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Tidigare fanns föreställningen om Vissa yrken som kall. De kvinnor, men även
ã®åI=
män, ëçã=
som ÄäÉî=
blev ëàìâëâ∏íÉêëâçê=
sjuksköterskor ÉääÉê=
eller Ñçäâëâçää®ê~êÉ=
folkskollärare ~åë™Öë=
ansågs Ñ∏äà~=
följa Éå=
en â~ääÉäëÉK=
kallelse. aÉ=
De
bibringa ä®ëJ=
ìééÑ~íí~ÇÉë=
î™êÇ~= Üà®äéÄÉÜ∏î~åÇÉ=
ha Éå=
en ãáëëáçå=
mission ~íí=
att vårda
hjälpbehövande ÉääÉê=
eller ÄáÄêáåÖ~=
läs- çÅÜ=
och
uppfattades Ü~=
ëâêáîâìååáÖÜÉí=™í=ÇÉå=ìééî®ñ~åÇÉ=ÖÉåÉê~íáçåÉåK=lêÇ=ëçã=â~êêá®ê=ÉääÉê=ä∏åÉ~åJ
skrivkunnighet åt den uppväxande generationen. Ord som karriär eller löneanëéê™â=áåÖáÅâ=áåíÉK=båÖ~ÖÉã~åÖ=çÅÜ=ëà®äîìééçÑÑêáåÖ=î~ê=î®ÖäÉÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=
språk ingick inte. Engagemang och självuppoffring var vägledande för att göra
ÇÉí=
^êÄÉíëäáîÉí= Ü~ê=
det ÖçÇ~K=
goda. aÉåå~=
Denna Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ=
föreställning ®ê=
är áåíÉ=
inte ä®åÖêÉ=
längre ÖáäíáÖK=
giltig. Arbetslivet
har Ñ∏ê®åÇê~íëI=
förändrats,
möjligheter till karriär och löneutveckling ses som viktiga delar. Den självuppã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=â~êêá®ê=çÅÜ=ä∏åÉìíîÉÅâäáåÖ=ëÉë=ëçã=îáâíáÖ~=ÇÉä~êK=aÉå=ëà®äîìééJ
offrande kvinnan, och för den delen också mannen, anses obsolet. Det är inget
çÑÑê~åÇÉ=âîáåå~åI=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉå=ÇÉäÉå=çÅâë™=ã~ååÉåI=~åëÉë=çÄëçäÉíK=aÉí=®ê=áåÖÉí=
jag
à~Ö=áÑê™Ö~ë®ííÉêI=ãÉå=î~Ç=à~Ö=ëâìääÉ=îáäà~=Ö∏ê~=Ü®ê=®ê=~íí=ÑìåÇÉê~=∏îÉê=ÇÉ=ëçÅá~ä~=
ifrågasätter, men vad jag skulle vilja göra här är att fundera över de sociala
villkoren
îáääâçêÉå= Ñ∏ê=
för ìééâçãëíÉå=
uppkomsten ~î=
av Éíí=
ett â~ää=
kall çÅÜ=
och çã=
om ã~å=
man â~å=
kan í~ä~=
tala çã=
om Éíí=
ett â~ää=
kall Ää~åÇ=
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dagens blivande lärare.
I ëáå=
sin ~îÜ~åÇäáåÖ=
franska ëçÅáçäçÖÉå=
f=
avhandling iÉ=
Le ã¨íáÉê=
me'tier ÇÛ¨ÇìÅ~íÉìê=
olieelueuteur ~å~äóëÉê~ê=
analyserar ÇÉå=
den Ñê~åëâ~=
sociologen
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Francine jìÉäJaêÉóÑìë=
cê~åÅáåÉ=
Muel-Dreyfus Ñçäâëâçää®ê~êå~ë=
folkskollärarnas ëçÅá~ä~=
sociala ìêëéêìåÖK
ursprung.1 = c∏ê=
För ÇÉ=
de Ääáî~åÇÉ=
blivande
Ñçäâëâçää®ê~êå~=îáÇ=ëÉâÉäëâáÑíÉíI=ãÉÇ=Éíí=Ñ∏êÑäìíÉí=á=ÄçåÇÉë~ãÜ®ääÉíI=âçã=Éå=Ñê~ãJ
folkskollärarna vid sekelskiftet, med ett förﬂutet i bondesamhället, korn en framföräldrarnas Ñçíëé™ê=
framväxande áåÇìëíêá~äáëãÉåK=
industrialismen.
