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sÉíÉåëâ~éäáÖ=ëâáÅâäáÖÜÉí==
skicklighet
Vetenskaplig
çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãÉêáíÉê\=
ock pedagogiska meriter?
Akademiska
^â~ÇÉãáëâ~=íà®åëíÉíáääë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=â~ãéÉå==
tjänstetillsättningar och kampen
inom det akademiska fältet
áåçã=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äíÉí=
Ingegerd Gunvik-Grönkladk
fåÖÉÖÉêÇ=dìåîáâJdê∏åÄä~ÇÜ=

f=Ä∏êà~å=~î=Éå=Ñçêëâ~êìíÄáäÇåáåÖ=áêê~ê=ã~å=ëçã=Ççâíçê~åÇ=Ö®êå~=çãâêáåÖ=äáíÉ=á=
I början av en forskarutbildning irrar man som doktorand gärna omkring lite i
íÉçêáÉêI=ãÉíçÇÉê=çÅÜ=éêçÄäÉãëí®ääåáåÖ~êK=k®ê=à~Ö=ÖáÅâ=ãáå=Ñ∏êëí~=Ñçêëâ~êìíÄáäÇJ
teorier, metoder och problemställningar. När jag gick min första forskarutbildåáåÖëâìêë=
fältbegreppet ëçã=
ningskurs ìåÇÉêîáë~ÇÉ=
undervisade açå~äÇ=
Donald çã=
om Ñ®äíÄÉÖêÉééÉí=
som ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâí=
utbildningssociologiskt
îÉêâíóÖK= f=
^Å~ÇÉãáÅìëN= ëçã=
à~Ö= ìééëâ~íí~ÇÉ=
verktyg.
I âìêëäáííÉê~íìêÉå=
kurslitteraturen áåÖáÅâ=
ingick eçãç=
Homo Academicas1
som jag
uppskattade çÉêJ
oerhört ãóÅâÉíK=
Ü∏êí=
g~Ö= Ü~ÇÉ=
mycket. Jag
hade Ç™=
då ÖÉåçãÑ∏êí=
genomfört Éå=
en ìíêÉÇåáåÖ=
om ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska íà®åëíÉíáääJ
tjänstetillutredning çã=
ë®ííåáåÖ~ê=
îÉíÉåëâ~éäáÖ= ëâáÅâäáÖÜÉí=
sättningar çÅÜ=
och Ñ∏êÑ~íí~í=
författat ê~ééçêíÉå=
rapporten ÒmÉÇ~ÖçÖáëâ=
”Pedagogisk çÅÜ=
och vetenskaplig
skicklighet á=i
äáâ~=ã™å\Ò
lika mån?”2O=dÉåçã=açå~äÇë=Ñ∏êëçêÖ=âìåÇÉ=à~Ö=Ñáåå~=áåëéáê~íáçå=á=Éãéáêáå=Ñê™å=
Genom Donalds försorg kunde jag finna inspiration i empirin från
cê~åâêáâÉ=çÅÜ=á=_çìêÇáÉìë=~å~äóëÉê=~å~=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=íáää=çÅÜ=Éå=~îÇê~ã~íáëÉêáåÖ=
Frankrike och i Bourdieus analyser ana förklaringar till och en avdramatisering
~î=
av ëéÉäÉí=
spelet çã=
om íà®åëíÉêI=
tjänster, éçëáíáçåÉê=
positioner çÅÜ=
och Éêâ®åå~åÇÉ=
erkännande áåçã=
inom ÇÉí=
det ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska Ñ®äíÉí=
fältet
®îÉå=îáÇ=Éíí=ëîÉåëâí=ìåáîÉêëáíÉíK=
även vid ett svenskt universitet.
Bedömningar av sökandes lämplighet för akademisk lärartjänst befinner sig,
_ÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~î=ë∏â~åÇÉë=ä®ãéäáÖÜÉí=Ñ∏ê=~â~ÇÉãáëâ=ä®ê~êíà®åëí=ÄÉÑáååÉê=ëáÖI=
çã=ã~å=í~ê=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë=íÉçêáI=á=Éíí=ëé®ååáåÖëÑ®äí=Ç®ê=îÉíÉåJ
om man tar utgångspunkt i Pierre Bourdieus teori, i ett spänningsfält där vetenëâ~éäáÖ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=ëâ~=ÇÉÑáåáÉê~ë=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=î~ê~åÇê~K=m™=
skaplig och pedagogisk skicklighet ska definieras i förhållande till varandra. På
ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äíÉí=é™Ö™ê=â~ãéÉå=ãÉää~å=çäáâ~=ÖêìééÉê=ãÉÇ=çäáâ~=ëä~Öë=ëóãJ
det akademiska fältet pågår kampen mellan olika grupper med olika slags symråder çäáâ~=
boliska â~éáí~ä=
kapital çÅÜ=
och ã~íÉêáÉää~=
materiella áåíêÉëëÉåK=
intressen. Vid
en íà®åëíÉíáääë®ííåáåÖ=
tjänstetillsättning ê™ÇÉê=
olika
Äçäáëâ~=
sáÇ= Éå=
ëóãÄçäáëâ~=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~= ~ìâíçêáíÉíÉåë=
symboliska ëíóêâÉÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=
styrkeförhållanden çÅÜ=
och ÇÉå=
den vetenskapliga
auktoritetens Ççãáå~åë=
dominans
ìíã~å~ëK=f=Éå=íÉñí=ëçã=açå~äÇ=Ñ∏êÑ~íí~í=çã=ëÅÉéíê~=~Å~ÇÉãáÅ~=ëéÉÖä~ë=ëóãÄçäáJ
utmanas. I en teXt som Donald författat om sceptra academica speglas symboliken inom det akademiska fältet i rätten att tala, vem som inte har rätt att tala,
âÉå=áåçã=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äíÉí=á=ê®ííÉå=~íí=í~ä~I=îÉã=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=ê®íí=~íí=í~ä~I=
îÉã=ëçã=Ü~ê=
vem
som har ê®ííÉå=~íí=íóëí~=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=í~ä~ê=ê®íí=çÅÜ=Ç∏ã~=∏îÉê=ÇÉí=í~ä~ÇÉ=
rätten att tysta den som inte talar rätt och döma över det talade
======================================================
N1 =máÉêêÉ=_çìêÇáÉìI=eçãç=^Å~ÇÉãáÅìëK=_êìíìë=£ëíäáåÖë=_çâÑ∏êä~Ö=póãéçëáìãI=bëä∏î=NVVSK=
Pierre Bourdieu, Homo Academicas. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Eslöv 1996.
