera tillfällen visat, mycket ofta att lektioner och litteratur är alltför abstrakt, alltför teoretiska, alltför svåra och
alltför verklighetsfrämmande, utan förankring i deras egen verklighet. Det
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finns inget större utrymme för det dialogiska samtalet i sammanhang där
lärare eller handledare deltar. De är utlämnade till sig själva och de, ibland
destruktiva, strategier och processer som utvecklas i undervisningsgrupper,
studie- och arbetsgrupper. De lägger ofta skulden på sig själva för att de har
inte förmåga att förstå och lära. De skäms ofta över att inte kunna, eller
inte hinna, eller inte ha lust eller inte ha förmåga att läsa och förstå viss
litteratur. De ifrågasätter sig själva i större utsträckning än de ifrågasätter
de akademiska strukturerna, även om de ofta är mycket kritiska mot utbildningen. Kritiken handlar då ofta om bristen på verklighetsanknytning, men
de diskuterar inte vems verklighet som saknas. Kritiken handlar också om
att utbildningen är alltför teoretisk, men de formulerar inte ofta kritik mot
teorierna i sig, snarare att de är för abstrakta för att de ska förstå dem.
Kanske teorier som inte beskriver en känd verklighet automatiskt upplevs
som alltför abstrakta? Det skulle behövas mer praktik och dessutom en
koppling mellan teori och praktik, säger de flesta av kvinnorna. Vad säger
de egentligen? De vill ha kunskaper för förståelse och handling i socialt
arbete, men de är ofta inte riktig klara över att det är just det som är teori
och metod. När de stöter på teorier som hjälper de med förståelsen, upplevs
kunskapen som viktig och relevant. De upplever det inte som ”teori”.33
Teori blir ”teori” när den är svår och abstrakt. Om teorin är lättförstådd
och användbar, så är många inte säkra på om det är en ”teori” eller vad det
är. ”Är det en modell eller vad är det?” (Camilla 44)
Belenky m.fl. (1986) menar att den akademiska världens krav och förväntningar innebär en kontinuerlig press på kvinnorna, vilket de blir hämmade av. De vet också att lärarna själva inte har någon medveten intention
att sätta press på de studerande, men att deras förhållningssätt ändå leder
till upplevda förväntningar. Tvärtom försöker lärarna ofta minska stressen
på kvinnorna genom att vara tillmötesgående och tillgängliga, men det innebär istället att de kvinnliga studenterna upplever större press. ”Det är särskilt svårt för välartade flickor att trotsa goda föräldrar” (a.a. sid. 208).
Både lärare och studenter är stolta över att institutionen har gott rykte och
kan visa upp excellenta prestationer. Detta är för många manliga studerande en spännande utmaning (se t.ex. Perry 1970), men för de duktiga
kvinnorna är denna press mer ett hinder än en sporre, menar de amerikanska forskarna, en iakttagelse som jag instämmer i. Frågor som ständigt återkommer när jag analyserar intervjuerna och de problem och svårigheter
kvinnorna upplever, är: För vem ska akademin utformas? Vilka intentioner
ska styra akademisk professionsutbildning? Vilken typ av socionomer vill
vi utbilda? Vilken typ av socialarbetare vill vi ha i samhället? Vad vill vi att
de ska kunna när de lämnar utbildningen? Vad ska vi använda de 3 1/2 år,

273

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

273

99-09-15, 16.08

som utbildningen för närvarande omfattar, till? Det är didaktiska frågor vi
måste ställa oss när vi planerar utbildningen.
En annan viktig reflexion, vilken jag tidigare nämnt, är i vilken utsträckning lyssnandet som kunskapsväg eller lärandestrategi, tvingats fram av de
akademiska strukturerna och arbetsformerna. I en värld där den kritiska
diskussionen och det reflekterande, objektiva tänkandet är de kanoniserade
kunskapsvägarna, måste kvinnorna välja lyssnarpositioner för att klara sig
igenom och ”överleva”. Några få har förmåga att gå in i de kritiska spelen.
Men de flesta föredrar att vara tysta. Konsekvenserna måste ofrånkomligt
bli att dessa kvinnor förlorar möjligheten att utveckla sitt eget ”akademiska
språk”, sitt eget ”professionella språk”. ”... to be unalienated they must
remain uneducated... ”.
Genomgående synliggör forskningen kvinnornas lyssnande och männens
talande positioner. Lena Wilhelmson (1998) visar att samtalsstilarna skiljer
mellan kvinnor och män. Männen dominerar vanligtvis samtalen med ett
”monologiskt tal” (Edelsky 1981, ref. i Wilhelmson a.a. sid. 22) och kvinnorna med ett ”dialogiskt tal”. Edelsky har studerat könsblandade gruppers samtal och fann att ”en samtalsstil med snabba replikskiften och mycket
samtidigt tal där samtalarna tillsammans skapar innehållet i samtalet gynnar kvinnors möjligheter att komma till tals” (Wilhelmson a.a. sid. 22).34
Kvinnorna behärskar det privata och relationsorienterade språket och männen det offentliga. Familjen och skolan fortsätter konstruera dessa
”könsrollsspråk”35. Den högre utbildningen fortsätter samma tendens om
den inte problematiserar och medvetet arbetar för förändring, vilket jag
inte sett några nämnvärda tendenser till inom socionomutbildningarna i
mina intervjuer.
Jag återkommer till dessa diskussioner i de avslutande kapitlen. Innan
dess vill jag presentera den modell över lärandeprofiler jag utvecklat utifrån
analysen av de socionomstuderande kvinnornas kunskapssyn och lärandestrategier i ljuset av tidigare teorier och forskning om kvinnors lärande.
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Del IV

Mot en teori om
lärandeprofiler och en vision
om utbildning som transcendens
av könskonstruktioner
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Kapitel 12

V

år uppgift är inte att föra de ”kvinnliga”
akademikeryrkena upp till de högre höjderna och samtidigt knuffa ner de ”manliga”
till låglandet. Nej, vår uppgift är att finna en
mellannivå där hierarkin försvinner: en stor,
öppen, inbjudande plats halvvägs upp på berget där betydelsen av samhällets reproduktiva
processer erkänns; där kvinnor och även män
kan utöva de vårdande yrkena utan att tvingas bli ociviliserade, och där de s.k. ”riktiga”
akademiska yrkena kan få vara lika vårdande
som de yrken vilka hittills inte haft samma
”riktiga” status.
Jane Roland Martin (1994, sid. 16)

Mot en teori om lärandeprofiler
I detta kapitel presenterar jag en modell över lärandeprofiler, vilken bygger
på de kunskapsdimensioner jag presenterat i kap. 8–11, d.v.s. kunskapens
källa, kunskapsinriktning, kunskapsorientering samt kunskapsväg. Syftet
med detta arbete är att utveckla en analysmodell1 med vilken uniciteterna
och mångfalden bland kvinnor ska synliggöras och problematiseras. Teorier och forskningsresultat om kvinnligt och manligt mynnar ofta ut i en
alltför grov och dikotomiserad kunskapssyn. Kvinnor är ”såna” och män
är ”såna”. Detta är ändå en nyansering på vägen från tesen att ”studenter
är såna” (se t.ex. Perry 1970 och Marton, Hounsell & Entwistle 1986) eller
”människor är såna” (se t.ex. Freud, Piaget, Kohlberg m.fl.2) där populationerna oftast bara är pojkar och män och där kvinnorna i efterhand tvingas
in modeller som osynliggör deras särskildheter och uniciteter. Min studie
visar att kvinnor är enormt olika och, utifrån feministisk teori, menar jag
att det kan finnas strukturella orsaker till att kvinnor ”tvingas” bete sig
”kvinnligt” och därmed mer homogent, d.v.s. de verkar vara mer lika, än
vad som skulle vara fallet om strukturerna3 förändrades och kvinnorna fick
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möjligheter att till fullo utveckla sina potentialer. I detta kapitel presenterar
jag min tanke- och analysmodell för studier av lärandeprofiler samt på vilket underlag jag baserar den. Dessutom granskar jag den kritiskt utifrån en
feministisk utgångspunkt4.
I det avslutande kapitlet (kap. 13), kommer jag med utgångspunkt från
den forskning jag presenterat, de teorier om lärande jag redovisat i kap. 4
samt utifrån den empiri jag presenterat i kap. 6–11 att diskutera konsekvenser för socionomutbildningen och lägga vissa förslag på utveckling och
förbättring av utbildningen utifrån kvinnornas perspektiv. Mitt fokus för
den diskussionen kommer att vara en vision om utbildning som transcendens av könskonstruktioner, men diskussionen kommer också att beröra
konkreta didaktiska frågeställningar knutna till de resultat jag kommit fram
till.

Kunskapsdimensionernas skalmodeller
Under analysarbetet kom jag så småningom, utifrån ett ”fågelperspektiv”
på kvinnornas berättelser (till skillnad från föregående kapitels mera empirinära ”fjärilsperspektiv”), att se vissa mönster i de intervjuade kvinnornas
syn på kunskap och lärande. (För den närmare redogörelsen för analysarbetet hänvisar jag till kap. 5, ”metodkapitlet”.)
Den första iakttagelsen jag gjorde var att kvinnorna tenderade att antingen betrakta erfarenheter i livet eller skola och utbildning som den viktigaste kunskapskällan, vilket belyses av följande skala:
Kunskapens källa:
Kunskaper får man
i huvudsak i skola
och utbildning

Kunskaperna hämtas
i huvudsak från livet
och livserfarenheter

(Skola)

(Livet)

<—————————————— I———————————————>
Kategoriseringen var ofta svår. Kategorierna är inga dikotomier, d.v.s. varandra uteslutande storheter utan snarare dualiteter5, d.v.s. en glidande skala
mellan två motpoler. Ju närmare mittenstrecket kvinnan befann sig, desto
mer av motsatta polen färgade kunskapsdimensionen. I analysarbetet valde
jag den kategori som visade att den intervjuade kvinnan tenderade att väga
över mittenstrecket i dimensionen. En kvinna kan således ligga mycket nära
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mittenstrecket och inslaget av den motsatta tendensen är då stark. Men hon
kan också ligga långt ut på skalan och får då en ”extremare” karaktär av
den sidan av dimensionen. Kategorierna är inte heller några fasta, för evigt
statiska kategorier. Kanske rör sig kvinnorna under olika faser i livet över
mittstrecket. Kanske de i olika livssituationer skulle kategoriseras olika.
Kanske de, vilket Marton, Hounsell och Entwistle (1997) iakttog, rör sig
över mittstrecket inför olika studieuppgifter. För att utforska detta behövs
längre och djupare processstudier. Några kvinnor beskrev både skola och
livet som viktiga kunskapskällor, men för olika typer eller kanske snarare
olika aspekter (se Josefsson 1991) av kunskaper, t.ex. ”skolkunskaper”
kontra ”kunskaper man behöver”. Beroende på hur kvinnan har diskuterat
och betonat frågan har jag kategoriserat in henne på antingen den ena eller
den andra sidan om mittstrecket, i den ena eller den andra huvudkategorin.
(För detaljerad redovisning av arbetssättet hänvisar jag till kap. 5 under
avsnittet ”Perspektiv och ledord vid analysen”.)
Till huvudkategorien ”Skola” i kunskapsdimensionen ”Kunskapens
källa” har jag räknat facklitteratur, lärare, föreläsningar och lektioner, d.v.s.
de moment av och inslag i lärande, vilka vanligtvis sker i skola och annan
formell utbildning. De kvinnor som upplever skola som en viktig kunskapskälla, tenderar också att tycka att föreläsningar, lärare och facklitteratur är
viktiga för lärandet. Till huvudkategorin ”Livet” har jag räknat allt som
inte har med skola att göra, t.ex. arbetslivet, vardagserfarenheter, massmedia, litteratur som inte är facklitteratur, t.ex. skönlitteratur, biografier
o.s.v. Jag har, som tidigare nämnts, i analysen bedömt vilken ”sida” som
vägt tyngst. En kvinna som upplever skolan som viktig kan också tycka att
skönlitteratur är en viktig kunskapskälla. Då fick jag göra en samlad bedömning av övriga uttalanden hon gjorde.
Ett liknande arbetssätt har jag haft för varje kunskapsdimension. De
huvudteman som visade sig när vi diskuterade kunskapsinriktning, d.v.s.
sätt att se på kunskap var inte oväntat ytterligheterna ”teori” kontra ”praktik”, där teori står för behov av kunskap för ”intellektuell förståelse”, ”medvetenhet”, ”kritisk reflexion”, ”teoretiskt ställningstagande” och ”distans
och avslöjande”, d.v.s. i huvudsak kognitiva och intellektuella kunskapsbehov (”vad” och ”varför”-kunskaper), medan praktik står för kunskap
för handling, en praktisk och nyttoorienterad kunskap (”hur”-kunskaper).6
Personlig utveckling och självkännedom kan vara inslag i båda inriktningarna.
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Kunskapsinriktning:
Kunskaper syftar i
huvudsak till teoretisk
förståelse och förklaring
(Teori)

Kunskapen syftar i
huvudsak till praktiskt
socialt arbete och handlande
(Praktik)

<—————————————— I———————————————>
När det gällde ”Kunskapsorientering” var utgångspunkterna utifrån mina
teoretiska referensramar, givna på förhand, d.v.s. ”distans”, objektivitet och
kritiskt tänkande samt det ”kritiska spelet”, kontra närhet och relationer
och det ”accepterande spelet” (Elbow 1973, Belenky m.fl. 1986, Clinchy
1989, 1990, Baxter Magolda 1992; se kap. 4).
Kunskapsorientering:
Objektivitet, kritiskt
tänkande och distans
är av största vikt när
man förhåller sig till
kunskaper.
Argumentation och
disputation är vägar
att utveckla och pröva
kunskapen.
(Distans)

Det går inte att vara
objektiv. Närhet och
relation till kunskap
och till den andre är
viktigt. Man måste
försöka tränga in i den
andres utgångspunkter
för att nå kunskap
och förståelse.
Dialogen, samtalet, erfarenhet och relationer
är vägar att utveckla
och pröva kunskapen.
(Närhet)

<—————————————— I———————————————>
Att kategorisera kunskapsvägar blev den största utmaningen. Min kategorisering kan verkligen diskuteras. Det kan bero på vilka perspektiv man
väljer, vilka tyngdpunkter man väljer i analysen och vad man är ute efter.
Det mönster som trädde fram starkast i mitt lyssnande och läsande blev att
vissa kvinnor så tydligt framträdde som personer som i huvudsak betonade
inre kunskapsvägar, t.ex. intuitionen, upplevelser, känslan, tänkande och
reflexion samt bekräftelse av livserfarenheter och föregående kunskaper.
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Andra framstod tydligare som personer som i huvudsak sökte sin kunskap
utifrån, hos experter, hos lärare, hos socialarbetare, i böcker och hos kamrater, en yttre kunskapsväg, som om man upplevde att man inte hade eller
inte kunde ha en egen kunskap. Kunskapen fanns där utanför och det gällde
att hitta metoder att ”banka in den”, ”plugga in den”, ”att få in den huvudet”, ”minnas den” o.s.v. Jag är naturligtvis starkt färgad och inspirerad i
detta lyssnande och seende av Mary Belenkys och hennes forskarkollegors
(Belenky m.fl. 1986) kategorisering av ”Mottagare”, d.v.s. de som i huvudsak verkar använda yttre auktoriteter som kunskapskällor samt av
”Subjektivister”, d.v.s. de som i huvudsak förlitar sig på sin egen ”inre röst”,
sin egen inre kunskapskälla (se kap. 4).
Kunskapsväg:
Kunskapen finns inom en
och kan benämnas, utvecklas och medvetande göras med vägledning av goda
lärare, handledare och en inspirerande lärandesituation.
Intuitionen och känslan är
viktiga
kunskapsvägar
(Inre)
<—————————————— I———————————————>
Kunskapen finns utanför en,
inhämtas eller förmedlas av
experter och memoreras samt
kan kontrolleras.
(Yttre)

Lärandeprofiler
Genom att kombinera dessa fyra kunskapsdimensioner och dess åtta
ytterlighetskategorier, i alla möjliga kombinationer fick jag7 fram sexton
lärandeprofiler (för översikt, se bilaga 9), där ytterlighetsprofilerna är den
”relationsorienterade praktikern” och den ”distansorienterade teoretikern”.
Jag vill betona att dessa lärandeprofiler är teoretiska konstruktioner av
kvinnornas kunskapssyn och lärandestrategier, utvecklade dels ur den empiriska analysen och dels utifrån den forskning och de teoretiska förståelsemodeller jag presenterat (framförallt i kap. 3–4). För att ge en bild av hur
dessa ytterlighetskategorier teoretiskt skulle kunna se ut konstruerar jag
två ”extrema” profiler nedan.
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Den relationsorienterade praktikern skulle teoretiskt kunna beskrivas på
följande sätt:
Livet

Denna kvinna hämtar i huvudsak kunskaper ur livets erfarenheter och upplevelser, ur händelser i livet. Skolan är
mer ett ”nödvändigt ont” som hon måste gå för att hon
ska få den examen hon måste ha för att få syssla med det
hon vill syssla med, d.v.s. arbeta med människor i utsatta
livssituationer om hon väljer socionomutbildning.
Hon studerar i huvudsak för att få praktiskt användbara,
nyttiga kunskaper för det sociala arbetets praktik; för att
kunna handla. Hon vill gärna ha undervisning om metoder, hur man gör, att socialarbetare från fältet kommer
och berättar hur de arbetar. Praktiken inom utbildningen
var den viktigaste och mest lärorika kursen.
Dessutom betonar hon närhet och relationer till och omsorg om andra människor och till kunskapen. Det gäller i
första hand att försöka förstå hur andra tänker och känner. Hon trivs inte med debatter, med kritisk argumentation och tycker att kritiskt tänkande och objektivitet är
mindre viktigt eller till och med fel om det går ut över
förståelse av, omsorg om och relationer till andra människor. Det viktigaste är att värna om vänskap och relationer.
Hon har stort behov av att arbeta i grupp, att samtala om
sina kunskaper och höra hur andra tänker och känner.
Hon menar att hon har kunskapen inom sig, att livet har
lärt henne de viktigaste kunskaperna och att livet även fortsättningsvis kommer att lära henne det hon behöver, men
att hon ibland behöver hitta sätt att finna ord till det hon
lärt sig. Det kan hon göra genom att samtala med andra,
lyssna på andra, läsa, ofta skönlitteratur, se filmer och TVprogram. Denna kvinna talar ofta om intuitionen, om känslan, om samvetet eller en inre röst som hon kan lita på och
som talar om för henne vad som är rätt och fel, bra eller
dåligt.

Praktik

Närhet

Inre

Den andra ytterligheten, den distansorienterade teoretikern skulle kunna
beskrivas så här:
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Skola

Teori

Distans

Yttre

Denna kvinna menar att skola och utbildning är den huvudsakliga källan till de kunskaper hon har, vill ha och
behöver. Lärare är och ska vara experter på kunskapen.
Lärarna, kurslitteraturen, seminarier och föreläsningar är
den huvudsakliga källan till de kunskaper hon har och
behöver ha. Hon ”älskar att gå i skola” och vill gärna
fortsätta. Hon funderar på att gå forskarutbildning eller
annan vidareutbildning. Hon ser inte fram emot att gå ut
och arbeta praktiskt i socialt arbete.
Hon menar att teoretisk förklaring och förståelse är huvudorsaken till studierna. Hon uppskattar teoretiska analyser och vill gärna göra en teoretisk uppsats. Hon vill ha
mycket mer teori i utbildningen och gärna mindre praktikmoment. Det är teoriundervisningen som ger de väsentliga kunskaperna. Det praktiska kan man lära sig när man
kommer i arbete, om man kommer ut i arbete. Hon kan
lika gärna tänka sig att fortsätta utbilda sig, kanske gå
forskarutbildning.
Hon har ett distansorienterat förhållningssätt till kunskap
(och till människor). Hon vill ofta undvika alltför nära
relationer till andra och utvecklar strategier för att hålla
människor lite på distans. Kritiskt tänkande, reflexion och
ett objektivt förhållningssätt är av största vikt. Analys, argumentation, diskussion och disputation för att testa påståenden är den bästa vägen för att pröva kunskaper. Ofta
tycker hon att grupparbete och samarbete är tidsödande
och onödigt och hon föredrar att studera och arbeta ensam. Hon har inget emot individuella skriftliga examinationer, tvärtom får hon då testa vad hon lärt sig och vad
hon kan.
Hon menar att kunskaper finns utanför henne själv och
för att få eller kunna ta till sig dessa måste hon lyssna till
andra, till experter, läsa sig till, söka kunskaper, därute.
För henne är kunskaper ofta fakta eller andra typer av
utsagor om verkligheten. Det finns en sann kunskap som
man kan nå med bra studiemetoder och forskning. Det
gäller att lagra kunskapen i minnet, att göra minnesanteckningar, att repetera, att få feedback på om hon gjort
rätt eller fel, bra eller dåligt. Någon annan ska värdera
och bedöma hennes minnesanteckningar, att repetera, att
få feedback på om hon gjort rätt eller fel, bra eller dåligt.
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Någon annan ska värdera och bedöma hennes kunskaper.
Andra än hon själv är experter på kunskapen. Denna
kvinna tenderar ofta att se ”kunskap som avbild” och inte
”som relation”(Israel 1979).
Dessa ytterlighetsprofiler är, som sagt, endast teoretiska konstruktioner.
Verkligheten är åtskilligt mera nyanserad och komplicerad. Dessa ”typer”
existerar sannolikt inte renodlade i verkligheten, åtminstone förekommer
de inte bland de 27 kvinnor jag intervjuat. Teoretiskt förekommer mellan
dessa två ytterlighetsprofiler ytterligare 14 teoretiska sätt att se på kunskap
och lärande enligt min modell. Där det var möjligt har jag kategoriserat in
kvinnorna i dessa ”boxar”. De fall där det inte var möjligt vill jag återkomma till.

”Relationsorienterade praktiker”
och ”relationsorienterade teoretiker”
De sexton boxarna skulle i tillämpningen av analysmodellen om lärandeprofiler bli alltför svårhanterlig varför jag beslöt att göra modellen mer
grovmaskig genom att skapa en ”fyrfältstabell”. Genom att fokusera på
dimensionerna kunskapsinriktning och kunskapsorientering kunde jag
skapa större grupper av lärandeprofiler. De sexton profilerna reducerades
därmed till fyra fält, där varje fält består av fyra närbesläktade lärandeprofiler i vilka de två nämnda dimensionerna är desamma (se bilaga 9).
Jag kunde ha valt att fokusera kunskapens källa och/eller kunskapsväg
istället. Modellen skulle då ha beskrivit andra fokus av lärandet och hade
fått andra beteckningar. Att jag valde just kunskapsinriktning och kunskapsorientering beror på att dessa två kunskapsdimensioner fokuserar på för
socialt arbete ofta diskuterade och kontroversfyllda dimensioner, frågan
om teorins förhållande till praktiken och frågan om närhet kontra distans i
förhållningssättet både till människor och till kunskap. Frågorna om kunskapens källa, d.v.s. varifrån vi hämtar kunskaper, och kunskapsväg, d.v.s.
hur vi skaffar oss kunskaper, belyser inte några aktuella diskurser i dagens
vetenskapsdiskussion inom socialt arbete. De kan dock komma. Det kan då
finnas anledning att modifiera och utveckla analys- och förståelsemodellen
omkring lärandeprofiler för att man ska kunna nå fram till en användbar
teori om lärandeprofiler.
Jag har således kategoriserat de intervjuade kvinnorna i fälten och därmed fått fram kategorierna ”relationsorienterade praktiker”, ”relationsorienterade teoretiker”, ”distansorienterade praktiker” och ”distansorienterade teoretiker”:
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”Relationsorienterade praktiker”8
Livet
Praktik
Närhet
Inre
Medelålder

Birgitta
Cecilia,
Britt,
Jenny,

Skolan
Praktik
Närhet
Inre
Medelålder
Medelålder totalt:

43, M, y
32, M, f
34, A, y
25, A,
33.5 år

Livet
Praktik
Närhet
Yttre

Torunn,
Gunilla,
Gunnel,
Harriet,

25, A
28, O
23, A
25, A
25.3 år

Skolan
Praktik
Närhet
Yttre

Anna,

25, A,y

25 år
27.9 år

Nio av de tjugosju kvinnorna har således kategoriserats in i det första ”fältet”, fyra i första ”boxen” i fältet. I vissa avseenden ligger dessa fyra ganska
nära den teoretiska konstruktion av en ”relationsorienterad praktiker”
ovan. Skillnaden mellan dessa fyra och de fyra i ”boxen” bredvid är att de
första fyra i huvudsak verkar ha en inre kunskapsväg, medan de senare i
huvudsak verkar använda en yttre kunskapsväg. De första fyra skulle kanske ha kategoriserats som ”Subjektivister” av Belenky och hennes medforskare, medan de senare fyra kanske skulle ha kategoriserats som ”Mottagare” (se kap. 4). Bland de relationsorienterade praktikerna är det endast
Anna som upplever skolan som sin viktigaste kunskapskälla. Hon tillhör de
yngre i kategorin, har en del utbildningserfarenheter efter gymnasiet, bl.a.
high school i USA och relativt begränsade arbetslivserfarenheter.
De ”extremt” relationsorienterade praktikerna (i den första ”boxen”)
har en förhållandevis hög medelålder, nästan 4 år äldre än genomsnittsåldern, vilken är 29 år på examensterminen. Majoriteten bland de relationsorienterade praktikerna är arbetarklasskvinnor med endast gymnasium eller någon form av yrkesutbildning i grunden. En har gått folkhögskola.
”Relationsorienterade teoretiker”
Livet
Teori
Närhet
Inre
Medelålder

Lisa,
Margret,
Olga,
Eva,

28, M,
32, M
23, M u
28, A y+u
27.8 år

Livet
Teori
Närhet
Yttre

Rita,

25, A

25 år
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Skolan
Teori
Närhet
Inre
Medelålder
Medelålder totalt:

Skolan
Teori
Närhet
Yttre

Pernilla,
Elisabeth,

24, M
22, A

23 år
26 år

Sju av kvinnorna har kategoriserats som ”relationsorienterade teoretiker”.
Genomsnittsåldern är 26 år, d.v.s. 3 år under totala genomsnittet. Något
fler i detta fält är medelklasskvinnor. Ett par har universitetsutbildning
bakom sig innan de kom till socionomutbildningen. Tre av dessa sju kvinnor har upplevt extrema psykosociala uppväxtförhållanden med missbruk
och våld i familjen (Margret, Olga och Eva).

”Distansorienterade praktiker” och ”distansorienterade teoretiker”
De andra två fälten i ”fyrfältstabellen” omfattar de kvinnor jag kom att
kalla ”distansorienterade praktiker” samt ”distansorienterade teoretiker”.
”Distansorienterade praktiker”
Livet
Praktik
Distans
Yttre

Livet
Praktik
Distans
Inre
Skolan
Praktik
Distans
Inre
Ålder:

Camilla, 44 O,y

44 år
”Distansorienterade teoretiker”
Livet
Teori
Distans
Yttre

Livet
Teori
Distans
Inre
Skolan
Teori

Skolan
Praktik
Distans
Yttre

Disa,

23, A

Skolan
Teori

Nora,
Hanna,

34, O,y+u
25, O,f+y
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Distans
Distans
Inre
Yttre
Medelålder
23 år
Medelålder totalt:
27.3 år

29,5 år

Endast Camilla har jag kategoriserat som distansorienterad praktiker.
Camilla har ett långt yrkesliv bakom sig. Hon är kunskaps- och studiehungrig och upplever utbildningen enormt givande och värdefull. Lärare
och litteratur har varit betydelsefulla. Hon har ”läst all litteratur”. Samtidigt är hon mycket förankrad i sina arbetslivs- och livserfarenheter och har
behov av kunskaper som hjälper henne förstå dessa erfarenheter. Hon vill
också ha kunskaper som är nyttiga för det framtida arbetet som socialarbetare.
Endast tre av de 27 kvinnor jag intervjuat är kategoriserade som distansorienterade teoretikerna; endast två av dem i ”extremgruppen” och dessa
”extrema” kvinnor är inte på långa vägar lika extrema som min teoretiskt
konstruerade kvinna ovan. De ligger båda närmare mittenstrecket på skalorna än i ytterkanterna.

”Integrerade lärandeprofiler”
I ett antal fall har balansen mellan de båda ytterlighetskategorierna varit så
jämn att det inte gått att ”knuffa” tolkningen över mittstrecket på skalan
utan att göra våld på analysen. Dessa ”balanserade” profiler har jag benämnt ”integrerade lärandeprofiler”. De olika kunskapsdimensionerna kan
dock se olika ut för de olika kvinnorna. De kan vara integrerade avseende
en eller flera kunskapsdimensioner medan de samtidigt gick att kategorisera på den ena eller den andra sidan av ”mittenstrecket” i en eller flera av
de övriga dimensionerna. Nedan redovisar och diskuterar jag kort de sju
kvinnor som i en eller flera av kunskapsdimensionerna måste beskrivas som
”integrerad”.
”Relationsorienterade integrerade”
Alice, 29, M
Kunskapens källa
Livet
Kunskapsinriktning Integrerad
Kunskapsorientering Närhet
Kunskapsväg
Integrerad

Florence, 26, M
Integrerad
Integrerad
Närhet
Integrerad

Inga, 36, A
Livet
Integrerad
Närhet
Integrerad

287

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

287

99-09-15, 16.08

”Relationsorienterade, delvis integrerade, teoretiker”

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Sylvia, 37, M
Integrerad
Teori
Närhet
Integrerad

”Distansorienterade, delvis integrerade, teoretiker”
Ulla, 27, M
Kunskapens källa
Integrerad
Kunskapsinriktning Teori
Kunskapsorientering Distans
Kunskapsväg
Yttre
”Totalt integrerade”

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Doris, 30, A
Integrerad
Integrerad
Integrerad
Integrerad

Ingegerd, 30, A
Integrerad
Integrerad
Integrerad
Integrerad

Den första iakttagelsen jag gör när jag betraktar de sju kvinnor jag
kategoriserat som helt eller delvis integrerade är, att det ganska genomgående är kvinnor med extrema psykosociala erfarenheter i uppväxtfamiljen.
Alice, Florence och Sylvia har alla tre upplevelser av extrema sexuella övergrepp i barndom och uppväxt. Både Alice och Florence är starka och kraftfulla personligheter med en stark integritet, som inte är rädda för att sätta
gränser, som säger ifrån när något är fel och som väljer att inte vara tysta
och accepterande, utan är utåtriktade i sina reaktioner, både i läro- och
föreläsningssalar och i nära relationer. Florence och Inga beskriver sig som
feminister och är mycket könsmedvetna, inte bara i teorin utan också i
vardagen. De väljer att provocera den rådande könsordningen både i lärosalen, i studiegruppen och i privatlivet.
Sylvia har som reaktion på sina barndomsupplevelser haft psykotiska
symtom och vid ett par perioder vistats på psykiatrisk klinik. Jag upplever
henne som en stark, medveten och reflekterande kvinna som kämpat sig
fram till en stark integritet.
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Ingegerd och Doris är också mycket kraftfulla och utagerande kvinnor,
som sätter gränser och reagerar på sånt de tycker är fel. Doris växte upp
med allvarliga sjukdomar, hon fick cancer som 3-åring. Samtidigt var hennes mamma mycket sjuk och Doris fick tidigt rycka in och hjälpa henne.
Ingegerd växte upp på en folkhögskola, med mycket politiskt aktiva föräldrar och en turbulent omgivning. Hon blev själv mycket mobbad som barn.
Även dessa båda kvinnor förmedlade en mycket stark integritet och inre
styrka. Ulla växte upp med en mamma som var psykiskt sjuk med en djup
depression, och hon fick tidigt ta ansvar för sin egen psykologiska ”överlevnad”.
En annan iakttagelse jag gör är att fyra av dessa sju är relationsoriente–
rade, två är integrerade och endast en är distansorienterad när det gäller
”kunskapsorientering”.
Alla dessa kvinnor förmedlar en kunskapssyn som verkar grunda sig i en
djupt grundad integritet, i övertygelsen om att de vet och kan och att kunskapen är ”erfarenhetsorienterad”, d.v.s. de refuserar kunskaper som inte
har betydelse för dem samtidigt som de högt värderar och uppskattar teoretiska kunskaper de har glädje och nytta av. Ett par av dem känner jag lite
närmare genom att de varit mina studenter. De var studenter som ifrågasatte, förde spännande diskussioner, krävde meningsfullhet och pedagogiskt
utvecklade insatser i lärosalen och som ”inte gav sig”. När de var missnöjda förde de upp frågan till institutionsledning och studentkår. Genom
dessa erfarenheter tror jag att jag lättare ”kände igen” deras likar när jag
mötte dem inom de andra utbildningarna.
Det är alltför lätt att frestas att dra slutsatsen att kvinnor med extrema
uppväxtförhållanden fördjupar sin kunskapssyn och sina lärandestrategier
på ett sätt som leder till en mer integrerad lärandeprofil. För att kunna dra
dessa slutsatser behöver man göra en djupare analys av barndomsupplevelser i förhållande till kunskapssyn och lärande, än den jag gjort, samt kanske ha ett större och bredare empiriskt material som underlag. Det är flera
av kvinnorna med ganska extrem uppväxt i psykosocialt hänseende, t.ex.
Cecilia och Margret, som också berättat om missbruk och våld, men hos
vilka jag inte gör dessa iakttagelser. Alla de kvinnor jag kategoriserat som
helt eller delvis ”integrerade” efterlyser möjligheter att få bearbeta sina
upplevelser inom ramen för socionomutbildningen för att veta att de inte
påverkar sina patienter och klienter på ett destruktivt sätt genom
projiceringar, försvarsmekanismer eller andra psykologiska bias grundade i
de extrema uppväxtförhållandena. Under utbildningen har de teoretiskt
förstått att dessa destruktiva kopplingar kan ske och vilka konsekvenserna
kan bli av dem för socialarbetar-klient-relationen. Några av dem har gått
egen psykoterapi men vill gärna fortsätta inom utbildningens ram med fo289
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kus på socialarbetarrollen. Alla dessa kvinnor har reagerat mycket olika på
sina erfarenheter, men de allra flesta vill bearbeta upplevelser och känslor i
egenterapi eller i samtalsgrupper för att få möjlighet att integrera.9 De menar också att de har ett stort ansvar gentemot sina kommande patienter och
klienter för att deras eget ”psykiska bagage” inte ska försvåra det sociala
arbetet

Modellen har begränsningar
Det faktum att modellen över de sexton lärandeprofilerna inte lyckas inrymma samtliga lärandeprofiler, kan ses som en brist hos modellen. Men
att införa en femte kunskapsdimension, ”integrerad”, till varje box, skulle
ge en alltför komplicerad och svårhanterlig analysmodell. Min lösning ur
detta dilemma är att tills vidare etablera de ”udda profiler”, d.v.s. de helt
eller delvis integrerade lärandeprofilerna, jag beskrivit ovan, vid sidan om
modellen.
Jag skulle kunna tänka mig att de kvinnor som Belenky m.fl. (1986)
kategoriserade som ”Konstruktivister”, liksom dem som Baxter Magolda
(1992) benämnde ”Contextual Knowing”, sannolikt skulle ha hamnat bland
dessa integrerade lärandeprofiler (se kap. 4).

Generella användningsområden
Analysmodellen över lärandeprofiler bör kunna användas generellt för att
beskriva människors lärandeprofiler, både kvinnors och mäns. Dessutom
tror jag att vi i framtiden allt mindre kommer att tala om ”kvinnor” och
”män” eftersom denna dikotomisering av könen leder till ett alltför fyrkantigt könstänkande. Kvinnor är som vi sett radikalt olika, även om de som
grupp vanligtvis har gemensamma erfarenheter (inte alltid medvetna) av
utsatthet, exploatering och förtryck i det patriarkala samhället. Vi har dock
under senare år genom bl.a. forskning och via massmedia medvetandegjorts
om att t.ex. homosexuella män, invandrarmän och andra minoritetsgrupper utsätts för liknande exploatering och förtryck som kvinnor. Med exploatering menar jag bl.a. att kvinnor och andra minoritetsgrupper t.ex.
har lägre löner och sämre arbets- och andra villkor.10 Yttringarna kan vara
olika för olika grupper av utsatta.
Män är sinsemellan lika radikalt olika varandra.11 Därför blir kategorierna kvinnor och män sannolikt med tiden alltmer ointressanta. Fortfarande menar jag dock att de är viktiga och intressanta kategorier för studier
av makt och underordning, av förtryck och härskartekniker, av våld och
orättvisor o.s.v. ännu en tid (se t.ex. Hedlund 1996). Dessutom finns det
analyser som visar att det i vissa avseenden sker en tillbakagång, en
”Backlash” (se t.ex. Faludi 1991 och Kvinnotribunalen 1993).
290

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

290

99-09-15, 16.08

Jämförande studier önskvärda
För att möjliggöra en utvecklad didaktik och pedagogik baserad på en alltmer mångfacetterad grupp studenter skulle det vara intressant och önskvärt med olika typer av jämförande studier med lärandeprofilsmodellen som
analysinstrument. Det skulle som exempel vara intressant att använda modellen för att jämföra studenter vid olika utbildningar, t.ex. kvinnor som
studerar naturvetenskapliga ämnen jämfört med humanistiska och samhällsvetenskapliga.12 Eller kvinnor inom vårdutbildningar med kvinnor som studerar filosofi eller religion. Det skulle också vara intressant att jämföra kvinnors och mäns lärandeprofiler samt män emellan, t.ex. män som studerar
vid socionomutbildning eller vårdutbildning jämfört med män inom naturvetenskap eller teknik. Olika etnisk tillhörighet verkar också påverka lärandestrategier (se t.ex. Hattie & Watkins 1981).