íáÇ=
tid á=
i Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=
fotspår ~íí=
att çã∏àäáÖÖ∏ê~ë=
omöjliggöras ~î=
av ÇÉå=
den Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=
För dessa söner och döttrar till bönder, men också till hantverkare och småföretac∏ê=ÇÉëë~=ë∏åÉê=çÅÜ=Ç∏ííê~ê=íáää=Ä∏åÇÉêI=ãÉå=çÅâë™=íáää=Ü~åíîÉêâ~êÉ=çÅÜ=ëã™Ñ∏êÉí~J
Ö~êÉ=é™=ä~åÇëÄóÖÇÉå=áååÉÄ~ê=Ñçäâëâçää®ê~êóêâÉí=Éíí=ëçÅá~äí=ìéé™íëíáÖ~åÇÉK=ríÄáäÇJ
gare på landsbygden innebar folkskolläraryrket ett socialt uppåtstigande. UtbildåáåÖÉå=Òê®ÇÇ~ÇÉÒ=ÇÉã=ìåÇ~å=Éå=éêçäÉí~êáëÉêáåÖ=á=ëí®ÇÉêå~ë=Ñ~ÄêáâÉêK=f=ÄáçÖê~ÑáÉêå~=
ningen ”räddade” dem undan en proletarisering i städernas fabriker. I biografierna
framträdde en mycket pessimistisk syn på framtiden och på de näringar som var
Ñê~ãíê®ÇÇÉ=Éå=ãóÅâÉí=éÉëëáãáëíáëâ=ëóå=é™=Ñê~ãíáÇÉå=çÅÜ=é™=ÇÉ=å®êáåÖ~ê=ëçã=î~ê=
âåìíå~=íáää=ÄçåÇÉë~ãÜ®ääÉíK=^î=í~Åâë~ãÜÉí=ÖÉåíÉãçí=Ñ~ãáäàÉå=çÅÜ=ÇÉå=Ä~âÖêìåÇ=
knutna till bondesamhället. Av tacksamhet gentemot familjen och den bakgrund
hade ã∏àäáÖÖàçêí=
ëçã=
î®Ö= ìåÇ~å=
som Ü~ÇÉ=
möjliggjort Éå=
en väg
undan ëçÅá~ä=
social ÇÉâä~ëëÉêáåÖ=
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uppstår Éíí=
ett ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
engagemang
för ~íí=
att villkorslöst
fullgöra ëáå~=
sina ìééÖáÑíÉêK=
uppgifter. aÉí=
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ur Éå=
en áååÉÄçÉåÇÉ=
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ÉääÉê=Éíí=ëà®äîìééçÑÑê~åÇÉ=
eller ett självuppoffrande ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
engagemang ëçã=
som â~ääÉí=ìééëí™êI=ãÉå~ê=jìÉäJaêÉóÑìëI=
kallet uppstår, menar Muel-Dreyfus,
ìí~å=ìê=ÇÉå=ÉåÉêÖá=çÅÜ=íêç=ëçã=Ñ∏Çë=~î=ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=ëâ~é~ë=å®ê=îáëë~=Ñê~ãJ
utan ur den energi och tro som föds av de möjligheter som skapas när Vissa framíáÇëî®Ö~ê=∏ééå~ë=ãÉÇ~å=~åÇê~=ëí®åÖëK=
tidsvägar öppnas medan andra stängs.