O2 =fåÖÉÖÉêÇ=
Ingegerd dìåîáâ=
mÉÇ~ÖçÖáëâ= çÅÜ=
ëâáÅâäáÖÜÉí= á=i äáâ~=
Gunvik dê∏åÄä~ÇÜ=
Grönbladh çÅÜ=
och _áêÖáíí~=
Birgitta dáÉêíòI=
Giertz, Pedagogisk
ock îÉíÉåëâ~éäáÖ=
vetenskaplig skicklig/vet
lika

ã™å\=
bå= â~êíä®ÖÖåáåÖ=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~= ãÉêáíÉê=
mån? En
kartlaggning ~î=
av pedagogiska
meriter îáÇ=
vid íáääë®ííåáåÖ=
tillsattning ~î=
an äÉâíçê~íK=
lektorat. o~ééçêí=
Rapport åê=
nr NNI=
II, rééë~ä~=
Uppsala
ìåáîÉêëáíÉíI=båÜÉíÉå=Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ìíî®êÇÉêáåÖI=rééë~ä~=NVVUK=
universitet, Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala 1998.
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çÅÜ=ëâêáîå~K
och skrivna.3P=s~Ç=é™Ö™ê=á=â~ãéÉå=çã=ëÅÉéíê~=~Å~ÇÉãáÅ~=é™=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äJ
Vad pågår i kampen om sceptra academica på det akademiska fälíÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=îáÇ=íáääë®ííåáåÖ=~î=ìåáîÉêëáíÉíëä®ê~êÉ\=
tet, det vill säga vid tillsättning av universitetslärare?
oÉåí=âçåâêÉí=®ê=íáääë®ííåáåÖëÑ∏êÑ~ê~åÇÉí=îáÇ=~åëí®ääåáåÖ=~î=~â~ÇÉãáëâ~=ä®ê~êÉ=
Rent konkret är tillsättningsförfarandet vid anställning av akademiska lärare
êÉÖäÉê~í=á=ëîÉåëâ=ä~ÖK=oÉÇ~å=påáääÉâçããáíí¨åë=ëäìíÄÉí®åâ~åÇÉ=Ñê™å=NUOV=Ü~ê=ÄÉJ
reglerat i svensk lag. Redan Snillekommitténs slutbetänkande från 1829 har beQK= f=
íóÇÉäëÉ=
meritering ëçã=
1852 ™êë=
I
för ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk ãÉêáíÉêáåÖ=
som Ä~âÖêìåÇ=
bakgrund íáää=
till NURO=
års ëí~íìíÉê
statuter4.
tydelse Ñ∏ê=
ÄÉí®åâ~åÇÉí=Ü®îÇ~ë=~íí=ìåáîÉêëáíÉíÉíë=áÇ¨=ëâ~=î~ê~=ìééÄóÖÖÇ=é™=éÉêëçåäáÖ=ÄáäÇJ
betänkandet hävdas att universitetets idé ska vara uppbyggd på personlig bildåáåÖ=á=åóÜìã~åáëíáëâ=~åÇ~=çÅÜ=áåíÉ=é™=éê~âíáëâ=íáää®ãé~Ç=âìåëâ~éK=hçããáíí¨å=
ning i nyhumanistisk anda och inte på praktisk tillämpad kunskap. Kommittén
hävdar att universitetsutbildade ämbetsmän genom sin bildning kan undvika att
Ü®îÇ~ê=~íí=ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇ~ÇÉ=®ãÄÉíëã®å=ÖÉåçã=ëáå=ÄáäÇåáåÖ=â~å=ìåÇîáâ~=~íí=
RK=aÉ=Ääáê=Ç®êÉãçí=Éå=ÇÉä=~î=ÒÉíí=äÉî~åÇÉ=çêJ
Ñ~ëíå~=á=ÒÜ~åíîÉêâëã®ëëáÖ~=êìíáåÉêÒ
fastna i ”hantverksmässiga rutiner”5.
De blir däremot en del av ”ett levande ortill ë~ãJ
samÖ~å=
gan á=
i ë~ãÜ®ääÉíë=
samhällets ëíçê~=
stora çêÖ~åáëãÒK=
organism”. bíí=
Ett ìåáîÉêëáíÉíI=
universitet, ãÉå~ê=
menar ã~åI=
man, ÄáÇê~ê=
bidrar íáää=
Ü®ääëåóíí~å=ÖÉåçã=~íí=ãÉÇÄçêÖ~êå~=Ääáê=âäçâ~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êëí™åÇáÖ~êÉI=çÅÜ=â~å=Ñ∏êJ
hällsnyttan genom att medborgarna blir klokare och förståndigare, och kan förhindra att medborgare blir beroende av dagspolitiska konjunkturer. Vid denna
ÜáåÇê~=~íí=ãÉÇÄçêÖ~êÉ=Ääáê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Ç~Öëéçäáíáëâ~=âçåàìåâíìêÉêK=sáÇ=ÇÉåå~=
idealism çÅÜ=
och ã~íÉêá~äáëãK=
materialism. aÉå=
íáÇ=
tid áåçã=
inom ìåáîÉêëáíÉíÉå=
universiteten é™Ö™ê=
pågår Éå=
en â~ãé=
kamp ãÉää~å=
mellan áÇÉ~äáëã=
Den
â~ãéÉå=
kampen ∏îÉêÖ™ê=
övergår ãÉê=
mer çÅÜ=
och ãÉê=
mer íáää=
till Éå=
en éçäáíáëâ=
politisk â~ãé=
kamp ãÉää~å=
mellan âçåëÉêî~íáëã=
konservatism çÅÜ=
och
materialism. Bildning blir till en maktfråga. Under år 1852 kommer seklets stora
ã~íÉêá~äáëãK=_áäÇåáåÖ=Ääáê=íáää=Éå=ã~âíÑê™Ö~K=råÇÉê=™ê=NURO=âçããÉê=ëÉâäÉíë=ëíçê~=
ìåáîÉêëáíÉíëêÉÑçêã=çÅÜ=á=NURO=™êë=ëí~íìíÉê=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=á=rééë~ä~=
universitetsreform och i 1852 års statuter för universiteten i Uppsala çÅÜ=iìåÇ=