Processtudier av förändringar
Jag tror också att modellen kan användas för att studera förändring av
kunskapssyn och lärandestrategier över tid. Mary Belenkys och hennes teori
om kvinnors lärande var som tidigare nämnts inte en utvecklingsteori (vilket William Perry däremot menade sig beskriva, se kap. 4). Process- och
utvecklingsteorier om lärandeprocesser lämnar både Belenky och hennes
medforskare och jag åt framtida forskare att genomföra. Mitt bidrag till
detta arbete blev att utveckla en analys- och förståelsemodell, en förståelsemodell på väg mot en teori.
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M

en även om de har makten, så har vi
ordet – och vi har ordet i vår makt – och
så länge ordet är fritt, finns det rum för hopp.
Alva Myrdal
( Kvinnotribunalen 1993, sid. 66)

Feministiskt perspektiv
på modellen om lärandeprofiler
Det är kvinnornas subjektiva utsagor som ligger till grund för mina analyser och utvecklingen av analysmodellen om lärandeprofiler. I analys och
bearbetning av intervjuerna har jag helt accepterat kvinnornas subjektiva
berättelser om sin kunskapssyn och om sitt lärande och endast gjort vissa
reflexioner omkring dimensionerna ur ett feministisk perspektiv. Om man
granskar lärandeprofilerna med feministiska ögon och funderar över på
vilket sätt de manligt utformade akademiska strukturerna13 och normerna,
de strukturer och normer jag i kap. 3 benämner som ”broderskapets logik
och grabbväldets strukturer”, kan ha format kvinnornas lärandeprofiler,
kan man se vissa mönster. Låt oss reflektera över detta ett ögonblick!
Jag har i kap. 6–11 analyserat mina intervjuer i huvudsak på individnivå.
En analys bör också ske på strukturell nivå. För att synliggöra skillnaden
mellan nivåer tydligare vill jag ta ett konkret vardagsexempel. I diskussioner med ”icke-feminister” (kvinnliga och manliga) får man ofta höra att
kvinnor ”minsann kan” förtrycka män. Ja, på individnivå. På strukturnivå
ingår hon, hur dominerande och ”härsklysten” hon än kan te sig, i gruppen
kvinnor, vilken är förtryckt och exploaterad av gruppen män.14

Strukturell analys
Vi bör därmed kritiskt granska kvinnornas kunskapssyn, lärandestrategier
och modellen för lärandeprofiler utifrån det faktum att kvinnorna lever i
ett patriarkalt samhälle och har undervisats i ett i huvudsak manligt genomsyrat utbildningssystem, med en i huvudsak manligt kanoniserad kunskapssyn, med i huvudsak manliga normer och värderingar som rättesnören för
tankar, utsagor, beteenden och handlingar – även för kvinnor. Detta innebär konkret att om man inte tänker och gör som män tänker och gör, så
tänker och gör man ”fel” och då är man dessutom mindre värd (både i
lönehänseende och i konkurrensen om arbeten och forskningsmedel). Men
om kvinnor tänker och gör som män tänker och gör så är man inga ”riktiga
kvinnor”. Man är misslyckade och dessutom ”sviker” man de ”kvinnliga
idealen”.15 Det är ur detta paradoxala spänningsfält vi måste granska kvinnornas lärandeprofiler.
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Kunskapens källa
I kap. 8 om ”Kunskapens källa” reflekterade jag t.ex. över hur kvinnor
skulle uppleva skola och utbildning om utbildningen gav oss16 större utrymme att lära om vår egen verklighet, vårt eget liv, våra egna upplevelser
och erfarenheter; om utbildningen synliggjorde och uppvärderade kvinnors
erfarenheter; om den bekräftade kvinnors motsättningsfyllda liv när det
gäller familjesituation, relationer till män, om våld, sexualitet, arbetssi–
tuation, exploatering och utsatthet; om den accepterade och utvecklade
kvinnors eget språk, ett språk anpassat till våra egna existentiella villkor;
om teorier, förklarings- och förståelsemodeller hjälpte oss kvinnor att tänka
och reflektera över vår egen och andra kvinnors livs- och erfarenhetsvärld.
Om de flesta kvinnorna i första hand lär av livets erfarenheter, vilket
flera forskare före mig har iakttagit (se t.ex. Belenky m.fl. 1986, Wistedt
1996, Lundmark, Edvardsson & Strömberg 1998) gäller det att göra skola
och utbildning till en erfarenhet lika väsentlig som erfarenheter i livet, till
en livserfarenhet. Detta skulle ställa helt nya krav på utbildningsmiljö, på
lärares arbetssätt, på relationer mellan lärare och studenter och mellan studenter, på innehåll i och utformning av utbildning, på litteratur och på
examinationsformer. Kanske skulle resultatet av en sån utbildning kunna
beskrivas som en ”integrerad kunskapskälla”?

Kunskapsinriktning
I kap. 9, om ”Kunskapsinriktning”, reflekterade jag över hur kvinnor skulle
ställa sig när det gäller frågan om teori kontra praktik, om de teoretiska
kunskaper som diskuteras inom utbildningen också vore utvecklade ur och
förankrade i kvinnors egna erfarenheter. Teorier, vilka bygger på begrepp
hämtade ur kvinnors språk, kvinnors egen erfarenhets- och livsvärld, kvinnors erfarenheter av hot, utsatthet, beroende, våld men också av kärlek,
omsorg, närhet, vänskap och relationer. Dessa frågor är naturligtvis nära
kopplade till frågan om kunskapens källa. De teoretiska begreppen idag
upplevs, som vi sett, som för ”abstrakta”, för ”krångliga” och ”inte
verklighetsförankrade”. Denna kritik har, som jag tidigare nämnt, forskare
fört fram åtskilliga gånger under de senaste åren (se bl.a. Askeland 1982,
Lindholm 1988 a, b, Hellertz 1989 a, Lundmark, Edvardsson & Strömberg
1998). Det är hög tid att lyssna på kritiken.
Det finns som vi sett många konkreta förslag på pedagogiska/didaktiska
metoder och förhållningssätt för att utveckla och förankra teoretisk kunskap i de kvinnliga studenternas erfarenhetsvärld, t.ex. ”Minnesarbete”
(Haug 1984), ”Isomorf utbildning” (Hellertz 1987, Johnsson 1990 a),
”Livshistoriemetoden” (Bron 1991), ”Inductive narrative teaching strategy”
(Litner, Rossiter & Taylor 1992), ”Personlig yrkesteori” och ”modellfunk293
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tionellt” förhållningssätt för att göra ”utbildning till praktik och praktiken
till utbildning” (Johnsson 1990 a, Fryk 1999) och många fler (se kap. 4,
under rubriken ”Feministisk pedagogik”). Fördelen med dessa metoder är
att det inte bara arbetar med, kritiskt granskar och problematiserar förhärskande teoretiska modeller. De ger också en grund för utveckling av teorier
och modeller som har sitt ursprung i kvinnors liv och erfarenheter.
Om socionomutbildningen ska upplevas som ”verklighetsförankrad”,
”konkret”, ”relevant” och ”användbar” för de kvinnor jag intervjuat och
därmed inspirera och stimulera den inre motivationen (Fransson 1977, ref.
i Marton, Hounsell & Entwistle 1986), måste innehållet knyta an till deras
behov av kunskaper, både teoretiskt och tematiskt. Dessutom måste den
pedagogik som bedrivs inom utbildningen knyta an till kvinnornas
kunskapssyn och lärandestrategier. Allt annat verkar förstärka den yttre
motivationen och ”cue-seeking”-strategier (Miller & Parlett 1974). Resultatet blir att man ”lär för tentan”, ett ytinriktat och fragmenterat lärande,
istället för att ”lära för livet” eller ett ”livslångt lärande”, ett holistiskt och
djupinriktat lärande (Marton, Hounsell & Entwistle 1986). Riskerna är
stora att detta fortsätter leda till ett teorilöst socialt arbete, ”naiva teorier”
(Olsson 1993) och fortsatt ”teorifientlighet” på fältet17, att man fortsätter
att arbeta ”medmänskligt” enbart utifrån ”sunt förnuft”, ”intuition” eller
”lång erfarenhet” med alla de risker det innebär av icke-professionellt och
ibland repressivt bemötande av klienter och patienter.
Kanske skulle ett medvetet didaktiskt förhållningssätt inom utbildningen
hjälpa till med den integrering av teori och praktik som vi ofta talar om,
men tydligen misslyckats med att leva upp till? Kanske skulle detta arbetssätt leda till en slags ”integrerad” lärandeprofil?

Kunskapsorientering
I kap. 10, om ”Kunskapsorientering”, har jag diskuterat frågan om ett relationsorienterat (”närhet”) eller ett distansorienterat (”distans”) förhållningssätt till kunskap. Där konstaterade jag att den absoluta majoriteten av de
intervjuade kvinnorna (20 av 27, d.v.s. 74% om vi inkluderar de delvis
”integrerade”) föredrar det förhållningssätt till kunskap och till andra människor som kännetecknas av och genomsyras av närhet och relationer till
och omsorg om andra människor och till deras kunskap. Endast fem har
beskrivits som mer eller mindre distansorienterade. Resterande två har en
integrerad kunskapsorientering.
Vi vet att förmåga till distansering och objektifiering är av största vikt,
både i förhållande till kunskap och till människor utifrån både akademisk
synvinkel och utifrån socionomprofessionen. Distanseringsförmåga krävs
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för att man ska kunna analysera, kritiskt granska och reflektera över utsagor och texter, både sina egna och andras, för att kunna utveckla och förbättra dessa. Distans i förhållande till människor och till deras kunskap är
nödvändigt även för det professionellt utformade sociala arbetet, för att
möjliggöra reflexion och för att socialarbetaren ska kunna använda förändringsstrategier i arbetet.
Att vara professionell innebär att kunna växla mellan närhet och distans
t.ex. i en behandlingsrelation. Det innebär att man å ena sidan måste vilja,
våga och kunna gå in i en nära relation18; vilja våga och kunna lyssna aktivt
och förstå; vilja, våga och kunna möta den andres ögon och vilja, våga och
orka lyssna till den andres utsatthet, förtvivlan och smärta19, d.v.s. ha förmåga att känna och visa empati i dialogen å ena sidan samtidigt som den
nödvändiga teoretiska och metateoretiska20 reflexionen och bedömningen
av situationen och samtalet kräver förmåga till distans, förmåga att ”metareflektera” och ”metakommunicera” (Bernler & Johnsson 1988, Engqvist
1994).
Bo Larsson (197321) beskriver detta arbetssätt mycket pedagogiskt. Så
länge behandlings- eller utredningssamtalet flyter friktionsfritt och oproblematiskt är närheten till klienten det värdefulla förhållningssättet. Men så
snart man har svårt att förstå det som sker är det dags att distansera sig och
reflektera. Då är det dags att använda teoretiska tankemodeller för att få
hjälp att förstå och förklara. Det är då vi kanske behöver handledning för
att kunna gå vidare. Handledningen hjälper oss att distansera och reflektera. I min modell över lärandeprofiler uttrycks denna förmåga, förmågan
att växla mellan närhet och distans när respektive förhållningssätt är
nödvändigt, som en ”integrerad” lärandeprofil.
De kvinnor jag intervjuat har, trots att de går på sista terminen inom
socionomutbildningen och bara har någon månad kvar innan de ska ut i
socialt arbete och arbeta med patienter, klienter och andra medborgare,
fortfarande en hel del problem med att kunna distansera sig. Kvinnornas
berättelser tyder på en del missförstånd beträffande vikten av objektivitet,
kritiskt tänkande och distans. Man kan tolka dessa missförstånd som att
socionomutbildningarna har misslyckats med hjälpa studenterna att förstå
hur, när och varför de behöver kunna distansera sig och hur, när och varför
de behöver använda sin väl utvecklade förmåga till närhet och relationer
och hur de ska konkret balansera dessa förhållningssätt. Växlingen mellan
närhet och distans behöver medvetet diskuteras och tränas inom utbildningen, menar jag. Kjell Askeland (1982), jag (Hellertz 1987), Lisbeth
Johnsson (1990 a), Gurid Askeland (1994) och Lasse Fryk (1999) har diskuterat en ”praxiologisk”, en ”isomorf” eller en ”modellfunktionell” socio-
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nomutbildning. Det innebär förenklat att utbildningen skulle byggas upp
enligt samma grundsyn och förhållningssätt som vi menar att det sociala
arbetet ska bedrivas på i praktiken. Frigörande pedagogiska metoder från
det sociala arbetet på fältet borde med fördel kunna användas i undervisningen, i synnerhet metoder från samhällsarbetet, som t.ex. ”framtidsverkstad”, ”kollektiv reflexion” och liknande metoder (se t.ex. Wahlberg
1997).
Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson (1988) beskriver målande riskerna
med ett objektifierande och reifierande förhållningssätt samt ett distansorienterat arbetssätt utan förmåga till relationsorientering och subjektifiering:
Då man i en dyadisk relation objektifierar eller reifierar den andre,
blir man ju ensam människa i rummet. /.../ Om jag lyckas med min
objektifiering försvinner relationen, och jag kan ostört ägna mig åt
min yrkesutövning. /.../ Inget möte mellan människor äger då rum,
utan specialisten analyserar objektet-klienten och föreskriver behandlingen. Processen kommer att erinra om reparation av bilar eller andra trasiga industriprodukter. Under utbildningen till behandlande
och vårdande yrken kan de studerande lätt få missuppfattningen att
detta är ett ideal för relationen. Och därigenom uppkommer också
en reaktion mot detta ingenjörsmässiga sätt att förhålla sig – en reaktion som lätt slår över till att helt förkasta behandlingsteori, metodik
och analys (a.a. sid. 145).

Kvinnor reagerar mer eller mindre medvetet mot denna objektifierande och
reifierande distansering, eftersom den är mot människor, den ”dehumaniserar” (Noddings 1984).
En isomorf eller modellfunktionell utbildning som vill lära sina studenter
förmågan att växla mellan närhet och relationer å ena sidan och distans och
kritisk reflexion å andra sidan, kräver således lärare som själva har förmåga att växla mellan närhet och distans och som därmed kan vara modeller för detta förhållningssätt. (Vissa studier23 visar att män kan ha motsatt
problemtik. De verkar vara skickliga på att distansera både kunskap och
människor, men verkar oftare ha svårigheter med att våga och kunna gå in
i nära relationer. Dessa män kan istället behöva träna sina relationsförmågor.
Jag planerar återkomma med en studie omkring mäns kunskapssyn och
lärandestrategier.24)
Konsekvensen för modellen över lärandeprofiler borde bli att en framgångsrik socionomutbildning borde skapa lärandesituationer som medvetandegör och tränar den nödvändiga distanseringsförmågan på ett relations-
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orienterat sätt, vilket borde kunna leda till en ”integrerad” lärandeprofil
när det gäller kunskapsorientering.

Kunskapsväg
De intervjuade kvinnornas ”kunskapsvägar” (kap. 11) kategoriserades i
ytterlighetspositionerna ”yttre” kontra ”inre kunskapsvägar”. Så länge man
i huvudsak förlitar sig på lyssnande till experter eller andra kunskapskällor,
vilka finns utanför en själv och inte vågar tro på, inte uppmuntras till eller
ha tillit till sitt eget inre kunskapande, så använder man sig i huvudsak av
”yttre kunskapsvägar”, vilket ungefär en tredjedel av kvinnorna använde
sig av. Man är ”mottagare av kunskap” enligt Belenky m.fl. Den traditionella vetenskapliga utbildningen tränar och stimulerar dessa yttre kunskapsvägar. Det är andra som ska tala om vad som är viktigt att lära, vad som är
värt att veta och minnas samt vilka som är värda att lyssna på. Det egna
”tyckandet”, ”tänkandet” och ”kännandet”, d.v.s. de inre kunskapsvägarna, utnyttjas inte och anses inte heller relevant eller intressant i undervisningen.
Om kvinnornas egna erfarenheter, egna tidigare kunskaper och upplevelser inte betraktas som viktiga kunskapskällor inom ramen för utbildningen,
kan det sannolikt leda till att de slutar lita på sin egen inre kunskapskälla,
tappar tilliten till den och förlitar sig enbart på dessa yttre auktoriteter,
experter och makthavare på olika nivåer (”fadern”, ”maken”, ”chefen”,
”professorn”)25. De kommer i huvudsak att lyssna till sitt ”fadersmål” och
riskerar att glömma eller börjar ringakta sitt ”modersmål” (Backlund
1998).26 Detta osynliggörande åtföljs dessutom av kränkningar, trakasserier, förlöjliganden, bristande lyssnarsignaler och avsaknad av feedback,
vilket sannolikt riskerar att förstärka de auktoritetstroende tendenserna,
ett slags ”gisslansyndrom”.27 Kvinnorna måste hålla sig väl med männen
för att få tillgång till värden och arenor. De t.o.m. internaliserar männens
kvinno- och mansbilder (se t.ex. Holmberg 1996).
Eller också reagerar kvinnorna tvärtom. De gör motstånd mot lärande
(se kap. 4). De lär för tentan och ”glömmer”. De ”antecknar inte”. ”To be
unalienated they must remain uneducated”. De använder strategier som tar
dem igenom utbildningen, men de undviker att lära. ”Find out what the
guy wants and give it to him”. Det blir målet. Klara tentan!
Mary Belenky och hennes medforskare iakttog till exempel att deras
”subjektivister”, d.v.s. de kvinnor som i huvudsak förlitade sig på sina
”inre” kunskapsvägar, sin inre röst, sin intuition, sitt ”modersmål”, ofta
hade växt upp utan en fars beskydd. Det kan ha berott på skilsmässa eller
annan form av försummelse eller övergivande. Eller också hade de fäder
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som förringade dem eller försökte kväva eller tysta deras nyfikenhet och
straffade dem när de ställde frågor. Forskarna konstaterade att den bild
som växte fram för dem i studierna av ”subjektivisterna” var det totalt
manliga misslyckandet. Deras upplevelser av våld och besvikelser var genomgripande. De manliga auktoriteterna var inget att lyssna på, inget att
lita till. Vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater och studiekamrater, vanligtvis de kvinnliga, blev, förutom den egna inre rösten och intuitionen, de
kunskapskällor man kunde lita på samt de viktigaste deltagarna i den egna
lärandeprocessen.
Strategin att i huvudsak lita till sin egen inre röst eller sin intuition istället för till yttre auktoriteter, kan därmed betraktas som en motståndsstrategi
mot de yttre kunskapskällor, vilka inte upplevs relevanta, adekvata eller
trovärdiga, och mot de påbud om yttre kunskapsvägar, akademin förordar
och rekommenderar som de enda rätta. Faktasökandet, den vetenskapliga
metoden för att söka data, referenser till andra författare och annan forskning o.s.v. är en stark betoning av yttre kunskapsvägar. Det uttalade avståndstagandet från ”subjektivt tyckande och tänkande och kännande” är
ett klart avståndstagande från de studerandes personliga berättelser, från
deras personliga erfarenheter och erfarenhetsbaserade kunskaper.
En didaktik som istället bygger på ett erkännande och ett accepterande
av de inre kunskapsvägarna samt en träning av de yttre, skulle kunna beskrivas som en ”integrerad” kunskapsväg och kanske leda till en ”integrerad” lärandeprofil. Detta är dock empiriska frågeställningar, vilka behöver
utforskas åtskilligt, framförallt i longitudinella studier.

Lyssnandet som epistemologisk position och strategi för lärande
Utifrån ett feministisk perspektiv har vi kunnat konstatera att lyssnandet är
en position eller en lärandestrategi som flickor tidigt skolas in i. Den relativt rikliga skolforskningen28 har skildrat flickornas mycket tidiga insocialisering i en lyssnande position. Psykologen Margot Bengtsson (1999) menar att lyssnandet blivit flickors och kvinnors strategi i ett utbildningssystem som genomgående i huvudsak gynnar pojkars och mäns lärande.29 Den
kvinnliga strategin blir att vara bäst men också att vara tyst, menar hon.
Detta retar de manliga studenterna, som tycker att kvinnorna är ”fega, rädda
för att göra bort sig och att de får oförtjänt höga betyg”. Margot Bengtsson
menar att kvinnors dilemma i högre utbildning är den öppna konkurrensen,
vilken är förknippad med manlighet. ”Kvinnor får vara bäst men de får inte
konkurrera” (a.a. sid. 14). Även Elisabeth Öhrn (1990) beskriver lyssnandet
som flickornas strategi i en skola som inte uppmärksammar dem samtidigt
som hon märkte att flickorna utvecklar strategier för att ändå få lärarnas
uppmärksamhet.
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Kvinnornas lärandestrategier verkar, enligt flera studier (förutom föreliggande studie, se även Belenky m.fl. 1986, Baxter Magolda 1992, Serveriens & Ten Dam 1994) alltså även inom högre utbildning i huvudsak
vara att vara tysta och lyssna, samt att försöka hitta egna vägar att få eller
utveckla de kunskaper de behöver och vill ha, samtidigt som de, åtminstone
kortsiktigt, tvingas lära sig det akademin förväntar sig att de ska lära sig för
att ”klara tentan” och få sin examen. Den huvudsakliga lärandestrategin
för detta verkar ha blivit att samtala och diskutera med kamrater i de små
grupperna och att fråga kamrater och familjemedlemmar när de inte förstår samt strategier att ta reda på ”vad han vill ha och ge honom det”.
Vissa kvinnor i socionomutbildningens lärosalar har dock inte gått in i
lyssnandets strategi utan är ”lika aktiva som männen”. De har lärt sig att
hantera ”den offentliga arenan” eller kanske aldrig gått in i tystnaden.
Baxter Magolda beskriver att de har ett ”mastering pattern” när det gäller
lärande. Men dessa kvinnor är få.
I vilken utsträckning man vågar kritisera och problematisera utbildningens innehåll och uppläggning i de mindre grupperna framkommer inte i
någon nämnvärd utsträckning i mina intervjuer. Däremot vet jag från min
lärarerfarenhet att det är i de små studie- och arbetsgrupperna och i informella kamratgrupper som kritiken mot utbildningen, mot lärare och mot
litteraturen, i huvudsak kommer fram och formuleras. Den når sällan längre.
Ett par kvinnor i intervjuerna menade att det inte var någon idé att föra
fram kritik. ”Ingenting händer”. Ingen lyssnar och tar kritiken på allvar.
Andra intressen inom akademin går före studenternas kritik mot utbildningen och lärare, t.ex. lärarnas anställningstrygghet eller organisationens
oförmåga att hantera konflikter konstruktivt. Kursvärderingarna har de
studerande successivt tappat förtroendet för eftersom det inte blir några
synliga effekter av dem. I min egen undervisning har det dessutom då och
då hänt att kvinnor, som sagt sig velat föra fram kritik, undviker det för att
inte göra läraren ledsen eller sårad, alltså ett relations- och omsorgsorienterat val. I ljuset av teorin om ”inlärd hjälplöshet” (Seligman 1976)
skulle vi kanske kunna dra slutsatsen att vi därigenom inom utbildningen
riskerar att insocialisera de studerande i eller förstärka en redan internaliserad position av inlärd hjälplöshet. Det lönar sig inte att kämpa. Det lönar
sig inte att bråka. Kan denna insocialisering riskera att leda till parallellprocesser gentemot klienter och patienter, så att man som socialarbetare
tenderar att förhålla sig mot dem på ett sätt som förstärker deras redan
tidigare starka känsla av inlärd hjälplöshet? Ulla Holm (1988) varnar för
detta.
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Relationsorienterade studenter i en distansorienterad organisation
Modellen om lärandeprofiler måste alltså ses i ljuset av att de relationsorienterade kvinnor jag kategoriserat in i modellen förhåller sig strategiskt
till en manligt hierarkisk struktur och organisation, vilken kanoniserat tävlan, konkurrens, objektivitet, utmaningar, sanningssökande, debatt, argumentation, disputation30 och kritiskt tänkande, vilka alla kan beskrivas som
distansorienterade förhållningssätt till kunskap och till människor, ofta på
bekostnad av omsorg om och relationer till människor. Vi skulle härav
kunna dra slutsatsen att de lärare och forskare, vilka verkar inom akademisk utbildning, sannolikt i största utsträckning har lärandeprofiler som,
åtminstone formellt och utåt, skulle kunna kategoriseras som distansorienterade teoretiker. (Hur de lärare och forskare som skulle beskriva sig själva
som relationsorienterade praktiker förhåller sig i detta system borde göras
till föremål för en studie i sig.)
Om de kvinnor (och män) som söker till socionomutbildning generellt
är mer relationsorienterade än kvinnor (och män) från andra typer av
utbildningar, vet jag inte. Min studie baserar sig endast på 27 kvinnor från
tre socionomutbildningar i mitten av 90-talet. Det krävs flera och jämförande studier för att undersöka detta.
De förhållanden som råder idag vid socionomutbildningarna verkar dock
innebära att i huvudsak distansorienterade, teoretiskt inriktade, manliga
lärare, ca 80%, möter vanligtvis relationsorienterade, ofta praktiskt inriktade, kvinnliga studenter, totalt ca 82%. Samtidigt möter dessa 82% kvinnor en litteratur som till 89% (se Cregård & Johansson 1997) är skriven av
män med ett innehåll som till allra största andelen är utvecklad utifrån
mäns teorier och synsätt31.
I detta perspektiv är kvinnornas kritik av utbildningen befogad och förståelig. Kritiken mot ”brist på verklighetsförankring,” ”glapp mellan praktik och teori”, ”avsaknad av praktisk erfarenhet” hos lärare, behov av självkännedom och handledning i studiegrupperna m.m. bör således kunna tolkas som kvinnors kritik av en manligt utformad utbildning.

Sammanfattning av ”resultaten”
Jag har under arbetets gång ofta fått frågan: ”Så vad har Du kommit fram
till då?” Frågan fick mig att inse att jag måste försöka formulera mina slutsatser i pregnanta och kortfattade ”resultat”. Så vad har jag då kommit
fram till i mina analyser av de 27 socionomstuderande kvinnornas berättelser? Inledningsvis kan jag konstatera att jag, vid en jämförelse med tidigare
studier, bekräftar många tidigare forskares resultat när det gäller kvinnors
lärande i flera avseenden.
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När det gäller kunskapens källa och kunskapsinriktning, d.v.s. varifrån
kvinnorna i huvudsak hämtar sina kunskaper och deras inställning till teoretisk kunskap har jag kunnat konstatera att livserfarenheter är den främsta källan till det som kvinnorna uppfattar som kunskaper. Det är i livet
man lär. Skolan kan i bästa fall bekräfta livserfarenheter och ge användbara
instrument för livet och arbetet. Om skola och utbildning inte ger denna
kunskapsgrund upplevs den inte relevant och meningsfull. Då gäller det att
ta sig igenom på bästa sätt. Skola och utbildning bör, för att upplevas som
meningsfull, ge ord och tankeinstrument, förklarings- och förståelsemodeller, analys- och problemlösningsmodeller för livets erfarenheter, både
förflutna och framtida.
Endast en mycket liten andel av de intervjuade kvinnorna beskrev ett
rent teoretiskt intresse. Detta hade utvecklats under utbildningens gång,
framförallt som en konsekvens av bra undervisningserfarenheter. De hade
upptäckt att teorierna faktiskt är användbara och intressanta.
Teorier måste alltså vara användbara och relevanta förståelse- och arbetsinstrument för livet och för socialt arbete i praktiken. Den teoretiska
utbildningen måste ha som bas att hjälpa kvinnor att utveckla och använda
sitt eget språk. I arbetet med inkludering av kvinnor i högre utbildning kan
vi hämta en hel del inspiration från bl.a. den feministiska pedagogiken och
andra alternativa, aktiverande och frigörande pedagogiska arbetsformer (se
kap. 4).
De senaste tjugo årens studier omkring flickors och kvinnors lärande
visar att kvinnorna successivt och medvetet exkluderats från den högre utbildningen, både som lärande och forskande subjekt och som kunskapsobjekt (se kap. 3, se också Martin 198232). Liksom Wendy Luttrell (1989)
och Adrienne Rich (1985) menar jag att vi kvinnor måste förvänta oss och
kräva en utbildning i socialt arbete som bl.a. grundar sig på vetenskaplig
kunskap om vårt (och andra utsatta gruppers) liv och våra livsvillkor, om
vår identitetsutveckling, vår självbild och vår kunskapssyn. Vi måste också
kräva att utbildningen är grundad i en medvetenhet om våra lärandestrategier och lärandeprocesser. Det är ett demokratiskt krav.

Kunskapsorientering
Min studie bekräftar tidigare studier även när det gäller de kvinnliga studerandenas förhållningssätt till kunskap (se bl.a. Belenky m.fl. 1986, Baxter
Magolda 1992, Severiens & Ten Dam 1994). De är till allra största andelen
relationsorienterade (”connected”). Ett distansorienterat förhållningssätt
försvårar och hämmar kvinnornas lärandeprocesser och skapar otrygghet,
osäkerhet och sämre självkänsla. Kvinnorna känner sig inte accepterade,
inte bekräftade i en lärosal som genomsyras av ett distansorienterat förhåll301
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ningssätt. Det kritiska tänkandet som genomsyrar den akademiska världens kunskapsideal skapar svårigheter om det bygger på ett distansorienterat
förhållningssätt. Genom Peter Elbows (1973, 1986), Carolyn Z Enns (1993)
samt Anne Phelan och James Garrisons (1994) studier vet vi att det finns
alternativ, ett relationsorienterat kritiskt tänkande. Anne Phelan och James
Garrison (a.a. sid. 262 ff) diskuterar en ”poetisk dialektik” som ett sätt att
”omfamna” och inbegripa motsättningar. De menar att ”believing”, d.v.s.
att acceptera, och ”doubting”, d.v.s. att kritisera, visserligen är motsatser
och inte kan aktiveras samtidigt, men de är komplementära. Man kan ”alternera” mellan dem. Denna form av dialektik är mer engagerad i att ”förstå mening” än att ”söka sanning och förklaring”.
En träning i de olika förhållningssätten skulle t.ex. kunna bygga på
Elbows och Enns tankar samt Phelan och Garrisons idéer om ett ”poetiskt
dialektiskt” synsätt och arbetssätt när det gäller växlingen mellan distans
(distansorientering) och närhet (relationsorientering), både när det gäller
relationer till människor och till kunskap och lärande.

Kunskapsvägar eller lärandestrategier
De dominerande kunskapsvägarna och lärandestrategierna, vilka genomsyrar de intervjuade kvinnornas berättelser är, när de inte pressas in i tystnad och lyssnande, dialogen, sam-talet, och samarbetet. Att studera, att
söka kunskap, att samtala om det man läst, hört och sett, i mindre grupper
verkar vara Vägen. Inte den ”Habermaska” dialogen, som bygger på argumentation (se Schweickart 1996, se också kap. 4, not nr.62) utan den
”Elbowska” eller ”Clinchyska” dialogen som bygger på att man bortser
från sina egna perspektiv och sanningar och försöka förstå den andre, ”att
försöka gå i den andres mockasiner”. Den dialog som enligt Erich Fromm
försöker att ”ömsesidigt reda ut varandras tankar”.
I varje dialog, som skall bära frukt, måste båda deltagarna hjälpa sin
motpart att reda ut hans tankar, i stället för att tvinga honom att
försvara formuleringar, som han kanske själv är tveksam till. Dialog
innebär alltid, att man ömsesidigt reder ut varandras tankar, och ofta
även att man förstår den andre bättre än man förstår sig själv. Erich
Fromm (1968, ref. i Rosenberg 1972, sid 34

Denna dialogform behöver de studerande hjälp, stöd, vägledning och
handledning att utveckla. De allra flesta av de intervjuade vill ha handledning av arbetsgrupperna, både när det gäller sättet att arbeta i grupp och
vid relations- och problemlösning. Det är en förutsättning för att
studiegrupperna ska utveckla ett så optimalt studieklimat som möjligt. Det
kan de studerande svårligen klara själva. Utan denna handledning riskerar
ofta ”konfliktungar” att växa sig alltför stora och bli ohanterliga. Dess302
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utom bör denna form av didaktiskt medveten gruppundervisning utgöra en
utmärkt grund för de studerandes kunskaper om och skicklighet i att leda,
handleda och arbeta med grupper och nätverk i socialt arbete.
Genom dialogen och samarbetet växer också den inre motivationen och
nyfikenheten att läsa, att undersöka, att lyssna, att observera. I den lilla
gruppen skapas relationer, trygghet, social samvaro, alla nödvändiga ingredienser för den stora majoriteten av de socionomstuderande kvinnor jag
intervjuat.
Föreläsningar verkar, som vi sett, ha mycket liten eller ingen betydelse
för kvinnorna. Föreläsningen får mestadels en ”cue-seeking”-funktion (Miller & Parlett 1974, se också Hodgson 198633), d.v.s. genom föreläsningen
får kvinnorna vinkar om vad läraren anser vara viktigt inför tentan, men
också en falsk objektiv bild av vad som är viktigt att kunna över huvud
taget. Den förstärker föreställningen att det är någon annan som ska tala
om vad som är viktigt, istället för att ge de studerande möjlighet att träna
upp sin förmåga att själva göra dessa bedömningar. Föreläsningsanteckningarna kan ofta räcka för tentan och därmed hindras också djupare
studier av relevant litteratur. Om föreläsaren är underhållande, använder
ett bra språk, kopplar det hon/han säger till praktiska exempel eller verkar
vara en spännande modell för socialarbetaridentiteten, då kan hon/han accepteras. I annat fall verkar föreläsningarna vara och upplevs ofta som bortkastad tid. Man ”sitter av dem” av olika skäl. Ofta p.g.a. att de är obligatoriska inslag i schemat. Föreläsningarna har oftast en passiviserande och
konserverande funktion. De stimulerar det passiva och mottagande förhållningssättet och hämmar det egna tänkandet, reflekterandet och det aktiva
kunskapssökandet. Tyvärr är det sannolikt den lättaste och billigaste pedagogiska metoden, både för lärare och för utbildningsplanerare. I föreläsningen får lärare ”lysa” med sina egna kunskaper och förmågor, vara
experten och auktoriteten. Läraren lägger ofta ner massor med tid på att
studera, planera och förbereda sin föreläsning, när det istället borde vara
de studerande som gör allt detta arbete. Föreläsningen är lärarcentrerad
och kunskapscentrerad. När läraren har gjort sin föreläsning så har hon/
han ”gjort sitt jobb”. Den idealiska pedagogiken/didaktiken för kvinnorna
verkar vara studentcentrerad och lärandeprocesscentrerad.
I en aktiv kunskapssökande undervisningssituation blir lärarrollen sannolikt mer krävande (Illeris 197634). Man måste finnas till hands för handledning och vägledning av de studerande. Det går inte längre att i huvudsak
luta sig mot sin ämnesexpertis. Man kanske inte kan svara på alla frågor
som de studerande ställer. Man kanske måste säga ”Tyvärr vet jag inte, men
vi kan ju undersöka saken!” De studerande kan ge sig in på områden som
ligger utanför lärarens expertis.
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Examinationer i skrivsal verkar inte vara en examinationsmetod som
kvinnor upplever som konstruktiva, utmanande eller inspirerande enligt
mina intervjupersoner (se också Miller & Parlett 1974, Wiiand 199835). De
är tvärtom hämmande för lärandeprocesserna. Denna typ av examinationer är vanligtvis faktaorienterade och tidspressande36, båda faktorer som
inte ligger i linje med kvinnornas lärande. Dels är fakta vanligtvis kontextberoende. Det finns inga enkla svar på de frågor som ställs. Kvinnor har vanligtvis svårt att acceptera dessa enkla frågor och svar. ”Det beror på...”.
Dels är fakta vanligtvis inte de kunskaper som kvinnor fokuserar på i sitt
lärande.37 De vill förstå, vilket andra forskare också iakttagit (se bl.a. Baxter
Magolda 1992). De examinationsmodeller som de intervjuade kvinnorna
föredrog var muntliga gruppexaminationer38, skriftliga grupparbeten och
framförallt individuella hemarbeten. En modell som ett par kvinnor beskrev som ”den svåraste men den bästa”, var när läraren visade en video,
relevant för det kunskapsområde de arbetet med (en familjeterapisession).
Sen fick de studerande svara på ett antal frågor omkring teorier och arbetssätt kopplade till kurslitteraturen och med anknytning till den video man
sett. Min slutsats är att även examinationerna ska vara relevanta och upplevas meningsfulla.
Det finns idag ett stort antal examinationsformer utvecklade (se t.ex.
Wiiand 1998). Det gäller bara att börja använda dem. Skrivsalsmodellen är
en förlegad examinationsform som bör ersättas med mer konstruktiva och
meningsfulla examinationsformer.