h~å=ÇÉåå~=~å~äóë=~î=ÇÉí=Ñ∏êê~=ëÉâÉäëâáÑíÉíë=Ñçäâëâçää®ê~êÉ=á=cê~åâêáâÉ=ä®ê~=çëë=
Kan denna analys av det förra sekelskiftets folkskollärare i Frankrike lära oss
å™Öçí=çã=ÇÉ=ëíìÇÉåíÉê=îá=áÇ~Ö=ã∏íÉê=á=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå\=i™í=ãáÖ=Ñ™=éê∏î~=Éíí=
något om de studenter vi idag möter i lärarutbildningen? Låt mig få pröva ett
êÉëçåÉã~åÖK=_ä~åÇ=ÇÉ=ëíìÇÉåíÉê=ëçã=áÇ~Ö=ë∏âÉê=ëáÖ=íáää=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=âçãJ
resonemang. Bland de studenter som idag söker sig till lärarutbildningen komãÉê=Éå=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ëíçê=~åÇÉä=Ñê™å=ÜÉã=Ç®ê=áåÖÉå=~î=Ñ∏ê®äÇê~êå~=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ê=
mer en förhållandevis stor andel från hem där ingen av föräldrarna tidigare har
ëíìÇÉê~í=
îáÇ= Ü∏Öëâçä~K
som íáääÜ∏ê=
tillhör ÇÉå=
studerat vid
högskola.22= c∏ê=
För ÇÉåå~=
denna Öêìéé=
grupp ~î=
av ëíìÇÉåíÉê=
studenter ëçã=
den Ñ∏êëí~=
första
ÖÉåÉê~íáçåÉå=
generationen áåçã=
inom Ñ~ãáäàÉå=
familjen ~íí=
att ë∏â~=
söka ëáÖ=
sig íáää=
till Ü∏Öëâçä~å=
högskolan âçããÉê=
kommer ä®ê~êóêâÉí=
läraryrket ~íí=
att
ÄÉíóÇ~=
betyda Éíí=
ett ëçÅá~äí=
socialt ìéé™íëíáÖ~åÇÉK=
uppåtstigande. _ÉëäìíÉí=
Beslutet ~íí=
att ë∏â~=
söka íáää=
till Éå=
en Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖ=
högskoleutbildning
áååÉÄ®ê=Éíí=ìééÄêçíí=Ñê™å=ÇÉå=ãáäà∏=ÇÉ=âçããÉê=áÑê™åK=aÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÇÉ=åì=
innebär ett uppbrott från den miljö de kommer ifrån. Det sammanhang de nu
ëâ~=çêáÉåíÉê~=ëáÖ=á=®ê=Éå=~â~ÇÉãáëâ=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖK=aÉ=ëí®ääë=áåÑ∏ê=âê~îÉí=~íí=
ska orientera sig i är en akademisk högskoleutbildning. De ställs inför kravet att
ä®ë~=
läsa ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk äáííÉê~íìê=
litteratur çÅÜ=
och ~íí=
att ëâêáÑíäáÖÉå=
skriftligen ë~ãã~åëí®ää~=
sammanställa áåä®ãåáåÖëìééÖáÑíÉê=
inlämningsuppgifter
införandet ~î=
çÅÜ=
och ìééë~íëÉêK=
uppsatser. jÉÇ=
Med áåÑ∏ê~åÇÉí=
av ÇÉå=
den åó~=
nya ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=
lärarutbildningen ÄÉíçå~ë=
betonas ~ääíãÉê=
alltmer
âê~îÉí=é™=êÉÑäÉâíáçåK
kravet på reflektion.33=c∏ê®åÇêáåÖÉå=~î=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=ìíÖ∏ê=ÇÉä=~î=ÇÉå=~â~ÇÉJ
Förändringen av lärarutbildningen utgör del av den akademisering ëçã=
renodlade yrkesutbildningar
ãáëÉêáåÖ=
óêâÉëìíÄáäÇåáåÖ~ê= åì=
som íáÇáÖ~êÉ=
tidigare ãÉê=
mer êÉåçÇä~ÇÉ=
nu ÖÉåçãÖ™êK=
genomgår. f=
I ÇÉåå~=
denna
ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=
lärarutbildning ëâçä~ë=
skolas ëíìÇÉåíÉêå~=
studenterna á=i Ñ∏êã™Ö~å=
förmågan ~íí=
att êÉÑäÉâíÉê~=
reflektera Ñ∏ê=