och Lund
ëí®ääë=
ëâáÅâäáÖÜÉíëÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î=
ë∏â~åÇÉ= íáää=
ställs âê~î=
krav é™=
på ~íí=
att Ñ~âìäíÉíÉå=
fakulteten ëâìääÉ=
skulle Ö∏ê~=
göra Éå=
en skicklighetskedönining
av sökande
till
~â~ÇÉãáëâ~=ä®ê~ê®ãÄÉíÉåK=_ÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇÉå=ìíÖ™ê=Ç™=ÉåÄ~êí=Ñê™å=îÉíÉåëâ~éäáÖ=
akademiska la'rariiniketen. Befordringsgrunden utgår då enbart från vetenskaplig
införs Éå=
ëâáÅâäáÖÜÉíK=
skicklighet. f=
I çÅÜ=
och ãÉÇ=
med NUTS
18766S= ™êë=
års ëí~íìíÉê=
statuter áåÑ∏êë=
en ë~ââìååáÖÑìåâíáçåK=
sakkunnigfunktion. c∏êëí=
Först á=
i
T
NVMU=™êë
1908 års7=ëí~íìíÉê=âê®îë=~íí=Ü®åëóå=ëâ~=í~ë=íáää=Ò™Ç~Ö~ä~ÖÇ=ëâáÅâäáÖÜÉí=~íí=ãÉÇÇÉä~=
statuter krävs att hänsyn ska tas till ”ådagalagd skicklighet att meddela
îÉíÉåëâ~éäáÖ= ìåÇÉêîáëåáåÖÒK=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~= ëâáÅâäáÖÜÉíÉå=
îáÇ=
vetenskaplig
undervisning”. aÉå=
Den vetenskapliga
skickligheten áåÄÉÖêáéÉê=
inbegriper vid
ÇÉåå~=
sÉíÉåëâ~éäáÖ= çÅÜ=
tidsperiod ÇÉå=
pedagogiska ëâáÅâäáÖÜÉíÉåK=
skickligheten. Vetenskaplig
och éÉÇ~ÖçÖáëâ=
pedagogisk
denna íáÇëéÉêáçÇ=
den éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
från varandra
ëâáÅâäáÖÜÉí=
î~ê~åÇê~= ìí~å=
skicklighet ëÉé~êÉê~ë=
separeras áåíÉ=
inte Ñê™å=
utan ÄÉíÉÅâå~ë=
betecknas ëçã=
som çäáâ~=
olika ëáÇçê=
sidor ~î=
av Éíí=
ett
çÅÜ=ë~ãã~=ãóåíK=bå=âçããáíí¨=ëçã=íáääë®ííë=NVNQ=Ñ∏ê=~íí=ìíêÉÇ~=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=
och samma mynt. En kommitté som tillsätts 1914 för att utreda det akademiska
UW=
ÄÉÑçêÇêáåÖëî®ëÉåÇÉí=ëâêáîÉê=á=ëáíí=ÄÉí®åâ~åÇÉ
befordringsväsendet skriver i sitt betänkandes:
jÉÇ=
îÉíÉåëâ~éäáÖ=
konsistoriet, ~íí=
Med ~îëÉÉåÇÉ=
avseende ™=
å ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇÉêå~=
befordringsgrunderna Ñê~ãÜ∏ää=
framhöll âçåëáëíçêáÉíI=
att vetenskaplig
Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=ä®ê~êÇìÖäáÖÜÉí=áÅâÉ=Ñ™=ë®íí~ë=ë™ëçã=íî™=ëâáäÇ~=çÅÜ=á=îáëë=ã™å=ãçíë~íí~=
förmåga och lärarduglighet icke få sättas såsom två skilda och i viss mån motsatta
ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇÉêX=ëâìääÉ=ÉãÉääÉêíáÇ=Éíí=Ñ∏êíóÇäáÖ~åÇÉ=~î=ÇÉå=Ö~ãä~=ÄÉëí®ããÉäJ
befordringsgrunder; skulle emellertid ett förtydligande av den gamla bestämmelëÉå=
î®äà~ëI= ëçã=
sen ÛîÉíÉåëâ~éäáÖ=
”vetenskaplig ëâáÅâäáÖÜÉíÛ=
skicklighet, ÄÉÜ∏î~ëI=
behövas, ë™=
så ÄçêÇÉ=
borde ë™Ç~å=
sådan çêÇ~äóÇÉäëÉ=
ordalydelse väljas,
som
íóÇäáÖÉå=ìíã®êâíÉI=~íí=îáÇ=ÄÉÇ∏ã~åÇÉí=~î=Éå=ë∏â~åÇÉë=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëâáÅâäáÖÜÉí=
tydligen utmärkte, att vid bedömandet av en sökandes vetenskapliga skicklighet
hänsyn jämväl skulle tagas till skicklighet att meddela vetenskaplig undervisning.
Ü®åëóå=à®ãî®ä=ëâìääÉ=í~Ö~ë=íáää=ëâáÅâäáÖÜÉí=~íí=ãÉÇÇÉä~=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=

======================================================

P3 =gãÑ=
Jmf açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
Inledande ~åíÉÅâåáåÖ~ê=
Broady, Òo®ííÉå=
”Rätten ~íí=
att í~ä~K=
tala. fåäÉÇ~åÇÉ=
anteckningar çã=
om Éå=
en ãóÅâÉí=
mycket Ö~ãã~ä=
gammal ëí~îÒI=
stav”, á=
i
pâÉéíêçåI=åê=NI=NVUQI=ééK=UÓOSK=
Skeptron, nr 1, 1984, pp. 8-26.
Q4 =pîÉåëâ=c∏êÑ~ííåáåÖëë~ãäáåÖI=pcp=NUROWOMI=hìåÖäK=j~àWíë=å™ÇáÖ~=ëí~íìíÉê=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=á=réë~ä~=
Svensk Författningssamling, SFS 1852:20, Kungl. Maj-ts na°diga statuterför universiteten i Upsala
çÅÜ=iìåÇK=
ock Lund.