Paradigmskifte?
I skrivande stund hittar jag en mycket intressant artikel skriven av Robert
Barr och John Tagg (1995 se även Bessman & Talerud 1993 b) vilka beskriver det paradigmskifte som de menar är på gång inom högre utbildning39.
Utifrån sex dimensioner diskuterar de skillnaderna mellan vad de kallar
”undervisningsparadigmet” (”The Instruction Paradigm”) och ”lärandeparadigmet” (”The Learning Paradigm”). De dimensioner de använder när
de ställer paradigmen mot varandra är: 1) Mission och syften med utbildning, 2) Kriterier för framgång i utbildningen, 3) Undervisnings-/
Lärandestrukturer, 4) Teorier om lärande, 5) Produktivitet och finansiering
samt 6) Roller hos lärare och lärande.
Den mest slående iakttagelsen jag gör är att mina förslag till utveckling
och förändring av socionomutbildningen för att gynna de socionomstuderande kvinnornas lärandesituation i princip ligger helt i linje med de
förslag på förändring författarna beskriver måste till, för att utbildning ska
vila på det ”lärande paradigmet” istället för på det klassiska ”undervisnigsparadigmet”, vilket, enligt författarnas beskrivning, vilar på struktuer
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som stämmer väl överens med vad jag i min avhandling beskrivit som de
klassiskt manliga akademiska strukturerna (se kap. 3). De har tre konkreta
förslag på hur man börjar en förändring.
1) Först gäller det att börja tala enligt det ”lärande paradigmets” språk
och att successivt avslöja det dolda språk som formar och styr ”undervisningsparadigmet”. Författarna ger konkreta förslag på hur de två språken ser ut. Det gäller t.ex. att tala om kvalitet på lärandet istället för kvalitet på föreläsningar. Fokus är den lärandes lärande och inte lärarens undervisning.
2) Utvärdering av utbildning ska fokusera resultat av lärande. Vad har de
lärande lärt sig i förhållande till sig själva och i förhållande till målen med
utbildningen? Poäng ges i förhållande till vad man kan, inte i förhållande
till antal veckor man suttit av föreläsningar. Det betyder att man kan få
poäng utan att ha gått nån kurs, om det visar sig att man redan besitter
kunskaperna.
3) Det gäller att få myndigheter och finansiärer att förstå att det existerande undervisningsparadigmet är dyrt utan att vara effektivt och att få
lagstiftande församlig att skapa handlingsfrihet och utrymme för att rekonstruera läroanstalter till lärande organisationer.
Jag tänker inte utifrån denna avhandling påstå att en lärande organisation som vilar på kvinnors kunskapssyn och lärande innebär ett paradigmskifte i förhållande till mäns kunskapssyn och lärande. Det har jag alldeles
för lite på fötterna för att kunna påstå. Däremot vill jag påstå att om man
tar kvinnornas kunskapssyn och lärande på allvar och utifrån dessa kunskaper väljer att förändra utbildningsmiljöer (jag väljer medvetet att inte
använda begreppet ”läroanstalter”), så kan det komma att innebära ett
paradigmskifte i högre utbildning.
Detta blev mitt sätt att kortfattat försöka konkretisera de viktigaste ”resultaten” jag tycker mig ha funnit genom analysen och bearbetningen av de
berättelser som de 27 kvinnliga socionomstuderandena har berättat för mig,
i ljuset av den forskning som bedrivits och de teorier om kvinnors lärande
som vuxit fram.
Jag kommer i det avslutande kapitlet att diskutera min vision av en socionomutbildning som ”går till roten med det onda”, d.v.s. konserverandet
av ”könsrollskonstruktioner” och köns- och maktrelationer inom utbildning och akademi. Jag menar, för att vara tydlig, att enskilda inslag av könsperspektiv i kurser och litteratur, eller genom särskilda kurser om könsperspektiv, är som att försöka lappa hålen i ett lapptäcke. Förändringarna
måste vara radikala och genomgripande för att verkligen leda till förändring – till ett paradigmskifte.
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Kapitel 13

O

m vi vidhåller att strukturerna påverkar
våra möjligheter till handling måste vi
analysera det patriarkala härskarsystemet
och ställa krav på förändring av systemet.
Mitt förslag är att ställa upp ett icke-förtryckande system som utopiskt mål att sträva
mot; ett system präglat av jämlikhet istället
för hierarkier, samarbete och generositet istället för konkurrens och tävlan, omsorg
instället för kontroll, medkänsla istället för
kränkningar, demokrati istället för auktoritär
maktfullkomlighet, samt pluralism – rätten
att vara och tänka olika.
Kerstin Norlander (1994)1

Utbildning som transcendens av könskonstruktioner
De slutsatser jag dragit av min studie av kvinnliga socionomstuderandes
kunskapssyn och lärandestrategier samt utvecklandet av analysmodellen
över lärandeprofiler har lett mig fram till en vision om utbildning som en
möjlighet att medvetet transcendera2 könskonstruktioner. Jag kommer att
ägna detta avslutande kapitel åt att konkretisera och diskutera denna vision. Inledningsvis vill jag åter, för att undvika onödiga missförstånd, betona att jag begränsar mina diskussioner till socionomutbildning och socionomstuderande kvinnor och att jag inte har undersökt mäns kunskapssyn
och lärande och därför inte kan dra generella slutsatser om kvinnor i allmänhet och deras kunskapssyn och lärande. Utifrån föreliggande studie,
den forskning jag studerat och redovisat, samt med feministisk teori som
utgångspunkt, kan jag dock utgå ifrån att kvinnor som grupp har gemensamma och generella upplevelser och erfarenheter, vilket formar deras
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kunskapssyn och lärande. Dock vill jag utifrån mina (och andras) studier
poängtera ett självklart faktum, att kunskapssyn och lärande skiftar avsevärt mellan olika kvinnor. Endast longitudinella, empiriska undersökningar
baserade på lärandeprocesser i undervisning-miljöer som tillåter och stimulerar uniciteter och mångfald att utvecklas, kan visa bredden och djupet av
dessa olikheter.
Jag har i föregående kapitel diskuterat sannolikheten att de akademiska
strukturer som idag styr högre utbildning, formar homogena könskonstruktioner, d.v.s. ”tvingar” kvinnor att förhålla sig ”kvinnligt” (och
”män” att förhålla sig ”manligt”). Sabine Severiens och Geert Ten Dam
(1994) varnar för, att forskning som visar skillnader i lärande mellan könen, lätt kan tolkas av lärare och undervisningsplanerare, som faktiska könsskillnader och att de därmed kommer att skapa undervisningsmiljöer och
förhållningssätt som istället fungerar som uppfyllande profetior, vilka konserverar och förstärker könskonstruktioner. Detta kan ofta ske av välvilja
och omedvetenhet. Jag vill med detta sista kapitel försöka motverka dessa
risker och tendenser.

Utbildning konserverar könskonstruktioner
Som jag visat, dels med hjälp av andras forskning (se kap. 4) och dels utifrån min egen empiri (kap. 6–11), så fortsätter högre utbildning att konservera rådande könskonstruktioner och könsstrukturer i många avseenden.
Flickor och kvinnor socialiseras in i underordning, till en andra rangens3
medborgare.4 Vi socialiseras och indoktrineras in i ett ”mottagande” och
passivt förhållningssätt till kunskap; in i tystnad och lyssnande lärandestrategier.5 Vissa forskare betonar att flickorna inte är passiva objekt, att
de positionerar sig själva, att de väljer strategin tystnad och lyssnande (Öhrn
1990, Jones 1994, Bengtsson 1999). Men hur fritt är valet? Hur tvingande
är strukturerna? Vi lär oss tidigt att våra röster, våra kunskaper och våra
erfarenheter är av mindre eller intet värde (Rich 1985, Brown & Gilligan
1992). Vi lär oss att andras kunskaper, den etablerade ”malestream-kunskapen”, är den värdefulla och sanna. Vi lär oss att kvinnor som bråkar och
har höga röster inte är ”riktiga kvinnor”, de är inte ”kvinnliga”. (Och vi lär
oss att män som gråter inte är ”riktiga män”.)

Att undervisa för maktmobilisering6
Vi kvinnor har rätt att ställa krav på en utbildning som inkluderar oss, våra
erfarenheter, våra världsbilder, vårt språk, vår kunskapssyn och våra lärandestrategier. Vi kvinnor har rätt att kräva respekt för vårt språk, vår kunskap och våra perspektiv och erfarenheter. Detta är demokratiska krav och
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innebär konkret att ”malestream-kunskapen” ständigt måste problematiseras utifrån kön (samt klass, etnicitet, sexualitet o.s.v.), inte bara inom separata kursavsnitt utan genomgående, under hela utbildningen. Där litteraturen inte problematiserar bör, enligt min uppfattning, ansvariga handledare
och lärare stimulera detta förhållningssätt. Detta problematiserande måste
kvinnor (samt övriga utdefinierade grupper) uppmuntras till, men också ta
mod till sig, att delta i, på sina egna villkor, med sina egna röster, sitt eget
språk. En utbildning som medvetet vill verka för maktmobilisering måste
kontinuerligt avslöja och medvetandegöra om de krafter som försvagar,
hämmar och hindrar frigörelse.

Förtryck leder till anpassning eller till motstånd.
Den diskussion Bengt Börjeson (1979) förde om förtryck och tvång är
applicerbart på min diskussion om utbildning. Å ena sidan kan vi hävda att
Sverige har ett mer jämställt utbildningssystem än många andra länder och
att det yttre förtrycket eller det ”yttre tvånget” är avsevärt mycket mildare
än och inte lika dramatiskt som i många andra länder. Å andra sidan hävdar jag att det internaliserade förtrycket eller det ”inre tvånget” är minst
lika effektivt. Detta gäller kvinnor i utbildningssammanhang. Vi har anpassat oss till strukturerna.
Anpassade människor är förutsägbara, kontrollerbara och programmerbara. Även människor som trotsar och gör motstånd, är förutsägbara. De gör ”samma sak fast tvärtom” som transaktionsanalytikerna skulle
säga (se t.ex. Berne 1973). Frigjorda människor är inte förutsägbara och
inte programmerbara. De tänker själva (Freire 1972, 1975, Postman &
Weingartner 1976, Steinberg 1978, Schumacher 1986 m.fl.). Utbildning
måste leda till frigörelse från förtryck, för att möjliggöra kritiskt och självständigt tänkande och handlande. Programmerade människor är lydiga.
Frigjorda människor är olydiga. De går sin egen väg. Utbildningen säger sig
vilja skapa självständigt tänkande människor men använder didaktiska
metoder som skapar lydiga och osjälvständiga människor (- kvinnor? För
det är väl inte så att skola och utbildning medvetet är formad för att skapa
kritiska och självständigt tänkande män och lydiga och anpassade kvinnor?)

Kriterier för en utbildning för kvinnor7
I många avseenden kommer jag fram till liknande slutsatser som Mary
Belenky och hennes medforskare (1986) gjort, när de i sitt slutkapitel
”Toward an Education for Women” summerar sina rön och drar slutsatser
för utformningen av hur en utbildning, där kvinnors kunskapssyn och lär-
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ande respekteras och tas på allvar, skulle kunna se ut. Mina slutsatser är att
denna utbildning måste ta hänsyn till bl.a. följande faktorer:
– Utbildningens huvudsakliga didaktik måste bygga på dialog och samarbete i mindre grupper med möjlighet till handledare eller ”tutors”.
– Denna dialog måste grunda sig i kvinnornas egna erfarenheter och
verkligheter. Det är ur förstahandserfarenheter och observationer kvinnorna
i huvudsak hämtar sina kunskaper.8 De skiljer, som vi sett, mycket ofta
mellan ”skolkunskaper” och ”kunskaper man behöver” eftersom skolkunskaperna vanligtvis inte går att knyta an till de egna erfarenheterna och
inte upplevs som relevanta och användbara. Detta leder till en diskrepans
mellan utbildning (teori) och ”livets skola” (praktik). Det leder till alienering, både av sig själv och kunskapen. En meningsfull utbildning måste
bygga på en integrering mellan livet och skolan, mellan praktik och teori,
mellan tanke och handling, mellan privat och offentligt och mellan förnuft
och känsla.9
– Utbildning måste bekräfta den studerande själv som en som vet och
kan, bekräfta kvinnornas språk och sätt att tänka. Idag betraktas kvinnor
ofta som ”dumma”, som inte har förmåga att tänka och tala eftersom de
ofta tänker och talar på ett annorlunda sätt (”with a different voice”, Gilligan 1982).
– Lärarna bör ha en ”barnmorskefunktion”, d.v.s. grunda sitt förhållningssätt och sin didaktik på den klassiska sokratiska ”majeutiken” (Maltén
1984, sid. 14), ”frågemetoden” (Postman & Weingartner 1976, sid. 42)
eller på systemiskt frågande (Tomm 1989). Andra metoder som bygger på
samma synsätt är ”minnesmetoden”, ”livshistoriemetoden”, ”personlig
teori” m.fl. (se kap. 4, ”Feministisk pedagogik”). ”Hearing students into
speech” (Palmer 1990). Grundsynen är att kvinnorna har viktiga och värdefulla kunskaper och att undervisning och utbildningssituationer måste
utformas så att dessa kunskaper kan lockas fram, att kvinnorna inspireras
till och får möjlighet att verbalisera och begreppsge sina inre tysta kunskaper, att verbalt reflektera över och benämna de utifrån kommande kunskaperna, och därmed utveckla sitt eget språk på sina egna villkor.
Medan bankirer sätter in kunskap i den lärandes huvud, drar barnmorskan ut den. De assisterar den studerande i förlösandet av deras
egna idéer, i att göra deras egen tysta kunskap explicit och att bearbeta den (Belenky m.fl. a.a. sid. 217, min övers.).

Förmedlingsorienterade metoder, som t.ex. föreläsningar och monologiska
lektioner, vilka inte grundar sig i ett majeutiskt förhållningssätt, riskerar att
konservera synen att den av lärare och föreläsare förmedlade kunskapen är
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den sanna, den enda och den rätta och att kvinnors livslånga erfarenheter
som Icke-OK (transaktionsanalytiskt begrepp, se Jongeward & Scott 1978)
vidmakthålles och konserveras. De riskerar också att konservera och förstärka bilden av att det endast är de yttre kunskapsvägarna som är adekvata och legitima.
– De ”akademistiska” kraven och förväntningarna skapar intellektuella
hämningar hos många kvinnor. Utbildningen bör skapa en atmosfär som är
”mindre akademisk och mer intellektuell” (Belenky m.fl. sid. 208)10. En
mer intellektuell utbildning skulle t.ex. kännetecknas av relationsorienterade
studiesammanhang och forskningsmiljöer, dialogiska samtal och ”accepterande spel” (se kap. 4). Det skulle ge kvinnor större möjligheter att utnyttja
sina begåvningskapaciteter och att utveckla sitt språk.
– Till den relationsorienterade atmosfären hör, ur ett systemiskt perspektiv, även den geografiska och kulturella miljön, färger, former, textilier,
möbler, ventilation, ljus och ljud, t.ex. musik.11 Många vill ha en ”mysig”
miljö för att känna sig inspirerade.
– Undervisning bör ske i relationsorienterade studiesammanhang, vilket
inte i huvudsak är lärosalar eller seminarium. Dessa ger sällan en tillåtande,
stödjande och accepterande miljö för växt och lärande. Det kan istället vara
kaféer, ”mysrum” och liknande. En relationsorienterad lärare skapar grupper och studiesammanhang som är närande och stimulerande för varje
deltagares tänkande och intellektuella utveckling. De värnar också om den
emotionella intelligensen (Dryden & Vos 1994, Gardner 1994, Goleman
1997) och hjälper till att utveckla och träna relationskompetens (Engqvist
1994). I relationsorienterade grupper och studiesammanhang vågar kvinnor tänka distansorienterat och kritiskt. I en relationsorienterad grupp ursäktar sig ingen för vad man säger och tänker. Det förutsätts att tankar som
dyker upp och prövas öppet är preliminära och utvecklingsbara.
– För att kvinnorna ska våga och kunna bryta sig loss och frigöra sig
behöver de mycket stöd och uppmuntran, från kamrater och från lärare. De
måste uppleva att det är tillåtet att vara olydig. En frigörande pedagogik
för kvinnor kräver strukturer och förhållningssätt som ger stöd, uppmuntran och bekräftande feedback utifrån en relationsorienterad didaktik. Detta
är en av förutsättningen för att många av kvinnorna ska våga börja tänka
kritiskt och distansorienterat. ”Motståndsstrategier” är inte frigörande. Det
är trots, d.v.s. ”samma sak fast tvärtom”. Provocerande utmaningar, tävlan
och konkurrens, vilket verkar vara stimulerande för många män (se kap.
4), verkar inte vara en väg till frigörelse för de flesta kvinnor. Dessa faktorer riskerar snarare att förstärka anpassning eller motståndsstrategier i form
av trots (”Jag vill inte”, ”Jag kan inte”) samt konservera och förstärka
traditionella könskonstruktioner.
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– De fakta- och minnesfokuserade och prestationsorienterade individuella examinationsformerna i skrivsal verkar inte gynna eller stimulera kvinnors lärande. Både Belenky och hennes medforskare och jag fann att kvinnorna hämmas av de distansorienterade tävlings- och konkurrensinslagen i
de traditionella examinationsformerna. De väcker ångest.12 Dessa former
verkar snarare inspirera till en ytinriktad, ”cue-seeking” och kortsiktig
studieinsats (Miller & Parlett 1974, Marton, Hounsell & Entwistle 1986),
”att lära för tentan”. Kvinnorna verkar snarare föredra examinationsformer
som är mer relationsorienterade. Det kan t.ex. vara examinationer som utvecklas i samarbete mellan lärare och studerande13. Det kan gälla muntliga
gruppexaminationer där studenterna tillsammans får diskutera sig fram till
bedömningar och lösningar på relevanta problem och frågeställningar. Det
kan då gälla konkreta problem, ”fall” (”case”), hämtade från socialt arbete
på fältet, eller tillämpningsproblem inom ramen för kurs eller tema.14
Examinationsformerna bör upplevas intellektuellt och känslomässigt meningsfulla. Skriftliga (individuella eller i grupp) hemuppgifter med tillämpningsinslag, projekt- och temaredovisningar och liknande, kopplade
till professionens praktik, verkar ligga bättre i linje med kvinnors lärandestrategier. Så fort opersonliga och distansorienterade examinationsformer
används så börjar studenterna betraktas som objekt och både kunskap och
människor reifieras, och därmed bryts relationerna mellan lärare och studenter, och mellan studenter och studenter, något som kvinnor verkar ha
stora svårigheter med.
Belenky och hennes medforskare fann dessutom att kvinnor verkar gynnas av ett bedömningssystem där examination och undervisning åtskiljs, att
det är olika personer som ansvarar för undervisningen och för examinationen.15
– Behovet av struktur finns mer eller mindre starkt uttalat hos många av
kvinnorna. Man säger sig vilja veta ”vad som gäller”. Bristen på struktur
skapar ångest och osäkerhet som blir hämmande för lärandet. Samtidigt
ger även alltför stränga strukturer ångest och förstärker motståndsstrategier,
som t.ex. ”cue-seeking” i lärandet (se kap. 4, se även Miller & Parlett 1974
samt Marton, Hounsell & Entwistle 1986).
Paul Moxnes (1984) gjorde en studie av hur organisationsstrukturer påverkar personal på en arbetsplats. Han skiljer mellan ”systemångest”, en
konsekvens av alltför stränga strukturer eller för höga krav och förväntningar, och ”driftsångest”, när strukturerna uppfattas som alltför
konturlösa och otrygga (a.a. sid. 148). Han skiljer också mellan människor
med ”sociobehov” och människor med ”psykobehov”. Människor med
sociobehov ”utmärks av en önskan om lugn och kontinuitet i förhållande
till andra människor”. De vill ha ordning, regelbundenhet och klart definie312
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rade arbetsuppgifter. De vill inte heller utsättas för ”starkt känsloladdade
relationer till andra människor” (a.a. sid. 148). Människor med psykobehov
har däremot behov av känslokommunikation i förhållande till andra
människor. De vill ha ”flexibilitet, frihet från rutiner, möjligheter till personlig utveckling och därmed en relativt ostrukturerad miljö” (a.a. sid. 149).
Moxness har inte synliggjort kön i sina studier. Båda dessa typer av studenter finns i lärosalar och studiegrupper. Om vi inte hjälper dem att bli medvetna om olikheterna och om hur de ska hantera dessa olikheter får de
sannolikt problem och konflikter i grupperna. ”Sociostudenterna” kräver
struktur, regler och ordning. De vill veta vad som gäller. ”Psykostudenterna”
kräver flexibilitet, frihet från regler och öppna möjligheter att tänka kreativt och att agera. Jag menar att det måste vara lärarens eller den ”lärande
ledarens” ansvar att medvetandegöra, synliggöra, problematisera samt
hjälpa de studerande att transcendera dessa förhållanden.
Mina slutsatser och punkter ovan grundar sig i de ståndpunkter jag fått
förstärkt genom min forskning, att utbildning, i synnerhet socionomutbildning, måste värna om och förstärka det kvinnor är bra på, d.v.s. ett relations- och omsorgsorienterat förhållningssätt till människor och till kunskap. Alltför länge har vi sett en värld som föröds genom kritik, tävlan,
konkurrens, kamp och krig om vad som är rätt och fel, sant och falskt, bra
och dåligt. Alltför länge har vi sett hur distansering och objektifiering av
människor och kunskap hotar samhällen, länder och även planeten. Jag är
enig med Carol Gilligan (1982) när hon menar att flickors och kvinnors
sätt att tänka verkar vara en nyckel till framtiden. De visar ett sätt att värna
om relationer till varandra och till världen. Utbildning måste vara en av
huvudaktörerna i detta paradigmskifte, från distansering till omsorg, närhet och relationsorientering.

Frigörande och transcenderande undervisning
Med en ”excellent” pedagogik och didaktik, kan man sannolikt programmera de flesta människor till nästan vad som helst (se t.ex. Hitlers ”pedagogik”, se även t.ex. Milgram 1975). De ”didaktiska selektions- och
legitimationsfrågorna”, d.v.s. ”vad-” och ”varförfrågorna” (se kap. 4, avsnittet ”Feministisk pedagogik”) bör därför bland annat fokusera på
könskonstruerande ”grundbultar” både i undervisningens innehåll och i
undervisningsformer. Det innebär konkret att man bör använda didaktiska
metoder inom ramen för utbildningen för att synliggöra och medvetandegöra hur könskonstruktioner etableras och vidmakthålls och vilka konsekvenser de får. Ett konkret exempel är den s.k. ”könsparadox”, som innebär att hur kvinnor än beter sig så gör dom fel.16 Om man är tyst är man
dum, om man talar, talar man på fel sätt och om fel saker och vid fel tid313

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

313

99-09-15, 16.08

punkt. Om man beter sig ”kvinnligt” får omgivningen vissa förutbestämda
förväntningar utifrån idéer om ”könsroller” och andra könskonstruktioner.
Om man beter sig ”manligt” är man ingen ”riktig kvinna”. Denna paradox
eller ”härskarteknik”, måste synliggöras, medvetandegöras17, problematiseras, benämnas och transcenderas.18 En viktig undervisning måste därmed också vara frågan om hur kön konstrueras och konserveras i lärosalar
och i studiegrupper samt vilka transcenderande möjligheter som finns.19

Erfarenheter som bas för vetenskaplig kunskap
Innehålls- och legitimitetsfrågorna måste bottna i synen att erfarenheter är
basen för kunskapsutveckling. I erfarenhetsorienterade pedagogiska metoder (se kap. 4, 11 och 12) utvecklas de gemensamma ”privata” berättelserna till ”personliga teorier” (Fryk 1999). De kan sen utvecklas till reflekterade och generaliserade antaganden eller hypoteser, vilka utforskas och
prövas, analyseras och tolkas, och vilka därmed så småningom blir vetenskapliggjord kunskap. Kunskap blir då synlig som ”könskap”. ”Praktik
blir utbildning och utbildningen blir praktik” (Fryk 1999). Vi har då möjlighet att göra utbildning till en relevant, användbar och reflekterad livserfarenhet.
Att bottna kunskapssökande och kunskapsutveckling i reflekterade praktiska erfarenheter ger möjlighet för praxisutveckling, d.v.s. all kunskap blir
reflekterad praktik, reflekterad erfarenhet. Kunskapsinriktningen blir
”praxiologisk”20 (Ronnby 1983). Jag tror att denna epistemologiska utgångspunkt kan lägga grunden för att alltmer utvecklat teoretiskt intresse
eftersom kvinnorna upptäcker att teorier är användbara, relevanta och nödvändiga ”tjänare” och inte abstrakta, förtryckande, alienerande och
reifierande ”herrar” (för att använda Guntrips uttryck21).

Dialogen som epistemologisk möjlighet och utväg
Lyssnandets och tystnadens kunskapsväg är, enligt min uppfattning efter
denna studie, inte en epistemologisk position eller kategori utan en
”överlevnads-” och en ”motståndsstrategi” i ett utbildningsammanhang
som inte lyssnar på kvinnors röster.
Dialogen verkar vara den epistemologiska möjligheten och utvägen för
kvinnor. Det är en slutsats jag måste dra både av min egen forskning (se
kap. 11) och andras (se t.ex. Belenky m.fl. 1986, Baxter Magolda 1992 och
Wilhelmson 1998 med flera). Därför måste en transcenderande utbildning
vila på strukturerade, medvetandegörande och frigörande dialogmöjligheter
i strukturerade, medvetandegörande och frigörande studiesammanhang,
vilket i huvudsak verkar vara mindre grupper.22
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För att möjliggöra transcendens måste grupperna handledas av ”lärande
dialogledare” eller ”tutors”, som medvetet synliggör och problematiserar
t.ex. könsmönster i dialoger, både avseende kunskapens innehåll och mönstrens struktur, form och kroppsspråk, de mönster och processer som konstruerar och vidmakthåller köns- och maktordningen.23 Kvinnor (invandrare, arbetarklassbarn, homosexuella) har ofta ett språk som man idag inte
lyssnar på. ”Dialogdidaktiken” måste prioritera möjligheten för kvinnor
(och alla andra tystade grupper) att formulera sig, att använda och att utveckla sitt eget språk. Att ha kunskap måste vara detsamma som förmågan
och rätten att använda och utveckla språket. Forskare, t.ex. Jill Tarule
(199624) börjar använda begrepp som ”knowledge as co-construction”, kunskap som en samkonstruktion och Parker J Palmer (1990) talar om ”the
community of truth”, vilket innebär att ”sanning” eller ”kunskap” söks i
gemenskap. Eftersom ”samförståndssanningen (the consensual truth) är den
enda sanning vi har, är det nödvändigt att de studerande leds in i den processen och in i de konflikter den medför” (a.a. sid. 15).
Think of the implications of eugenics for some disenfranchised groups.
Students who represent those groups must be helped to find their
scientific voices lest they be speechless in the face of the next silent
holocaust. (Parker J. Palmer 1990, sid. 15)

Med dessa utgångspunkter måste socionomutbildningen, samtidigt som den
utbildar för en akademisk profession, även transcendera hämmande och
destruktiva könskonstruktioner och möjliggöra ett lärande som grundar sig
i, utvecklar och stärker varje enskild deltagares individuella personlighet,
existentiella villkor, resurser och vetenskapliga språk.

En mer optimal lärandeprofil
För att använda begreppen i min modell över lärandeprofiler skulle vi kunna
säga att en frigörande och transcenderande utbildning förhoppningsvis
skulle kunna leda till:
att
att

kunskapskällan är integrerad, d.v.s. att utbildningen blir erfarenhet och erfarenheten blir utbildning25,
kunskapsinriktningen är praxiologisk, d.v.s. att praktiken är
reflekterad och att teorin är praktiskt relevant och tillämpbar26,
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att

att

kunskapsorienteringen är dialektisk27, d.v.s. att den lärande
lärt sig arbeta med motsättningen mellan närhet och distans
och lärt sig använda respektive förhållningssätt när det är
lämpligt, samt
kunskapsvägen är dialogisk, d.v.s. att det dialogiska samtalet,
verbaliseringsmöjligheten, benämnandet, ordgivandet ingår
som en självklar didaktik i all undervisning.

I denna vision ligger dock ännu många forskningsproblem och empiriska
utmaningar att pröva och att undersöka. Tills vidare får den förbli en teoretisk vision att sträva mot.
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Noter
Inledning
1
Enligt tradition osynliggörs i akademiska rapporter det forskande subjektet genom att orden ”jag” och ”min” inte existerar; än mindre synliggörs privata känslor
och personliga erfarenheter i forskningsrapporter och avhandlingar. I ”objektivitetens” och ”neutralitetens” namn anses det forskande subjektet vara ointressant.
Ibland används det mer opersonliga ordet ”vi”, även om forskaren är ensam. I
kvalitativa forskningstraditioner börjar ”jaget” tillåtas göra intåg och t.o.m. få presentera sig för att den förförståelse och de perspektiv, vilka styrt forskningen ska bli
synliga för den kritiske granskaren.
2

D.v.s. betyget Väl godkänt.

3

Ulla Sjöström har senare i en mycket intressant avhandling skildrat processerna
(Sjöström 1980).
4

Jag har skildrat den här processen i Hellertz (1979 b).

5

Jag överdriver. Jag fick faktiskt en hel del mycket positiv respons utanför Högskolan i Örebro, bland annat av Dorrit Carlsson i boken Projektorienterat arbetssätt – en ”exemplarisk” vårdutbildning (1981) samt kollegorna vid Socialhögskolan
i Göteborg som arbetade med Gunnaredsprojektet, Leila Billqvist, Lasse Fryk och
Bosse Forsén, vilka använde uppsatsen som studielitteratur när de startade sin första experimentklass i Gunnared, vilket gladde mig enormt mycket.
6

Illusionen kanske fortfarande är nödvändig på avhandlingsnivå?

7

Begreppet ”reflekterande praktik” är inspirerat av Donald Schön (1995).

8

Jag kommer att redogöra för deras forskning i kap. 4.

9

Jag deltog samma höst (1992) i en mycket omtumlande och lärorik doktorandkurs för Anna Jónasdottír vid Högskolan i Örebro och skrev ett paper om ”Socionomutbildningen i ett feministiskt perspektiv” (Hellertz 1992) där jag med utgångspunkt från Belenkys m.fl. forskning reflekterade över socionomutbildningen.
10

Det utforskade samspelar med forskaren på ett sätt som Evelyn Fox Keller (1985)
beskriver som ”dynamisk objektivitet”. Den traditionella objektiviteten tvingar forskaren att objektifiera och distansera sig från studieobjektet, d.v.s. att inta ett
åskådarperspektiv (Swedner 1983).
11

Studenter har genom åren, i uppsatser, i kursvärderingar och på annat sätt framfört kritik och konkreta förändringsförslag, underlag som sällan eller aldrig har
tagits på allvar för förändringsarbete (se t.ex. Hellertz 1979 a, 1989 a).
12
I högskoleutredningens betänkande ”Frihet, Ansvar, Kompetens” (SOU 1992:1)
diskuteras dessa frågor.
13

Didaktiken omfattar vad som sker i klassrum och lärosalar, dvs varför, vad och
hur undervisning bör bedrivas (se bl.a. Blankertz, 1987, Vernersson, 1989). Be-
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greppet ’didaktik’ härstammar från grekiskans didáskein, vilket betyder lära ut,
undervisa, analysera, bevisa (Blankertz, 1987).
14

Jag har valt att genomgående använda begreppet ”kön” i mitt arbete, medveten
om den debatt som försiggått under ett antal år om begreppen genus/gender och
kön/sex (se t.ex. Kulick 1987, Hirdman 1988, Maktutredningen - SOU 1990:4,
Widerberg 1992, Rittenhofer 1997 samt Jónasdottír 1998).

15

Margareta Hallberg (1992) har utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv
problematiserat begreppet kön eller gender som vetenskaplig kategori. Hon menar
bl.a. att de ges en alltför determinerande betydelse. Hennes teser har bemötts och
kritiserats av andra kvinnoforskare, bl.a. Jónasdottír (1993).
16

Se bl.a. den s.k. Kvinnomaktutredningens redovisning och analyser (t.ex. SOU
1990:4, 1995:110 SOU:1997:83, SOU:1997:113 och SOU 1998:6).
17

Patriarkat står för ”mansvälde” och är ett strukturellt begrepp. Att patriarkatet
fortlever visar en enormt omfattande forskning. Här räcker det att hänvisa till
”Maktutredningens” olika rapporter (se not 16). En tidig läsvärd skildring gör Rita
Liljeström (1983). Begreppet ”patriarkat” har varit föremål för kritisk diskussion
(se t.ex. Jónasdóttir & Björk 1994). Jag väljer ändå att använda begreppet i avhandlingen.

18

Johan Galtung (1999) beskriver det systematiska dödandet av flickor (t.ex. aborter på flickfoster) och kvinnor (i t.ex. krig och i familjerelationer) i världen som det
mest extrema uttrycket för denna patriarkala maktordning.

19

Carin Holmberg (1996) har gjort en mycket spännande analys av förhållandena
mellan kvinnor och män, både på strukturell nivå och på individnivå. Många analyser har svårt att skilja mellan dessa nivåer och blandar ihop dem.

20

Det är inte många avhandlingar som skrivits i socialt arbete utifrån ett könsperspektiv ännu. Av ca 90 avhandlingar (1999) är det, mig veterligt, i skrivande
stund endast sex (Lindén 1991, Hydén 1992, Gunnarsson 1993, Kåhl 1995, Byqvist
1997, Bäckström 1997).
21

Cregård & Johansson (1997) föreslår att inte bara förnamn, utan även ålder och
eventuellt andra relevanta persondata tas med i litteraturlistan. Därmed förmedlar
man budskapet att författaren som person är relevant för analysen av hennes/hans
alster.

22

Carin Holmberg (1996) beskriver hur språket kan dölja, men också synliggöra
förtryck, diskriminering och underordning av kvinnor.

23

Martha Morrison Dore (1994) diskuterar beröringspunkterna mellan socialt arbete och feministisk teori och pedagogik och redovisar ett antal intressanta referenser.

24

Severiens, Ten Dam & Nijenhuis (1998) har i ett par jämförande studier använt
dels en intervjumetod och dels en enkätmetod. De drar slutsatsen att intervjumetoder
är mest lämpliga i denna typ av studier. De skillnader och nyanser som framträdde
i intervjustudierna syntes inte i enkätstudien. Wilson, Smart & Watson (1996) där-
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emot betonar vikten av att genomföra stora enkätstudier för att verkligen undersöka om det föreligger könsskillnader i studerandes förhållningssätt till studier. De
kritiserar intervjustudierna för att vara för små. De menar att i tider med minskande resurser så måste studenterna träna sig i självstudier, men vi måste veta mer
om hur de kan uppmuntras att göra detta eftersom vissa studier antyder olikheter
och självstudier kan därmed komma att innebära olika undervisningsstrategier för
kvinnor och män, en alltför stereotyp slutsats som jag är mycket kritisk till.
25

Till exempel när forskaren inte tar hänsyn till att empirin kan vara konstruktioner av karaktärsdrag.
26

Carin Holmberg (1993) gör en intressant studie av jämställda barnlösa par och
finner att dessa, trots att de beskriver sig som totalt jämställda, skapar och upprätthåller de traditionella maktförhållanden som förekommer både i relationer och
i samhället.
27

Flera forskare har studerat undervisning ur ett könsperspektiv, vilket jag återkommer till i kap. 3 och 4).
28

För en intressant studie omkring biologismen som vapen mot kvinnor, se Berminge
(1993). Se också Arrhenius (1999).

29

bell hooks (1981) har kritiserat feministiska studier för att de ofta saknar medvetenhet om etniska och kulturella perspektiv.
30

Bråten och Stokke Olaussen (1997) definierar ”strategier” som de sätt studerande använder för att integrera ny kunskap med tidigare kunskap, på ett sånt sätt
att det lätt kan tas fram senare i minnet. Pressley och McCormick (1995, ref, i a.a.)
menar att strategier är de metoder vi använder utöver dem vi måste använda för att
lösa en uppgift. När jag använder begreppet strategier så gäller det snarare alla de
förhållningssätt, tekniker och metoder som de studerande använder för att klara av
sina studier, oavsett om de lyckats integrera med tidigare kunskap eller ej. Jag använder begreppet ”lärandestrategier” synonymt med ”kunskapsväg” (se kap. 11).
31

Jag planerar att följa upp avhandlingen med en studie av manliga socionomstuderandes kunskapssyn och lärandestrategier. Det finns en del jämförande studier gjorda, vilket jag kort återkommer till i kap. 4.
32

Det har under de senaste 20–25 åren gjorts att antal studier omkring lärandestrategier och inlärningsstilar vilket jag kort vill redogöra för i kap. 4, framförallt i
noterna 11–17.
33

Jag har valt att genomgående använda begreppet ”lärande” i detta arbete eftersom ”inlärning” enligt min uppfattning har en konnotation som ger associationer
till en positivistisk människosyn, den ”tabula rasa” eller tomma påse som ska fyllas
med kunskaper. Begreppet ”lärande” betonar ett processtänkande och den studerandes egen aktiva insats. Några forskare menar att ett paradigmskifte är på gång
inom undervisning, vilket också märks i begreppsförändringen från inlärning till
lärande (se t.ex. Bessman & Talerud 1993, Barr & Tagg 1995 samt Rönnbäck
1999).
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34
Alf Ronnby (1983) diskuterar begreppen ”teori” och ”modell” (a.a. sid. 14).
Utifrån hans diskussion kommer jag i framställningen att använda begreppet ”modell”.
35

Jag är mycket inspirerad av feministiska språkforskare som t.ex. Eva Erson (1990)
Kerstin Nordenstam (1990), Jan Einarsson och Tor G Hultman (1984) samt Tor G
Hultman (1990). Se även Kerstin Lindholm (1988 a).
36

För en synnerligen intressant analys av detta tänkande, se Susan Bordos (1986)
diskussion om den cartesianska maskuliniseringen av tänkandet.