för ~íí=
att ãÉÇ=
med âêáíáëâ=
kritisk
Çáëí~åë=âìåå~=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=ÇÉí=áåî~åÇ~=çÅÜ=î~êÇ~ÖäáÖ~K=f=äáâÜÉí=ãÉÇ=ëáå~=Ñ∏êÉJ
distans kunna förhålla sig till det invanda och vardagliga. I likhet med sina föreÖ™åÖ~êÉ=á=ëíìÇáÉå=çã=ëÉâÉäëâáÑíÉíë=Ñçäâëâçää®ê~êÉ=á=
gångare i studien om sekelskiftets folkskollärare i cê~åâêáâÉI=ìééã~å~ë=Ç~ÖÉåë=
Frankrike, uppmanas dagens
ëíìÇÉåíÉê=íáää=~íí=áåí~=Éå=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=Çáëí~åë=íáää=ÇÉå=îÉêâë~ãÜÉí=ÇÉ=âçããÉê=~íí=
studenter till att inta en reflekterande distans till den verksamhet de kommer att
~êÄÉí~=
arbeta áåçãK=
inom. bääÉê=
Eller Ñ∏ê=
för ~íí=
att í~ä~=
tala ãÉÇ=
med jìÉäJaêÉóÑìë=
Muel-Dreyfus ëâçä~ë=
skolas ëíìÇÉåíÉêå~=
studenterna íáää=
till ~íí=
att
ìééå™=Éå=Çáëí~åëÉê~Ç=å®êÜÉí=íáää=ëáå=âçãã~åÇÉ=óêâÉëéê~âíáâK=
uppnå en a'istanseraaI närket till sin kommande yrkespraktik.
f=~êÄÉíÉí=ëçã=ä®ê~êìíÄáäÇ~êÉ=ä®ê=îá=â®åå~=ëíìÇÉåíÉêå~=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ÖÉåçã=ÇÉê~ë=
I arbetet som lärarutbildare lär vi känna studenterna framförallt genom deras
ëâêáÑíäáÖ~=
skriftliga ~êÄÉíÉåK=
arbeten. f=
I áåä®ãåáåÖëìééÖáÑíÉê=
inlämningsuppgifter çÅÜ=
och Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉå=
examensarbeten ìééã~å~ë=
uppmanas ëíìJ
stuÇÉåíÉêå~=~íí=éêçÄäÉã~íáëÉê~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~íí=ãÉÇ=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=Çáëí~åë=ìíîÉÅâä~=
denterna att problematisera, det vill säga att med reflekterande distans utveckla
ëáå~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=~íí=íçå~=åÉÇ=~ää~=ìííêóÅâ=çã=Üìê=Ñ∏êëâçä~å=ÉääÉê=ëâçä~å=
sina frågeställningar och att tona ned alla uttryck om hur förskolan eller skolan
ÄçêÇÉ=î~ê~=áåê®íí~ÇK=kçêãÉê=Ñ∏ê=Üìê=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=ëÉë=ëçã=ÑÉäëíÉÖ=á=Ñê~ãëí®ääJ
borde vara inrättad. Normer för hur det borde vara ses som felsteg i framställåáåÖÉåK=jÉå=áÄä~åÇ=äóëÉê=î®êÇÉêáåÖ~êå~=ÉääÉê=ëå~ê~êÉ=íêçå=áÖÉåçã=Ó=íêçå=é™=~íí=
ningen. Men ibland lyser värderingarna eller snarare tron igenom - tron på att
mer motion på schemat skulle få eleverna att lära sig bättre, tron på att nyttigare
ãÉê=ãçíáçå=é™=ëÅÜÉã~í=ëâìääÉ=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Ä®ííêÉI=íêçå=é™=~íí=åóííáÖ~êÉ=
ëâçäã~í=Ö∏ê=ÇÉã=éáÖÖ~êÉ=çÅÜ=ãÉê=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉI=íêçå=é™=ãÉê=ÑêáäìÑíëäáî=Ñ∏ê=Ñ∏êJ
skolmat gör dem piggare och mer koncentrerade, tron på mer friluftsliv för förëâçäÉÄ~êåÉå=Ö∏ê=ÇÉã=Ñêáëâ~êÉ=çÅÜ=Öä~Ç~êÉI=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=aÉëë~=ëäìíë~íëÉê=Ñ∏êÉÖ™ë=