R5 =c∏ê=Éå=ìíÑ∏êäáÖ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=ìåáîÉêëáíÉíÉåë=êçää=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=NUMVÓNUSSI=ëÉ=qçêÉ=cê®åÖëãóêI=
För en utförlig beskrivning av universitetens roll under perioden 1809-1866, se Tore Frängsmyr,
pîÉåëâ=
aÉä= II.
ffK= 1809-2000,
NUMVÓOMMMI= k~íìê=
Svensk áÇ¨Üáëíçêá~K=
idéhistoria. _áäÇåáåÖ=
Bildning çÅÜ=
ock îÉíÉåëâ~é=
vetenskap ìåÇÉê=
under íìëÉå=
tusen ™êK=
år. Del
Natur C=
86 hìäíìêI=
Kultur,
píçÅâÜçäã=OMMMI=éK=RTK=
Stockholm 2ooo, p. 57.
S6 =pcp=NUTSWMRI=hìåÖäK=j~àWíë=Ñ∏êåó~ÇÉ=çÅÜ=å™ÇáÖ~=ëí~íìíÉê=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=á=réë~ä~=çÅÜ=iìåÇK=
SFS 1876:05, Kungl. Maj:tsförnyade ock nådiga statuterför universiteten i Upsala ock Lund.
T7=pcp=NVMUWNPRI=hìåÖäK=j~àWíë=å™ÇáÖ~=ëí~íìíÉê=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=á=rééë~ä~=çÅÜ=iìåÇK=
SFS 1908:135, Kungl. Maj:ts nådiga statuterför universiteten i Uppsala ock Lund.
U8 =plr=NVOOWNTI=_Éí®åâ~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö=ê∏ê~åÇÉ=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=ÄÉÑçêÇêáåÖëî®ëÉåÇÉíI=é=NOVK
SOU 1922:17, Betänkande ockförslag rörande det akademiska befordringsväsendet, p 129. =
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aÉí=âçããÉê=~íí=Çê∏à~=óííÉêäáÖ~êÉ=
Det kommer att dröja ytterligare QM=™ê=áåå~å=NVNS
4o år innan 19169V=™êë=ëí~íìíÉê=®åÇê~ë=íáää=åó~=
års statuter ändras till nya
NMK= a™=
ìåáîÉêëáíÉíëëí~íìíÉê=
Då ìí∏â~ë=
SFS 1956:117-11910.
utökas ~åí~äÉí=
antalet ä®ê~êíà®åëíÉê=
lärartjänster áåÑ∏ê=
inför Éå=
en
universitetsstatuter pcp=NVRSWNNTÓNNV
får åì=
lärarprov Ñ∏ê=
î®åí~Ç= ëíìÇÉåííáääëíê∏ãåáåÖK=
väntad
studenttillströmning. c~âìäíÉíÉêå~=
Fakulteterna Ñ™ê=
nu ÄÉëäìí~=
besluta çã=
om ä®ê~êéêçî=
för ~íí=
att
ÄÉÇ∏ã~=
bedöma ìåÇÉêîáëåáåÖëëâáÅâäáÖÜÉí=
undervisningsskicklighet ãÉå=
men Ñ∏ê=
för ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=
bedömningen Ö®ääÉê=
gäller ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande
NN= ™êë=
meddela vetenskaplig
I NVRR
195511
Ò™Ç~ä~ÖÇ=
îÉíÉåëâ~éäáÖ= ìåÇÉêîáëåáåÖÒK=
”ådalagd ëâáÅâäáÖÜÉí=
skicklighet ~íí=
att ãÉÇÇÉä~=
undervisning”. f=
års
huvudìåáîÉêëáíÉíëìíêÉÇåáåÖ=
föreslås ëéÉÅáÉää~=
speciella íà®åëíÉê=
tjänster ãÉÇ=
med ìåÇÉêîáëåáåÖ=
som ÜìîìÇJ
universitetsutredning Ñ∏êÉëä™ë=
undervisning ëçã=
ë~âäáÖ=ìééÖáÑí=Ç®ê=Çáëéìí~íáçåëéêçî=çÅÜ=ëíóêâí=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=®ê=Éíí=âê~î=
saklig uppgift där disputationsprov och styrkt pedagogisk skicklighet är ett krav
NOK=
riksdagen ~íí=
çÅÜ=
och NVRU=
1958 ÄÉëäìí~ê=
beslutar êáâëÇ~ÖÉå=
att áåê®íí~=
inrätta ä®ê~êâ~íÉÖçêáå=
lärarkategorin ìåáîÉêëáíÉíëäÉâíçê
universitetslektor12.
Begreppet éÉÇ~ÖçÖáëâ=
_ÉÖêÉééÉí=
pedagogisk ëâáÅâäáÖÜÉí=
skicklighet ëâêáîë=
skrivs áå=
in Ñ∏ê=
för Ñ∏êëí~=
första Ö™åÖÉå=
gången á=
i ìåáîÉêëáíÉíëëí~ÇJ
universitetsstadNPK=aÉíí~=®ê=Éå=ÄêóíéìåâíK=mÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖJ
Ö~å=á=hìåÖäK=j~àWíë=ëí~ÇÖ~=NVSQ
gan i Kungl. Maj :ts stadga 196413.