Del I
Kapitel 1
Med könsglasögonen på...
1

Tack till min kollega Karna Lindén som satte mig på det spår som gjorde att jag
började granska även starten av utbildningsinsatserna utifrån ett könsperspektiv.

2

I Norge startade Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN) den första Socialarbetarutbildningen 1920. Fram till år 1958 hade endast kvinnor tillträde till utbildningen
och lärare inom utbildningen var i huvudsak framträdande kvinnliga personligheter (Sundt Rasmussen, 1991). Brauns & Kramer (1986) har gjort en analys av 21
europeiska länder och deras socialarbetarutbildningar. Andelen kvinnliga studerande varierar avsevärt mellan olika länder. Storbritannien och Västtyskland redovisar omkring 65% kvinnor, medan Frankrike cirka 95%. Norge har numera
cirka 70% och Finland och Island ca 90% (a.a.)

3

Jag har i ett paper (Hellertz, 1997, opubl.), med hjälp av bl.a. Boalt & Bergryd
(1974) med flera källor undersökt könssammansättningen av de olika föreningsstyrelser, nämnder, och kommittéer som har legat bakom utvecklingen av organiserandet av socialarbetarutbildningen.

4
Kerstin Lindholm har i en artikel i Socionomen (Lindholm 1993) ”önskat komplettera” den i tidigare minnesskrifter historiska bilden av CSA, med dess fokus på
männens bedrifter, genom att lyfta fram de kvinnor som var initiativtagare och
idébärare. Artikeln beskriver hur Gertrud af Klintberg och Gerda Meyerson på en
promenad då de samtalade om den sociala nöden fick idén till att samla representanter för olika föreningar med sociala intressen. Ur denna idé bildades den 3 juni
1903 Centralförbundet för socialt arbete. De kvinnor Kerstin Lindholm lyfter fram
i artikeln är dessutom Emilia Broomé, Agda Montelius, Ebba Pauli, Kerstin Hesselgren, Anna Whitlock och Karin Fjällbäck-Holmgren (se även Hedström Huveröd
1989).
5

Både Karin Fjällbäcks och Erik Palmstiernas berättelser ingår i CSA.s Minnesskrift 1928 (ref. i Boalt & Bergryd, 1974).

6

Det är intressant att notera att namnvalet betonar forskningens betydelse redan
från starten.

7

1964 får socialinstituten högskolestatus och kallas Socialhögskolor.
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8
1995-02-13 hade jag ett långt telefonsamtal med Kerstin Lindholm där vi samtalade om hennes erfarenheter av socialinstitutet och senare socialhögskolan. Hon
har dessutom skrivit ett erfarenhetskapitel i ”Socialhögskolan 60 år” .
9

Begreppet ”folkhögskoliterna” används av flera författare för att beskriva de,
oftast manliga, studenter som kom till socialarbetarutbildningen via folkhögskola.
10

Vid ett besök vid Stockholms Stads-Arkiv, studerade jag de elevmatriklar som
finns arkiverade där.
11

Förvaltarsocionomer och socialsocionomer gick dock i olika undervisningsgrupper så den sneda könsfördelningen märktes i lärosalarna, även om den inte
märktes i den officiella statistiken.
12

Eva-Karin Unell i Umeå, Marja Almqvist i Stockholm, Malin Cyrén i Göteborg
och Dora Rinnman i Lund var metodiklärare under denna första period. Senare
tillkom Harriet Jakobsson, först i Lund, sen i Örebro. Harriet Jakobsson berättar
om de nationella mötena mellan metodiklärarna på den tiden omkring varandras
”köksbord” (samtal 1995-02-18). Socialinstitutet i Stockholm startade 1921, i Göteborg 1944, i Lund 1947 och i Umeå 1962. Socialhögskolan i Örebro startade
vårterminen 1967.
13

Det fanns naturligtvis undantag. Ebon Andersson, som undervisade på socialinstitutet och arbetade som bibliotekarie, hade folkhögskolebakgrund. Hon gick
sen vidare till licentiatexamen på Stockholms högskola (Heckscher, 1981, sid. 20).
14

I en studie 27 år senare, 1989, av C-uppsatser skrivna under 14 år, 1975–1989,
om socionomutbildningen vid dåvarande Högskolan i Örebro, är en gemensam
kritik att de studerande saknar utbildning inom för yrkesverksamheten relevanta
och viktiga områden samtidigt som man får kunskaper som man inte upplever vara
relevanta (Hellertz 1989 a).
15

Personligt meddelande 1995-02-14 vid telefonsamtal.

16

För en närmare beskrivning av SLU-gruppens arbete hänvisas till SLU-rapporten
(1976). Börjeson (1984) analyserar socionomutbildningens utveckling i samband
med högskolereformen och SLU-gruppens arbete med att skapa utbildningslinjer
och ämnet socialt arbete, samt redovisar en del kritiska synpunkter och besvärande
motsättningar, vilka byggdes in i utbildningen och i ämnet.
17

Vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, en uppgift hon haft
i många år men lämnar 1999.
18

I en uppsats vid sociologiska institutionen i Uppsala visar Gunilla Carstensen
(1992) att 35% av de manliga och 13 % av de kvinnliga studerande fick VG. De
uppsatser som framförallt hade en teoretisk ansats, t.ex. litteraturstudier i huvudsak skrevs av män (67%), uppsatser som i större utsträckning resulterade i VG,
medan kvinnor i större utsträckning bedrev empiriska studier (78%), vilka fick
nöja sig med G. Jag efterlyser en liknande studie på uppsatser och avhandlingar i
socialt arbete.
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19

Om denna tudelning faktiskt sker vore det intressant att studera den ur ett könsperspektiv.

20

Om man nu kan tala om en ”kamp” denna gång. Praktikförespråkarna verkar ha
tystnat. Eller var Björn von Sydows enmansutredning (von Sydow 1988) om socionomutbildningen, med dess förslag om minskad studiepraktiktid och ”fältförlagda studier” så förföriskt att de som värnade om praktiken inte såg konsekvenserna och riskerna? Idag finns det en djup oro hos praktikförespråkarna att de
fältförlagda studierna hotas på olika sätt, t.ex. genom en fragmentisering till ett
antal kortare studiebesöksperioder och genom den långa studiepraktikens förkortning från 20 till 15 veckor på ett par utbildningar. Ytterligare ett hot är debatten om handledararvodenas vara eller icke vara. Arvodena är dyra. Frågan är vad
ett attraktivt alternativ, t.ex. utbildning, skulle kosta? Om arvodet försvinner utan
att något erbjuds istället finns det risk, menar många praktiklärare, att handledarna försvinner och om handledarna försvinner, försvinner sannolikt möjligheterna
till studiepraktik.

21

Olika socionomprogram definierar sina kurser olika. I Örebro har vi tydliga kurser som omfattar 0–20 poäng, 21–40 poäng samt 41–60 poäng i socialt arbete.
Rättsvetenskap, samhällsekonomi o.s.v. ligger utanför ämnesbeteckningen socialt
arbete. Andra utbildningar har kursbeskrivningar där t.ex. rättsvetenskap inkluderas i socialt arbete och där socialt arbete därmed omfattar avsevärt mer än 60
poäng, t.ex. i Stockholm.

22
I Stockholm skapade man två praktikterminer med 15 poäng på varje, på terminerna 3 och 6. I Göteborg har man en praktiktermin på 20 poäng på termin 5 och
fältförlagda studier, 10 poäng, som fördelats under terminerna 1-3 med en längsta
sammanhängande period på 6 veckor. I Örebro har vi en handledd studiepraktik på
20 poäng på termin 6 samt 10 poäng fältförlagda studier på termin 3. Umeå har
handledd studiepraktik på 15 poäng på termin 6 samt fältförlagda studier på termin 3 på 10 poäng. I Lund har man 20 poängs praktik på termin 6 och fältförlagda
studier i mindre block i huvudsak på termin 2. I Östersund har man behållit två
praktikterminer på termin 3 och 6 omfattande 20 poäng. Socionomutbildningen
vid Sköndalsinstitutet har andra förutsättningar och en annan uppläggning, vilken
jag inte går in på här. Diskussioner om förändring av utbildningarnas innehåll och
form, pågår på olika håll.
23

Kerstin Lindholm refererar här till sin egen undersökning (Lindholm 1991 d)
vilken ingår i Berglind & Kristenson (1991).
24

I kap. 2 återkommer jag till några av de övriga studierna.

25

De praktikansvariga universitetsadjunkterna kallades tidigare praktikkonsulenter.

26

Socialhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Östersund valde att
ha sammanhållna institutioner för socionomutbildningarna, med i huvudsak egna
lärare även i andra ämnen än i socialt arbete, ett slags socialhögskolor inom ramen
för högskole- och universitetsstrukturen. Endast i Örebro splittrades socionomutbildningen upp, vilket innebar att ämneslärarna gick in under sina egna ämnesinstitutioner och hyrdes in till socionomutbildningen vid behov.
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27
Paulo Freire (1972) ställer ”bankmetoden” i undervisning mot ”frigörande pedagogik”. Freires frigörande pedagogik verkar ha lånat viktiga grunddrag till Askelands ”praxismodell”.
28

Frågan om socionomutbildningens studieformer ska utformas utifrån yrkets arbetsformer, d.v.s. ett ”isomorft” förhållningssätt har diskuterats av Charlotte Towle
redan 1954. Senare har Hellertz (1987), Johnsson (1990 a), Askeland, G (1996)
och Fryk (1999) diskuterat nödvändigheten av det isomorfa eller det modellfunktionella förhållningssättet i utbildningen.
29

Modellen har gemensamma drag med den problembaserade inlärning (PBI) eller
problembaserat lärande (PBL) som används på många håll i världen. Se bl.a. Silén,
Normann & Sandén (1989), Mårtenson (1991) Egidius (1991) samt Kjellgren m.fl.
(1993). Idag är, mig veterligt, School of Social Work vid Bristol University i England, den enda socialarbetarutbildning som arbetar med PBL. En liknande pedagogisk metod är ”casemetodik” (se t.ex. Bessman, Myrman & Wahlén 1993,
Abrahamson, Jeppsson-Grassman & Sandén Eriksson 1993 samt Kjellén, Lundberg & Myrman 1994). ”Fall” eller ”ärenden” har av tradition använts inom
socialarbetarutbildningarna som ett pedagogisk instrument.
30
Den fragmentariska kunskapssynen och dess konsekvenser har kritiskt granskats
av Stig Lindholm (1985, 1990).
31

Vardagslivet som vetenskapligt perspektiv har behandlats av många forskare och
filosofer. Ann-Cathrine Åquist (1998) har reflekterat omkring vardagskunskapen,
”utanför diskurser och texter”, som en grund för feministisk forskning.
32

Margareta Bäck-Wiklund (1993) har utifrån en granskning av avhandlingar i
socialt arbete samt sakkunnigutlåtanden vid tillsättandet av forskartjänster, gjort
en intressant analys av ämnet socialt arbete och dess etablering i forskarvärlden.
33

Sociologen Harald Swedner tillsattes 1977 vid Göteborgs universitet, psykologen
Hans Berglind vid Stockholms universitet 1978, psykologen Bengt Börjeson vid
Umeå universitet 1980 och sociologen Sune Sunesson 1983 vid Lunds universitet,
d.v.s. fyra manliga professorer.
34
Läsåret 1997–98 utexaminerades totalt 762 socionomer enligt uppgift från Högskoleverket 1999-03-11.
35

På vissa orter ingår dessa ämnen eller några av dem i kurser som kallas socialt
arbete, se t.ex. i Stockholm.
Det skulle vara intressant att undersöka hur valet av ämnen som ingår i utbildningen gjorts. Den historiska studien visar att valet gjordes mycket tidigt när en
del av utbildningen syftade till att utbilda ämbetsmän och har sen dess bestått relativt oförändrat. Varför ingår inte t.ex. pedagogik, filosofi eller socialantropologi?
Detta skulle vara ett intressant forskningsområde i sig.
36

Enligt Akademikerförbundet SSR.s (vilket organiserar socionomer) medlemsstatistik 1999-05-11 är 17.429 av medlemmarna kvinnor (82%) och 3.921 män
(18%).
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37
Uppgifterna inhämtades via telefonsamtal med respektive expeditioner vid forskarutbildningarna, 1997-11-12.
38

Uppgifterna är hämtade dels från en förteckning som gjorts av Källström & Dag
(1996), dels från en som gjorts av Dellgran & Höjer (1999).

39

Utredningen Viljan att veta och viljan att förstå (SOU 1995:110) samlade ett
antal professorer m.fl. på Rosenbad den 1 september 1995, däribland professorn i
socialt arbete i Umeå, Lennart Nygren. Där konstaterar han att: ”Av dem som har
disputerat vid vår institution under en tioårsperiod har 60% varit kvinnor. Av alla
dessa finns en enda kvar vid institutionen. Av männen som har disputerat är alla
utom en kvar” (a.a. sid. 364). Jag undrar vart kvinnorna tagit vägen?

40
Vid universitet och högskolor är lektorer till 77% män och 23% kvinnor, forskarassistenter 71% män och 29% kvinnor, forskarutbildningstjänster 63% män
och 37 % kvinnor, adjunkter 54% män 46% kvinnor samt timlärare/föreläsare
52% män och 48% kvinnor (Högskoleverket 1997:44).
41

Av cirka 20–25 lärare som studenterna vid socionomutbildningen i Örebro möter under sin utbildning är cirka 70–80% manliga. Det varierar mellan olika terminer.

42

Jämställdhetsbegreppet har, menar Carin Holmberg (1996) givit upphov till en
paradox. Dels har jämställdhetsdiskussionerna legitimerat en diskussion om förhållandena mellan könen men å andra sidan har den ”osynliggjort det faktum att
kategorin män har makt över kategorin kvinnor” (a.a. sid. 151).

43

Denna undersökning (Hellertz 1998) visar också att 21 % har kvinnliga författare och 11% både manliga och kvinnliga. Endast 4% av samtliga titlar tar upp
någon form av könsperspektiv.

44
Den aktuella debatten handlar om ”auktorisation” av socionomer (se t.ex.
Socionomen 1/99, ledaren, sid. 2, och 3/99, debattinlägg sid. 16).
45

En manlig student i en av mina senaste kullar beskrev socionomutbildningen som
alltför ”vänlig och mesig”. ”Ni är alldeles för förstående. Man behöver ha lite
motstånd”. Behöver socionomutbildningen få en tuffare och mer debattlysten framtoning för att locka män?

46

Detta är ett vanligt argument utan att man problematiserar det faktum att tillgång till män skulle vara statushöjande, när det i grunden handlar om att problemet är olika värdering av kön, d.v.s. en makt- och attitydfråga. Argumentet är
således diskriminerande.

47
Ulla Pettersson (1981) varnade. Professionalisering tenderar att leda till ”likriktning och bevakning av det egna intresseområdet” (a.a. sid. 122). Finns det risk
för objektifiering, avpersonalisering och distansering i professionaliseringens spår?
undrade hon. Legitimationen blev aldrig genomförd. Idag har man istället infört
auktorisation och har utarbetat vissa kriterier för vem som får vara auktoriserad
socionom.
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48
Akademism = riktning som håller fast vid en rådande eller av en akademi hävdvunnen och omhuldad stil (Våra vanligaste främmande ord, 1969)
49

Ulla Johansson (1997) har gjort en intressant och tankeväckande analys av den
offentliga sektorns maskuliniseringstendenser i en av maktutredningens rapporter
(SOU 1997:83).
50

Även om några, bl.a. Margareta Bäck-Wiklund (1993) menar att en frikoppling
från praktikeranknytningen ”möjliggör en teoretisk utveckling” (a.a. sid. 43). Hon
visar i sin studie motsättningen mellan socialt arbetes behov av praktikeranknytning
och det teoretiska utvecklingsarbetet.
51
Eva Bergström (1991) undersökte om forskning påverkat verksamheterna inom
det sociala arbetet, det s.k. Socialbyråprojektet. Hon konstaterar att den forskning
som gjorts lett till mer forskning och till försöksverksamheter, ”medan socialkontoren i stort sett förblivit opåverkade” (a.a. sid. 11).
52

Jag refererar här i övrigt till Ulla Petterssons, Kjell Askelands, Kerstin Lindholms
och Bengt Börjesons studier tidigare i kapitlet.
53

Jag har själv ibland fantiserat om en ”Socionomhögskola”, d.v.s. en professionsutbildning som är organisatoriskt fristående från universiteten, men med
universitetsstatus, ändå inte är den bästa grunden för en akademisk professionsutbildning. En Socionomhögskola kan lägga tyngdpunkten på ”pedagogisk excellens”
och professionaliseringsutbildning och kan samarbeta med Institutionen för socialt
arbete på universiteten där utvecklingen av ämnet socialt arbete kan ske och forskning i socialt i huvudsak bedrivas. Men utvecklingen idag är den motsatta. Lärarhögskolan blir en del av Pedagogiska institutionen, Vårdhögskolan blir en del av en
större institution för vård och omsorg och liknande. I skrivande stund kommer
meddelande i personalinformationen vid Örebro universitet, ”Kortfattat”, att rektor beslutat att Institutionen för musiklärarutbildning vid Örebro universitet i fortsättningen skall heta ”Musikhögskolan vid Örebro universitet” och att institutionen för restaurang- och måltidskunskap ”inofficiellt får benämna sig Restauranghögskolan vid Örebro universitet”. Är detta en öppning för akademiska professionsutbildningar att få förstärka sina yrkesorienterade programprofiler? Mina idéer
handlar inte om en tillbakagång till Socialhögskolan utan om en utveckling, där det
skapas en syntes av det positiva från Socialhögskolan (t.ex. identiteten som professionsutbildning) och det positiva från Universitetsperioden, där den vetenskapliggörande grunden har förtydligats. Det skulle innebära, tror jag, att professionsutbildningen och förberedelsen för socialt arbete på fältet får en avsevärt större
tyngd än idag. Man skulle kunna tänka sig att lärare undervisar på Socionomhögskolan några år och sen får tid för att vistas på universitetet för forskning och
kompetenshöjning.
54

Det är en tidsfråga innan vi får liknande demokratikrav från andra grupper av
studenter och medborgare, t.ex. grupper med annan etnisk och kulturell bakgrund.
55
En kontrovers som jag inte tagit upp är kritiken mot sociologiseringen (Johnsson
1990 b) på vissa utbildningar i landet och psykologiseringen på andra, en kontro-
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vers som också kan skönjas i kontroversen mellan individinriktat psykosocialt arbete (eller casework) å ena sidan och samhällsarbete och social planering å andra
sidan. Wahlberg (1997) har skildrat samhällsarbetets framväxt ur det radikala klimat som växte fram i slutet av 60-talet.
56

I Örebro har detta ibland fått konsekvensen att socionomprogrammet i många
situationer ”inte existerar”. Statistik och ekonomi bygger på ämnen och inte på
program. Örebro är den enda utbildningen i landet som fragmenterats på olika
institutioner, vilket gör att ämnescentreringen blir ett reellt hot mot professionsutbildningen. Övriga socionomutbildningar har sammanhållna institutioner
se kap. 1, not 26).
57

Ester Mogensen (1994) och Ingegerd Fagerberg (1998), vilka båda forskat på
sjuksköterskeutbildningen ser liknande problem där. Mogensen beskriver den laddade debatt som förts mellan praktiker å ena sidan och vårdforskare och vårdlärare å andra sidan. De studerande som Fagerberg intervjuade upplevde också, på
samma sätt som de socionomstuderande, ett gap mellan teori och praktik. Hon
föreslår bl.a. organiserade ”peergroups”, kamratgrupper, för att bl.a. hjälpa de studerande med de känslomässigt svåra upplevelser praktiken kan medföra.
Kapitel 2

Vilka är de socionomstuderande?
1

I kap. ”Kvinnor i utbildningslandskapet -– en utbildningsforskares reflektioner” i
(SOU 1995:110, sid. 185) där Inga Elgqvist-Saltzman bl.a. redogör för en konferens i Umeå. Gender and Education – Into the 21st Century (se även Mackinnon
m.fl. 1998)

2

Socialarbetarutbildningen har genomgående haft en förhållandevis större andel
studenter från arbetarhem än andra högre utbildningar (se t.ex. von Sydow 1988).

3

Erikson & Jonsson (1993) utredde den sociala snedrekryteringen till högre studier. Deras klassanalys av studenternas bakgrund var avsevärt mer sofistikerad än
någon av de studier jag redovisar inklusive min egen. De konstaterar att den sociala
snedrekryteringen avseende klasstillhörighet fortfarande består och vilka konsekvenser detta får. När det gäller kön konstaterar de i förbigående att kvinnornas
andel i högre utbildning har ökat markant men att männen fortfarande är i majoritet vid de längsta utbildningarna.

4

Psykologen Margot Bengtsson (1985, 1990) har studerat uppväxt- och familjesituation och identitetsutveckling hos ungdomar. Hon studerade bl.a. skillnaderna
mellan ”modersidentifierade” och ”fadersidentifierade” kvinnor och deras studieval. (Se även kap. 4 om Bengtssons forskning.)

5

Kerstin Vinterhed gjorde en liknande undersökning av studenter vid School of
Human Services, Springfields i USA (Vinterhed 1989).

6

D.v.s. var minst 25 år och hade förvärvsarbetat minst 4 år.
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7

Vi kan konstatera att tendensen från 20-, 30- och 40-talet (se kap. 1), att de kvinnliga studenterna i huvudsak har gymnasieutbildning, medan de manliga kommer
från folkhögskola, fortsatt, trots att behörighetsgrunder och möjligheter till förberedande utbildning idag har förändrats.

8

Studien ingår i LING-projektet (Långtidseffekter av utbildning). Det är en longitudinell studie och berör flera yrkesgrupper. Data är hämtade dels från en enkät
1961 till 12000 personer födda 1948 (72 av dem blev senare socialarbetare) och
dels en enkät från 1980 (till 8000 av de 12000, varav de 72 som blev socialarbetare
fanns med). Dessutom gjordes intervjuer med 500 av dem som fått enkäter. De 33
socialarbetare, som Björkdahl Ordell fokuserat sin avhandling på fanns bland de
72 socialarbetarna i materialet.
9

Maria Oskarson och Lena Wängnerud (1995) har studerat kvinnor som väljare.
De konstaterar bl.a. att kvinnor och män har olika uttryck för sina politiska engagemang. Kvinnor är generellt mer orienterade ”mot reproduktion och välfärdspolitik än män, och mindre orienterade mot ekonomi och utrikespolitik” (a.a. sid
82). Det har också funnits tendenser under flera år till ett s.k. ”Gender Gap” i
förhållande till partisympatier. Kvinnor har i större utsträckning röstat på partier
till vänster än vad män gjort, en tendens som bröts vid valen 1991 och 1994, då
männen i huvudsak röstade på moderaterna och socialdemokraterna, medan kvinnorna i större utsträckning röstade på småpartierna.
10
Det finns en kritisk diskussion mot begreppet ”kön som variabel” eftersom begreppet osynliggör relations- och maktförhållanden (se Hedlund 1996).
11

Elofsson anger inte om denna genomsnittsålder gäller för hela populationen. Han
har ju undersökt samtliga studenter från termin 1 till 7. Jag vet inte om skillnaderna
skulle förändras om man tog hänsyn till studietermin.
12

E. Taylor studerade ”utbildningsorientering” (”educational orientation”) hos studerande i högre utbildning och fann fyra typer av orientering: yrkes-, akademisk-,
personlig- och social orientering. Bland de tre första typerna fann han dessutom en
yttre respektive en inre orientering. Dessa olika typer utvecklade olika studiemål
och inlärningsstilar beroende på respektive form av motivation (Taylor 1983, ref. i
Entwistle 1988, sid. 22).
Del II
Kapitel 3

Kvinnor i akademin
1

Jag använder här Elisabeth Fürsts (1988) begrepp. Fürst har forskat omkring kvinnorna som ”inntrengere” i Akademin med fokus på anställningsförfarandet. En
liknande studie genomfördes i Sverige av Riis & Lindberg (1996).

2

Ja, vi kan t.o.m. säga årtusenden eftersom vissa rötter till akademin kan sökas i
Grekland före Kristus. Sven-Erik Liedman (1988, 1992) har skildrat universitetens
rötter och grundläggande ideologi.
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3
Se också Susan Bordos (1986) mycket intressanta artikel om ”The Cartesian
Masculinization of Thought”.
4

I artikeln beskriver Jane R Martin (1982) hur medvetna eller omedvetna feltolkningar av Platon och Rousseau successivt osynliggjort flickor och kvinnor i
utbildning.

5

Margaret Alic (1989) har skildrat vetenskapskvinnornas historia från förhistorisk
tid till artonhundratalets sista årtionde. Den var ”fundamentalt olik den manlige
forskarens” (a.a. sid. 9).

6

Nina Björk (1996) beskriver ”livmoderfeminismen” som en riktning som framhåller kvinnans natur och naturliga plats, en slags biologism. Deras krav är rätten
att få vara ”kvinna” jämställd med mannen.

7

Gunhild Kyle, professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet har bl.a. studerat flickskolorna och har i samband med detta studerat det historiska perspektivet på flickors lärande (Kyle 1972).

8

De biologiska förklaringsmodellernas tid när det gäller intelligens är långt ifrån
ute. Se bl.a. Moir & Jessel (1989) och Berminge (1993). För viktig kritik av biologiska förklaringsmodeller se Rose, Kamin & Lewontin (1986) samt Börjeson (1998).

9

Så sent som 1927 fick flickorna genom en läroverksreform fritt tillträde till
gymnasiestudier. Därmed fick också de en direkt väg till högskolestudier, vilket
pojkarna haft i hundratals år (SOU 1995:110).

10

Det är intressant att ta del av Gunhild Kyles analys av skillnaderna mellan pojkläroverken och flickskolorna. Hon har studerat ämne efter ämne och beskriver skillnaderna. I pojkläroverken tränades eleverna i logiskt och kritiskt tänkande genom
dispositionsövningar och debatter. I flickskolorna sysslade eleverna med ”enkla ämnen från barnens vardagsvärld” (Kyle 1993, sid. 16).

11

I kap. 7 berättar en av de intervjuade kvinnorna i min studie, Florence, att liknande argument förs fram idag mot kvinnliga socialarbetare. De klarar inte att
”sätta gränser” mot hotfulla klienter, tror arbetsgivarna. Det finns dock inga studier som varken stödjer eller förkastar en sån hypotes.

12

Andelen kvinnor har dock minskat något under senare år, från 58% till 56%.
Andelen unga män under 22 år har istället ökat något (Högskoleverket 1997:44,
sid 37).
13

Se kap. 1, not nr. 40.

14

För närmare redogörelse, se kap. 1, rubrik ”Socionomutbildningen idag”.

15

Eftersom högskole- och universitetskulture skiljer något mellan länder, och eftersom Sverige betraktas som ett av de mest demokratiska och jämställda länderna,
har jag valt att i detta fall endast referera svenska studier, med något enstaka undantag. För internationella referenser hänvisar jag till andra avsnitt i denna avhandling samt till Edwards (1993), Kvinnovetenskaplig tidskrifts temanummer (4,
1994) samt Mackinnon, Elgqvist-Saltzman och Prentice (1998).

16

För ytterligare referenser, se separat avsnitt om ”Feministisk pedagogik” i kap. 4.
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17

För en kort presentation av minnesmetoden, se kap. 4, ”Feministisk pedagogik”.

18

För den intresserade vill jag hänvisa till Ekerwald (1996), som i sin referenslista
räknar upp 28 artiklar, vilka blev reaktionerna på Karin Widerbergs bok fram till
och med 1996.
19

Om härskartekniker, se Berit Ås (1982). De härskartekniker Berit Ås beskriver i
sin forskning är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information,
dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam. (Se också videon om ”De
fem härskarteknikerna” som kan beställas från Växjö kommuns jämställdhetskommitté, i vilken Berit Ås själv belyser härskarteknikerna.)
20
Vilken ledde till en polemiserande debatt i Häften för kritiska studier omkring
kvinnosolidaritet, kvinnors tillgång till forskningsarenor, självkritiska reflektioner
med mera (se Kalman 1995, Aas & Gulbrandsen 1996, Kalman 1996 samt Norlander 1997).
21

Se not nr 17 i Inledning!

22

Ann Frisell och Petra Ulmanen (1992) gjorde en undersökning av sexuella trakasserier riktande mot kvinnliga studerande vid Stockholms universitet. De konstaterade att c:a 10% av de studerande blivit utsatta i huvudsak av manliga medstuderande. Det som låg bakom trakaserierna var i huvudsak makt, konstaterar
de.
23

Norlander (1994) menar att ”mamning” är minst lika vanligt förekommande
som sexuella trakasserier (se a.a. not 4, sid. 10). Det innebär att män relaterar till
kvinnor på arbetsplatsen ”på samma sätt som i privata relationer och kräver att
kvinnor skall tillfredsställa både sexuella och/eller emotionella behov”. Hon refererar till Anna Jónasdottírs forskning om ”kärleksmakten” (Jónasdottír 1991).
24

En av avigsidorna med denna positioneringsprocess som Norlander (a. a.)beskriver
ingående, är att kunskapssökandet blir ett medel för positionering och inte ett primärt mål. ”Man forskar inte för att få veta, utan för att disputera, för att meritera
sig till tjänster, forskningsanslag, status etc. Därför blir intresset för andras kunskapssökande och resultatet av deras mödor mindre viktigt, utom som potentiellt
hot mot den egna positioneringen” (a.a. sid. 7.)
25

Britt Backlund (1998) gjorde en intressant iakttagelse som är värd djupare studier. Hon har haft kurser i talarträning för manliga studenter och konstaterar att
när männen förstår att det är tillåtet att kommunicera känslor så ”öppnas alla
kranar”. Hennes slutsats är att ”det inte är de unga männen som låser fast den
akademiska talartraditionen utan det är traditionen som låser och hämmar dem...
/genom att/ människan använder det språk och den kommunikation som hon har
användning av utifrån det samhälle hon lever i och den tradition hon fostrats av”
(a.a. sid. 6).
26

Li Bennich-Björkman (1994) har studerat olika forskningskulturer och skiljer
mellan den ”amerikanska modellen”, som kännetecknas av ”specialisering eller
problemkoncentration” (a.a. sid. 55) men också av samarbete, och den ”tyska modellen” som kännetecknas av individualism, självständighet och oberoende. Pro-
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blemvalet i den amerikanska modellen görs i samspel med handledaren vilket också
innebär att handledaren behärskar ämnesområdet och kan ge handledning med
högre kvalitet, medan avhandlingsämnet i den tyska modellen är ett mer individuellt
projekt. Li Bennich-Björkman ställer ”kreativ avhandling” (den tyska modellen),
mot ”kreativ miljö” (den amerikanska modellen) och konstaterar i sin studie att
dagens forskarmiljöer tyvärr kännetecknas av en ”motsägelsefull blandning” av
dessa miljöer, vilket är ”olyckligt” (a.a. sid. 66). Det skulle vara intressant att studera dessa forskarmiljöer ur ett könsperspektiv.
27

Barbro Dahlbom-Hall promoverades till medicine hedersdoktor i Uppsala den 4
juni 1999.

28

Jag vill erinra om Berit Ås’ (1982) forskning och hennes teori om härskartekniker, av vilka osynliggörande är en (se not nr. 19 – ovan).
29

Det finns en mycket utbredd kritik bland feministiska forskare mot denna typ av
analyser, vilka går ut på att ansvaret för förändring i sin helhet vilar på kvinnorna.
Dessa kritiker menar att männen har ett lika stort ansvar för att förändring ska ske.

30

Denna tes har kullkastats av bl.a. Matina Horner (1972, ref. i Gilligan 1982, sid.
19). Hon menar att kvinnorna vare sig är rädda för framgång eller för att ta ansvar,
men om detta måste ske i en konkurrenssituation där relationer hotas, avstår de.

31

Kerstin W Shands är författare, journalist och docent vid Stockholms universitet.
Hon gör en läsvärd analys av kvinnornas situation i ”en fientlig mansvärd”, d.v.s.
akademin, i en artikel i Dagens Nyheter 5/10 1997 och konstaterar att kvinnorna
fortfarande betraktas som ”inkräktare”.

32

För en fortsättning på debatten hänvisar jag till Dagens Nyheter (1996) Bo Rothstein 12/1, Karin Widerberg 13/1, Ebba Witt-Brattström 22/1 samt Bo Gustavsson
22/1.
Kapitel 4

Kvinnors lärande
1

Se bl.a. Miller (1976), Gilligan (1982) och Eliasson & Carlsson (1989).

2

Se bl.a. Chodorow (1978), Widerberg (1980, 1995) och Smith (1987).

3

Se bl.a. Hirdman (1983, 1992), Kyle (1987), Karlsson (1990), Wikander m.fl.
(1994) samt Ohlander & Strömberg (1996).

4

Se bl.a. Jónasdóttir (1991) och Hedlund (1996).

5

För en intressant genomgång av den pedagogiska forskningen vill jag hänvisa till
Staffan Selanders antologi (1992).

6

Den engelska forskaren Dale Spender blev en av pionjärerna inom den feministiska skol- och klassrumsforskningen med sin ”Invisible Women – The Schooling
Scandal” (1982). Den serverar en kraftfull kritik mot skolan. Hon avslöjar där hur
manlig subjektiv kunskap får framstå som objektiva fakta. Eftersom hon såg att
pojkarna i så stor utsträckning dominerade klassrummet (om man bortser från att
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läraren tog ca 90% av talutrymmet) så tog hon initiativ till en metod som innebar
att varannan fråga skulle gå till en flicka och varannan till en pojke. Hon blev
skakad av sina egna upptäckter. Trots att hon tyckte att hon ibland överdrev när
hon lät flickorna få mer utrymme så fann hon att pojkarna aldrig fick mindre än
58% av tiden. Hon använde sig av bandinspelade lektioner och räknade flickornas
och pojkarnas talutrymme i minuter när hon lyssnade på banden. Hon beskriver
också de starka provokationer som blev pojkarnas motreaktioner på metoden.
7

Christina Florin har i sin ”Kampen om katedern” (1987) beskrivit de processer
som styrt utformning och utveckling av skolan. Bl.a. visar hon att kampen om
katedern bl.a. varit en kamp mellan könen och hur männen genom sin politiska
position under vissa perioder använde statsapparaten för att stoppa kvinnotillströmningen till läraryrket. Under andra perioder var det dock samhällsekonomiskt
och ideologiskt nödvändigt att starta seminarier och tjänster för kvinnor. Under
1800-talet hade endast pojkar tillträde till läroverken. Flickorna gick i privata flickskolor. Folkskolan däremot var en samskola. Där gick i huvudsak arbetarklassens
barn. Christina Florin har senare tillsammans med Ulla Johansson studerat de
svenska läroverken under 1850–1914, dess kultur och dess normer. I ”Där de härliga lagrarna gro...” beskriver de bl.a. hur pennalism, förtryck och våld fostrade
pojkarna för den framtida maktens domäner, hur pojkarna tränades att tala, tänka
och uppföra sig (Florin & Johansson 1993).
8

Lyn M. Brown och Carol Gilligan (1992) fann bl.a. att flickor på sin väg att bli
vuxna kvinnor tappar sitt språk, eftersom de inte blir lyssnade på och eftersom
deras eget språk inte är accepteras. Forskarna menar att flickor avstår från relationen med sig själv; de tystar sin egen röst, väljer att dölja sina kunskaper, erfarenheter,
tankar och känslor för att bli accepterade.
9
Dale Spender har inspirerat många efterföljare både i Sverige och i andra länder.
Gunilla Molloy är en av dem i Sverige. Hon har skrivit boken ”Godmorgon Fröken” (1992) och vill med den inspirera lärare och lärarkandidater till samtal omkring de svåra frågor som rör makt, kön och lärarprofessionalism. Molloy använde
den varannan-fråge-metod, som Dale Spender utvecklade. Hon mötte liknande,
ofta kraftfulla, motreaktioner från pojkarnas sida i de svenska klassrummen som
Spender gjorde i England.
10

Sabine Severiens och hennes forskarkollegor har bedrivit en del intressanta studier där de använder mätinstrument och tankemodeller från båda de nämnda traditionerna. För en intressant redogörelse, se t.ex. Severiens, Ten Dam och Nijenhuis
(1998). De konstaterar bl.a. att intervjumetoder verkar vara mer lämpliga för denna
typ av studier än enkätmetoder (se Inledning, not nr. 24).
11

Eftersom jag själv arbetat med ett analysinstrument, en modell för lärandeprofiler, redovisar jag i ett antal noter något om de arbeten som tidigare gjorts på området. John Biggs (1970) har utarbetat ett mätinstrument för studiebeteenden och
attityder till studier, ”Study Behaviour Questionnaire”, SBQ, och senare ”Study
Process Questionnaire”, SPQ, (Biggs 1988). Han utvecklade bl.a. begreppen ”yt-”,
”djup-” och ”prestationsinriktade” förhållningssätt i studierna. Många har använt
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hans instrument i senare studier. Se bl.a. Hattie & Watkins (1981) studie av australiensiska och filippinska studerande vilken visade att mätinstrument inte är tillförlitliga utifrån etniska och kulturella perspektiv.
12

Gordon Pask och B.C.E. Scott (1972) utvecklade en teori om lärandestrategier
som bygger på kategorierna ”holists or global learners” och ”serialists or step by
step learners” (a.a. sid. 217).