skolebarnen gör dem friskare och gladare, och så vidare. Dessa slutsatser föregås
çÑí~=~î=~ä~êãÉê~åÇÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=Üìê=äáíÉ=îá=ê∏ê=é™=çëë=åì=Ñ∏ê=íáÇÉåI=Üìê=î™ê~=
ofta av alarmerande beskrivningar av hur lite vi rör på oss nu för tiden, hur våra
måltidsvanor har förändrats, hur det moderna livet har gjort oss mer infektionsã™äíáÇëî~åçê=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íëI=Üìê=ÇÉí=ãçÇÉêå~=äáîÉí=Ü~ê=Öàçêí=çëë=ãÉê=áåÑÉâíáçåëJ
â®åëäáÖ~I=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=f=ÇÉíí~=íáääëí™åÇI=ãÉå~ê=ëíìÇÉåíÉêå~I=Ü~ê=ëâçä~å=çÅÜ=ä®J
känsliga, och så vidare. I detta tillstånd, menar studenterna, har skolan och lärarna en uppgift, eller snarare, en mission. I rollen som handledare är det min
ê~êå~=Éå=ìééÖáÑíI=ÉääÉê=ëå~ê~êÉI=Éå=ãáëëáçåK=f=êçääÉå=ëçã=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=®ê=ÇÉí=ãáå=
ìééÖáÑí=~íí=íóÖä~=ÇÉí=åçêã~íáî~=çÅÜ=éÉâ~=é™=âê~îÉí=é™=êÉÑäÉâíáçå=çÅÜ=âêáíáëâ=ÇáJ
uppgift att tygla det normativa och peka på kravet på reflektion och kritisk diëí~åëK=aÉí=åçêã~íáî~I=ÉääÉê=îáäà~å=~íí=Ö∏ê~=ÖçííI=íóÅâë=Ñ∏ê=ÇÉëë~=ëíìÇÉåíÉê=ìíÖ∏ê~=
stans. Det normativa, eller viljan att göra gott, tycks för dessa studenter utgöra
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ÉåÉêÖáå=Ñ∏ê=~íí=éêÉëíÉê~=Éå=ìééë~íëK=qêçå=é™=ÇÉ=éçëáíáî~=ÉÑÑÉâíÉêå~=~î=íáää=ÉñÉãJ
energin för att prestera en uppsats. Tron på de positiva effekterna av till exeméÉä=ìí∏â~Ç=íáÇ=Ñ∏ê=áÇêçíí=á=ëâçä~å=ÉääÉê=Ñ∏ê=Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=ã~íî~åçê=â~å=á=ëíìÇÉåíÉêJ
pel utökad tid för idrott i skolan eller för förändrade matvanor kan i studenterå~ë=~êÄÉíÉå=áÄä~åÇ=Ñê~ãëí™=ëçã=EÇÉå=ÉåÇ~F=Çêáîâê~ÑíÉå=á=ÇÉê~ë=ëíìÇáÉêK=
nas arbeten ibland framstå som (den enda) drivkraften i deras studier.
g~Ö= ëâìääÉ=
îáäà~= ™íÉêî®åÇ~=
Jag
skulle ®å=
än Éå=
en Ö™åÖ=
gång vilja
återvända íáää=
till jìÉäJaêÉóÑìëK=
Muel-Dreyfus. c∏ê=
För ÇÉ=
de Ñê~åëâ~=
franska
Ñçäâëâçää®ê~êå~=
óêâÉí= ~íí=
î®êäÇ= ÇÉ=
folkskollärarna âçã=
kom yrket
att áååÉÄ®ê~=
innebära Éå=
en ÄêóíåáåÖ=
brytning ãÉÇ=
med ÇÉå=
den värld
de âçã=
kom
ifrån. Under tiden på folkskoleseminariet skolades de att inta ett distanserat
áÑê™åK=råÇÉê=íáÇÉå=é™=ÑçäâëâçäÉëÉãáå~êáÉí=ëâçä~ÇÉë=ÇÉ=~íí=áåí~=Éíí=Çáëí~åëÉê~í=
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ÇÉå=çãÖáî~åÇÉ=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=aÉí=î~ê=ëçã=âìäJ
förhållande till eleverna och den omgivande befolkningen. Det var som kulíáîÉê~ÇÉ=ä®ê~êÉ=ÇÉ=™íÉêî®åÇÉ=íáää=Äóëâçä~å=á=Ñ∏ê=ÇÉã=áÖÉåâ®ååÄ~ê~=íê~âíÉê=é™=
tiverade lärare de återvände till byskolan i för dem igenkännbara trakter på
ÇÉå=Ñê~åëâ~=ä~åÇëÄóÖÇÉåK=
den franska landsbygden.