Detta är en brytpunkt. Pedagogisk skickligÜÉí=áåÖ™ê=áåíÉ=ä®åÖêÉ=á=ÇÉí=ëçã=ìééÑ~íí~ë=ëçã=Éå=êÉåí=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÄÉÑçêÇêáåÖëJ
het ingår inte längre i det som uppfattas som en rent vetenskaplig befordringsNQ= Ñ∏êë=
ÖêìåÇK=
grund. f=
I ìåáîÉêëáíÉíëÑ∏êçêÇåáåÖÉå=
universitetsförordningen NVTR
197514
förs ÒîÉíÉåëâ~éäáÖ=
”vetenskaplig çÅÜ=
oc/o éÉÇ~ÖçÖáëâ=
pedagogisk
ëâáÅâäáÖÜÉíÒ=áå=ëçã=ÄÉÜ∏êáÖÜÉíëÖêìåÇ=Ñ∏ê=ä®ê~êíà®åëíK=c∏ê=ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇ=ëçã=
skicklighet” in som behörighetsgrund för lärartjänst. För befordringsgrund som
ä®ê~êÉ=ÒÖ®ääÉê=Öê~ÇÉå=~î=ë™Ç~å=îÉíÉåëâ~éäáÖ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=ëçã=®ê=~î=
lärare ”gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
NR=
ÄÉíóÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=íà®åëíÉåë=®ãåÉëáååÉÜ™ää=çÅÜ=ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí=á=∏îêáÖíKÒ
betydelse med hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll och beskaffenhet i övrigt.”15
Samma ™êI=
p~ãã~=
år, NVTRI=
1975, áåê®íí~ë=
inrättas íà®åëíÉÑ∏êëä~Öëå®ãåÇÉêå~K=
tjänsteförslagsnämnderna. aÉå=
Den ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska ãÉêáíÉJ
meriteêáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=ëé®ååáåÖ=ãÉää~å=îÉíÉåëâ~éäáÖ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=Ääáê=Éå=
ringen och dess spänning mellan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet blir en
alltmer âçãéäÉñ=
komplex Ñê™Ö~K=
~ääíãÉê=
fråga. e∏ÖëâçäÉä~ÖÉå=
Högskolelagen NVTT=
1977 çÅÜ=
och Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=
högskoleförordningen
NSçãÑ~íí~ê= åó~=
1977160mfattar
NVTT
nya ä®ê~êâ~íÉÖçêáÉê=
lärarkategorier çÅÜ=
och Ñ∏êçêÇåáåÖëíÉñíÉå=
förordningstexten ÒîÉíÉåëâ~éäáÖ=
”vetenskaplig çÅÜ=
och
”
éÉÇ~ÖçÖáëâ=
innehåller åì=
pedagogisk ëâáÅâäáÖÜÉíÒ=
skicklighet” á=
i R=
5 ¬=
§ áååÉÜ™ääÉê=
nu ÄÉÜ∏êáÖÜÉíëâê~îÉí=
behörighetskravet Ò= ÇÉ=
de âìåëâ~éÉê=
kunskaper
çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ë™Ç~å=Ñ∏êã™Ö~=ëçã=á=∏îêáÖí=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=ÑìääÖ∏ê~=íà®åëíÉå=
och erfarenheter och sådan förmåga som i övrigt behövs för att fullgöra tjänsten
NT=çÅÜ=âê~îÉí=é™=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖJ
î®äKÒ=e∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=êÉîáÇÉê~ë=NVUQ
väl.”
Högskoleförordningen revideras 198417
och kravet på pedagogisk skickligNU= ìíîÉÅâä~ë=
ÜÉí=
förs åì=
het Ñ∏êë=
nu ®îÉå=
även áå=
in ëçã=
som ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇK=
befordringsgrund. f=
I ®åÇêáåÖÉå=
ändringen NVUR
198518
utvecklas ëâêáîJ
skrivåáåÖÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=íáää=~åíáåÖÉå=ÉääÉê=á=PO=¬W==
ningen av pedagogisk skicklighet till antingen elleri 32 §z
p®êëâáäÇ=îáâí=Ñ®ëí~ë=îáÇ=~åíáåÖÉå=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ëâáÅâäáÖÜÉí=ÉääÉê=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâJ
Särskild vikt fästas vid antingen vetenskaplig skicklighet eller pedagogisk skickskicklighet çÅÜ=
lika ã™å=
mån ÉääÉê=
eller
äáÖÜÉí=
îÉíÉåëâ~éäáÖ= ëâáÅâäáÖÜÉí=
lighet ÉääÉê=
eller vetenskaplig
och éÉÇ~ÖçÖáëâ=
pedagogisk ëâáÅâäáÖÜÉí=
skicklighet á=i äáâ~=
skicklighet ~î=
ë™Ç~å=
îÉêâë~ãÜÉí=
sådan ëâáÅâäáÖÜÉí=
av ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse Ñ∏ê=
för íà®åëíÉå=
tjänsten ëçã=
som ÉêÜ™ääáíë=
erhållits ÖÉåçã=
genom verksamhet
ìí~åÑ∏ê=Ü∏Öëâçä~åK=
utanför högskolan.

======================================================
V9 =pcp=NVNSWSSI=hìåÖäK=j~àWíë=å™ÇáÖ~=ëí~íìíÉê=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=á=rééë~ä~=çÅÜ=iìåÇK=
SFS 1916:66, Kungl. Maj:ts na°diga statuterför universiteten i Uppsala ock Lund.
NM
10 =pcp=NVRSWNNTÓNNVI=hìåÖäK=j~àWíë=ìåáîÉêëáíÉíëëí~íìíÉêK=
SFS 1956:117-119, Kungl. Maj:ts universitetsstatuter.
11 =plr=NVRTWOQI=aÉå=~â~ÇÉãáëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=cçêëâ~êêÉâêóíÉêáåÖK=fK=NVRR=™êë=ìåáîÉêëáíÉíëìíêÉÇåáåÖK=
NN
SOU 19 57:24, Den akademiska undervisningen. Forskarrekij/tering. I. 1955 års universitetsutredning.

12 =plr=NVRTWOQI=qà®åëíÉê=~îëÉÇÇ~=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=ÉííJ=çÅÜ=íî™ÄÉíóÖëëí~ÇáÉêå~I=éK=VVK=
NO
SOU 1957:24, Ü'a'nster avseddaför undervisningpå ett- ock tvåbetygsstadierna, p. 99.
NP
15 =NPS=¬=f=pcp=NVSQWQSNI=hìåÖäK=j~àWíë=ëí~ÇÖ~=Ñ∏ê=ìåáîÉêëáíÉíÉå=çÅÜ=îáëë~=Ü∏ÖëâçäçêK=
136 § I SFS 1964:461, Kungl Maj-ts stadga för universiteten ock vissa högskolor.

14 =pcp=NVTRWPPSK=
NQ
SFS 1975:336.