13

Vid universitetet i Lancester har sedan 1968 en serie försök genomförts för att
försöka utveckla analys- och mätmetoder omkring studiemetoder och motivation,
”Approaches to Studying Inventory” (ASI) (Entwistle, Hanley & Hounsell 1979).
De skiljer mellan ”extrincic motivation, intrinsic motivation stemming from interest in the subject matter, and intrinsic motivation which depended on the
maintenance of self-esteem” (a.a. sid. 366).

14

David Kolb (1976) utvecklade ett analysinstrument, ”Learning Style Inventory”
(LSI) för att beskriva hur människor lär och hur de tar itu med idéer och situationer
de möter. LSI grundar sig på en fyrfältsmodell med ”active experimentation”
(”doing”) kontra ”reflective observation” (”watching”) på X-axeln samt ”concrete
experience” (”feeling”) kontra ”abstract conceptualization” (”thinking”) på y-axeln. Denna modell leder fram till fyra förhållningssätt: ”Accomodator” (doing/feeling), ”Diverger” (feeling/watching), ”Converger” (doing/thinking) och ”Assimilator” (thinking/watching). Kolb konstaterar att de som klarar den akademiska
karriären bäst är ”Assimilators”. Reliabiliteten hos Kolbs mätinstrument har prövats (se t.ex. Veres, Sims & Locklear 1991). Knight, Elfenbein & Martin (1997)
menar att modellen bygger på ett cartesiansk tänkande och att ”Assimilators” i
huvudsak varit de som byggt upp det akademiska systemet och de akademiska
traditionerna, vilket innebär att de övriga tre lärostilarna kan få problem med akademiska studier. Severiens, Ten Dam & Nijenhuis (1998) ifrågasätter om Kolbs LSI
verkligen är ”gender-sensitive” (a.a. sid. 328).

15

Ference Marton och hans forskarkollegor utvecklade fenomenografimetoden, en
banbrytande forskningsmetod inom den pedagogiska forskningen, vilken fokuserar
de studerandes uppfattningar. Begrepp som vuxit fram ur denna forskning är
ytinriktning kontra djupinriktning i inlärningen samt atomistiskt kontra holistiskt
förhållningssätt i inlärningen (se Dahlgren 1975, Svensson 1976, Marton m.fl. 1977,
Säljö 1979 samt Marton, Hounsell & Entwistle 1986). Denna forskargrupp har
sedan både tillsammans och var för sig utvecklat sina tankar (för referenser se bl.a.
Marton, Hounsell & Entwistle 1986). Marton, Hounsell & Entwistle (1997) sammanfattar senare fenomenografiforskning från Göteborg, England och Australien,
där man bl.a. fann att studenter valde olika förhållningssätt till lärande vid olika
tillfällen. De klassificerar dessa olika förhållningssätt i 6 olika kategorier (a.a. sid.
55): 1) A quantitative increase in knowledge (en kvantitativ ökning av kunskap), 2)
Memorising (att memorera), 3) The aquisition, for subsequent utilisation, of facts,
methods, etc. (att tillägna sig fakta metoder etc. för senare tillämpning), 4) The
abstraction of meaning (att förstå), 5) An interpretative process aimed at under-
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standing reality (en tolkande process som syftar till att förstå verkligheten) och 6)
Developing as a person (att utvecklas som person) (översättningarna hämtade ur
Rönnbäck 1997). Fenomenografi-forskningen har kritiserats för att vara könsblind
(Hazel, Conrad & Martin 1997). Dels saknas kvinnor i studierna genom att de
studerande som undersökts ofta studerade inom ämnen där kvinnor saknades. Dels
tar inte forskarna hänsyn till de patriarkala maktstrukturerna inom utbildningen
och resultaten blir därför inte tillförlitliga. Studierna har dessutom sitt fokus på
kognitiva aspekter och försummar att studera de affektiva dimensionerna som ofta
kopplas till kvinnors lärande. Elisabeth Hazel, Linda Conrad och Elaine Martin
(a.a.) betonar vikten av att kvinnors erfarenheter synliggörs i studier om lärande.
16

Vermunt (1996) har utvecklat en modell för lärostilar som bygger dels på komponenterna ”cognitive processing”, ”regulation of learning”, ”affective processes”,
”mental model of learning” samt ”learning orientation” och lärostilarna ”undirected”, ”reproduction directed”, ”meaning directed” samt ”application directed”.
Forskarna har med hjälp av nämnda komponenter i en korstabell beskrivit tjugo
olika förhållningssätt till lärande (se a.a. sid. 47).
17

För en intressant redovisning av denna tradition se också Ronald Schmeck (1988),
en antologi där författare som John Biggs, Noel Entwistle, Ference Marton, Gordon Pask m.fl. redovisar sin forskning och sina tankar omkring inlärningsstrategier
och lärostilar.

18
Carolyn Z. Enns (1993) föreslår och beskriver inslag i en integrerad pedagogik
som bygger på David Kolbs inlärningsmodell (se not 14 ovan) och på den forskning
som Mary Belenky och hennes forskarkollegor (1986) bedrivit.
19

Några forskare har använt teorier och modeller från de olika traditionerna, gjort
jämförelser, testat hypoteser och undersökt modellernas reliabilitet, t.ex. Richardson & King 1991, Enns 1993, Murray-Harvey 1994, Severiens & Ten Dam 1994,
Philbin m.fl. 1995 samt Knight, Elfenbein & Martin 1997, Severiens, Ten Dam &
Nijenhuis 1998).
20

Belenky m.fl. (1986), vars studie jag återkommer till längre fram i kapitlet, fann
också att de kvinnor de intervjuade skilde mellan ”real talk” och ”didaktik talk”
när de skulle beskriva gapet mellan det verkliga livet och skolan.
21

Lena Nordesjö höll ett seminarium den 18 oktober 1991 på dåvarande Högskolan i Örebro, i Kvinnovetenskapligt forums regi, omkring studien vilket gjorde mig
uppmärksam på den.
22
Ann Stanton (1996) har granskat och analyserat de ca 500 artiklar och studier
hon funnit som använt ”Women’s Ways of Knowing” som teoretiskt analys- och
tolkningsinstrument, som jämförelsematerial eller som viktig referens. För svensk
forskning, se t.ex. Erson (1995), Staberg (1992), Zamore & Svärd (1997), Shands
(1998), Wilhelmson (1998), Wingård (1998) och Jakobsson (1999). Några internationella referenser förutom dem som anges i detta kapitel är Caldweil-Colberg &
Colbert (1989), Lutrell (1989), Hogsett (1993) och Walsh (1997) och många, många
fler i andra länder (se Goldberger 1996 där Stantons artikel ingår).
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23

Studien har 10 år senare fått en uppföljare, ”Knowledge, Difference, and Power”, en antologi som innefattar den debatt och den forskning som följde på den
första studien (Goldberger m.fl. 1996). Antologin innehåller både kritiska (se längre
fram i kapitlet under rubriken ”Kritiska röster”) och bekräftande studier och artiklar.

24

Paulo Freire (1972) beskriver och kritiserar det synsätt som ligger bakom traditionell kunskapsförmedling. Han har inspirerat många forskare med fokus på lärande. I ett intressant förord till Kathleen Weilers bok (1988) drar han paralleller
mellan feministisk pedagogik och frigörande och kritisk pedagogik (Giroux & Freire
1988).

25

Liknande iakttagelser av ”blame-the-victim” i relationen lärare-studenter, gjordes i en studie som redovisas av Marton, Hounsell och Entwistle (1986). Noel
Entwistle konstaterar en ”deprimerande enhällig nedvärdering av de studerande
när det gäller deras tillkortakommanden i intellektuella färdigheter eller motivation...” (a.a. sid. 13). Eftersom Marton och Entwistle inte hade könsperspektiv kan
jag inte se om dessa ”tillkortakommanden” kan vara relaterat till kön.
26
Inom den traditionella utvecklingsteorin menar man att den kognitiva utvecklingen slutar i adolescensen (se t.ex. Erikson 1964, Piaget 1973, Kohlberg 1984).
27

Vid mitt besök på Wellesley college utanför Boston hos bl.a. Blythe Clinchy 1995,
berättade hon om bakgrunden till studien och om relationerna till William Perry.

28

Blythe Clinchy berättade detta vid mitt besök på Wellesley college 1995.

29

William Perry (1970) beskriver en utvecklingsstege som omfattar nio positioner:
1. Basic Duality, 2. Multiplicity Pre-ligitimate, 3. Multiplicity Subordinate, 4. Multiplicity Correlate or Relativism Subordinate, 5. Relativism Correlate, Competing or
Diffuse, 6. Commitment Foreseen, 7. Initial Commitment, 8. Orientation in Implications of Commitment samt 9. Developing Commitment(s).

30

Mary Belenky och hennes medforskare dedicerar sin uppföljande bok (Goldberger
1996) till William G Perry Jr och Carol Gilligan ”who led the way”.
31

Blythe Clinchy berättar det vid mitt besök på Wellesley college 1995.

32

Kategorierna har dock tolkats så av vissa forskare, t.ex. Code (1991) och Wilhelmson (1998). Ann Stanton (1996) diskuterar denna felläsning och dess konsekvenser för efterföljande studier och kritik. Marcia Baxter Magoldas (1992) modell, vilken har inspirerats av Belenky m.fl., beskriver däremot en utvecklingsstege
(se senare i kapitlet).

33
Några svenska forskare, som har inspirerats av de amerikanska forskarnas resultat och begreppsapparat, har reflekterat över och diskuterat översättningarna av
begreppen (se t ex Staberg 1992, Erson 1995 och Jakobsson 1999) (se noterna nr
41, 43 och 45 nedan).
34

Bland ”metodologerna” fann forskarna två förhållningssätt till kunskap, ”separated knowing” och ”connected knowing”, vilka jag återkommer till längre fram i
kapitlet (se avsnittet ”Närhet och distans”).
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35

Denna upptäckt blev utgångspunkten för min egen modell över lärandeprofiler.

36

Se metodkapitlet om påståendekorten (bilaga 5). Detta uttalande användes i något förändrad form som en av utgångspunkterna i samtalen om kunskapssyn och
lärande.
37

Liknande iakttagelser gör också Säljö (1979). Han skiljer mellan de som ser kunskapen som något som reproduceras, d.v.s. finns utanför individen och överförs till
denne, eller något som konstrueras, d.v.s. genom den studerandes egen bearbetning.
38

Se kap. 3 om rötterna till detta tänkande.

39

Jane R. Martin (1994 a) reflekterar över om utbildning innebär integrering eller
alienation och beskriver tragiska exempel på hur både kvinnor och invandrare
tvingas ta avstånd från sitt eget språk, sina egna kulturer och livserfarenheter för
att kunna bli delaktiga i utbildningen. De tappar därmed kontakten med sina rötter
och upplever sig alienerade.

40

Inledningsvis hade inte forskarna med några frågor omkring sexuella övergrepp
och liknande men temat kom spontant upp i så många intervjuer att de integrerade
temat i sin forskning.
41

Staberg (1992) Erson (1995) och Jakobsson (1999) använder begreppet ”procedurkunskap” och Wingård (1998) använder ”att lära sig genom procedurer”. Begreppet ”metod” betyder ”planmässigt förfarande eller tillvägagångssätt” (Svenska
Akademins ordlista 1998), vilket täcker vad ”procedural knowing” innebär. Eftersom jag knappast kan använda begreppet ”metodist” (vilket betecknar anhängarna
till en känd väckelserörelse) har jag valt begreppet ”metodolog”, för att kunna
använda begreppet som en subjektbeteckning för denna grupp kvinnor.
42
I ett paper (Hellertz 1990) reflekterar jag över hur Nel Noddings etiksyn skulle
påverka socionomutbildningens pedagogik. Noddings menar att det är viktigt att
ge en omsorgsetisk träning inom utbildning. Hon använder Carol Gilligans (1982)
begrepp omsorgsetik och rättviseetik och menar att sökandet efter principer och
rättfärdighet bär oss längre och längre bort från ”hjärtats moral”, vilket hon varnar för.
43

Begreppet är svåröversatt till svenska. Jag har valt mellan ”konstruerad” och
”konstruktivistisk” kunskap. Staberg (1992) Erson (1995) och Jakobsson (1999)
använder översättningen ”konstruerad”. Belenky och hennes medförfattare (1986)
använder både ”constructivists” och ”constructed”. Forskarna diskuterar begreppsvalet i Goldberger (1996). Eftersom studien genomfördes 1986 hade de
konstruktivistiska teorierna ännu inte fått den breda genomslagskraft som de har
idag. Jag har valt att använda översättningen ”konstruktivistisk” eftersom jag tycker
att författarnas definition av kategorin: ”All knowledge is constructed, and the
knower is an intimate part of the known” (Belenky m.fl. 1986, sid. 137) stämmer
överens med det konstruktivistiska synsättet på kunskap. Anne Phelan & James
Garrison (1994) poängterar att det konstruktivistiska synsättet på kunskap öppnar
upp för möjligheten att rekonstruera kunskapen.
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44

Flera forskare har missförstått begreppet ”connected knowing” och trott att det
är synonymt med ”subjective knowing”, vilket Mary Belenky och hennes forskarkollegor tillbakavisar och diskuterar i sin uppföljande bok (Goldberger 1996).

45

Staberg (1992) och Erson (1995) har båda valt att översätta begreppen på ett
annat sätt än jag gör. ”Separated knowing” översätter de med ”fristående (eller
åtskild) kunskap” och ”connected knowing” med ”sammanbunden kunskap”. Wingård (1998) har valt att inte alls översätta begreppen eftersom hon inte hittar några
bra svenska begrepp. Jakobsson (1999) har i sitt preliminära avhandlingsmanus
valt begreppen ”separat orientering” samt ”relationell orientering” (a.a. sid. 14).
46

Efter Belenky, Clinchy, Goldberger och Tarule (1986) har många forskare arbetat
med temat ”separated” och ”connected” ur ett könsperspektiv. Den enligt min mening mest intressanta studien är Marcia Baxter Magoldas (1992), vilken jag återkommer till senare i kapitlet. Se även Knight, Elfenbein & Martin (1997), Enns
(1993) samt Severiens & Ten Dam (1994).

47

Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule beskriver dessa förhållningssätt i ”Women’s Ways of Knowing” (1986, sid. 100–130). Blythe Clinchy har senare fortsatt
denna forskning (Clinchy 1990). För den intresserade vill jag rekommendera ytterligare artiklar i ämnet: Clinchy (1989, 1993), Mansfield & Clinchy (1992) samt
Clinchy (1996).

48

Knight, Elfenbein & Martin (1997) har gjort ett antal studier där de testat teorin
om ”connected” och ”separated knowing” enligt Belenky m.fl. (1986) och Clinchy
(1990) mot ett antal andra teorier och modeller omkring lärande, bl.a. David Kolbs
KSI (en reviderad modell av LSI, Kolb 1985, se not nr. 14). De fann bl.a. att män
som hade ett relationsorienterat förhållningssätt tenderade att betona känslor mer
än tänkande och dessa män betonar att de lär sig bäst när de är mottagliga och
”open-minded”.

49

Jag har använt detta och nästa citat på mina påståendekort (se metodkapitlet,
kap. 5, samt bilaga 5).
50

Peter Elbow (1973) har studerat seminariekulturer och gjort en mycket intressant analys av kommunikationsmönster på seminarier. Han har fortsatt dessa studier (Elbow 1986). Jag presenterar hans studier närmare längre fram i kapitlet.
51

Se t.ex. de svenska språkforskarna Einarsson (1983) samt Einarsson & Hultman
(1984).

52

Alison Jones (1994) diskuterar hur flickor positionerar sig själva genom att delta
i sociala samspel som definierar dem som flickor. Begrepp som ”flickor” och ”kvinnor” och hur flickor och kvinnor förväntas vara, behöver problematiseras. Bl.a.
osynliggör begreppen olikheter och skillnader inom grupperna, menar hon.

53

Jag har använt uttalandet på ett påståendekort i min frågeguide (se metodkapitlet, kap. 5, samt bilaga 5).

54

För en diskussion beträffande översättning av Elbows begrepp ”believe”, se not
nr. 61 nedan.
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55
Harald Swedners (1996) användning av Wolffs begrepp ”surrender and catch”
beskriver detta förhållningssätt.
56

Knight, Elfenbein & Martin (1997), vilka testat teorin om ”connected” och ”separated knowing”, fann könsskillnader relaterat till de olika förhållningssätten på
vissa områden, men inte på andra.
57

Forskarna har blivit missförstådda på den här punkten (se Goldberger 1996).

58

”Disputation” kommer från lat. ”disputo” som betyder klargöra, vetenskapligt
samtala, i dialogform undersöka (Norstedts Latinsk-svenska ordbok 1998). Disputation betyder också att hetsigt diskutera, ofta i syfte att tysta andra parter snarare
än att övertyga (Norstedts ordbok 1990). I Svenska Akademiens ordlista finns också
betydelsen ”tvista”. Enligt Prismas nya uppslagsbok (1993) betyder det att ”häftigt
diskutera”.
59

Forskarna använder ofta psykologiska begrepp i sin analys av kvinnornas upplevelser. Tre av dem (Belenky, Clinchy och Goldberger) har psykologi som huvudämne.
60

Jag har genomgående valt att översätta de citat jag hämtat från källorna. Men i
de fall jag inte kunnat göra rättvisa åt författarens text och mening har jag valt att
behålla den engelska texten.
61

Det är svårt att finna bra översättningar för Elbows begrepp. ”Doubting” betyder ju ”tvivel”, ”ovisshet”, ”tvekan”, ”misstro” med mera (Stora engelsk-svenska
ordboken 1980). Jag har valt att översätta begreppet ”The Doubting Game” med
”Det Kritiska Spelet” eftersom grundförhållningssättet i spelet är just den kritiska
granskningen, vilken grundar sig på tvivel, tvekan och misstro. ”Believe” betyder
ju att ”tro”, ”ha förtroende för”, ”ha tilltro till”, ”sätta tilltro till”. Det svenska
ordet ”tro” beskriver inte lika bra vad spelet ”The Believing Game” går ut på. Jag
har valt att använda ”Det Accepterande Spelet”, vilket innebär att ”ha tilltro till”,
”ha förtroende för”, att acceptera andras påståenden, erfarenheter, utsagor och
upplevelser som utgångspunkt för dialog.
62
Habermas (1988) diskuterar det ideala samtalet och kommunikativ kompetens
och visar på två olika rationaliteter som styr möjligheterna att handla kommunikativt. Det ena förhållningssättet innebär en strävan efter samförstånd och det andra syftar till påverkan. Habermas beskriver det första som förståelseorienterat och
det andra som framgångsinriktat. Elbows studie ligger i tiden före Habermas, och
grundtankarna verkar ytligt vara gemensamma. Patrocinio P. Schweickart (1996)
konstaterar dock i en kritisk läsning av Habermas att hans dialog är synonym med
argumentation vilket inte är detsamma som en dialog baserad på omsorg och förståelse, menar hon.
63

Kvinnor har beskrivit upplevelser av dessa seminarier som att ”mörda varann
verbalt”, ”regelrätt avrättning”, ”helt tillintetgjord”, ”personligen förnedrad” ”förlorad heder” efter ventilering av akademiska arbeten (Elgqvist-Saltzman 1995, sid.
195).
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64
Elbow genomförde sin studie 1973, för drygt 25 år sedan. Senare studier har
publicerats 1986. Den kritik som kvinnoforskare fört fram mot högre utbildning
under de två decennier som gått visar att situationen inte förändrats i någon nämnvärd utsträckning (se kap. 3 och 4).
65

Det kan finnas skäl att betona att Descartes’ vetenskapliga metod var synnerligen
radikal och har utvecklat det vetenskapliga förhållningssättet. Idag har nya synsätt
påverkat diskussionen om vetenskaplig metod (se bl.a. Molander 1992 och Gilje &
Grimen 1995 för översikter över utvecklingen).

66

Jag har tidigare (Hellertz 1979 b) beskrivit riskerna med ett sådant alienerat och
reifierat lärande. Det verkar sannolikt, menar jag, att ett sånt lärande leder till en
kunskap, som Marton m.fl. 1988 kanske skulle beskriva som ytinriktad och atomistisk, en kunskap som alienerar, reifierar och objektifierar andra människor, och
som lika sannolikt gör det lättare att göra mot andra vad de inte vill ska göras mot
dem själva. (Jag tror att det är detta som ständigt driver mig i mitt intresse för
lärande och för kunskap.)

67
Jag kommer i ett senare arbete att redovisa min undersökning av manliga socionomstuderandes kunskapssyn och lärande.
68

I denna artikel (Mansfield & Clinchy 1992) konstaterar forskarna att kön inte är
direkt relaterade till kunskapsorientering. De intervjuade flera distansorienterade
kvinnor och flera relationsorienterade män. De funderar över om ”Gender may be
a surrogate variable for an underlaying epistemological difference” (a.a. sid. 22).
Men det vet de inte ännu. Forskningen fortsätter.
Det har gjorts ett antal jämförande studier när det gäller kvinnors och mäns
lärande (för översikter se t.ex. Richardson & King 1991, Severiens & Ten Dam
1994 och Philbin m.fl. 1995). Vissa studier beskriver intressanta skillnader i förhållande till kunskapssyn och lärande (se t.ex. Clarke 1986, Knight, Elfenbein & Martin 1997 och Serveriens, Ten Dam och Nijenhuis 1998). Andra har inte funnit några skillnader (se t.ex. Wilson, Smart & Watson 1996).

69

Mina svenska översättningar är mycket preliminära och behöver granskas mer
ingående vid användning i en svensk begreppskontext.
70

Anne Moir och David Jessel (1989) presenterar en enorm forskningsöversikt över
den hjärnforskning som gjorts i världen över könsskillnader i boken ”Brain Sex Tänker Du manligt eller kvinnligt?”. Förlaget erbjuder den 37-sidiga, särskilt bearbetade och systematiserade, referenslistan separat på begäran, eftersom den är alltför omfattande för att rymmas i boken.

71

Det är också den definition jag lutar mig mot när jag kallar mig själv ”feminist”.

72

Inom feministisk teoribildning förekommer olika skolor och filosofiska riktningar.
Det finns en hel del litteratur på området idag (se t.ex. Connell 1987, MacKinnon
1989, Taksdal og Widerberg 1992, Emt & Mansén 1994, Lindén & Milles 1995
och Holmberg 1996). För en lättillgänglig översikt vill jag hänvisa till Jónasdóttir
& Björk (1994).
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73
Kritisk teori är en kunskapstradition med rötter i marxismen och i Frankfurterskolans samhällskritiska diskurs (se t.ex. Månson 1988). Den kritiska teorin är en
vanlig utgångspunkt för feministiska pedagogiska teoretiker men har också utsatts
för kritik från dessa (se t.ex. Kauppi 1998).
74

Briskin använder begreppet ”mothering”. Jag har använt Ulla M. Holms (1993)
begrepp vid min översättning.
75

Det finns en hel del forskning idag som bekräftar ett mycket utbrett manligt våld
mot kvinnor (se t.ex. Folkhälsoinstitutet 1990:10, Hydén 1992 samt Kvinnovåldskommisionen SOU 1994:56. Se också Eva Lundgrens, 1991, forskning omkring våldets normaliseringsprocess).
76
Enligt SCB:s Lathund om jämställdhet (SCB 1998) blir kvinnor i huvudsak misshandlade av bekanta män inomhus, medan män blir misshandlade av obekanta
män utomhus. Kvinnor blir utsatta för våld eller hot om våld i dubbelt så stor
utsträckning som män (a.a. sid. 82–83).
77

Øjsten Holter, norsk könsforskare, framförde på en föreläsning på Högskolan i
Örebro (28 nov. 1995) den tankeväckande tesen, att män är attraktiva både på
arbetsmarknaden och på könsmarknaden för samma egenskaper medan detta inte
gäller för kvinnor. De egenskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden är inte
attraktiva för kvinnor på könsmarknaden och tvärtom.
78

För att bara nämna ett av många exempel: Christine Wennerås och Agnes Wold
(1996) studerande den diskriminering av kvinnor som innebar att forskningsanslag
i större utsträckning gick till manliga sökande oavsett meriter och kompetens.
79

Susel Hedström Huveröd (1989) beskriver pionjärer när det gäller utvecklingen
av bl.a. samundervisning (t.ex. Anna Whitlock och Ellen Key) och redogör för de
jämlikhetstankar som styrde reformen i Sverige.
80
Ullaliina Lehtinen (1998) har i en avhandling i teoretisk filosofi vid Göteborgs
universitet analyserat den skam över sitt eget kön, som kvinnor upplever och som
mödrar fortsätter förmedla till sina döttrar, den skam som färgar hela kvinnans liv.
Hon menar att en del av förnedringen och underordningen är att kvinnor till stor
del införlivat mäns förakt och nedvärdering av kvinnor.
81

Flera svenska författare har på olika sätt diskuterat feministisk pedagogik. Se
bl.a. Härnsten (1993), Erson (1994), Wahl (1996) och Zamore & Svärd (1997).
För den intresserade hänvisar jag också till Pettersen (u.å.), Martin (1985), Maher
(1987 a, b), Roy & Schen (1987), Simon (1987), Laird (1988), Briskin (1990, 1992),
Sandell (1991), MacDermid, Jurich, Myers-Walls & Pelo (1992), Wood (1993) och
Morrison Dore (1994). Ofta dras paralleller mellan feministisk pedagogik, frigörande pedagogik och kritisk pedagogik (se t.ex. Rossiter 1993).
82

Karna Lindén har i sin avhandling ”Kvinnor, hälsa, handling” (Lindén, 1991)
utvecklat begreppet ”maktmobilisering” (empowerment) som strategi för utsatta
kvinnor.
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83
Lena Eskilsson (1991) har forskat omkring den kvinnliga medborgarskolan på
Fogelstad och deras visioner och arbetsmetoder. Se också Susel Hedström Huveröd
(1989).
84

Ami Rossiter forskar och undervisar vid School of Social Work vid York University i Toronto, Kanada. Jag besökte utbildningen i slutet av april 1995 och fick
möjlighet att diskutera den pedagogiska grundsyn som författarna presenterar i
artikeln.
85

Vissa forskare, bl.a. Code (1991) använder begreppet ”male-stream”.

86

Teknikerna kan vara desamma som används i psykoterapi för att bearbeta
känsloblockeringar, men minnesmetoden fokuserar på kognitiv analys, inte på
känsloutlevelse.
87

För ett synnerligen läsvärt minnesarbete hänvisas till Widerberg (1995). Boken
kan i sig utgöra en grund för andra kvinnor i deras eget minnesarbete när det gäller
erfarenheter i den akademiska världen, men också av sexuell och annan utsatthet
under uppväxten. Boken väckte enorm debatt (för referenser se kap. 3 noterna 18
och 32).

88

Eva Erson (1994) som också diskuterar vad det innebär att vara en feministisk
lärare, beskriver inledningsvis den konfliktfyllda situation och ställer frågan: ”Kanske kan auktoritet för en del av oss bara uppnås till priset av omskakande pedagogiska konflikter” (a.a. sid. 62).

89

Idéerna till den ”isomorfa” pedagogiken fick jag under en doktorandkurs i ”Teori för psykosocialt arbete” under ledning av Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson
som där förde fram tankarna om ett isomorft förhållningssätt i det psykosociala
arbetet och i handledningen av socialarbetare. Som examination skrev jag ett paper
om ”isomorf socialarbetarutbildning” (Hellertz 1987). Lisbeth Johnsson har också
reflekterat över förhållanden mellan utbildningsmodell och professionsmodell
(Johnsson 1990 a). Hon använde inledningsvis begreppet ”isomorf” undervisning
men utvecklade senare begreppet ”modellfunktionell”. Fryk (1999) beskriver hur
dessa diskussioner färgat utvecklingen av pedagogiken vid institutionen för socialt
arbete vid Göteborgs universitet och hur de påverkat de utlokaliserade pedagogiska experiment de genomfört där.
90

Donald A. Schön (1995) har myntat begreppet ”reflekterande praktiker”.

91

Martha Morrison Dore (1994) menar t.ex. att de samtal som förs i lärosal och
grupper också måste fokusera på affektiva dimensioner för att visa att dessa är ”en
viktig källa för att förstå hjälpprocessen” (a.a. sid 103).
92

De flyttade ut en undervisningsgrupp inom socionomutbildningen till ett bostadsområde i Göteborg, med möjligheter till närkontakt med socialarbetare och medborgare i området. För djupare redovisning, se Fryk (1999).

93

Grundtankarna i den feministiska pedagogiken kan naturligtvis överföras till andra förtryckta och exploaterade grupper, t.ex. vid klassmotsättningar (arbetarklass
mot medel- och överklass, ”classism”), vid etniska motsättningar (utlänningar mot
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svenskar, svarta mot vita, ”racism”), vid motsättningar som bottnar i kroppens
utseende (smala har större värde än tjocka, ”bodyism”), ålder (unga prioriteras
framför gamla, ”agism”). Jag har på annat håll (Hellertz 1999) utvecklat idéer
omkring en ”integrativ didaktik”, där jag översatt de engelska begreppen för -ismerna med: klassism, rasism, kroppsism och ålderism. De flesta låter konstiga på
svenska, men man vänjer sig.
94

Samhällsarbete (se t.ex. Wahlberg 1997) och radikalt socialt arbete (se t.ex. Bailey & Brake 1977) bygger på ett samhällskritiskt perspektiv och har utvecklat frigörande och medvetandegörande arbetsmetoder.
Kapitel 5

Att forska om kvinnors syn på kunskap och lärande
1
Kvale (1997) uppmärksammade mig på citatet (a.a. sid. 72). Jag använder hans
översättning.
2

Lorraine Code (1991) diskuterar Belenkys m.fl. relationsorienterade samtal. ”The
authors’ interviewing techniquies are plainly empowering in their (quasi-therapeutic)
commitment to an unconditional acceptance of the weltanschauung of each women
they interview” (a.a. sid 252). Hon konstaterar att det kanske är det enda sättet för
kvinnorna ”to recover from the damage consequent on patriarchal oppression”
(a.a. sid. 252).
3

Författarna har inspirerats av ett par danska kvinnoforskare, Elsa Christensen
och Kersten Hvidtfeldt (1981, ref. i Davies & Esseveld 1989).
4

Lena Nordesjö (1995) har i sin lic.avhandling presenterat och diskuterat
ett antal medologiska aspekter i studier omkring flickors och kvinnors lärande,
bl.a. Browns och Gilligans studie (se kap. 4, not nr. 8).
5
Christer Stensmo (1994, sid. 225–230) har beskrivit Habermas utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
6

Vanligtvis brukar inte forskare problematisera sitt kön i forskningsprocessen, även
om man borde göra det, i synnerhet i samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskning. Allt fler författare börjar dock diskutera könets betydelse för mötet,
även om diskussionerna hittills vanligtvis förts inom det psykoterapeutiska fältet
(se t.ex. Alonso & Scott Rutan 1978).

7

En stor inspiratör och vägledare i detta dilemma blev Ulla Sjöström (1980), som
skrev sin avhandling omkring förändringsprocesserna på den egna arbetsplatsen,
Högskolan i Örebro, där hon intervjuade sina kollegor och studenter, som hon till
viss del kände.
8
Den första intentionen var att i avhandlingen ta med en delstudie av fem socionomstuderande män, för att få en grund utifrån vilken jag kunde tala om kvinnors
kunskapssyn och lärandestrategier. Jag insåg dock att jag huvudsakligen skulle
komma att hamna i jämförelsediskussioner, vilket jag inte var intresserad av. Jag
ville försöka tränga in i kvinnornas värld, förstå kvinnornas kunskapssyn och lä-
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rande – inte att göra jämförelser med män. Alltför många studier handlar om
jämförelser, vilket riskerar att stereotypisera kvinnor och män, istället för att utveckla nyanserad kunskap om könens olikheter och uniciteter. Jag kommer separat
att publicera studien av männen.
9

Jag avstår från att ange det exakta året för intervjuerna för att underlätta anonymiseringen av de kvinnor jag talat med. Intervjuerna skedde under mitten av 90talet.

10

Att det blev var sjätte i Örebro berodde på att det var ungefär 60 studenter på de
listor jag hade tillgång till och jag ville ha 10 intervjupersoner. I Göteborg innebar
samma matematik var sjunde student.

11

Min ursprungliga idé var att göra djupare analyser av lärandet i relation till civilstånd (partnerns reaktioner inför studierna), familjesituation (barn som kräver tid
och prioriteringskonflikter vilka kunde påverka studierna), resor (vilka kräver tid
och energi) och andra bakgrundsfaktorer. Dessa planer förändrades under resans
gång.

12

Antalet 30 baserade sig i huvudsak på att jag ville ha ett representativt urval och
att jag knappast skulle klara av att hantera en större grupp (Kvale 1997). Winter
(1973) diskuterar antal intervjupersoner i förhållande till syfte med studien. Hennes diskussion gäller dock i huvudsak kvantitativt orienterad forskning och hypotesprövning. Annars diskuterar författare till metodböcker i kvalitativ forskning
inte antalet undersökspersoner i någon nämnvärd utsträckning (se t.ex. Merriam
1988, Alvesson & Sköldberg 1994 och Starrin & Svensson 1994).

13

Jag använder begreppen intervjuer och samtal synonymt i min text.

14

Tack till Anna-Lena Lindquist och Sven Hessle för deras generositet att upplåta
sina tjänsterum för intervjuer.

15

Färgerna på korten syftade till att jag själv skulle hålla ordning på dem. I övrigt
hade de ingen betydelse.

16

Varmt tack till Jimmie Olsson för detta enorma arbete. Varmt tack till Högskolan
i Örebro som ordnade en ALU-tjänst så att jag fick denna hjälp med utskriften. Jag
hade nog aldrig blivit färdig annars.

17

För en presentation av de olika hermeneutiska skolorna och hermeneutikens utveckling, se bl.a. Ödman (1979), Lindholm (1979), Olsson (1987) och Alvesson &
Sköldberg (1994).

18

Den hermeneutiska cirkeln introducerades av Friedrich Ast (1778–1841) som ett
sätt att tänka, förstå och tolka. Sen dess har begreppet diskuterats, utvecklats och
förändrats. Om cirkeln som blev en spiral, se Ödman (1979, sid. 78–85) och Lindholm (1990, sid. 36).

19

En tradition vars skapare och främsta förespråkare var Descartes.

20

Svensk utgåva ”Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet” utkom 1979.
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21

För en lättläst introduktion till socialkonstruktivismen, se Vivien Burr (1995).

22

Blythe Clinchy hade redan vid mitt besök på Wellesley rekommenderat mig att
inte ta med en del dessa dimensioner i studien, men man (jag) lär bäst av sina
(mina) egna misstag.
23

Denna kunskapsdimension hade jag inspirerats till av Belenky m.fl. (1986),
Clinchy (1990) samt Elbow (1973).
24
Det finns säkert en och annan läsare som undrar varför jag inte lärde mig NUDIST, ett program för behandling av kvalitativa data. Med facit i hand håller jag
med dem.
25

Se Margrit Eichlers (1991) diskussion i mitt inledningskapitel.

26

Inspirerad av Claudia Lindén och Ulrika Milles (1995) nöjer jag mig med att
redovisa min feminism på följande sätt: ”...feminism är inte en metod, inte en teori
bland andra. Feminismen är ett kritiskt perspektiv som strävar efter att identifiera,
blottlägga och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön” (a.a. sid. 9).
Författarna betonar att feminism och kvinnoforskning inte är synonyma begrepp.
Kvinnoforskning implicerar att forskningen handlar om kvinnor. Den bedrivs dessutom oftast av kvinnor. Den behöver dock inte vara feministisk. Begreppet feminism antyder att forskaren också har ett maktperspektiv.