q~åâÉå= ãÉÇ=
rader ®ê=
mellan Ç™íáÇ~=
Tanken
med ÇÉëë~=
dessa ê~ÇÉê=
är áåíÉ=
inte ~íí=
att ë∏â~=
söka é~ê~ääÉääÉê=
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franska
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lärarstudenter, ÇÉå=
den ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=
samhälleliga âçåíÉñíÉå=
konteXten Ñ∏ê=
för ëíìJ
stuÇÉåíÉêå~=îáÇ=ÇÉíí~=ëÉâÉäëâáÑíÉ=®ê=ê~Çáâ~äí=~ååçêäìåÇ~I=ìí~å=ëå~ê~êÉ=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=
denterna vid detta sekelskifte är radikalt annorlunda, utan snarare att reflektera
∏îÉê=ÇÉ=ëçÅá~ä~=îáääâçêÉå=Ñ∏ê=ìééâçãëíÉå=~î=Éíí=â~ää=ÉääÉê=ëçã=à~Ö=Ü®ê=ÄÉå®ãåí=
över de sociala villkoren för uppkomsten av ett kall eller som jag här benämnt
ÇÉíI=îáäà~å=~íí=Ö∏ê~=ÖçííK=h~å=ÇÉí=î~ê~=ë™=~íí=ÇÉ=ëíìÇÉåíÉê=ëçã=ëí~êâ~ëí=ìííêóÅâÉê=
det, viljan att göra gott. Kan det vara så att de studenter som starkast uttrycker
ÇÉåå~=
îáäà~= ®ê=
îáäâ~= Ü∏ÖëâçäÉëíìÇáÉê=
är ëíìÇÉåíÉê=
studenter ìê=
ur ä®ÖêÉ=
lägre ëçÅá~ä~=
sociala ëâáâí=
skikt Ñ∏ê=
för vilka
högskolestudier áåíÉ=
inte ®ê=
är
denna vilja
å™ÖçåíáåÖ=
^íí= ÇÉí=
någonting ëà®äîâä~êí\=
självklart? Att
det ®ê=
är ëíìÇÉåíÉê=
studenter ëçã=
som â®ååÉê=
känner ëáÖ=
sig Ñê®ãã~åÇÉ=
främmande á=i Éå=
en ìíJ
utÄáäÇåáåÖ=ëçã=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=î®êÇÉë®ííÉê=Ñ∏êã™Ö~=íáää=êÉÑäÉâíáçå=çÅÜ=âêáíáëâ=~å~äóë=
bildning som i första hand värdesätter förmåga till reflektion och kritisk analys
ëå~ê~êÉ=
îáäà~å= ~íí=
^íí= ÒÇÉå=
îáäà~åÒ= Ñ∏ê=
snarare ®å=
än viljan
att Öêáé~=
gripa áå=
in -Ó= çÅÜ=
och Ö∏ê~=
göra Öçíí\=
gott? Att
”den ÖçÇ~=
goda viljan”
för ÇÉëë~=
dessa
ëíìÇÉåíÉê=ìíÖ∏ê=Éíí=ë®íí=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éå=óêâÉëáÇÉåíáíÉí=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=ÇÉ=
studenter utgör ett sätt att bygga upp en yrkesidentitet i ett sammanhang där de
Ü~ê=ëî™ê~êÉ=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=ëáÖ=ãÉÇ=ÇÉ=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ∏êÉÄáäÇÉêå~\=
har svårare att identifiera sig med de akademiska förebilderna?
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