NR
15 =NNO=
112 ¬I=
I Ñê™Ö~=
îáÇ= éÉÇ~ÖçÖáëâ=
§, éìåâí=
punkt OK=
2. f=
fråga çã=
om çêÇáå~êáÉ=
ordinarie íà®åëí=
tjänst ëçã=
som ìåáîÉêëáíÉíëäÉâíçê=
universitetslektor vid
pedagogisk ëâáÅâäáÖÜÉí=
skicklighet
planering çÅÜ=
och äÉÇåáåÖ=
ledning ~î=
av ìåÇÉêîáëåáåÖ=
samt ÖÉåçã=
ëçã=
îáë~íë= ÖÉåçã=
som Ü~ê=
har visats
genom ìåÇÉêîáëåáåÖI=
undervisning, éä~åÉêáåÖ=
undervisning ë~ãí=
genom
ìí~êÄÉí~åÇÉ=~î=ä®êçãÉÇÉäK=
utarbetande av läromedel.
NS
16 =pcp=NVTTWONUI=e∏ÖëâçäÉä~Ö=çÅÜ=pcp=NVTTWOSPI=e∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖK=
SFS 1977:218, Högskolelag och SFS 1977:263, Hogskoleförordning.
NT
17 =pcp=NVUQWNMMI=c∏êçêÇåáåÖ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåK=
SFS 1984:100, Förordning om ändring i högskoleförordningen.
NU
18 =pcp=NVURWTMOI=c∏êçêÇåáåÖ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåK=
SFS 1985:702, Förordning om a'ndring i högskoleförordningen.
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NV=Ñ™ê=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=áåíÉ=ä®åÖêÉ=
f=®åÇêáåÖÉå=~î=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=NVVM
I ändringen av högskoleförordningen 199019
får pedagogisk skicklighet inte längre
~åî®åÇ~ë=ëçã=ÉåÇ~=ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇ=îáÇ=íáääë®ííåáåÖ=~î=äÉâíçêÉê=ìí~å=ë®êëâáäÇ=îáâí=
användas som enda befordringsgrund vid tillsättning av lektorer utan särskild vikt
ëâ~=Ñ®ëí~ë=îáÇ=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ëâáÅâäáÖÜÉí=ÉääÉê=îÉíÉåëâ~éäáÖ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=
ska fästas vid vetenskaplig skicklighet eller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
OM=çã=Éå=åó=Ü∏ÖëâçäÉJ
á=äáâ~=ã™åK=üê=NVVO=ÄÉëäìí~ë=çã=åó=e∏ÖëâçäÉä~Ö=çÅÜ=™ê=NVVP
i lika ma°n. År 1992 beslutas om ny Högskolelag och år 199320
om en ny högskoleförordning. Vid tillsättning av lektorat krävs behörighet i form av doktorsexamen
Ñ∏êçêÇåáåÖK=sáÇ=íáääë®ííåáåÖ=~î=äÉâíçê~í=âê®îë=ÄÉÜ∏êáÖÜÉí=á=Ñçêã=~î=ÇçâíçêëÉñ~ãÉå=
çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉí=çÅÜ=äóÇÉäëÉå=á=ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇÉå=®ê=ÒÁ=ë®êëâáäÇ=îáâí=
och pedagogisk skicklighet och lydelsen i befordringsgrunden är ”. .. särskild vikt
Ñ®ëí~ë=îáÇ=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÉääÉê=âçåëíå®êäáÖ=ëâáÅâäáÖÜÉí=ë~ãí=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉíÒK=
fästas vid vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet samt pedagogisk skicklighet”.
ON=®åÇê~ë=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖëÖêìåÇ=Éêë®ííÉê=ÄÉJ
råÇÉê=™ê=NVVU
Under år 199821
ändras högskoleförordningen och bedömningsgrund ersätter beÖêÉééÉí=ÄÉÑçêÇêáåÖëÖêìåÇK=_ÉÑçêÇê~å=~î=ä®ê~êÉ=∏ééå~ê=Ñ∏ê=äÉâíçê~í=Ñ∏ê=ë®êëâáäí=Ñ∏êJ
greppet befordringsgrund. Befordran av lärare öppnar för lektorat för särskilt förFör ÄÉÜ∏êáÖÜÉí=
behörighet Ñ∏ê=
íà®åëíÑìää~=
tjänstfulla éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
pedagogiska ÉääÉê=
eller ~åÇê~=
andra áåë~íëÉêK=
insatser. c∏ê=
för ~íí=
att ~åëí®ää~ë=
anställas ëçã=
som
äÉâíçê=âê®îë=ÇçâíçêëÉñ~ãÉå=ÉääÉê=ãçíëî~ê~åÇÉ=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=âçãéÉíÉåëI=ÇÉäë=îáë~Ç=
lektor krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens, dels visad
OO=ÒÑ∏êëí®êâëÒ=ÄÉÜ∏êáÖÜÉíëâê~îÉå=Ñ∏ê=äÉâíçJ
”förstärks” behörighetskraven för lektoéÉÇ~ÖçÖáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉíK=råÇÉê=™ê=OMMO
pedagogisk skicklighet. Under år 200222
ê~í=ãÉÇ=âê~î=é™=ÒÖÉåçãÖ™åÖÉå=Ü∏ÖëâçäÉéÉÇ~ÖçÖáëâ=ìíÄáäÇåáåÖ=ÉääÉê=é™=~åå~í=ë®íí=
rat med krav på ”genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt
Ñ∏êî®êî~í=ãçíëî~ê~åÇÉ=âìåëâ~éÉêÒK=
förvärvat motsvarande kunskaper”.
