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DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET 
– EN PLATS FÖR EMANCIPATION 
ELLER AUTOMATION?
Daniel Berg

ABSTRACT
Självständighet i arbetet utgör ett högt värderat mål för alla högre utbildningar. I denna be-
greppsanalytiska litteraturstudie undersöks de motstridiga innebörder denna självständighet 
kan ges. Studien framlägger idén att begreppet ”självständighet i arbetet” kan förstås på två 
rent av motstridiga sätt: som automation eller som emancipation. Diskussionen om dessa 
två innebörder förankras dels i en historieteoretisk utläggning om det maskinella arbetets 
utveckling och dels i pedagogik-filosofen Jacques Rancières tankar om demokratins förut-
sättningar. Begreppsanalysens diskussion appliceras därefter på ett mindre urval aktuell 
pedagogisk forskning om handledningen i högre utbildning. I mötet med denna litteratur 
väcks framförallt frågor om dialogismens pedagogiska teori vad gäller självständighet i 
arbetet: skapar dess metoder en emancipatorisk självständighet i Rancières definition – eller 
premierar de snarare det maskinella arbetets fortsatta automation av samhällslivet? Några 
tentativa resultat avslutar studien. Spänningen mellan emancipation och automation i själv-
ständighetsbegreppet tycks inte kunna förlösas bara genom dialogism. Men analysen av litte-
raturen visar samtidigt på att denna rymmer en annan väg mot emancipatorisk självständighet 
i den högre utbildningen, färdig att utforska: den som går genom den känslosamma läraren.
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SJÄLVSTÄNDIGHETENS STATLIGA IMPERATIV
Det finns stora skillnader i hur självständighet i arbetet genomförs inom högre ut-
bildning idag. En skillnad som tas upp i Ola Svärds litteraturöversikt Om examens-
arbetet i högre utbildning från 2013 är den mellan de praktiska och de akademiska 
utbildningarna i allmänhet.1 Annan forskning har visat att en liknande skillnad i 
hur det självständiga arbetet uppfattas och utförs står att finna också mellan olika 
akademiska discipliner.2 

Men från Svärds översikt framträder även en stor enighet när det kommer till själva 
målbilden. Här framhålls hur Högskoleverkets riktlinjer använder ”examensarbete” 
och ”självständigt arbete” som synonymer.3 

Utbildningarnas många övriga skiljelinjer upphör vid målet – och kravet – att arbetet 
ska utföras självständigt.4 Såväl i utbildningen av fiskare som av konstvetare stöter 
vi på det som är utgångspunkten för denna uppsats: den till performativ motsägelse 
gränsande befallningen att utföra arbetet självständigt. Det kunde också kallas 
självständighetens statliga imperativ.

EXAMENSARBETET SOM VETANDETS KROPPSLIGA METAMORFOS
Självständighetens universella vikt i målbilderna kan inledningsvis kanske förstås 
utifrån begreppet det görs synonymt med – examen. Ordet betyder på samma gång 
en vägning och en prövning som ett fullfärdigande och en utgång i det lärda som 
lärd, att ta examen. Studenten genomgår en metamorfos till magister, och samtidigt 
metamorferas själva vetandet i denna process.

Examensarbetet ska visa på den självständighet som uppnåtts i förmågan att utföra 
de handlingar som den tidigare utbildningen visat, illustrerat, förklarat.5 Genom att 
lyckas fortplanta dessa handlingsmönster in i en ny kropp kan disciplinen fortsätta 
verka, de förra lärarnas kroppar förutan. Examensarbetet ska visa hur handlings-
mönstren som lästs upp och lästs in i den föregående pedagogiska fasen nu fått röst 
och kan tala själv. Självständigheten utgör alltså livgörandet av disciplinens eller 
institutionens kunskap.

Skiljelinjerna som löper mellan de akademiska disciplinerna liksom mellan de 
praktiska utbildningarna handlar enkelt uttryckt om frågan om inom vilka ramar 
som kunskapen ska praktiseras självständigt. Detta kan synas som den avgörande 
gränsen för självständigheten i arbetet: frågan om kunskapens vetenskapliga regler 
och samhälleliga situering löper ju här in i ”nyttoanspråken” med de olika discipli-
nernas kunskap, vilket i sin tur är avgörande för att förstå de olika roller de spelar 
i samhällsekonomin och politiken. Jag vill dock undersöka en än djupare verkande 
skiljelinje i begreppet självständighet.