27

Linda Briskin, feministisk forskare och feministisk pedagog beskriver i en artikel
(Briskin 1990) de förändringsstrategier man kan använda sig av, bl.a. ”anti-sexism”. Hon menar att genom att man säger att man inte är sexist (”non-sexist”) är
risken stor att man blir offer för sina omedvetna sexistiska strategier och stereotypier. En anti-sexistisk strategi tar upp ras, klass och sexuell orientering till öppen
diskussion. Anti-sexism byter fokus från en fråga om moral (”Jag är inte sexist”)
till en fråga om politisk praxis (”Vad kan jag göra när det gäller sexism?”).
28
Om begreppet ”disputation”, se kap.4 not 58. Begreppets konnotation för tankarna till verbalt krig. Det gäller ofta att vinna över den andre, inte att förstå. Se.
kap. 4 om ”det kritiska spelet” (Elbow 1973, 1986).
29

Se kap. 4 om ”det accepterande spelet” (Elbow 1973, 1986).

30

Sara Heinämaa och Martina Reuter (1998) för en intressant diskussion om känslor (kroppskänslor) och emotioner (vilka har både en kroppslig och en intentionell
dimension). De menar att det krävs en ny rationalitetssyn. Det traditionella synsättet innebär risk för dikotomisering mellan det rationella förnuftet (av tradition
manligt) och den irrationella kroppen (av tradition kvinnlig), vilken i sig öppnar
upp för argument mot kvinnors mentala och kognitiva förmågor.
31

Kunde inte motstå frestelsen att använda rubriken från X-File, TV 4:s kultserie.

32

Referenserna är två socialantropologer, vilka i sina studier av schamanska traditioner och arbetsmetoder gick i lära hos schamaner och blev själva schamaner.
33

För ingående diskussioner omkring validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning, se även Starrin & Svensson (1994)
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34
Vilken jag delvis redovisade i inledningskapitlet. Jag studerar dessutom sedan
drygt 20 år tillbaka den danske filosofen Martinus, vars kosmologi och kunskapsteori logiskt förklarar varför all kunskap måste grunda sig i erfarenheter i livet och
ingenting annat. Vetenskapen systematiserar erfarenhetsgrundad kunskap.
35

E. F. Schumacher (1986) har i sin ”Vägledning för vilseförda” diskuterat kunskap och förståelse. Han använder begreppet ”adaequatio” för att beskriva det
”organ” inom oss som gör att vi kan förstå. ”Förståelsen hos den som söker kunskapen måste vara adekvat i förhållande till det som kunskapen är inriktad mot”
(a.a. sid 63). ”Kunskap uppstår i den mån som kunskapsobjektet finns inom den
som har kunskapen” (a.a. sid. 63).
36

Tom Andersen (1994) tar upp detta problem till diskussion. Teorier kan skapa
skadliga effekter genom att ”konstruera en berättelse som patologiserar klienter”
(a.a. sid 155). Andersen refererar ett antal författare som tagit upp denna fråga till
kritisk analys.

37

Jag har tack och lov mött en och annan vis professor.

38

Jag har i denna analys inte tagit hänsyn till de diskussioner jag för avslutningsvis
om optimala kunskapsdimensioner i kap. 13.

Del III
Kapitel 6
Tjugosju kvinnliga socionomstuderande
1

För en utomordentligt välgjord och intressant redogörelse för ett systemiskt tänkande, hänvisas till Senge (1995), en bok som blivit ”managementrörelsens bibel”.
Här beskriver han den lärande organisationen och de strukturer och processer som
styr, underlättar, försvårar och hindrar lärande och förändring. Andra referenser
för en inblick i de systemiska perspektivet är litteratur som redogör för systemisk
familjeterapi eller reflekterande processer (se t.ex. Boscolo m.fl. 1987, Tomm 1989
och Andersen 1994).

2

Se framförallt kap. 1 och 3. Se också Jónasdóttir & Björk (1994).

3

Asta Ekenvall (1992) gjorde en tidig idéhistorisk studie om formandet av vad som
kommit att beskrivas som ”kvinnligt” och ”manligt”. Studien publicerades första
gången 1966 och har sedan givits ut i nyutgåvor vid ett par tillfällen.

4

Jag blev uppmärksammad på klassaspekten först efter intervjuerna. I annat fall
hade jag kunnat koordinera mina frågor utifrån redan använda klassindelningar.

5

För redovisning av ålder, civilstånd och barn, se bilaga 7.

6

Den största andelen högskolestuderande är kvinnor (nästan 60%) som börjar i
åldrarna 20–22 år, en andel som under de senaste åren minskat något. I synnerhet
har de yngre männens andel bland högskolestuderande ökat (Högskoleverket
1997:44).
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7
Ett populärt ord för ”delat boende”, d.v.s. att ha var sin lägenhet trots att man
har en fast relation. Det har utvecklats många varianter av boende efter ”sambo”,
d.v.s. samboende, utan att vara gifta, t.ex. ”hembo” (som fortfarande bor hemma),
”helgbo”, d.v.s. man bor samman under helgerna. Själv var jag under en tid
”tomtbo”, d.v.s. vi bodde i var sitt hus på samma tomt.
8

Mot 60% i Elofssons studie. Elofsson betonar att skillnaden mellan män och kvinnor i hans studie är marginell.

9

Se även kap. 7, not 4.

10

För redovisning av tidigare utbildning, se bilaga 8:1 och 8:2. För redovisning av
arbetslivserfarenheter se bilaga 8:3.
11

I presentationen av lärandeprofilerna, kap. 12, kopplar jag i viss mån samman
tidigare utbildning och lärandeprofil.

12

I Larssons och Swärds studie (1993) var det 24%.

13

Samhällsarbete kan också vara ett pedagogiskt arbete (se t.ex. Wahlberg 1997).
Samhällsarbetare är bl.a. inspirerade av Paulo Freire (1972, 1975). I texten har jag
kategoriserat samhällsarbete som politiskt arbete när kvinnorna talat i politiska
termer.
14
För en tidig men klassisk beskrivning av könsmönstren med fokus på sexualiteten, se Liljeström (1983).
15

Det finns ett fåtal studier som beskriver hur man arbetat för att försöka bryta
traditionella könsmönster i skolan (se t.ex. Spender, 1982, och hennes ”varannanfråge-metod”, och Ve, 1988, som följde upp ett jämställdhetsexperiment i en norsk
skola, vilket visade att det är möjligt och framgångsrikt att arbeta med dessa frågor
inom ramen för undervisningen, även av mindre barn, 7–9-åringar.
16

Detta verkar vara en situation som successivt håller på att förändras. I artiklar
och reportage förekommer allt oftare berättelser om utåtagerande och våldsamma
flickor, något som fått konsekvenser för socialt arbete. Man börjar alltmer reflektera över metoder i socialt arbete, vilka riktat sig mot ’ungdomar’, men som alltmer
börjat visa sig vara formade för bråkiga och utåtriktade pojkar och som inte är
lyckade för flickor med liknande symtom (se t.ex. Agnehus & Lyly 1997).
17
Dale Spender (1982) beskriver hur lärare ofta försöker dämpa en bråkig pojke
genom att placera en duktig flicka bredvid honom. Läraren försvarar ofta pojken
med att ”Alla pojkar i den åldern beter sig så, det går över, det är en fas de ska
igenom.” Men de reflekterar inte över vad som under tiden händer med flickan
bredvid, för hennes lärande, hennes självkänsla och självbild.
18

Här finns många spännande framtida forskningsfrågor att undersöka.
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Kapitel 7
Mötet mellan det ”kvinnliga” och det ”manliga”
1

Jag väljer i detta arbete att ansluta mig till den definition på ”medvetenhet” som
Björn och Helena Magnér (1976) använde sig av: ”Medvetenhet är resultatet av en
varseblivningsakt som kännetecknas av att individen i sin föreställningsvärld sätter
ting och människor på avstånd från sig själv. Innebär att individen samtidigt som
han varseblir objektet i fråga också varseblir sig själv. Medvetenhet om det enskilda
tinget är en förutstätning för reflektion och handling kring detta (a.a. sid. 204).

2

Den stora bokstaven efter ålder visar klasstillhörighet. A = arbetarklass, M = medelklass, O = obestämbar klass, varav ett par var lantbrukarfamiljer (se kap. 6).

3

Nora gick i samma klass som Torunn, men eftersom Torunn inte reflekterat över
”klassens enda man” så använder jag Noras beskrivning.

4

Det innebär 30% av populationen. Karlsson (1999), kårpolitiskt sekreterare på
FFS, redogör för en rapport som Studentkårerna i Uppsala och Stockholm gjort,
”Studerande med barn - en bortglömd grupp”. Den visar den besvärliga situation
ur ekonomiskt och socialt hänseende som studerande med barn befinner sig i. 20%
av alla Sveriges studenter har barn, vilket är lägre än de socionomstuderande, en
skillnad som kan bero på att den största andelen socionomstuderande är kvinnor i
åldersgrupper där det är mer sannolikt att man har barn.

5

Sexism = könsdiskriminering d.v.s. ett synsätt som sätter olika värde på könen.
Vanligtvis tillskrivs mannen och det manliga högre värde.

6

Dikotomi är en ”delning av en mängd i två klasser utan gemensamt element”
(Prismas nya uppslagsbok 1993). En dikotomisering av kön utesluter möjligheten
att kvinnor kan vara ”manliga” och män ”kvinnliga”.
7

En dualistisk syn på kön innebär ett mer nyanserat perspektiv. ”Dualism” är en
”åskådning som förutsätter två motsatta grundprinciper el. grundelement i tillvaron; tvåfaldighet; motsatsförhållande” (Prismas nya uppslagsbok 1993). Begreppet
omfattar motsatserna. Kvinnor kan t.ex. bete sig ”manligt”.

8

När jag granskar vilka beteckningar de intervjuade kvinnorna använder sig av så
är det absolut vanligaste ”tjejer” och ”killar”. Några talar om ”kvinnor” och ”män”
eller ”kvinnliga” och ”manliga”. Ett par använder ”tjejer” och ”grabbar”. Endast
en, Alice, använder begreppet ”karlar” ibland och ”killar” ibland.

9

Något som även Sabine Severien och Geert Ten Dam (1994) iakttog i en stor
jämförande studie.

10

Detta är en iakttagelse som flera forskare gjort i jämförande studier (se t.ex.
Severiens & Ten Dam 1994, Lundmark, Edvardsson & Strömberg 1998 samt
Wiiand 1998).
11

Något Sabine Severien och Geert Ten Dam (1994) och Lundmark, Edvardsson
& Strömberg (1998) konstaterar i sina jämförande studier av kvinnliga och manliga studerande i akademisk utbildning.

346

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

346

99-09-15, 16.08

12

Marge Philbin och hennes forskarkollegor (1995) fann bl.a. att män i större utsträckning än kvinnor tenderade att använda lärandestilar som överensstämmer
med traditionella undervisningsformer inom akademin.
13

Stefan Moréns ”Förändringens gestalt” (1992) beskriver ett socialt arbete som
fokuserar kvaliteten i relationer i förändringsarbetet.
14

Dessa processer är beskrivna av socialpsykologer (se t.ex. Sjølund 1989). Wilhelmson (1998) beskriver socialpsykologiska processer ur ett könsperspektiv.
15

Wiiand (1998) refererar en enkätundersökning som visar att kvinnor i genomsnitt använder cirka 21 timmar per vecka till studier medan männen använder ungefär 15 timmar per vecka.
16

Vilket också Lundmark, Edvardsson & Strömberg (1998) iakttog i sin jämförande studie.
17
Lundmark, Edvardsson och Strömberg (a.a.) iakttog att de kvinnliga studenterna
var mer aktiva i lärosalen när de hade kvinnliga lärare.
18

Vilket också bekräftas av de studier Wiiand (1998) redovisar.

19

Vilket också bekräftas av de studier Wiiand (a.a.) redovisar.

20

Towe Wiiand (1998) konstaterar att i flera studier visar det sig att männen är mer
positiva till salsskrivningar och muntliga tentamina, medan kvinnorna föredrog
seminarier och grupparbeten. Ibland ställer sig dock kvinnorna även kritiska till
seminarier eftersom kvinnorna ofta upplevde att de inte fick uttrycka sina synpunkter och att de ofta bemöttes med tystnad, ”medan männens inlägg däremot
möttes av intresse” (a.a. sid. 65). Marcia Baxter Magolda (1992) fick liknande
resultat.
21
Berit Ås (1982) beskriver osynliggörande som en av de härskartekniker som används i relationer som kännetecknas som över-/underordning, vilket inte alltid behöver vara mellan män och kvinnor. Andra likartade relationer är mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan vuxna och barn, mellan lärare och elever, mellan
chefer och anställda o.s.v. Härskartekniker kan också utövas av kvinnor mot kvinnor och av män mot män. Oavsett vem som utövar osynliggörandet, är det ett sätt
att utöva makt. En annan teknik som Berit Ås beskriver är förlöjligande, som t.ex.
att kalla någon för ”lilla gumman” i en intellektuell debatt (Se även not 19, kap.3).
22

Jag har personligen blivit alltmer kritisk till pedagogiska metoder av typ
”problembaserat lärande” och ”casemetodik”, så länge dessa inte gjorts till föremål för feministiskt pedagogiska analyser. Vems problem vinner företräde i diskussionerna? Vems analyser blir tongivande i casemetodiken? Vilka kommunikationsoch könsmönster styr problembearbetning och kunskapssökande? Vid mitt besök
på Roskilde Universitetscenter i Danmark där problembaserat- och projektorienterat lärande diskuterades, undersökte jag om det existerade några studier av dessa
pedagogiska metoder utifrån ett könsperspektiv, men ingen kände till någon sådan
studie.
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23
Deborah Tannen (1992), amerikansk språkforskare som studerat kvinnors och
mäns kommunikationsmönster menar att kvinnor talar fort för att hinna säga så
mycket som möjligt medan de har ordet och medan andra orkar lyssna. Kvinnorna
vet av lång erfarenhet att de har kort tid på sig. Männen, som är vana vid att bli
lyssnade på, kan däremot ta sig tid när de uttalar sig.
24

Det finns en hel del studier som fokuserar på självkänsla och lärande, se t.ex.
Steinem (1993), som konstaterar att kvinnors självkänsla sjunker avsevärt i högre
utbildning. Se också Masreliez-Steen & Modig (1987) och Mecca, Smelser &
Vasconcellos (1989). Lena Ericsson och Marianne Stavefeldt (1995) skrev en Cuppsats om ”Självkänslans betydelse för kvinnliga socionomstuderande” där de
bl.a. konstaterar att osynliggörandet, anonymiteten, avsaknaden av återkoppling
och feedback sänker självkänslan. De konstaterar också att härskartekniker är utbredda inom socionomutbildningen och de betonar vikten av att lärare blir medvetna om hur kvinnor reagerar för att hjälpa dem att stärka självkänslan.
25

Studien har senare kritiserats (se t.ex. Elashoff & Snow 1971, ref. i Jenner 1992)
men kritiken baserade sig då i huvudsak på metodologiska grunder.

26

Håkan Jenner (1992) använder teorin om förväntanseffekter på sitt arbete med
metodutveckling inom socialt arbete med missbrukare. Han kallar Rosenthaleffekten för ”Pygmalioneffekten”, ett begrepp som är hämtat från G. B. Shaws drama
”Pygmalion”, vilken senare blev en musikal med namnet ”My Fair Lady”, där professor Higgins genom tro på och entusiasm och hårt pedagogiskt arbete, lyckas
göra en ”lady” av blomsterflickan Eliza.

Kapitel 8
Kunskapens källa
1

Ulla Holm (1988) diskuterar skillnaderna mellan intuition, empati, sympati och
motöverföring, vilket är olika processer som sker mellan människor. Hon menar
att empati hjälper en att förstå andra människors känslor medan man med hjälp av
intuitionen, som är en övervägande intellektuell kunskap, får ”idéer, uppslag och
lösningar till intellektuella problem” (a.a. sid. 67). Även Stig Lindholm (1990) diskuterar intuitionens funktion i kunskapandet. Intuitionen hjälper till att göra synteser och skapa helheter av fragment.

2

En intressant studie av föreläsningar har bedrivits av Vivien Hodgson (1986).
Hon sammanfattar även annan forskning omkring föreläsningars funktion. Hon
fann att den viktigaste funktionen som en föreläsning kunde ha var den ”ställföreträdande relevansen”, d.v.s. att skapa nyfikenhet, entusiasm och att locka fram ”den
inre uppfattningen av relevans där den annars inte inträffar” (a.a. sid. 139). Förutsättningen är dock att föreläsaren är entusiastisk, intressant, ofta känd, d.v.s. hade
en relation till den studerande som handledare eller liknande. Föreläsaren som person verkade vara viktig. Tyvärr hade Hodgson inte ett könsperspektiv.
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3
Jag använder vanligtvis pronomenet ”han” eftersom de flesta lärare som studenterna talat om är manliga. När de talar om kvinnliga lärare använder jag ”hon”.
4

Inga Elgqvist-Saltzman (1994) menar att utbildningens heltidsorienterade utformning är baserad på unga människor och på mäns livslinjer. Kvinnors brokiga
livslinjer med omsorgsfunktioner som barnafödande och omhändertagande av sjuka
anhöriga och gamla föräldrar har svårt att passa in i dessa utbildningssammanhang.
5

Utbildningarna på några orter har ordnat samtalsgrupper i någon form för de
studerande. I Göteborg som exempel engagerades psykoterapeuter och de studerande fick betala en avgift för deltagande. Grupperna var frivilliga.
6
En kollega invände för många år sedan i samband med min diskussion om utbildningens betydelse: ”Men är då inte utbildning bara en parentes i människors liv?”
Med den inställningen kan det knappast kännas särskilt meningsfullt att kämpa för
utveckling och förbättring av en utbildning.

Kapitel 9
Kunskapsinriktning
1

Under den period som intervjuerna pågick skedde en minskning av studiepraktikens omfattning inom socionomutbildningarna i landet, vilket jag beskriver i kap. 1
(se bl.a. not nr 22).
2

I Göteborg har studenterna haft samtalsgrupper i mindre omfattning vilka några
av de intervjuade deltagit i (se kap. 8, not nr. 5).
3
Både Stockholm och Göteborg hade vid den tidpunkt jag gjorde intervjuerna fältförlagda undervisningsgrupper, som studerade på ett annat sätt än de traditionella
grupperna. För den intresserade hänvisas till Fryk (1999) beträffande utbildningen
i Göteborg.
4

Exempel på ”naiva teorier” som Eric Olsson (1993 ) benämnde är ”kärleksbristteorin”, uppfostringsbristteorin”, ”traumateorin” och ”biologisk konstitution”.
Exempel på ”naiva behandlingsmodeller” är ”återuppfostran”, ”kompensation”,
”aktiv bearbetning” och ”praktiskt bistånd”.

5

Detta är en kritik som ständigt återkommit i olika studier. Jag (Hellertz 1989)
granskade samtliga C-uppsatser skrivna under en 14-årsperiod vid socionomutbildningen i Örebro om utbildningen utifrån olika perspektiv och med olika fokus. Den återkommande kritiken i nästan alla uppsatser var just bristen på
verklighetsförankring. I uppsatserna uttrycks genomgående behov av mer samtalsgrupper, en psykologiundervisning med bättre förankring i socialt arbete, bättre
koppling mellan teori och praktik, bristen på verklighetsförankring, lärarnas brist
på erfarenhet av socialt arbete i praktiken, bättre uppföljning av praktiken inom
teoriutbildningen, bättre integrering mellan olika ämnen och moment samt ett förbättrat samarbete mellan lärarna inom utbildningen. Lundmark, Edvardsson och
Strömberg (1998) gör liknande iakttagelser. De konstaterar i sina jämförande stu-
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dier mellan manliga och kvinnliga studenter att ”det för kvinnorna tycks vara särskilt betydelsefullt med konkreta exempel och praktiska tillämpningar, d.v.s. mer
verklighetsförankring” (a.a. sid. 66).
6

Sabine Severiens och Geert Ten Dam (1994) har undersökt de studerandes förmåga till abstrakt begreppsbildning och abstrakt tänkande. De fann att män i något större utsträckning än kvinnor får högre poäng på dessa dimensioner, men att
yngre kvinnor får högre poäng än yngre män (se a.a. sid. 495).

7

När jag här använder begreppet ”internaliserar” knyter jag an till Björn och Helena Magnérs (1976) definitioner. ”Internaliserade” värderingar är de man ”svalt”
utan att reflektera och ifrågasätta till skillnad från de ”erfarenhetsbaserade” värderingar man utvecklat genom reflekterad erfarenhet.

8

Se kap. 4, not nr. 13.

Kapitel 10
Kunskapsorientering
1

Utredningen samlade också (se kap. 1, not nr. 39) ett antal kvinnliga professorer
som berättade om sina erfarenheter i den akadmeiska världen, bl.a. Ulla M. Holm,
Agneta Stark, Eva Lundgren, Karin Widerberg, Britt Hultén och Yvonne Hirdman.
Deras berättelser är enormt fascinerande och ibland skrämmande. Här kan kvinnor inom akademin hämta stöd, medvetenhet, styrka och inspiration.

2

Det har under senare år bedrivits en del forskning omkring empati, d.v.s. om
förmåga till medkänsla, i klient- och patientarbete. Detta område har jag helt utelämnat i min avhandling. Den intresserade hänvisas till Ulla Holm (1988) samt
Hans Berglind (u.å.). (Se också kap. 8, not nr. 1.)

3

Phelan & Garrison (1994) diskuterar det traditionella sättet att tänka objektivt
och dess betydelse för forskningen. Inspirerade av Barbara McClintock (ref. i a.a.
sid. 258) beskriver de ett annorlunda förhållningssätt i forskningen, ett förhållningssätt som innebär nära relationer med studieobjekten, även om dessa är materiella.
Författarna refererar även Evelyn Fox Keller och hennes begrepp ”dynamisk objektivitet”, vilket ”innebär en strävan efter kunskap som använder sig av subjektiva
erfarenheter” (a.a. sid. 259, min övers.). De refererade författarna poängterar att
den traditionella kritiska tänkandet, som bygger på objektivitet och självständighet,
inte bygger på kvinnors kunskapssyn och erfarenheter. Pehlan och Garrison erbjuder ett alternativt synsätt som fokuserar och betonar närhet, relationer och empati
och där känslor, nätverkstänkande, erfarenheter och liknande är av betydelse.

4

Denna neutralitetsprincip har under senare år betonats extra starkt inom utbildningen, inom ramen för de metoder i socialt arbete som benämns som ”systemisk intervjumetodik” (se t.ex. Tomm 1989), ”lösningsfokuserat korttidsterapi”
(se t.ex. de Shazer 1994, Kim Berg 1994) samt ”reflekterande processer” (Andersen
1994), men har länge genomsyrat psykosocialt behandlingsarbete eller casework,
vilket har sina rötter i den psykodynamiska traditionen (se t.ex. Lennéer-Axelson
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& Thylefors 1984, Bernler & Johnsson 1988). I det psykodynamiska behandlingsarbetet var distans, neutralitet och objektivitet grunden för ett professionellt arbete. Det var först med objektrelationsteoretiskt arbete och krisarbete som man
började fokusera på betydelsen av närhet och relationer i behandlingsarbetet (se
t.ex. Tudor-Sandahl 1991).
5

I kap. 4 redogör jag för denna forskning.

Kapitel 11
Kunskapsväg
1
”Väg” = sätt att nå ett visst mål, ”Strategi”= långsiktigt övergripande tillvägagångssätt (Nordstedts svenska ordbok 1990). Jag använder begreppen synonymt.
2

Forskare som studerat forskningshandledare har iakttagit liknande mönster och
behov hos kvinnorna (se t.ex. Lindén & Fitger 1990). För männen verkar däremot
behovet av fackkunskaper hos läraren eller handledaren ligga mycket högre,
konstaterar forskarna.
3

”Elev” kommer av lat. elevo, vilket betyder att ”lyfta upp”, ”att höja” (Norstedts
latinsk-svenska ordbok 1998). Det utgör knappast grunden för ett jämställt kunskapssökande förhållningssätt utan begreppet stimulerar snarare den traditionella
assymmetriska relationen. Se t.ex. det engelska ”elevator”, hiss.
4

I sin fortsatta forskning har Nancy Goldberger (1996) bl.a. studerat olika etniska
gruppers och kulturers förhållande till tystnad och lyssnande och kritiserar de utgångspunkter forskarna hade i ”Womens Way’s of Knowing” (Belenky m.fl. 1986)
när de beskrev de tysta kvinnorna. Många har växt upp med påbudet att ”Tala är
silver men tiga är guld”, suggestioner som senare styr talande och lyssnande. Se
också Schweickarts (1996) intressanta not i ämnet (Goldberger 1996, sid. 324).
5
En iakttagelse som jag gjorde i min egen undervisning för många år sedan, var att
när jag började använda individuella hemskrivningar, PM, som examinationsform,
och därmed gav alla studenter en möjlighet att verbalisera sina kunskaper i skrift,
då fann jag att ”de tysta kvinnorna” mycket ofta presterade skriftliga produkter av
hög kvalitet. I skrivandet fick de möjlighet att formulera sig. Sen dess har den individuella hemskrivningen varit den examinationsform jag prioriterat.
6

Jag samtalade i mina intervjuer omkring temat självkänsla och självbild, men har
vid bearbetningen av avgränsningsskäl valt att lyfta ut detta avsnitt för senare
bearbetning. Den ytliga läsning jag gjort tenderar dock att bekräfta andra studier
av kvinnors bristande självkänsla. Eva Ethelberg (1985) synliggör motsättningen
mellan självkänsla och realitetsuppfattning när det gäller manlig dominans samt
hur kvinnor tvingas ”lösa” den motsättningen. Gloria Steinem (1993) redovisar
studier omkring självkänsla och utbildning. Hon konstaterar bl.a. att högre utbildning tenderar att minska kvinnornas självkänsla. Andrew Mecca, Neil Smelser
& John Vasconcellos (1989) beskriver en omfattande studie omkring självkänsla
och hur man i USA arbetat inom skolor och utbildningar för att förbättra självkänslan och vilka positiva konsekvenser detta gav. För att nämna några studier.
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7

Lucy Stone, en känd kämpe för dödsstraffets upphävande och aktivist i den amerikanska suffragettrörelsen skrev 1855: ”I utbildning, i äktenskap, i religion, i allt,
är besvikelsen kvinnans lott. Det kommer att bli min mission i livet att fördjupa
denna besvikelse i varje kvinnas hjärta tills hon inte längre böjer sig för den.” (I ett
tal i oktober 1855, se Briskin 1991, sid. 43, not nr. 40)

8

Edelsky (1981, ref. i Wilhelmson 1998) använder begreppen ”dialogiskt” och
”monologiskt tal” för att beskriva kvinnors respektive mäns samtalsstilar.

9

Socialpsykologen Arne Sjølund (1989) menar att gruppstorleken är beroende av
vad gruppen ska uträtta. Mellan fyra till åtta deltagare är ideala storlekar. Ökande
antal i gruppen minskar de aktiva deltagarna. Ju fler i gruppen desto färre som
talar. Ju mindre grupp desto fler aktiva. Men ju mindre grupp desto färre perspektiv och synpunkter kan komma fram.

10

För en mer ingående diskussion om relationens betydelse i förändringsarbete
hänvisas till Stefan Morén (1992). Se även Ulla Holm (1988).
11

Enligt Svenska Akademins ordlista (1998) betyder ”prata” ”vardagsspråklig monolog eller dialog”, medan ”tala” bara definieras med begreppen ”samtala om”,
”samspråk”, ”samtal”, ”anförande”. I den engelska ordlistan översätts ”prata”
med ”chat, chatter, gossip” och ”tala” med ”speak”, ”plead”, ”talk”. Orden har
skiftande konnotation där talandet verkar vara mer genomtänkt, planerat, ”seriöst” och pratandet är mer spontant, vardagsspråksorienterat, oplanerat.

12

Bindestrecket i Sam-Talet är inte en felskrift. Brita Salomon (1978) använder
bindestrecket för att betona samtalets dialogkaraktär. Det är minst två personer
som talar samman, inte en som talar och en som lyssnar. Att dialogen kan ha olika
utseende visar t.ex. Elbows (1973, 1986) studier samt Schweickarts (1996) kritik
av Habermas’ förståelseorienterade dialog (se kap. 4, not nr. 62).
13

Det finns kvinnor i historien som lyckats stå emot den manliga vetenskapssynen
och lyckats etablera en roll i vetenskapshistorien, även om många är bortglömda.
Jag vill bl.a. rekommendera Margaret Alic ”Arvet efter Hypatia – Kvinnor i vetenskapens historia”.

14

Mary Belenky och hennes medforskare (1986) menar att den klassiska intuivismen, vilken representerades av Spinozas och Henri Bergsons arbete, gradvis kom
att ersättas av positivismen. Båda dessa författare ansåg att endast intuition leder
till förståelse av den yttersta verkligheten (a.a. sid. 55). I östorienterade religioner
och filosofier, som t.ex. buddismen, hinduismen, taoismen m.fl. har de inre
kunskapsvägarna, den inre kontemplationen och meditationen, den intuitiva förståelsen en primär betydelse för utveckling av kunskap.

Den danske filosofen och mystikern Martinus menar att intuition är en total
balans mellan känsla och intellekt och kallar intuition ”ett inre skådande” (Martinus
u.å.)
15
Neurolingvisterna, NLP, (Bandler & Grinder 1975) menar att vissa människor
föredrar att använda kinestetiska och taktila metoder vid lärande, vilket innebär
att de vill handla, göra, använda kroppen i sitt lärande. Andra däremot använder
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visuella metoder, de använder ögonen som huvudsaklig sinneskanal. Åter andra
använder i huvudsak hörseln i sitt lärande, de auditiva. För fördjupad diskussion se
även Wirtberg & Petitt (1983), Engquist 1984, Robbins (1987) och Steinberg
(1987). Metoder som underlättar för de kinestetiska och taktila människorna är
t.ex. rollspel, undervisningsspel och strukturerade upplevelser (se bl.a. Pfeiffer &
Jones 1975, Höper m.fl. 1976) skapande dramatik, sociodrama (Magnér & Magnér
1976) problembaserat lärande (se bl.a. Silén 1989, Egidius 1991, Mårtenson 1991
och Kjellgren m.fl. 1993), casemetodik (se bl.a. Bessman, Myrman & Wahlén 1993 a,
Kjellén, Lundberg & Myrman 1994), tillämpningsövningar, studiepraktik, studiebesök och fältförlagda studier.
16

Ivar Bråten och Bodil Stokke Olaussen (1997) redovisar studier omkring bl.a.
studerandes förhållningssätt till texter.
17

”Flodhästen I Vardagsrummet : Om Medberoende Och Om Mötet Med Barnet
Inom Oss” av Tommy Hellsten (ny utgåva 1998)
18
Natur och Kulturs blå-vita utgåvor av t.ex. ”Teori för psykosocialt arbete” av
Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson (1988) och ”Psykosocialt behandlingsarbete”
av Barbro Lennér-Axelson och Ingela Thylefors (1984).
19

Om försvarsbeteenden, se Sjølund (1989). Jag har applicerat Sjølunds tankar på
undervisningssituationen (Hellertz 1979 b).
20

Märkligt nog, eftersom skrivandet är en av de kunskapsvägar jag själv värdesätter allra mest. Under förberedelsearbetet och även under intervjusituationen
tänkte jag inte på skrivande som en kunskapsväg, därav försummelsen. Det var
först i bearbetningen av intervjuerna som kategorin utvecklades.
21

Socialhögskolan i Stockholm fanns vid tiden för intervjuerna i Frescati.

22

I samarbete mellan Högskoleverket, Akademiska Hus och Levande pedagogers
sällskap (ett sällskap som initierats av Hans Jalling på Grundutbildningsrådet med
syfte att enligt stadgan ”verka för höjning av den akademiska grundutbildningens
kvalitet”) har under 1999 genomförts ett antal seminarier under namnet ”Det pedagogiska rummet”. I dessa seminarier har bl.a. den fysiska lärandemiljön varit i
fokus. Stereotypa undervisningsmiljöer har ifrågasatts och alternativa miljöer har
presenterats.
23

Lundmark, Edvardsson & Strömberg (1998) har i sin studie av kvinnliga och
manliga studenter konstaterat att de kvinnliga studenterna har delvis andra förväntningar på institutionsklimat. De tycker bland annat att institutionsklimatet
bör vara mindre ”stelt”. Med det menar de att klimatet ska vara demokratiskt,
informellt och personligt. De vill också att det ska vara mindre jäktigt och kravfyllt. Det var viktigare för de kvinnliga studenterna att de kände sig ”hemma” på en
institutionen och att det fanns en ”vi-känsla”. Man ville även bli igenkända av
lärare och övrig personal. Jag ställde inga frågor som kunde ha lockat fram den
typen av diskussioner, men de kvinnor jag intervjuat betonade om och om igen
vikten av att det skulle vara en trevlig och mysig omgivning och beskrev ibland
livfullt och detaljerat en längtan efter färger, blommor och andra detaljer i en ombonad atmosfär.
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24

För närmare diskussion omkring inre och yttre motivation hänvisar jag till bl.a.
de studier som Fransson (1977, ref. i Marton, Hounsell & Entwistle 1986) samt
Noel Entwistle och hans forskarkollegor (se bl.a. Entwistle, Hanley & Hounsell
1979) bedrivit.

25

Martha Morrison Dore (1994, sid. 99) diskuterar också hinder och svårigheter i
lärandet. Hon refererar bl.a. Dunn (1987) som identifierar tre olika barriärer eller
hinder för vuxnas lärande: 1) den intuitiva/affektiva barriären som handlar om
ängslan och oro omkring den egna förmågan och försvårar mötet med ny kunskap,
2) den etiska barriären, vilken väcks när den studerandes värderingar och trossystem utmanas i lärosalen, vilket kan leda till att den studerande stänger sig inför det
nya, samt 3) den kritiskt/logiska barriären, som också kan beskrivas som kognitiv
dissonans, d.v.s. ny kunskap stämmer inte med redan etablerade tankestrukturer
och redan accepterad kunskap. Dunn menar att enda sättet att bemöta dessa barriärer är öppna, accepterande samtal och diskussioner.
26

Graham Gibbs (1992) menar att följande faktorer i studiemiljön styr mot ytinlärning: Stor arbetsbelastning, många schemalagda timmar, mycket kursmaterial,
brist på möjligheter att studera på djupet, brist på valmöjligheter beträffande ämnen och val av studiemetod samt stresskapande examination (ref. i Rönnbäck 1999,
sid. 2).

27

I skrivande stund framför Svenska Språknämnden (i SvD 19 juli 1999) kritik mot
att engelskan fått ett allt större grepp över den akademiska världens språk. Forskarna har svårt att berätta på svenska vad de kommit fram till. Jag är kritisk till att
ett ämnesområde initieras på grundnivå på engelska och menar att det är viktigt att
dessa grundstudier görs på ”hemspråket” (om möjligt), i synnerhet på svenska i
Sverige. Det underlättar förankring i det egna språket och i den egna personligheten. Jag tror att studier på främmande språk stimulerar reifiering och alienering,
både av kunskap och av de människor som kunskapen ska användas på. Det vore
önskvärt med forskning på området.

28

Det verkar ofta finnas en djup intressekonflikt mellan vad den akademiska psykologin anser att en psykologikurs för socionomer bör kunna och den typ av psykologi som de socionomstuderande upplever att de behöver, något jag har undersökt i två uppsatser (Hellertz 1979 a, 1979 b).

29

Bertha Reynolds, en av socialt arbetes klassiker, skrev redan 1942 en omfattande
bok om undervisning i socialt arbete. Hon beskriver bl.a. hur de studerandes känslor inför läraren påverkar lärandet. ”Vare sig man tycker om eller inte tycker om en
lärare, så har det effekt på minnesförmågan av det lärda som antyder en form av
emotionell motivation, vilken enkelt kan beskrivas på följande sätt: ’Jag har lärt
mig hur jag ska säga för att tillfredsställa den här /läraren/, och jag vet hur jag ska
irritera den där och ändå undslippa hennes möjligheter att straffa mig’” (Reynolds
1942, sid. 60, min övers.). Även detta är en intressant fråga för fördjupade studier.

30

De intervjuade studenterna hade inget val. Närvaron var obligatorisk och frånvaro måste kompletteras på något sätt, vilket kvinnorna med något enstaka undantag undvek genom att ”sitta av tiden i lärosalen”.
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31
Begreppet ”perspektiv” har också med seende att göra. Enligt Svenska Akademins ordlista innebär ordet ”utsikt”, ”överblick”, ”synvinkel”.
32

Jag ansluter mig till Robert Barrs och John Taggs (1995) definition på ”strukturer” i samband med att de diskuterar paradigmskiftet inom högre utbildning, ”From
Teaching to Learning”: ”By structures we mean those features of an organization
that are stable over time and that form the framework within which acitivities and
processes occur and through which the purposes of the organization are achieved.
Structure includes the organization chart, role and reward systems, technologies
and methods, facilities and equipment, decision-making customs, communication
channels, feedback loops, financial arrangements, and funding streams” (a.a. sid.
9). Författarna betonar att strukturerna är den synliga manifestationen av de abstrakta principer som styr det som sker i organisationen. En förändring av utbildning kräver en förändring av strukturerna. Författarna är liksom jag, inspirerade
av bl.a. Peter Senge (1995).
33

Jag gjorde intressant erfarenhet under några terminer när vi använde Anders
Engqvists (1984) ”Om konsten att samtala” i undervisningen. De studerande tyckte
att den var ”enormt bra”, ”inte så teoretisk”. Jag räknade antalet teorier författaren
redogjorde för i boken och blev tvungen att meddela de studerande att det faktiskt
var en av de mest teoretiska böcker de hade i kursen. Men eftersom han lyckats
formulera de teoretiska kunskaperna på ett språk de förstod och kunde använda,
upplevde de den inte ”teoretisk”. Det var en tänkvärd erfarenhet.
34
Flera av författarna i Nancy Goldbergers (1996) uppföljare av ”Women’s Ways
of Knowing” diskuterar begreppen ”co-construction of knowledge” och ”dialogue
communities”, d.v.s. dialogen och samtalet som grunden för konstruktionen av
kunskap i lärandesituationer och undervisningsmiljöer.
35
Jag har satt begreppet ”könsroller” inom citationstecken eftersom jag ogärna
använder begreppet. Begreppet osynliggör den manliga maktdominansen, över/underordningen, i det patriarkala systemet och ger associationer till ”komplementeringsteorier”, vilka säger att män och kvinnor har olika roller men att olikheterna
kompletterar varandra.