I min avhandling hoppas jag besvara frågan om vad som spelas ut mot vetenf=ãáå=~îÜ~åÇäáåÖ=Üçéé~ë=à~Ö=ÄÉëî~ê~=Ñê™Ö~å=çã=î~Ç=ëçã=ëéÉä~ë=ìí=ãçí=îÉíÉåJ
meriter ÖÉåçã=
ëâ~éäáÖ=
skaplig ëâáÅâäáÖÜÉí=
skicklighet á=i ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=
bedömningen ~î=
av éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
pedagogiska ãÉêáíÉê=
genom ~íí=
att Öê~åëâ~=
granska
íáääë®ííåáåÖÉå=~î=ìåáîÉêëáíÉíëäÉâíçêÉê=îáÇ=ÇÉäë=Éíí=~åêáâí=ìåáîÉêëáíÉí=ìåÇÉê=éÉêáçJ
tillsättningen av universitetslektorer vid dels ett anrikt universitet under perioperioden NVTTÓOMMQK=
1977-2004. bå=
En ìíJ
ÇÉå=
îáÇ= Éå=
1958-2004, ÇÉäë=
dels vid
en åó=
ny Ü∏Öëâçä~=
högskola ìåÇÉê=
under éÉêáçÇÉå=
utden NVRUÓOMMQI=
Bourdieu ®ê=
Emile aìêâÜÉáãë=
Durkheims ëóå=
Ö™åÖëéìåâí=
îáÇ= ëáÇ~å=
gångspunkt vid
sidan ~î=
av _çìêÇáÉì=
är bãáäÉ=
syn é™=
på âìåëâ~é=
kunskap çÅÜ=
och
âìåå~åÇÉK=aìêâÜÉáã=ëÉê=âìåëâ~é=çÅÜ=âìåå~åÇÉ=ëçã=Éå=çÅÜ=ë~ãã~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ=
kunnande. Durkheim ser kunskap och kunnande som en och samma företeelse
ãÉå=é™=çäáâ~=åáî™ÉêK=aÉíí~=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=ëóåë®ííÉí=á=plr=NVOOWNT=EëÉ=çî~åF=
men på olika nivåer. Detta kan jämföras med synsättet i SOU 1922:17 (se ovan)
Ç®ê=îÉíÉåëâ~éäáÖ=Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=ä®ê~êÇìÖäáÖÜÉí=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=çäáâ~=ëáÇçê=~î=Éíí=çÅÜ=
där vetenskaplig förmåga och lärarduglighet betraktas som olika sidor av ett och
ë~ãã~=ãóåíK=aìêâÜÉáã=ëâáäàÇÉ=é™=éÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=ìåÇÉêîáëåáåÖëâçåëí=çÅÜ=éÉJ
samma mynt. Durkheim skiljde på pedagogik som undervisningskonst och peî~ê= Ñ∏ê=
Ç~ÖçÖáâ=
îÉíÉåëâ~éOPK= aÉå=
dagogik ëçã=
som vetenskap25.
Den Ñ∏êê~=
förra var
för Üçåçã=
honom Éå=
en é™=
på ÉêÑ~êÉåÜÉí=
erfarenhet ÖêìåÇ~Ç=
grundad
éê~âíáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉíI=ÇÉå=ëÉå~êÉ=å™Öçí=ÜÉäí=~åå~íI=~íí=ãÉÇ=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ëóëíÉã~J
praktisk skicklighet, den senare något helt annat, att med vetenskaplig systemaíáâ=
tik ìíáÑê™å=
studera ìíÄáäÇåáåÖëÑÉåçãÉåK=
utbildningsfenomen. aÉåå~=
Denna í~åâÉ=
tanke Üçë=
hos aìêâÜÉáã=
Durkheim ÄäÉî=
blev ÇÉí=
det
utifrån ëíìÇÉê~=
Donalds áåëí~äää~íáçåëÑ∏êÉä®ëåáåÖ=
ÅÉåíê~ä~=
centrala íÉã~í=
temat á=i açå~äÇë=
installlationsföreläsning á=i rééë~ä~I=
Uppsala, Òpâçäã®ëí~êâçåëí=
”Skolmästarkonst
OQI=Ç®ê=Ü~å=Ö∏ê=ë~ãã~=™íëâáääå~Ç=ëçã=aìêâÜÉáãK=f=hìåëâ~éÉåë=
çÅÜ=îÉíÉåëâ~éÒ
och vetenskap”24,
där han gör samma åtskillnad som Durkheim. I Kunskapens
OR
îáääâçê = ëâêáîÉê=
villkor25
skriver açå~äÇ=
Donald ãÉê=
om aìêâÜÉáãë=
Durkheims ÇÉÑáåáíáçå=
mer çã=
definition ~î=
av âìåëâ~é=
kunskap çÅÜ=
och âìåJ
kunå~åÇÉ=ãÉÇ=ãÉää~ååáî™å=éê~âíáëâ=íÉçêáX=Éå=î®êÇÉê~åÇÉ=êÉÑäÉâíáçå=ìíáÑê™å=ÉêÑ~êÉåJ
nande med mellannivån praktisk teori; en värderande reflektion utifrån erfarenheter från tidigare agerande som sedan leder vidare till förebilder för att utöva
ÜÉíÉê=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=~ÖÉê~åÇÉ=ëçã=ëÉÇ~å=äÉÇÉê=îáÇ~êÉ=íáää=Ñ∏êÉÄáäÇÉê=Ñ∏ê=~íí=ìí∏î~=
frågor Üìê=
å™ÖçíK=
î~Ç= ëçã=
något. aÉå=
Den éê~âíáëâ~=
praktiska íÉçêáå=
teorin ÄÉëî~ê~ê=
besvarar Ñê™Öçê=
hur ã~å=
man ëâ~=
ska Ö∏ê~=
göra çÅÜ=
och vad
som
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NV
19 =pcp=NVVMWTQRI=c∏êçêÇåáåÖ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=ENVTTWOSPFK=
SFS 1990:745, Förordning om ändring i kögskoleförordningen (1977:263).
OM
20 =pcp=NVVOWNQPQI=e∏ÖëâçäÉä~Ö=çÅÜ=pcp=NVVPWNMMI=e∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖK=
SFS 1992:1434, Högskolelag och SFS 1993:100, Högskoleförordning.

21 =pcp=NVVUWNMMPI=c∏êçêÇåáåÖ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåK=
ON
SFS 1998:1003, Förordning om ändring i /oögskoleförordningen
22 =pcp=OMMOWTSNI=c∏êçêÇåáåÖ=çã=®åÇêáåÖ=á=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåK=
OO
SFS 2002:761, Förordning om ändring i kogskoleförordningen.
OP
23 =bãáäÉ=
Emile aìêâÜÉáãW=
Pedagogy” á=
i aìêâÜÉáãI=
Durkheim, Education
bÇìÅ~íáçå= ~åÇ=
Durkheim: ÒqÜÉ=
”The k~íìêÉ=
Nature ~åÇ=
and jÉíÜçÇ=
Method çÑ=
of mÉÇ~ÖçÖóÒ=
and
ëçÅáçäçÖóI=qÜÉ=cêÉÉ=mêÉëëI=kÉï=vçêâ=NVRSI=ééK=VNÓNNOK=
sociology, The Free Press, New York 1956, pp. 91-112.