Jag ska genom en begreppsanalys försöka visa att vår typologisering av självständig-
heten kan innebära både människans emancipation – och hennes död genom auto-
mation. Diskussionen i denna analys appliceras sedan i en litteraturstudie av ett 
litet urval forskningslitteratur kring handledning av examensarbeten. Till denna 
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litteratur har jag, ledd av begreppsanalysen, ställt frågan: Hur emancipatorisk är 
den typ av självständighet som diskuteras i den pedagogiska litteraturen om hand-
ledning av examensarbeten?

Jag ska i begreppsanalysen närma mig denna fråga från två olika håll: jag kommer 
först att utveckla begreppet automatisering utifrån en ekonomiskhistorisk över-
blick av de arbetsbesparande teknikerna och därefter redogöra för filosofen Jacques 
Rancières teorier om emancipationens relation till pedagogiken.

AUTOMATION – DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET 
SOM ÖVERFÖRD MASKINKUNSKAP
Under industrialismens drygt två hundra år långa historia överlämnades allt mer 
handgrepp, rörelser och logiska slutsatser, liksom allt fler verkställande handlingar 
utifrån dessa slutsatser, till maskiner – de automatiserades. 

Klassiska ekonomer som Adam Smith och Karl Marx såg människans förfall och 
förfrämligande i maskinproduktionen, men de tänkte samtidigt att det var genom 
den fortskridande utvecklingen av dessa produktionsmedel som människan också 
kunde göra sig fri. Människans emancipation – förstådd som frigörelse från någon 
form av underkastelse – föreställdes från och med denna tid i mycket äga rum via 
”Maskinen”.6

För att frigöra allt fler människor krävdes allt mer maskinautomatisering, vilket 
krävde allt mer kunskap om Maskinens rörelselagar. Maskinen blev en modell 
för samhällsvetenskaperna som växte fram, vetskapen om samhället blev en ma-
skinvetenskap. Den politiska ekonomin modellerades på fysikens uppställande av 
mekaniska naturlagar. Auguste Comtes positivism och Jeremy Benthams utilita-
rism gifte sig samtidigt med de ekonomiska modellerna och bildade grunden för 
ett socioekonomiskt vetenskapsprojekt på universiteten.

Automatiseringen av arbetsprocesserna i fabrikerna skapade ett materiellt välstånd 
som direkt kunde knyta samman maskinkunskapens olika delar – naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, juridik – med frigörelsen från förtryckande arbete. Kunskapen 
om Maskinen sågs som förklaringen till den växande ekonomin. Denna förklaring 
avhjälpte konflikterna i båda leden av ekvationen – kring fördelningen av välståndet 
och kring maktordningen som maskinkunskapen innebar. 

Tillväxten av ekonomin ses inom nyklassisk ekonomisk teori – som är den hege-
moniska teoribildningen inom ekonomivetenskapen – som avhängig en viss pro-
duktionsfaktors tillväxt: vanligtvis begränsade till arbete, kapital eller kunskap. 
Då imperativet inom kapitalismen är kapitalackumulation och därför tillväxt så 
måste någon av dessa faktorer ständigt öka sitt bidrag till produktionen. Genom 
ökad kunskapsintensitet kan konflikten mellan kapital och arbete teoretiskt sett 
uppskjutas i det oändliga. 

Kapitalackumulationens imperativ blir härigenom direkt överfört som imperativet 
att öka kunskapsinsatserna i ekonomin, dvs. att öka komplexiteten i Maskinen så 
att automatiseringen av arbete kan fortsätta. Att öka ”kunskap” är det universella 
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svaret på bristerna i ett överflödssamhälle och maktlösheten i demokratier, i råden 
från IMF och Världsbanken och från NGO:s världen över. Mer kunskap är alltid 
lösningen. På samma sätt som i fallet med tillväxt behövs därmed inget slutmål för 
produktionen sättas upp, inget golv för konsumtionen läggas, ingen omfördelning 
nu föreslås.

Genom denna process har pedagogiken blivit central. Att överföra kunskap om 
Maskinen till nya människor, så att de självständigt kan arbeta efter dess krav, för-
vandlas till detsamma som att emancipera dem. Pedagogikens problem, att skapa 
självständiga arbeten/are, är följaktligen ett överföringsproblem

Då alla kunskapsdiscipliner på universiteten besitter sin del av kunskapen om 
Maskinens rörelselagar är enligt denna syn alla discipliner emanciperande, de 
har bara olika ramar för var det självständiga arbetet ska utföras, inom vilka av 
Maskinens delar. Det är här diskussionerna om det självständiga arbetets skilda 
implementering och dess olika mätproblem i examensarbetets betygsättning nu 
kan placeras av mig: som förståelsen av det självständiga arbetet som automation. 