Del IV
Kapitel 12
Mot en teori om lärandeprofiler
1

De senaste två decennierna har många analysmodeller när det gäller inlärning och
lärande utvecklats (se kap. 4 noterna 11–19), vilka de flesta inte synliggör kön. Ett
av undantagen är Marcia Baxter Magoldas (1992) modell (se kap. 4). De olika
modellerna fokuserar olika dimensioner och faktorer i lärandet.
2
Se Gilligan (1982), Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991), Crafoord, Grebo & Stövegård (1990) för att nämna några få kritiker av mainstreamteorierna. Se också
kap. 3 och 4.
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3

Beträffande en definition på ”strukturer” se kap. 11, not nr. 32.

4

Jag vill här erinra om min personliga ståndpunkt när det gäller feminism (se kap.
5 not nr. 26).

5

Betr. begreppen dualism och dikotomi, se kap. 7, noterna nr. 6 och 7.

6

Ingela Josefson (1991) skulle kanske säga ”påståendekunskap” och ”förtrogenhetskunskap”.
7

Tack till min handledare, professor Bengt Börjeson, som hjälpte mig att kombinera dessa kategorier på ett meningsfullt sätt sedan jag kört fast ordentligt.

8

Medelålder för alla är 29 år (Örebro 28,8 år, Stockholm 28,3 år, Göteborg 30 år)
M = medelklassbakgrund, A = arbetarklassbakgrund, O = obestämbar klassbakgrund. Namnet i fetstil = mycket svår barndom i psykosocialt hänseende (fadern grava alkoholproblem, sexuella övergrepp, förälders psykiska sjukdom o.s.v.).
y = yrkesutbildning, f = folkhögskola, u = universitet/högskola. När inget anges har
IP endast gymnasium.

9

Inom psykologutbildningen har det länge varit en självklarhet att studenterna ska
ha egenterapi som ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

10
För en synnerligen intressant analys av denna exploatering, se Jóhansdóttir
(1991).
11

Ett par av de tongivande forskarna inom mansforskningen i Sverige är Lars Jalmert, pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och Claes Ekenstam,
idéhistoriker. För närmare information om mansforskning och mansnätverk se
http:www.ub.gu.se/kvinny/mans.htm.

12

Severiens och Ten Dam (1994) presenterar studier som visar att studerande inom
olika ämnesområden tenderade att ge olika svar omkring lärande.

13

Se kap. 11, not nr. 32.

14

Se t.ex. Holmberg (1996) för en synnerligen tänkvärd beskrivning av uttrycken
för detta strukturella förtryck. Se också Maktutredningens olika rapporter som ger
”hårda fakta” (t.ex. SOU 1990:4, 1997:83, 1997:113 och SOU 1998:6).

15

En av Berit Ås (1982) härskartekniker kallar hon för ”dubbelbestraffning” eller
”damn if you do and damn if you don´t do”. Oavsett hur man gör så blir det fel.
Beträffande de övriga härskarteknikerna, se kap.3, not nr. 19.

16

Jag skulle kunnat välja det traditionella objektifierande skrivsättet, att tala om
”dom” och ”deras”, de undersökta, de andra. Men eftersom jag själv är kvinna,
eftersom många av de upplevelser och erfarenheter jag mött hos mina intervjupersoner, också i många fall är mina egna och eftersom mina slutsatser och krav
således även omfattar mig, min dotter, min dotterdotter och alla andra kvinnor
som jag solidariserar mig med, använder jag här i de två slutkapitlen ”vi” och
”våra” istället.

17

Jag är medveten om att jag här spetsar till mitt påstående. Utifrån min erfarenhet
från vidareutbildning av praktiskt verksamma socialarbetare, samt från arbetet med
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praktikplacering av studerande, vet jag att socialarbetare på fältet är mycket positiva till teoretisk och forskningsförankrad kunskap och att många har skaffat sig
avancerade påbyggnads- och specialistutbildningar. Jag vill synliggöra riskerna.
18

Se t.ex. Gunnel Drugges (1988) forskning om arbetet med cancersjuka människor.
19

Kari Killén (1991) beskriver hur socialarbetare kan reagera när de inte vågar
lyssna på människors utsatthet. De ”idealiserar”. De hör inte, ser inte, vågar inte
förstå, vågar inte tro på uttalanden och liknande. Detta är särskilt märkbart i arbetet med utsatta barn, menar hon.
20
För att själv reflektera och dessutom hjälpa andra människor att reflektera över
sin livssituation behöver socionomen ha förmåga att, inte bara teoretiskt förstå
utan också att reflektera metateoretiskt, d.v.s. en nivå över den teoretiska förståelsen. Hon/han behöver kunna reflektera över varför och vilka teorier hon/han väljer
för förståelse och bedömning och varför hon/han inte använder andra teorier. Hon/
han behöver reflektera metateoretiskt över arbetsmetoder och tillvägagångssätt,
för att kunna göra konsekvensanalyser och konsekvensbedömningar (se t.ex. Bernler & Johnsson 1988, Engqvist 1984, 1994).
21

Bo Larsson inspirerades till detta synsätt av en då mycket erkänd psykoanalytiker, Carl Lesche, som skrev en artikel i Häften för kritiska studier 1972: ”Om
psykoanalysens vetenskapsteori”.
22

Det har under många år förekommit kritik mot begreppen patienter och klienter
och man har sökt alternativa begrepp. Patient = eng. ”patient” som betyder ”tålmodig”. Klient kommer från lat. clience som betyder ”lydig” , ”underlydande”,
”skyddsling” (Bernler & Johnsson 1988, Nordstedts Latinsk-svenska ordbok 1998).
”Medborgare” är ett begrepp som ofta används inom samhällsarbete (se t.ex. Wahlberg 1998).
23

Jean Baker Miller (1976), Carol Gilligan (1982), Nancy Chodorow (1988) med
flera har studerat och utvecklat teorier omkring flickors och kvinnors väl utvecklade förmågor till närhet och relationer och pojkars förmåga till distans och
differentiering. För en kortfattad beskrivning, se Crafoord, Grebo & Stövegård
(1990). Se också Marcia Baxter Magolda (1992) samt Sabine Severiens och Geert
Ten Dam (1994).
24
Håkan Larsson och Stefan Morén (1988) har i sin avhandling granskat socialbyråorganisationen och socialarbetarnas upplevelser av den. Det hade varit intressant
om forskarna hade haft ett könsperspektiv. De distanserande och objektifierande
påbud som socialarbetarna upplever att de fått från arbetsledningen kanske skulle
kunna ses som manliga distanseringspåbud till relationsorienterade kvinnliga socialsekreterare. Även om arbetsledningen är kvinnor riskerar de sannolikt att konstruera sin arbetsledarroll utifrån manliga normer om hur en chef ska vara i en manligt,
hierarktiskt konstruerad organisation.
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25

Jag får starka och obehagliga associationer till Adornos studier av den auktoritära personligheten (Adorno 1950) och Harald Ofstads teori om vårt förakt för
svaghet (Ofstad 1972).

26

Britt Backlund (1998) vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet,
menar att universitet och högskolor skulle ägna sig lika mycket åt utbildning i dialektik, d.v.s. samtalet eller ”modersmålet” som åt retorik, d.v.s. språket för talarstolen eller ”fadersmålet”.

27

Begreppet ”gisslansyndrom” utvecklades efter Norrmalmstorgsdramat den 23
augusti 1973, då Jan Olsson tog gisslan i en bank på Norrmalmstorg och krävde
Clark Olofssons frisläppande. Gisslan visade tendenser till att tycka om, förstå och
vara beroende av sin kidnappare, en fenomen som senare kommit att kallas ”gisslansyndromet” och användas för att beskriva denna typ av beroenderelation.
28

För referenser se kap. 4

29

Margot Bengtsson påpekar att Högskoleprovet infördes mycket medvetet för att
kvotera in män på utbildningar som kvinnorna höll på att ta över med sina bättre
betyg (intervju i Akademiker nr 1, 1999, sid. 16)

30

Se kap. 4, not nr. 58. En disputation kan utifrån sin betydelse således både vara
relationsorienterad och distansorienterad.

31

1998 var 64% av litteraturen inom socionomutbildningen i Örebro skriven av
män, beroende på att ämnet socialt arbete hade en hel del litteratur skriven av
kvinnliga författare (se Hellertz 1998).
32

Jane Roland Martin (1982) har granskat index i litteratur och funnit att kvinnliga namn nästan totalt lyser med sin frånvaro trots att det finns stora pedagogiska
tänkare som borde ha inkluderats. Hon har också studerat innehållsförteckningar i
litteraturen och funnit att kvinnorna som objekt i forskning och beskrivningar saknas. Det finns inga rubriker som på något sätt synliggör kvinnors liv och erfarenheter i litteraturen, menar hon.

33

Bengt Ekman (1995) har studerat föreläsningen ”som pedagogiskt fenomen”,
men i huvudsak fokuserat på tekniska frågor, framträdande, aktivitet, utformning,
de studerandes upplevelser och liknande. Jag efterlyser åtskilligt mer forskning omkring föreläsningen som pedagogiskt och didaktiskt fenomen i den akademiska
världen, gärna med ett könsperspektiv som utgångspunkt.
34

Knud Illeris (1976), som verkar vid Roskilde Universitetscenter (RUC) i Danmark där man sedan ett par decennier arbetet med projektorienterade, problemorienterade, deltagarstyrda undervisningssituationer, beskriver lärarnas och undervisningens förändrade roll som problematiskt, både för läraren själv som ofta
har en snäv ämnesbakgrund och som är van att vara ämnesexpert, och för de studerande som har förväntningar på lärarens som auktoritet och ämnesexpert.
35

Towe Wiiand (1998) har gjort en mycket intressant och informationsrik litteraturöversikt över forskning som fokuserat examinationsformer inom högre utbildning där hon bl.a. har ett kapitel om könsskillnader och examinationsformer.
Hon vederlägger bl.a. en del könsmyter.
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36

”När de tidspressade testen ersattes av andra examinationsformer med friare tidsramar förbättrades kvinnornas prestationer” (Gipps & Murphy 1996, ref. i Wiiand 1998, sid. 63).

37

Enligt Deborah Tannen (1992) är fakta en meningsfull kunskap för många män i
kampen om status, positioner och makt. Den som kan mest är också duktigast och
mest betydelsefull. Faktakunskaper blir därmed vapen i kampen om positioner i
hierarkin. Det blir meningsfullt att minnas. Denna kunskapssyn ligger vanligtvis
inte i linje med kvinnornas behov och önskemål. Om man inte blir lyssnad på är det
heller inte meningsfullt att minnas, menar Tannen.
38

Även om muntliga examinationer låg längre ner på önskelistan än de skriftliga
hemuppgifterna (Wiiand 1998)
39

Thomas S. Kuhn har i ”The Structure of Scientific Revolutions” (1962, Sv. övers.
”De vetenskapliga revolutionernas struktur”, 1992) utvecklat en teori om vetenskapens paradigmatiska förändringar genom tiderna. Ett paradigm eller ”normalvetenskap” är enligt Kuhn de ”framgångar som något vetenskapligt samfund vid
ett speciellt tillfälle betraktar som grunden för sin fortsatta verksamhet” (Kuhn
1992, sid. 22). Ett paradigm har två karaktäristika: ”Den landvinning de innebar
var tillräckligt originell för att attrahera en grupp anhängare iväg från konkurrerande forskningsmetoder. Samtidigt representerade de system som var tillräckligt
öppna för att lämna många typer av problem att lösa till den nya gruppen av forskare.”

Kapitel 13
Utbildning som transcendens av könskonstruktioner
1

Vissa visioner är värda att upprepa.

2

Med ”transcendens” avser jag här betydelsen ”gränsöverskridande” (Svenska Akademins ordlista över svenska språket, 1998. Begreppet kan också betyda ”översinnlig”.) Begreppets konnotation säger avsevärt mycket mer än begreppet ”förändring” (transformation). Förändring kan innebära enbart ”förändring av första ordningen”, d.v.s. ”mer av samma sak” (se Watzlawick, Weakland & Fish 1978), men
det kan också innebära ”förändring av andra ordningen”, vilket är detsamma som
”transcendens”. Jag väljer därför att tala om transcendens för att förtydliga att jag
avser förändring av andra ordningen, d.v.s. något gränsöverskridande nytt. Jag har
inspirerats till begreppet av min handledare professor Bengt Börjeson samt av fredsoch konfliktforskaren Johan Galtung vid en föreläsning vid Örebro universitet under VT 1999 (se även Galtung 1999, samt hans hemsida ”www.transcend.org”).

3

Kathrine Käller (1990) visar i sin avhandling hur dominansprocesserna inom skolsystemet ”fostrar” flickor till en ”andrarangsroll”.

4

Dels genom den ”öppna läroplanen” (d.v.s. utbildnings- och kursplaner) genom
att innehåll och undervisningsformer inte är anpassade utifrån kvinnors lärande
(om de är bättre anpassade utifrån mäns vet jag inte) samt att litteratur i huvudsak
är skriven av män, och lärare och professorer i huvudsak är män, dels genom den
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”dolda läroplanen” (se Broady 1982) i och med de oproblematiserade könsspel och
härskartekniker, de normer om rätt och fel, bra och dåligt som råder i lärosalar och
klassrum, samt de manligt hierarkiska och konkurrensorienterade strukturer som
organiserar lärandet.
5

Min tes är att de epistemologiska kategorier som Belenky m.fl. (1986) utvecklade
är kvinnors lärande-, motstånds- och ibland överlevnadsstrategier i, i huvudsak,
manligt organiserade utbildningssystem.

6

Karna Lindén har i sin avhandling (Lindén 1991) översatt begreppet ”empowerment” med ”maktmobilisering”, ett begrepp som har en mer fruktbar konnotation
än de förslag som ordboken föreslår, t.ex. ”bemyndigande” eller ”sätta i stånd”.

7
Jag vill betona att jag inte är ute efter att skapa en socionomutbildningen enbart
för kvinnor, men eftersom studenterna är till 82% kvinnor, är det viktigt att reflektera över hur en utbildning skulle kunna se ut som tar hänsyn till kvinnors kunskapssyn och lärande. I kap. 4 under avsnittet ”Feministisk pedagogik” har jag
diskuterat frågan ingående.
8

Nel Noddings (1984), Ira Shor och Paulo Freire (1987), Kathleen Weiler (1988)
samt Marcia Baxter Magolda (1994) betonar alla vikten av att den lärande dialogen måste grunda sig i de studerandes egna erfarenheter för att ett fruktbart lärande ska komma till stånd. Dialogen hjälper de studerande att reflektera över
erfarenheter och att förändra och utveckla sitt tänkande och språk, menar dessa
forskare.

9

Jag arbetar f.n. på att utveckla en ”Integrativ didaktik” (Hellertz, 1999, ännu
opubl.) med syfte att integrera de olika kunskapsdimensionerna med syfte att transcendera bl.a. könskonstruktioner.

10

Towe Wiiand (1998) refererar studier som visar att ”mäns förhållningssätt till
inlärning, d.v.s. att de ofta beter sig mer aggressivt, risktagande och fyllt av självförtroende, tenderar att uppfattas som ett tecken på hög intelligens. Kvinnors förhållningssätt, d.v.s. att de arbetar hårt, anpassar sig och är mycket noggranna, anses däremot snarast tyda på en medelmåttig intelligens” (a.a. sid 64).
11

På ett universitet jag besökte i Esbjerg, i Danmark, fick studenterna möjlighet att
lyssna på en konsertpianist varje morgon mellan 7.30 och 8.00 om man ville. Det
var ett sätt att få harmoni inför dagen. Kanske nåt att fundera över för Örebro
universitet när Institutionen för Musiklärarutbildning flyttar ut till Campus? Se
också kap. 11, not nr. 22 om ”pedagogiska rum”.

12

Towe Wiiand (1998) redovisar studier som visar att ”tentamensångesten var högre hos kvinnorna än hos männen vid de traditionella salsskrivningarna, men att
ångesten minskade dramatiskt vid hemtentamen”. Dessutom gynnades kvinnorna
betygsmässigt i större utsträckning än männen av en låg ångestnivå (a.a. sid. 63).

13

Marcia Baxter Magolda (1992) visar att studerande på en viss lärandenivå föredrar att utveckla examinationsformer tillsammans med examinationsansvariga.

360

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

360

99-09-15, 16.08

14
Detta är uppskattade examinationsformer som många av oss inom socionomutbildningarna redan använder oss av och vilka kan utvecklas.
15

Detta är en iakttagelse som även Robert Barr och John Tagg (1995) gör när det
gäller en förändring av utbildning mot ett ”lärandeparadigm”. De implicita problemen när den undervisningsansvarige läraren även examinerar försvårar lärandeprocesserna, menar de. De menar också att utvärdering ska ske mot konkreta och
tydliga mål och inte mot kursens eller litteraturens innehåll.
16

Denna ”paradox” eller ”härskarteknik” gäller alla utsatta grupper i samhället,
invandrare, homosexuella, arbetarklass o.s.v. och benämns av Berit Ås (1982) som
”dubbelbestraffning” eller ”Damn if you do and damn if you don´t do” (se kap. 3,
not. nr 19).
17

Om man blivit ”medvetandegjord” om en företeelse, kan man aldrig mer bli
”omedveten”, man kan bara ”glömma”. Glömska kan man förebygga genom kontinuerlig repetition, erinran och övning (se även kap. 7, not nr.1).
18

Gregory Bateson (1972) studerade schizofrena människors kommunikation och
utvecklade begreppet ”dubbelbindning” (”double bind”) för ett sätt att kommunicera som tvingade in människor i psykisk sjukdom. ”Stay away closer” (se t.ex.
Boscolo m.fl. 1987, sid. 19). Det jag kallar könsparadoxer är ett slags dubbla budskap, som förvirrar, problemförklarar och t.o.m. patologiserar.
19

För idéer och inspiration hänvisar jag till feministiska och andra frigörande pedagoger, vilka jag presenterat i denna avhandling (se bl.a. kap. 4 under avsnittet
”Feministisk pedagogik”).
20

Med Alf Ronnbys ord vill jag definiera begreppet ”praxiologi”: ”Praxis är inte
detsamma som praktik. Praxis försöker uttrycka eller beskriva en process där den
mänskliga handlingen, som skapar föremålet (objektet) och tankarna och idéerna
kring detta objekt, är delar av en och samma odelbara process. Människan utvecklar sina tankar kring sin verksamhet under det att hon utvecklar verksamheten, och
vise versa. Själva villkoren innehåller s a s villkoren för både tankeverksamheten
och det praktiska handlandet” (Ronnby 1983, sid. 242).
21
”Theories make fine servants but poor masters” (Guntrip, ref. i Tudor-Sandahl
1991, sid. 17).
22

Se kap. 11, not nr. 9.

23

Oavsett om maktordningen baserar sig på kön, etnicitet, klass, ålder, utseende
och språk.
24
Jill Tarule (1996) analyserar och diskuterar dialogen ”as a way of knowing” och
refererar och diskuterar författare som fördjupat sig i dialogen som fenomen. Hon
diskuterar också svårigheterna med dialog som metod.
25

Inspirerad av Lasse Fryk (1999) och Robert Barr och John Tagg (1995).

26

Med tillämpbar avser jag att teorin kan användas både för enbart förståelse och
för både förståelse och handling. (Se även not nr. 20 i detta kap.)
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27

Begreppet ”dialektik” kommer från grek. ”dialektike’ te’chne” som betyder ”konsten att diskutera”. Kant och senare Hegel och Marx har utvecklat och förnyat
begreppets innebörd (för närmare genomgång se t.ex. Ahlberg & Regnéll (1974)
och Johansson & Liedman (1987). På latin betyder begreppet ”dialectica” detsamma som ”vetenskaplig utredning”, ”logik” (Norstedts Latinsk-Svensk ordbok
1998). Enligt Uppsalafilosofin innebär ett dialektiskt begrepp att det innehåller
motsägelser, som t.ex. begreppen ”förändring” och ”rörelse” (Nationalencyklopedin 1989). Jag betraktar fasen av närhet och ömsesidig relation som en ”tes”, fasen
av reflektiv distans som ”antitesen” och med hjälp av den nya förståelse som uppstår efter distansen, kan jag åter gå in i en ny fas av närhet, men utifrån en ny
förståelse, på en högre nivå av förståelse än tidigare. Växelverkan sker inte mellan
oberörda positioner utan växelverkan leder till ständigt utvecklad förståelse. Se
också Phelan & Garrison (1994, sid. 262) om den ”poetiska dialektiken”, som
innebär att ”omfatta motsättningarna”, ett förhållningssätt som har sitt fokus i att
förstå mening istället för att söka sanning. (Se också Lindholm 1999.)

Appendix
Bilaga 5
1

Frågan har inspirerats av en metod som kallas ”mirakelfrågan” och som brukar
användas inom lösningsfokuserad kortidsterapi (se bl.a. de Shazer 1994 och Furman & Ahola 1993) för att inspirera till kreativt visions- och måltänkande. Författarna har utvecklat metoden och kallar den numera ”Positiva Framtidsbilder”.

Bilaga 6
1

Begreppet ”klass” är inte lika klart definierat idag, som för ett par decennier sedan, men jag har ändå valt att använda det i detta sammanhang istället för det idag
mer använda ”socialgrupp”.
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Women’s Approaches to Knowledge
and their Learning Strategies?
– A Study of Twenty-seven Female Social Work Students
Ways’ of Knowing
SUMMARY
Problem and Purpose
My first purpose in this study is to examine female social work students’
ways of knowing and their learning strategies from a feminist point of view.
The academic world with its structures, norms and rituals, has for many
hundreds of years (in Sweden c. 500 years) been formed by men for the
education and training of men. Women were admitted to the universities
around the end of the 19th century. The admission of women has not
influenced the academic structures and rituals to any great extent, in spite
of the fact that female students have been in the majority for around two
decades. My second purpose is to present a model of learning profiles which
gives a varied picture of women’s different approaches.
The questions that guided the study are: What is the approach to
knowledge of the female social work students? What kind of knowledge do
they need according to their own opinion? How do they perceive themselves
as learners? What kind of learning strategies do they use? How do they deal
with difficulties in learning? How do they cope with ”the academic world”?
How do they deal with the male character of the education? The question
that underlies is: What are the consequences of a convergence between a
vocational education and an academic tradition of education with reference
to women’s approaches to knowledge and learning strategies?

Method
Interviews
The study is based on interviews with twenty-seven female social work
students from three different centres of Social Work education in Sweden
during the seventh and final semester of the programme. The method used
for the interviews was ”solidary interviews” (sv. ”solidariska intervjuer”),
the purpose of which is to give the women time and space to speak, pursue
with follow-up questions and direct the interpretations to help form
thoughts and experiences. Only a few of the women had previously reflected
on their experience of education and their learning in a serious way, so
many of the issues that were brought up were completely new to most of
them.
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Hermeneutic Interpretation and Construction of Knowledge
The interviews, recorded and typed, were analysed and interpreted in several
steps by means of a hermeneutic method for interpretation. The concept of
the hermeneutic spiral, which involved many re-readings and new
interpretations, governed the work of interpretation and analysis,
categorising and development of concepts.

The Plan of the Thesis
The thesis is divided into four parts. Part I is an overview of the history of
Social Work education in Sweden from a feminist point of view and an
account of studies of social work students in Sweden. Part II covers studies
of women’s admission to the ”academia” and the difficulties involved and
an extensive theoretical chapter where international research on women’s
ways of knowing is described. This chapter is concluded by a section on
”Feministic pedagogy”, where conscious didactic approaches for women
are presented and discussed.
Part III consists of two empirical chapters that account for the social
situation of the social work students, their background and view on social
work, and for their encounter with what is ”male” within their training,
with a focus on their male fellow students, but also on lectures, lessons and
literature. The remaining four empirical chapters present the dimensions
that were developed from the analysis of the interviews: Origins of
Knowledge, Directions of Knowledge, Orientation of Knowledge and
Pathways to Knowledge (Learning Strategies).
Part IV presents a model for the profiles of thought and learning that is
developed from an analysis of the interviews, which in turn is studied from
a feminist view-point. Finally it suggests that Social Work education, with a
gender conscious didactic, should transcend destructive and restraining gender constructions with reference both to the contents of education and its
implementation in lecture halls, study groups and in other educational contexts.

A Historical and Feminist Perspective
Social Work education in Sweden was started in 1921. A little more than 40
years later, 1964, it was accepted at University College level (Högskola)
and in 1977 it was integrated into the university organisation and the first
professor of social work was appointed.
When Social Work education was admitted to the academic world two
opposite cultures confronted each other; on the one hand, the vocational
training with its focus on social work practice, and on the other academic
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traditions with its focus on the training of theoretical, scholarly and critical
thinking.
History shows that both women and men contributed to the development
of this education from the very beginning and that the target group for the
education was both women and men. It seemed, though, that women and
men had different tasks and different bases when developing the education.
Both women and men were interested in transforming social work into a
science and it´s development into a professional education for social workers. Women seem to have fought for both course content and a learning
methodology which aimed at professionalising the social work practice.
This meant, among other things, that they wanted courses in social
methodology, psychology and supervised vocational training practice to be
part of the education. The men, on the other hand, seem to have been more
interested in developing an education for civil servants with the necessary
academic disciplines for this kind of work, e.g. political science, legal science and especially social policy. Both sexes were interested in turning social work education into a scientific disciplin, but the men seem to have
been more interested to make the education ”academic” which means
adjusting it to and fitting into the academic structures of disciplins and a
didactic traditionally formed by men. These structures are characterised as
hierarchal and competitive. Another aspect is objectification of knowledge
and of people, and a ”separated critical thinking”. The education as
preparatory for research was gradually developed at the expense of an
emphasis on vocational training and preparation for social work in practice.
The struggle between the ”advocates for practice” and the ”advocates
for theory” has gone in waves and manifested itself in different ways during
the roughly eight decades that this education has existed. The advocates for
theory seem to have been mainly men, with a main interest in research with
roots in other disciplines, e.g. sociology, psychology and political science.
The advocates for practice seem to have been mainly women with experience
from social work practice. When Social Work was established as an
academic discipline in 1977, an antagonism between ”vocational training”
and ”education preparatory for research” was built into the discipline. The
research arenas within Social Work have gradually been made more and
more masculine. The upper level officials within academia, professors, research fellows and senior lecturers, are mainly men, in spite of the fact that
women have an absolute majority in practical social work (82%) as well as
in the undergraduate programmes (82%).
Today the advocates for theory have once again gained ground as social
work as an academic discipline has been given more space within the
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educational programme for social work, at the same time as the amount of
supervised practical social work has decreased substantially.

”Women’s Ways of Knowing” – A Theoretical Approach
An american study, carried out by Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy
Goldberger and Jill Tarule, ”Women’s Ways of Knowing” (1986) (WWK)
has been my source of inspiration and the starting-point for this study. The
researchers found that the women they studied had different approaches to
knowledge and used different ways of learning. The principal approaches
that the researchers found were, on the one hand, those who were
categorised as ”Received Knowers”, to whom knowledge existed outside
themselves and was picked-up and memorised. On the other hand, a large
group were categorised as ”Subjective Knowers”. Their own inner
knowledge came mainly from experience of life and an ”inner voice”. The
researchers categorised another three groups of women, namely ”Silent”,
”Procedural Knowing” and ”Constructive Knowing”, but these groups were
fairly insignificant. Several important concepts and perspectives in my study
have been taken from or been inspired by WWK, especially the concepts
”connected” and ”separated knowing”.
The american researchers were in turn inspired by William Perry’s study
from the 1970 on Harvard students, who appeared only to be men. ”The
Perry Study” describes how students’ conceptions of the nature and origins
of knowledge evolve and how their understanding of themselves as knowers
changes over time, while WWK focused on the origins of knowledge and
epistemological orientation. Peter Elbow’s (1973, 1986) research on seminar cultures and communication, and his concepts ”the Believing Game”
and ”the Doubting Game”, have also been a source of great inspiration.
WWK has inspired many researchers around the world, e.g. Marcia
Baxter Magolda (1992) who has carried out comparative studies of the
differences between women’s and men’s learning and, in addition to that,
presented a developmental theory about learning.

Female Social Work Students’ Ways of Knowing and Learning
Who are the Students?
Almost half of the 27 students are working class women, a little less than
half of them are middle class women and two come from farmers’ families.
They are 29 years of age on average when they graduate. Most of them are
married or cohabit and a third of them (30%) have one or more children,
which is more than the average university student in Sweden (20%). Only
five of them have previously studied at university. For several of them this

366

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

366

99-09-15, 16.08

education involves something of a ”class journey”. They are the first member
of their family to study at a university. Several of them have a vocational
education and have been working in various spheres of activity.
A very large part of the middle class women have personal experience of
violence, abuse through alcohol, sexual violations or other psychosocial
problems in their childhood; only one of the working class women had
similar experiences. Several of them had taken psychotherapy or attended
therapy groups to work with their experiences. These women would like
Social Work education to provide therapy groups or psychotherapy within
the formal education, as they have realised that experiences from childhood
which have not been dealt-with might obstruct the social work with
vulnerable clients.

Women Encounter the Male Academic World
The 27 students that were interviewed showed various degrees of awareness
of gender. Most of them noted and experienced differences between
themselves and the male students, but only a small group described
themselves as feminists. These women were angry and disappointed and
wanted and often fought for change, in lecture halls, in study groups and in
their private lives. These women were mainly from the working class and
they were also somewhat older than the average student in the social work
education. A very large group noted and experienced differences between
the sexes, but they did not think much about it and did not state any demand for change. Another group, almost as large, had observed certain differences but did not think about them until they were interviewed.
The main differences that the women had observed and accounted for
were about goal and purpose for studies (men were more career oriented),
space in the lecture room (men spoke much more in spite of the fact that
they were very few), ways of discussing and debating in lecture rooms and
groups (men seemed to be more matter of fact about criticism and did not
take it personally, as opposed to women, who often reacted personally to
criticism; men seemed more oriented towards facts and achievement,
whereas women seemed more concentrated on processes and interactions),
about ways of studying (men seemed to take studies, pressure of
examinations, and projects more lightly than women), about relations to
teachers (men seemed to relate to teachers, ”have coffee” with them, identify
with them, while women to a larger extent seemed to need teachers for
support and confirmation of themselves and their learning) and about
language, course content and about ”the academic” (women felt that men
seemed to understand and take in the academic language and adjust to
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studies and methods more easily than themselves). The women also
described strategies for resistance and counter-power that they used when
they found lectures and literature too abstract, too difficult or irrelevant
and pointless: they asked fellow students, friends and family; they talked in
study groups and with fellow students; they developed strategies to get
through: ”I’ll give them what they want”, ”I’ll study, take examinations
and forget” and the like. Some described subtle strategies for resistance
like, ”Well, I won’t take any notes”. One woman found a female ”ally” and
together found the strength to fight for her perspectives and view points in
lecture rooms and study groups.

The Four Dimensions of Knowledge
The analysis of the interviews with the women led to a categorisation of
approaches to knowledge and learning into four dimensions of knowledge.

I. Origins of Knowledge
Most of the women interviewed found that their main origin of knowledge
was life experience. They reported events and experiences that had proved
important knowledge to them – experiences from work, from activities in
clubs and during spare-time and, above all, from family and friends. Many
of them had had an easy time at school, but they still did not mention
school as an origin of knowledge. Some of them described mass media,
television and newspapers, as important origins of knowledge. A few of
them considered formal education, school, teachers, course literature etc.
to have been important to them. Several of them were young and had little
or no work experience. To many of these women the most important purpose of school was to confirm and ”give words” to life experiences. Formal
education will, at best, provide new perspectives and new understanding.
The women’s criticism about formal education is mainly that the knowledge
conveyed is not meaningful and relevant, that it is often too abstract and
too difficult and that knowledge is presented in a language which is
unnecessarily complicated and difficult. Course literature is so extensive
that you don’t have enough time to read it, and even less time to enter
deeply into it. It is often considered to be without meaning and relevance as
an origin of knowledge for social work

II. Direction of Knowledge
The issue about theory and practice turned out to be the main concern for
this dimension of knowledge. Most of the women were critical of the
contents of the theoretical lessons and the theoretical literature, which was
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often considered to be too abstract and they did not think that it sufficiently
supported social work practice. They also criticised the teachers for being
”too theoretical”, having no basis in or experience from social work in real
life. Most of them wanted the supervised vocational training practice to
play a more important role and have greater significance within the formal
education. It was during the work experience semesters they learned what
knowledge they needed and had been confirmed in the belief that they
already possessed important knowledge. A few of them found that they
learned to value theoretical knowledge during the course of education. This
was often a consequence of good teaching, ”good teachers” and ”good
literature” that had helped them to understand.

III. Orientation of Knowledge
Inspired by the research of Blythe Clinchy, Peter Elbow and Marcia Baxter
Magolda, the focus of the third dimension of knowledge became the issue
of ”connected” and ”separated knowing”. The women were asked to take
a stand on a few statements of attitudes that threw light upon the two different approaches of knowledge. A majority of qualified social work students
remain ”connected” in their learning, both in terms of other people and
knowledge. They find it extremely difficult to deal with and feel resistance
to learning strategies which are based on ”separated knowing” such as ”the
Doubting Game” (Elbow), critical thinking, objective standpoints, debates
and argumentation. They do not feel accepted. They feel attacked and
criticised in situations like that. They feel they are in a hostile place. Some
of them feel that these kinds of approaches are important to know, ”but
still it is difficult”. Some try to learn. Others refrain from trying as they do
not find these kinds of approaches important. ”Connected knowers” prefer
”the Believing Game”, co-construction of knowledge, ”protective thinking”,
”real” talk, subjective understanding of others’ perspectives and good, close
relationships to fellow students and to other people. Argumentation and
criticism are a threat to these good relationships. Only a few of the
interviewed women valued the ”separated” approach. In close and lasting
relationships some of the women dared to try a more separated way of
arguing.

IV. Pathways to Knowledge:
Ways of Learning or Learning Strategies
The women interviewed mainly used a listening strategy in their learning in
public situations, in lecture halls and in seminars. In the smaller study groups
the women were, however, very active. The dialogues in the smaller groups
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was the most valued form of studying and strategy for learning and most of
them described a very great need to speak to others, to fellow students, to
family and friends about what they have heard and learnt. They do not
want debate filled with conflicts. They want a respectful, confident, trusting,
connected dialogue and conversation based on mutual listening and
speaking.
The lecture as a pathway to knowledge has a very low priority among
most of the students interviewed. If the lecturer is enthusiastic and shows
understanding and respect for the students’ difficulties and has knowledge
of and experience of the subject area, the lecture might be an interesting
didactic method. If this is not the case, most of the women interviewed
prefer to use the time for self-tuition and dialogues in study groups. They
also prefer to work with tasks and problems that are relevant and adequate
for social work. Most of them would prefer to have supervisors and tutors
available for the study groups. The groups are often superficial and
paralysed by relational problems and conflicts, which they would like to be
helped in solving. Some suggest that the study group should be used
educationally/didactically, as social work is often carried out in groups and
social workers need these abilities and skills. In the group one can practise
leadership under supervision, perceive and handle group processes,
relational problems, problem solving etc.
Many of the students claim that they like very much to read, but they
find the course literature too extensive and often too difficult, too heavy or
irrelevant and pointless. Many of them would prefer to choose their own
literature based on their needs and interests. Many of them had experiences
from courses and work with papers and projects where they chose their
own literature and other sources of knowledge which they valued highly. In
such a case one could ”read as much as one liked”. In these cases literature
was an important pathway to knowledge. In other cases ”one studied for
the examination”. Many of them were also critical of the amount of English literature, which took time and energy to understand and made
deepening of the studies more difficult. ”Is it psychology or is it english we
are supposed to learn?”