24 =^êíÉëI=™êÖK=uusI=åê=N=NVVVK=
OQ
Artes, årg. XXV, nr 1 1999.
OR
25 =pÉ=açå~äÇ=_êç~ÇóI=ÒmÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=éê~âíáëâ=íÉçêáÒI=á=pí~ÑÑ~å=pÉä~åÇÉê=EêÉÇKFI=hìåëâ~éÉåë=îáääâçêK=
Se Donald Broady, ”Pedagogik som praktisk teori”, i Staffan Selander (red.), Kunskapens villkor.

bå=~åíçäçÖá=çã=îÉíÉåëâ~éëíÉçêá=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éI=píìÇÉåíäáííÉê~íìêI=iìåÇ=NVUSI=ééK=NMRÓNNRK=
En
antologi om oetenskapsteori ock samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 1986, pp. 105-115.
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ã™ëíÉ=
îÉíÉåëâ~éÉå= ëçã=
till ëâáääå~Ç=
skillnad Ñê™å=
måste Ö∏ê~ëI=
göras, íáää=
från vetenskapen
som ëóÑí~ê=
syftar íáää=
till ~íí=
att ÄÉëâêáî~I=
beskriva, Ñ∏êâä~ê~=
förklara
çÅÜ=Ñ∏êëí™=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK==
och förstå tillvägagångssätt och förhållningssätt.
f=
I ãáíí=
mitt ã~íÉêá~ä=
material Ñáååë=
finns éÉêëçåÉê=
personer ëçã=
som â~å=
kan ë®Ö~ë=
sägas ÉÑíÉêäóë~=
efterlysa Éå=
en éê~âíáëâ=
praktisk íÉçêáI=
teori, íáää=
till
ÉñÉãéÉä=ÖÉåçã=~íí=á=áåëíêìâíáçåÉê=ÄÉÖ®ê~=~íí=ë∏â~åÇÉ=á=ëáå~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãÉêáíÉê=
exempel genom att i instruktioner begära att sökande i sina pedagogiska meriter
ëâ~=ÄáÑçÖ~=Éå=î®êÇÉê~åÇÉ=êÉÑäÉâíáçå=ìíáÑê™å=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=jáå=Éãéáêá=Ñê™å=
ska bifoga en värderande reflektion utifrån egna erfarenheter. Min empiri från
OMMPLOMMQ=
îáë~ê= ~íí=
2003/2004 visar
att ÇÉíí~=
detta áåëä~Ö=
inslag çÅâë™=
också çÑí~=
ofta Ñáååë=
finns ãÉÇ=
med á=
i ë∏â~åÇÉë=
sökandes Ü~åÇäáåÖ~êK=
handlingar.
jÉå=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=óííÉêäáÖ~êÉ=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=~å~äóë=~î=ëé®ååáåÖÉå=
Men det behövs ytterligare redskap för att genomföra en analys av spänningen
ãÉää~å=
îÉíÉåëâ~éäáÖ= çÅÜ=
mellan vetenskaplig
och éÉÇ~ÖçÖáëâ=
pedagogisk ëâáÅâäáÖÜÉíK=
skicklighet. hìåÖ∏êÉäëÉêI=
Kungörelser, ë∏â~åÇÉë=
sökandes Ü~åÇJ
handlingar, ë~ââìååáÖìíä™í~åÇÉå=
äáåÖ~êI=
sakkunnigutlåtanden çÅÜ=
och éêçíçâçää=
protokoll âçããÉê=
kommer ~íí=
att ~å~äóëÉê~ë=
analyseras ãÉÇ=
med ëí∏Ç=
stöd á=i
_çìêÇáÉìë=Ñ®äííÉçêá=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~äK=g~Ö=îáää=é™=ë™=îáë=Çáëí~åëÉê~=
Bourdieus fältteori och begrepp symboliskt kapital. Jag vill på så vis distansera
ãáÖ=Ñê™å=â~ãéÉå=çã=~â~ÇÉãáëâ=ãÉêáíÉêáåÖ=Ñ∏ê=~íí=âä~êÖ∏ê~=î~ê=Öê®åëÇê~ÖåáåÖJ
mig från kampen om akademisk meritering för att klargöra var gränsdragning~êå~=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~= çÅÜ=
arna Ñ~âíáëâí=
faktiskt Ö∏êë=
görs ãÉää~å=
mellan vetenskapliga
och éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
pedagogiska ãÉêáíÉêK=
meriter. aÉí=
Det Ñçêíë~íí~=
fortsatta
~å~äóë~êÄÉíÉí=
analysarbetet ëâ~=
ska ëóÑí~=
syfta íáää=
till ~íí=
att Ö∏ê~=
göra ê®ííîáë~=
rättvisa ™í=
åt éçä~êáëÉêáåÖÉå=
polariseringen ãÉää~å=
mellan Ñ~âìäíÉíÉê=
fakulteter
çÅÜ=
î®êÇÉêáåÖ~ê= ~î=
formuleringar çÅÜ=
och ÇáëÅáéäáåÉêK=
discipliner. o~åÖçêÇåáåÖ~êI=
Rangordningar, ÑçêãìäÉêáåÖ~ê=
och värderingar
av çäáâ~=
olika ëä~Öë=
slags
meriter vid
ãÉêáíÉê=
îáÇ= íà®åëíÉíáääë®ííåáåÖ~ê=
tjänstetillsättningar ÖÉê=
ger ãÉÇ=
med ~åÇê~=
andra çêÇ=
ord Éå=
en ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
att ~å~äóëÉê~=
analysera
îáäâ~=ÑçêãÉê=~î=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~ä=ëçã=îáÇ=çäáâ~=íáÇéìåâíÉêI=áåçã=çÅÜ=ãÉää~å=
vilka
former av symboliskt kapital som vid olika tidpunkter, inom och mellan
®ãåÉå=
med çäáâ~=
ämnen çÅÜ=
och ìíÄáäÇåáåÖ~ê=
utbildningar ãÉÇ=
olika éä~íë=
plats á=i ìåáîÉêëáíÉíëÜáÉê~êâáÉåI=
universitetshierarkien, Éêâ®ååë=
erkänns ëçã=
som
giltiga i striden om positioner.
ÖáäíáÖ~=á=ëíêáÇÉå=çã=éçëáíáçåÉêK=
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