The Learning Profile
By means of the four dimensions of knowledge and their eight extremes, a
model of learning profiles was created with whose help one ought to be
able to analyse both women’s and men’s present approaches to knowledge
and learning and then any future changes which will occur. There is,
however, no theory for development built into the model. This will be a
future area for research.
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The extremes I chose from the analysis of the women’s Origins of
knowledge for my model of learning profiles were on the one hand life
experiences and on the other hand formal education. Direction of
knowledge was either theory or practice, meaning that the women
maintained either that the purpose of teaching and learning was theoretical
understanding and explanation (”know why” knowledge) or need for
knowledge was for social work practice (”know how” knowledge).
When it came to Orientation of knowledge the extremes were ”connected” (”near”) and ”separated” (”distant”) knowing. The extremes of
Pathways to knowledge were ”inner” and ”outer” pathways of knowing
and learning.
The combining of these eight extremes in all possible combinations led
to a system of sixteen different profiles of learning (see appendix 9). As
such a varied system is difficult to use, a four-cell table based on the
dimensions was developed from it, each cell containing four learning profiles. The four main learning profiles in the four-cell table were named ”Connected practitioner”, ”Connected theorist”, ”Separated practitioner” and
”Separated theorist”. Nine of the twenty-seven women were categorised as
connected practitioners, seven as connected theorists, one as a separated
practitioner and three as separated theorists.
Seven of the women were impossible to fit into any of the profiles. They
represented what came to be known as ”Integrated knowers” in one or
more dimensions of knowledge. Both positions of a dimension were
perceivable in the women’s approaches and strategies but neither dimension seemed to dominate to any great extent. Rather, there seemed to be an
interplay between the positions.

Feminist Perspectives of the Profile
When critically studying the dimensions of knowledge and the learning
profiles from a feminist perspective, it is obvious that these are constructed
in a male hierarchical context of education, where women’s experiences
and conceptions are not highly valued and where women’s voices are often
not heard or silenced. As long as school and formal education do not make
visible, name, make scientific and support the reality, the self apprehension
and life experiences of women (or any other group which is oppressed),
then life experience will probably remain the primary origin of knowledge
for women even in the future. Furthermore, since women choose silence
and use listening learning strategies, there is a great danger that knowledge
remains unreflected and ”private”, and is consequently classified as ”tacit
knowledge”. The epistemological alternative seems to be that the core of
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education is small study and work groups who seek and develop knowledge
by themselves, assisted by tutors and supervisors.
A change of the competitive hierarchic structures, norms and rituals
would, from the point of view of women’s approaches to knowledge and
learning strategies, mean a formal education that is mainly ”connected” in
a hospitable environment. Co-operation, generosity, consideration, care,
empathy and democracy should permeate the educational context. The foundation-stone of didactic should be the dialogue and protective and connected critical thinking. A formal education with such characteristics would be
able to provide greater opportunities to develop into adequate and relevant
origins of knowledge even for women. This would also be valid for the
interaction between theory and practice. If theories were to describe, explain, understand, make visible and support women’s lives and experiences,
they might more readily be considered as useful tools for thought and work
for the lives of women and for social work in practice. Feminist inspired
didactic might form and stimulate a generic theory of education based on
all the lives and experiences of all the categories of students.
The present study supports many other studies of women’s orientation
of knowledge or approaches to knowledge. Women seem to be mainly ”connected” in their approaches to other people, to knowledge and learning.
Separated teaching and learning contexts create difficult obstacles for many
women during the learning process. As a separated approach is of great
importance both in the scientific search for knowledge, in knowledge
development and in practical social work, this dissociation and the inability
of a separated approach is a problem, a didactic problem. Formal education
should give women the opportunity to train ”separatedness” in a ”connected” way, e.g. by ”the Believing Game”, by creating a hospitable space and
context and by conscious didactic and training of separated skills, through
protective critical thinking and connected arguing etc.
An ”isomorphic” education, i.e. a context of education which in many
respects is based on the same ideas and the same didactic as social work in
the field might provide a useful didactic base for connected teaching and
learning. These are, however, empirical matters that need to be explored.
The conclusions drawn from female social work students’ ways of
knowing and learning seem to be completely in line with more and more
explicit demands for a paradigmatic shift within higher education, often
described as the transition from teaching to learning.
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Social Work Education as Gender Transcendent
This study, as well as the research of others, shows how formal education
continues to construct and preserve traditional gender constructions.
Women are still to a large extent disciplined into silence and listening and
into ”cue-seeking” strategies, i.e. finding out what they need to know to
”pass the examination”, even if the moulding mechanisms often are subtle
or invisible (”the hidden curriculum”) and usually unconscious.
It is a democratic right for women to be included in higher education.
The first purpose of Social Work education is to train academically students
to be professional social workers (even if some of them end up doing research). Social workers tend to, usually unconsciously, construct traditional
gender patterns with clients and patients unless a change takes place. A
consequence of this study is to maintain the possibility of a Social Work
education as a transcendent factor in gender (class, race etc.) constructions.
This means that education on all levels, in all courses and projects emphasise,
make visible, make aware, question and analyse discrimination and
oppression on all levels and in all situations in society, and thereafter submit them to analysis, questioning, discussion and processing within
education. It also means, and this is the main point, that the didactic of
education should be modelled to traverse borders, to be transcendent. Ideas
and methods from feminist and other liberating pedagogic can contribute
with ideas for the use in lecture rooms, seminar rooms and other contexts
within education with the purpose of consciousness-raising and even
transcendence. Sexist, racist, and class prejudices, values and behaviour in
the study context should be made visible, questioned, analysed and discussed
with the purpose of transcending the prevailing traditional gender patterns,
gender games, gender roles and gender constructions. The aim of and the
focus of Social Work education must be consciousness-raising, liberating
and transcending in order to educate women and men for social work who
will be able in turn to empower and liberate clients and patients to transcend
their often poor or destructive living conditions.
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Appendix
Bilaga 1
Historisk översikt över socialarbetarutbildningens utveckling
Etableringsfasen 1903–1964
1903
1921
1944
1945
1947
1960
1962

1962

CSA bildas på initiativ av två kvinnor
”Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning” grundas i Stockholm
Göteborg startar socialarbetarutbildning
Socialarbetarutbildningen förlängdes till två och ett halvt år, fem
terminer, bl.a. genom förlängning av studiepraktiken
Lund startar socialarbetarutbildning
”Social metodik och administration” (SMoA) skapas
Socionomutbildningskommitténs huvudbetänkande ”Socionomutbildningen” (SOU1962:43) avges. Vidgning till tre och ett halv
års utbildning, varav två och ett halvt år teoristudier och ett års
studiepraktik.
Umeå startar socialarbetarutbildning

Högskolefasen (1964–1977)
1964

Socionomutbildningen får högskolestatus och blir Socialhögskolor. Ämnesuppläggningen anpassas till de akademiska traditionerna
1967
Socialhögskolan i Örebro startar (personal anställdes 1966, studenterna kom 1967)
1967
tillsattes socialutredningen
1968
Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor, den s.k.
”Skuggutredningen”, startade
1970
lade socionomutbildningsberedningen fram ett förslag om ”Vidgad socionomutbildning”
1973
U 68 lägger fram huvudbetänkandet ”Högskolan” (SOU 1973:2)
1975/76 Tvåbetygsstudier i social metodik startar på försök
1976
Arbetsgruppen för översyn av sociala linjens utbildning (SLUgruppen) lämnar utredningsrapporten om ”Sociala linjens utbildning” vilken leder till att...
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Forskarutbildningar etableras
1977
1977
1978
1980
1983
1983
1988

... Socionomutbildningen inordnas under högskoleorganisationen
och ”socialt arbete” som ämne och forsknigsdisciplin skapas
Göteborg får professur i socialt arbete, Harald Swedner (sociolog)
Stockholm får professur i socialt arbete, Hans Berglind (psykolog)
Umeå får professur i socialt arbete, Bengt Börjeson (psykolog)
Lund får professur i socialt arbete, Sune Sunesson (sociolog)
Sociala linjen och förvaltningslinjen går skilda vägar
Björn von Sydows enmansutredning – en översyn

Socionomutbildningen blir forskningsförberedande
1993

1999

Utbildningen ska innehålla minst 60 poäng i socialt arbete.
Vidgningen sker på bekostnad av den handledda studiepraktiken.
”Fältförlagda studier” i olika form och omfattning infördes på de
olika utbildningarna
Örebro blir universitet och får sin första professor i socialt arbete, Lars Oscarsson (socionom)
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Bilaga 2

20 mars 199X

Till Dig
som läser på Termin 7 Socionomutbildningen
i Stockholm, Göteborg och Örebro!
Jag forskar på socionomstuderandes kunskapssyn och lärande. I anslutning
till min forskning kommer jag under april och maj att genomföra samtalsintervjuer med socionomstuderande som vårterminen 199X läser sin sista
termin. Jag vill gärna samtala med Dig om Dina upplevelser av socionomutbildningen! Detta är ett projekt inom ramen för min doktorsavhandling.
Jag har planerat att under våren genomföra tio intervjuer från vardera utbildningen i Stockholm, Göteborg och Örebro.
Från namnlistorna har jag valt ut några studerande, av vilka Du är en, som
jag dels skickar detta brev till och dels kommer att ta telefonkontakt med
inom den närmaste framtiden för att bestämma tid för samtalet. Intervjusamtalet kommer att ta mellan 2–2 1/2 timme. Jag har gjort några provintervjuer och det visar sig att ämnet leder ut på en del spännande stickspår
som jag gärna vill låta ske. Jag hoppas kunna genomföra två intervjusamtal
per dag, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Kanske hinner jag få
en kvällstid också. Fokus på samtalet kommer att ligga på erfarenheter och
upplevelser av utbildningen.
Jag vet att Du just nu arbetar intensivt med examenssuppsatsen och förstår
att Du har fullt upp, men jag hoppas ändå att Du kan och vill ta Dig tid att
samtala med mig. Jag är övertygad om att dessa perspektiv, d.v.s. studerandes sätt att lära och deras upplevelser av utbildningen, är en mycket viktig
dimension i utvecklingen av socionomutbildningen.
Jag kommer att vistas i Stockholm och Göteborg ganska mycket under april
men har då och då dagar när jag bokat in tider i Örebro. Jag hoppas kunna
starta med intervjuer i Örebro 27, 28, 29, 30 och 31 mars. Aktuella tider
kan vara kl 9.00–11.30 eller 13–15.30 eller 16–18.30. Som exempel. Jag
kommer också att boka in dagar i april och maj, men det skulle vara jättefint om jag kunde få komma igång ganska snart.
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På detta sätt vill jag informera Dig om att jag kommer att höra av mig per
telefon för att bestämma tid. Om Du vet med Dig att Du är svår att nå
skulle jag vara mycket tacksam för en kontakt. Jag går att nå på Högskolan
i Örebro, direkttelefon 019-30 10 95 eller i min bostad 019-32 22 66. Jag
kan också nås per fax på Högskolan, 019-30 14 84 eller via E-post:
pia.hellertz@hoe.se. Min mobiltelefon har 070-790 75 01. Om Du har vägarna förbi kan Du också bara titta in så vi får boka en tid. Jag sitter i SamAnhanget, rum S 202.
Med en varm förhoppning om ett givande möte!

Pia Hellertz
Universitetsadjunkt i socialt arbete
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Bilaga 3

Örebro den 18/4 199X

Till Dig
som läser på termin 7 vid Socionomutbildningen
i GÖTEBORG!

Betr. min doktorsavhandling med temat socionomstuderandes kunskapssyn och lärande
Jag hoppas att Du erhållit mitt tidigare brev (från mars i år) om att jag
önskar få kontakt med Dig för att intervjua Dig om Dina erfarenheter och
upplevelser av socionomutbildningen. Jag har slumpmässigt valt ut Dig
bland tio göteborgsstuderande. Jag intervjuar även tio studenter från Örebro och tio från Stockholm. Som jag nämnde i det tidigare brevet så kommer fokus i samtalet att ligga på erfarenheter och upplevelser av utbildningen.
Jag har ägnat den tid som gått hitills till att intervjua Örebro- och Stockholmstuderande. Den 27 och 28 april, 4 och 5 maj samt 15 och 16 maj
planerar jag att vistas i Göteborg. Jag kommer under de närmaste dagarna
att försöka nå Dig per telefon för att höra när Du har möjlighet att sammanträffa med mig.
Om Du vet att det är svårt att nå Dig skulle jag vara tacksam om Du har
möjlighet att slå mig en signal och meddela att Du är anträffbar - så ringer
jag upp Dig omgående. Mitt telefonnummer är 019-30 10 95 till jobbet och
019-32 22 66 till bostaden. I dagarna kommer också min nyinköpta mobiltelefon att börja fungera med tel nr 070-790 75 01.

407

Kvinnors kunskapssyn/28 senaste

407

99-09-15, 16.08

Jag vet att Du håller på med uppsatsarbete nu och har mycket att göra. Jag
hoppas ändå att Du vill ta Dig tid att samtala med mig. Intervjun tar ca 2 1/2
timme.
Jag ser mycket fram emot att få samtala med Dig.

Med varma hälsningar

Pia Hellertz
Doktorand i socialt arbete
vid Institutionen för socialt arbete
Göteborgs Universitet
Universitetsadjunkt i socialt arbete
Högskolan i Örebro
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Bilaga 4

Örebro den 9 december 199X

Hej!
Jag gjorde en lång intervju med Dig i slutet av vårterminen 199X, precis när
Du var på väg att avsluta Din socionomutbildning. Syftet med min intervju
var att få underlag för att utveckla kunskap omkring kvinnliga socionomstuderandes kunskapssyn och lärandeprocesser. Om Du minns så samtalade vi omkring Dina skolminnen både från grund- och gymnasieskolan
samt från socionomutbildningen. Vi talade också om Din syn på kunskap,
om hur Du lär Dig saker och ting, om vad Du upplevde som bra och positivt inom utbildning och undervisning och vad Du upplevde som svårigheter och hinder. Dessutom kanske Du minns att vi talade om vilken betydelse
föreläsningar har för Dig i Ditt lärande samt vad lärare, litteratur, studentkamrater och studiegrupper betyder. Minns Du att Du avslutningsvis också
ombads att berätta hur Din ”drömsocionomutbildning” skulle kunna se
ut? Jag bad Dig fantisera fritt. Tack för att Du tog Dig tid den gången. Det
är ett värdefullt och spännande material jag har tillgång till.
Jag sitter nu och bearbetar intervjuerna för att kunna få underlag för tolkning och analys och jag blir alltmer nyfiken på vad som hänt sen dess. Det
skulle vara mycket spännande att få höra lite om följande:
1)

Vad gör Du nu? Har Du fått socionomarbete? Eller nåt
annat? Eller är Du arbetslös? Sen hur länge?

2)

Har Du fortsatt studera? Vad isåfall?

3)

I backspegeln – Hur minns Du idag socionomutbildningen?
Vad var bra och vad var dåligt för Dig? Vad kunde den ha
gjort bättre?

Det skulle vara jättekul om Du ville ta Dig tid att sätta ner några rader på
pränt och skicka mig. Det behöver varken vara välskrivet eller genomtänkt
eller snyggt formulerat eller ens skrivet på ordbehandlare. Låt det gärna ta
formen av ett brev till mig.
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Jag bifogar ett frankerat kuvert och hoppas innerligt att Du kan och vill ta
Dig tid att ge mig några av de svar jag blivit så nyfiken på.
Med varma vinterhälsningar och en förhoppning om en
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Pia Hellertz
Universitetsadjunkt
Adress:
Högskolan i Örebro, Samhällsvetenskapliga institutionen,
701 30 ÖREBRO
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Bilaga 5

Intervjuguide
Inledande presentation
Jag planerar att studera §§§ sätt att se på kunskap och erfarenheter av
lärande. Mina avsikter är att fundera omkring hur undervisningen inom
socialarbetarutbildningen skulle kunna utvecklas.
Jag vill att Du ska veta att allt Du säger kommer att behandlas med största
sekretess och varsamhet. Ditt namn kommer inte någonstans att finnas på
de dokument jag skapar. Däremot kommer jag att be att få ha tillgång till
namn och telefonnummer ifall jag skulle vilja ta kontakt med Dig för att
utveckla något som verkar oklart i Dina svar när jag börjar bearbeta dem
eller om det hörs dåligt på kassetten. (Ber om godkännande att få spela in
samtalet!)
I. Utbildningserfarenheter
1. När Du tittar tillbaka på skola och utbildning i hela Ditt liv, vad är det
första Du minns, som Du kommer att tänka på, som framträder tydligare
än andra minnen? (Perry 1968, Belenky m.fl. 1986)
2. Hur skulle Du vilja beskriva Dig själv som tänkande och lärande människa? Hur skulle Du vilja beskriva Dig själv som en som lär sig?
3. När Du tittar tillbaka på hela Ditt liv – kan Du berätta för mig om en
verkligt viktig upplevelse av lärande, som Du haft, inom eller utanför skolan?
4. Vilka utbildningar har Du erfarenhet av?
(Grundskola, flick-, pojkskola, gymnasium, folkhögskola, universitet m m)
5. Berätta om dina erfarenheter från grundskolan! Från gymnasiet! Osv!
6. Hade Du ”lätt för Dig” eller fick Du jobba hårt? Beskriv!
II. Social situation
7. Är Du gift eller sambo eller.....? Hur ser han(hon) på att Du studerar?
8. Har Du barn? Åldrar, antal? Vad innebär det för Din studiesituation?
9. Din ålder?
10. Vilken bakgrund har Du? Berätta kort om Din barndomsfamilj! Har
t.ex. någon i din barndomsfamilj eller släkt erfarenhet av högre studier?
Hur ser de på att Du studerat?
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III. Arbetslivserfarenheter
11. Har Du nånsin arbetat med något som Du verkligen trivs mycket med?
12. Kan Du kort beskriva vilka arbetslivserfarenheter Du har!
IV. Om socialt arbete och socionomutbildningen
13. Vad är socialt arbete för Dig?
14. Varför vill Du bli socialarbetare? När bestämde Du Dig? Är någon i
Din familj eller släkt socialarbetare? Vilken typ av socialt arbete vill Du
arbeta med?
15. Som socialarbetare – vad tror Du kommer att vara viktigt för Dig att
kunna och veta?
16. Kommer Du att behöva utveckla Dina kunskaper ytterligare efter examen? På vilket sätt? I vilka avseenden?
17. Om Du tänker tillbaka på socionomutbildningen, vad har varit speciellt viktigt för Dig när det gäller Din utveckling som student och som människa?
Vad hindrade Dig, höll Dig tillbaka? Positiva och negativa erfarenheter!
Beskriv!
Hur hanterade Du negativa eller jobbiga upplevelser?
18 Har Du läst någon annan kurs parallellt med socionomutbildningen?
19. Har Du tagit lån under utbildningstiden? Eller har Du arbetat?
V. Självbild och självkänsla
20. Har Du förändrats som människa genom åren? – som studerande, som
lärande? Hur? Kan Du minnas särskilda händelser, särskilda situationer
eller tidpunkter som bidragit till den förändringen? Inom och utom
utbildningssituationer?
21. Vad tycker Du allra bäst om hos Dig själv som studerande, som lärande, som den som vet saker och ting, sånt som Du inte vill förändra?
22. Vilka kvaliteter vill Du utveckla hos Dig själv som studerande, som
lärande?
23. Har det funnits perioder i Ditt liv när Du känt Dig tystad, oförmögen
att tala, haft svårt att tala, inte blivit hörd? Har det hänt i det förflutna?
Kan det hända fortfarande?
(Uppmuntra IP att tala om specifika perioder i livet och specifika situationer där detta har inträffat!)
24. Har det motsatta hänt? Perioder när Du känt Dig fri att tala, när Du
känt att Du verkligen blivit lyssnad på? Hörd?
25. På en skala mellan 0 och 10 där 0 står för mycket dåligt självförtroende
och 10 för mycket gott självförtroende, var tycker Du att Du står idag?
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Vilka omständigheter måste råda för att Du ska vara på 8–10?
Vilka brukar råda när Du ligger på 0–3?
26. Om Du tittar tillbaka till den dag Du började socionomutbildningen har Ditt självförtroende förändrats? Hur?
27. Tror Du att självförtroende påverkar lärande?
VI. Om konflikter
28. Låt oss nu fokusera på olikheter i åsikter och andra konflikter. Jag
skulle vilja att Du tänker på gånger när Du haft andra åsikter än andra:
a) Berätta om en sån gång! Hur hanterade Du den?
b) Vill Du ge mig en beskrivning hur Du vanligtvis brukar hantera situationer när Du har andra åsikter än andra!
Hur känner Du inför att hantera konflikter?
(Försök få en känsla av hur IP ser fördelarna och problemen i en konflikt!)
c) Vad händer när Du och nån som du har mycket nära känslomässigt, en
pojkvän, en familjemedlem, en vän osv, har olika åsikter om någonting?
Hur hanterar Du det vanligtvis? Kan Du berätta om en gång när det
hände och hur Du gjorde? (Om inte detta redan är gjort)
d) Är Ditt sätt att hantera konflikter annorlunda nu än tidigare?... På vilket
sätt?
VII. Kunskapssyn
29. Hur tror Du att människor vanligtvis får sin kunskap och sina idéer?
(Var kommer kunskaper ifrån?)
30. Hur får Du själv vanligtvis Din kunskap och Dina idéer? (Var kommer
de ifrån?)
31. I vilken miljö lär Du Dig bäst? Beskriv!
32. Vilka faktorer brukar vara hindrande när Du vill lära Dig något?
33. Har Du förändrat Din syn på kunskap, på vad som är viktig och relevant kunskap genom åren? Hur?
34. Tror Du att det finns ett rätt eller fel svar på de flesta frågor som ställs?
Vad menar Du med det? (Hur vet Du vad som är rätt och fel?) Beror det på
frågeställningen? Problemområdet? Berätta mer om hur Du ser på detta!
(Finns det frågor som har ett rätt svar, och några som inte har det? Ge
exempel?)
35. På frågor som vi idag inte har något svar, tror Du att vi en dag kommer
att få svar på dem? Varför? Varför inte? (Finns det problemområden som vi
aldrig kommer att få lösning på? Exempel?)
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36. Finns det åsikter som är bättre än andra? (Har alla åsikter samma
värde?) (Vad är det som gör vissa åsikter mer värda än andra?)
VIII. Lärandestrategier
37. Hur gör Du när Du vill lära Dig saker och ting?
38. Hur har Du upplevt relationen till lärare? Beskriv med exempel när
lärare har fått Dig att växa och utvecklas som lärande person?
Beskriv motsatsen – när lärare får Dig att känna Dig liten och dum?
Var så konkret Du kan!
39. Hur har Du upplevt relationerna till Dina studentkamrater? Hur har
Du upplevt arbetsklimatet i arbetsgrupper och ”klasser”? Berätta!
40. Hur har Du upplevt litteraturen? Beskriv den litteratur som Du upplever som lärorik och stimulerande, som hjälper Dig att utveckla kunskaper!
Beskriv motsatsen – litteratur som verkar hindrande och försvårande på
Ditt lärande!
41. Hur läser Du kurslitteraturen? Beskriv!
Har Du något idé om hur Du skulle kunna hantera litteraturen om Du
skulle bli ändå mer nöjd med Din arbetsinsats än Du är idag?
42. Spelar kursinnehåll någon roll för Ditt sätt att lära? Använder Du
samma sätt att studera oavsett vad Du läser? Jämför t ex statistikkursen
med kursen i socialt arbete? Vilka likheter? Vilka skillnader?
Korten om kunskapssyn och lärandestrategier
Dela ut följande sex kort – ett i taget! Frågorna är konstruerade för att
gynna en diskussion omkring tystnad, mottagen, subjektiv, metodisk och
eventuellt konstruerad kunskap (hämtade ur Belenky m.fl. 1986).
Ställ frågor efter varje kort för att utreda om IP upplever att kommentaren
på kortet stämmer för henne.
43. Här är några påståenden som jag skulle vilja ha Dina kommentarer
omkring:
Jag förstod aldrig vad de talade om. Jag bara satt där och lät folk
prata på om något jag alls inte förstod. Då och då sa jag ’Jaa, Hm’.
Jag var för generad för att fråga ’Vad menar Du egentligen?’
När jag behöver lära mig något vill jag lyssna till människor som
verkligen vet något om det, eller läsa om det.
Det finns en del inom mig som jag verkligen kan lita på – instinkten,
intuitionen eller vad man vill kalla den. Den talar om sanningen för
mig, min sanning.
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Jag tror det är mycket viktigt att verkligen tänka igenom saker och
ting ordentligt innan man fattar ett beslut. Egentligen spelar det inte
så stor roll hur man beslutar bara man tänker igenom det hela mycket
noga.
Jag tror att det är viktigt att vara objektiv och opartisk.
(Vad innebär det för Dig att vara objektiv?)

IX. Om distans och närhet
Citaten i denna avdelning syftar till att försöka få fram distanserade och
relationsorienterade strategier för att förstå och värdera idéer (Belenky m.fl.
1986, Clinchy 1989, 1990).
44. Presentera korten – ett i taget! (Ändra kortens ordning!).
Jag tar aldrig något som någon säger för sant. Jag har en tendens att
alltid se motsatsen i allting någon säger. Jag brukar försöka se motsatsen i det som människor säger, försöker argumentera utifrån motsatta synpunkter, försöker tänka utifrån undantag, eller utifrån en
helt annan logisk tanketråd än den som talar.

Hur reagerar Du på detta påstående? Är detta något som stämmer in på
Dig? Är detta något Du brukar göra? När/var/gentemot vem brukar Du
göra det? Försök beskriva i detalj en speciell situation när Du gjorde det!
Vilket syfte har Du med det? Varför gör Du det?
Vissa människor kan uppleva att det är svårt att argumentera för och mot
någonting, svårt att kritiskt granska någonting. Hur är det för Dig? Vad är
det isåfall som är så svårt? När/var/med vem skulle Du sannolikt inte göra
så?
Finns det människor i Ditt liv, eller har det varit, som behandlar Dig på
detta sätt? Hur kände Du Dig då?
Granskar Du Dig själv och Ditt tänkande kritiskt eller argumenterar med
Dig själv?
När jag har tankar om någonting som är annorlunda än en annan
persons sätt att se, brukar jag försöka se det ur den andres perspektiv. Jag brukar försöka se hur han/hon kan se det på det sätt han/hon
gör, varför han/hon tror att det är rätt, varför det verkar vettigt för
honom/henne.
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Hur reagerar Du på detta påstående? Är det något Du skulle kunna instämma i? Är det något Du skulle kunna göra? När/var/med vem skulle Du
göra det? Beskriv i detalj en specifik situation när Du gjorde det! Vilket
syfte har Du med det? Varför gör Du det?
Upplever Du att detta sätt att vara är lätt eller svårt? När/var/med vem
skulle Du sannolikt inte göra det?
Finns det människor i Ditt liv, eller har det funnits, som behandlat Dig på
detta sätt? Hur kände Du då?
Vänd båda korten mot IP-fråga följande frågor:
a) Vilket av dessa kort är mest likt Dig och Ditt sätt att vara? Vilket förhållningssätt har Du oftast? Vilket trivs Du bäst med?
b) Tror Du att Du har förändrat Dig i dessa avseenden på något sätt?
c) Tycker Du att dessa två förhållningssätt är förenliga? Ser Du dem som
förenliga eller som oförenliga?
X. Syn på manligt och kvinnligt
45. Tror Du att det är nån skillnad mellan manliga och kvinnliga studerande? Avseende exempelvis
– konflikter och hur man hanterar dem
– syn på studier, på kunskap, på sätt att lära sig
– praktikerfarenheter och syn på praktiken
– förhållande till lärare
– när det gäller att läsa litteratur
– när det gäller examinationer
– annat som Du kommer att tänka på?
XII. Avslutningsvis
46. Drömutbildningen1: Om Du idag skulle få börja om socionomutbildningen – och OM det under senaste tiden skett ett mirakel – på så sätt
att utbildningen av socialarbetare skulle vara utformad exakt så som Du
skulle vilja ha den – Hur skulle den då se ut? Beskriv så konkret Du kan!
Bortse från ekonomiska, politiska, samhälleliga osv hinder och svårigheter.
Använd fantasin!
(Om IP har svårt att fantisera utifrån det färdigskapade perspektivet - fråga
istället:
Om Du själv fick skapa denna drömutbildning – Vad skulle Du göra?
47. När Du nu skapat Din drömutbildning och tittar på den utifrån kvinnligt och manligt – vad skulle behöva utvecklats för att bli ändå mer perfekt
för
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(till kvinnlig student) kvinnliga studenter? Till manliga studenter enligt vad
Du tror?
(till manlig student) till manliga studenter? Till kvinnliga studenter enligt
vad Du tror?
48. Hur tror Du att Ditt liv kommer att se ut om låt oss säga 10 år? Vad
tror Du att Du gör? Hur lever Du?
49. Är det något annat jag borde fråga, någonting annat jag borde veta för
att förstå mer om Ditt sätt att lära.....dessa saker som vi har talat om och
som jag är intresserad av att förstå......
50. Hur har Du upplevt den här intervjun?
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Bilaga 6

IP.s klassbakgrund1
Arbetarklassbakgrund
Elisabeth, 22 år
Disa, 23 år
Gunnel, 23 år
Anna, 25 år
Rita. 25 år
Jenny, 25 år
Torunn, 25 år
Harriet, 25 år
Eva, 28 år
Ingegerd, 30 år
Doris, 30 år
Britt, 34 år
Inga, 36 år

Politisk intresserad familj
Inget särskilt framkommer
”Levt ett skyddat liv”
Föräldrarna skildes när A. var 12 år,
”dragning åt lägre medelklass”
Kristen uppväxt
Inget särskilt framkommer
Kristen uppväxt
Inget särskilt framkommer
Fadern alkoholproblem, Eva fick mycket stryk.
Förstadium till anorexia.
Levde folkhögskoleliv, pappa arbetsnarkoman.....
(aktiv socialdemokrat), mobbad som barn
Cancer vid 3 år, operationer, sjukdomar, sjukhusvistelser
Familjen politiskt aktiva socialdemokrater
Inget särskilt framkommer

Medelklassbakgrund
Olga, 23 år
Pernilla, 24 år
Florence, 26 år
Ulla, 27 år
Lisa, 28 år
Alice, 29 år
Margret, 32 år
Cecilia, 32 år
Sylvia, 37 år

Birgitta, 43 år

Fadern alkholiserad
Levt ett ”skyddat borgerligt liv”
Sexuella övergrepp i barndomen av vän till familjen
Akademiker, farfar och morfar professorer
Föräldrarna skildes när U var 13 år. De bråkade mycket
under hennes uppväxt. Modern mycket deprimerad.
Inget särskilt framkommer (L. fick cancer 1992)
Sexuellt utnyttjad av fadern i många år
Fadern grava alkoholproblem. M. fick mycket stryk.
Fadern ”drack mycket”. Modern omgift.
Fadern alkoholiserad och ”fullständigt vansinnig”,
sexuellt utnyttjad av morfar i barndomen under många
år. Modern visste men förnekade. S. blev psykotisk.
Inget särskilt framkommer
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Oklar klassbakgrund
Hanna, 25 år

Kristen uppväxt
Vet ej klasstillhörighet
Inget särskilt framkommer
Fadern lantbrukare och modern sjuksköterska
Inget särskilt framkommer
”Välmående bönder”
Inget särskilt framkommer
Vet ej klasstillhörighet

Gunilla, 28 år
Nora, 34 år
Camilla, 44 år
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IP.s ålder, civilstånd och barn

Åldersgrupp

Antal
kvinnor

Familjesituation och barn

20–24

5

En är gift, två sambo och två lever singel Inga barn

25–29

12

Två är gifta, varav den ena har 1 barn
Fem är sambo, varav en är gravid
En lever delsbo, inget barn
En är frånskild, inget barn
Tre lever singel, inga barn

30–34

6

Tre är gifta, varav två har 2 barn var
En är sambo, inget barn
En är frånskild med 2 barn
En lever singel, inga barn

35–39

2

En är sambo och har 3 barn
En är frånskild med 2 barn

40–44

2

Båda är gifta och har 3 barn var
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Highschool,USA

Universitet – Ämne:
Etnologi
Psykologi
Spanska
Matte-naturvetenskap

Diverse yrkesutbildningar
Vårdarinneutbildning
Mentalskötarutbildning
Sjukvårdsbiträde
Lanthushållsskola
Inredning o formgivning
Programmerarutbildning
Turismutbildning

Folkhögskola
Konstskola
Bibelskola
Vävning
Estetisk

KomVux

Gymnasium
Sam
Livsmedelstekn.
Social service
Social linje
Vårdlinje
Humanistisk
Naturvetenskaplig

x

x

x

Anna

x

x

x

Birg.

x

Soc.

x

Cec.

x

x

Disa

x

x

x

Eva

Ma

x

Gun.

x
x

x

x

Han.

x
x

x

Inga

x

x
x

Lisa

Ma

x

Mar.

x

x

x

Nora

x

Spanska

x

Olga

x

x

Per.

x

Rita

27 kvinnliga socionomstuderandes utbildning
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Universitet – Ämne:
Teoretisk filosofi

Diverse yrkesutbildningar
Sjukvårdsbiträde
Undersköterskeutbildning
Lanthushållsskola
Inrednings o formgivn.
Programmerarutbildning
Dataoperatör
Kontorsskola
Fräsarutbildning

Folkhögskola – allmän
Konstskola
Bibelskola
Vävning
Estetisk
Kvinnokurs

Realskola
Gymnasium
2.årigt
Sam
Livsmedelstekn.
Social linje
Vårdlinje
Humanistisk
Naturvetenskaplig
Ekonomisk
Latinsk
Barn- o ungdom
KomVux

x

x

x

x

x

x

Syl.

x

Tor.

Ma

x

Ulla

x

x

Alic.

x

x

x

x

x

Britt

x
x

x

Cam.
x

x

Dor.

x

Elis.

x

Flor.

x

Guni.

x

Har.

x

Ing.

x

x

Jenny

27 kvinnliga socionomstuderandes utbildning
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Arbetslivserfarenheter
Arbetarklassbakgrund
Elisabeth, 22 år
Disa, 23 år
Gunnel, 23 år
Anna, 25 år
Rita, 25 år
Jenny, 25 år
Torunn, 25 år
Harriet, 25 år
Eva, 28 år

Ingegerd, 30 år
Doris, 30 år
Britt, 34 år
Inga, 36 år

Ungdomspraktik inomsocialtjänsten
Hemtjänsten på somrarna
Hemtjänsten
Dagis
Städade, fabrik, café i en turistkyrka i Spanien,
Ikea, hemtjänsten med missbrukare o psyk. utv.störda,
Fritids, lekis,
Flyktingförläggning, socialkontor
Började arbeta som 12-åring i kiosk, sen affär (kläder), med
narkomaner och alkoholister, psyk.avdelning, bartender i
Israel
Dagis, bibliotek, långvård, rehab. av trafikoffer, sekreterare,
idrottskonsulent, sjukvårdsbiträde
Hemsamarit, dagis, städning, fabrik, elektronikmontör
Inom industrin, svarvare, programmerare, missbruksbehandl.
Sjukhus, restaurang, fritidshem, ridskola, daghem

Medelklassbakgrund
Olga, 23 år
Pernilla, 24 år
Florence, 26 år
Ulla, 27 år
Lisa, 28 år
Alice, 29 år
Margret, 32 år
Cecilia, 32 år
Sylvia, 37 år
Birgitta, 43 år

Kassörska, danskurser
Barnavårdscentral, hemtjänsten, receptionen på ett företag
Avdelningssekreterare på sjukhus, ekonomisekr. på företag,
kontorskonsult i datorbehandling
Vårdbiträde, dagis, inom psykiatrin, inom hemtjänsten,
Inom butik (kläder)
Städat, vaktmästare, kört taxi, föreningsarbete
Fastighetsskötare, köksbiträde, sjukvårdsbiträde,
undersköterska, drifttekniker, frivården
Kontor, inom omsorgen (kvällar och nätter)
Servicejobb i affärer, hemsamarit, olika företag, kontorist,
sjukhus, fritis, dagis osv
Mammas och pappas affär, vårdare för psykiskt
utvecklingsstörda

Oklar klassbakgrund
Hanna, 25 år
Gunilla, 28 år
Nora, 34 år
Camilla, 44 år

Församlingsassistent
Reklambokare (utbildad inom formgivning)
Vårdbiträde, med fys. handikappade, på sjukhus, socialsekr.
i missbruksgrupp
Sjukvårdsbiträde, undersköterska
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Skolan
Praktik
Närhet
Inre

”Relationsorienterade teoretiker”
Livet
Livet
Teori
Teori
Närhet
Närhet
Inre
Yttre

Skolan
Teori
Närhet
Inre

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Skolan
Teori
Närhet
Yttre

Skolan
Praktik
Närhet
Yttre

”Relationsorienterade praktiker”
Livet
Livet
Praktik
Praktik
Närhet
Närhet
Inre
Yttre

Kunskapens källa
Kunskapsinriktning
Kunskapsorientering
Kunskapsväg

Skolan
Praktik
Distans
Yttre

Skolan
Teori
Distans
Inre

Skolan
Teori
Distans
Yttre

”Distansorienterade teoretiker”
Livet
Livet
Teori
Teori
Distans
Distans
Inre
Yttre

Skolan
Praktik
Distans
Inre

”Distansorienterade praktiker”
Livet
Livet
Praktik
Praktik
Distans
Distans
Inre
Yttre

De sexton lärandeprofilerna
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