JACQUES RANCIERES TEORI  OM EMANCIPATIONEN 
SOM ETT NU-VARANDE
Jaques Rancière framlägger ett radikalt annorlunda emancipationsbegrepp än det 
som ligger i det jag ovan kallar automation. Han anknyter därmed också till den 
långa tradition av misstänksamhet som under industrialismens hela tvåhundraåriga 
historia närdes av den oroande tanken att denna emancipation genom kunskap 
om Maskinens rörelselagar inte var en verklig frigörelse, att människan alls inte 
blev fri. 

Bland idéerna hos de ”misstankens mästare” från denna tid som Ricœur lyfter 
fram finns Marx ideologikritik (det vi tror oss veta är en annan klass vetande), 
Nietzsches kritik mot moralen (det vi kallar kärlek till vår nästa är hat mot våra 
egna liv, uttryckt som ressentiment) och Freuds kritik av medvetandet självt (av-
slöjandet att det vi förstår som våra fria val är strukturerade efter våra obearbetade 
rädslor och begär som barn).7 Kort sagt, ingen människa kan längre lita på kunskapen 
om sig själv.

Under 1900-talet syntetiserar Michel Foucault denna misstankens filosofi till en 
där till och med själva det vetenskapliga kunskapsprojektet med dess frigjorda, 
självständiga arbetare är uttryck för en maktordning, ”viljan till kunskap”. I sin 
heterodoxa historia beskrev Foucault hur den aristokratiska ordningen förvisso 
maldes ner av Maskinens nya produktionsordning, men också hur de kunskaps-
system som byggdes upp runt Maskinen likaledes hierarkiserade människor, i 
vetande och icke vetande, i de som skulle få lära sig av dem som redan visste.

Genealogin till Foucaults begrepp ”viljan till kunskap” går tillbaka till Nietzsches 
”vilja till makt”, och vidare till dennes inspiratör Schopenhauer och hans begrepp 
”viljan till liv”. I denna genealogi ser man genast hur denna kedja av ontologisk 
kunskapskritik genereras i närmast personligt agg mot Hegel, som förkroppsligar 
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synen på kunskapen som ett emancipatoriskt projekt, fört inom universitetsvärldens 
och maskinskötarnas tegelväggar.8 

Automatiseringen skapade världens genom tiderna största emigrationsvåg, bort 
från självhushållningens (självständiga) jordbruk, in i de anonyma relationernas 
metropoler, massor, maskiner – in i modernismen. De sociala relationernas hierar-
kier flyttade in i Maskinen, och i de utbildningsinstitutioner som upprätthöll dess 
rörelselagar genom att lära ut dem: så som baracken, fabriken, universiteten. Det 
är utifrån denna syn på kunskapssystemens pedagogiska struktur som Jacques 
Rancières radikala kritik formuleras, och det är i relation till dagens nya automa-
tiseringsvåg av Maskinens rörelselagar som hans kritik vinner sin akuta betydelse 
för den politiska ekonomin.

Rancière tar i flera av sina texter fasta på de motsägelser som finns i den gängse 
pedagogiska emancipationsteorin (som jag i förra avsnittet länkade samman med 
Maskinens ekonomiska historia). Jag utgår här mestadels från några artiklar som 
behandlar just de pedagogiska implikationerna av Rancières annars mer omfattande 
kritik, vilken jag relaterar till på ett mer självständigt sätt.9 

Emancipation genom utbildning på traditionellt vis (och då inkluderas humanistiska 
handledningssituationer på universiteten, vilken är ämnet för själva litteraturstu-
dien) utgör för Rancière en beroenderelation: den som ska frigöras beror av den 
frigörande agenten för sin frigörelse medan frigörelsen, om den genom en lyckad 
kunskapsöverföring verkligen inträffar, lämnar efter sig ännu en beroenderelation 
i form av en skuld till befriaren. 

Motsägelsen som utgörs av att den som frigör står i ett ojämlikt förhållande till den 
som ska frigöras är vidare förutsättningen för att de ska ha en relation överhuvud-
taget. Detta innebär med andra ord att den ojämlikhet som konstituerar själva 
frigörelseprocessen också per automatik medför en fundamental misstänksamhet 
mot de erfarenheter och kunskaper som den som ska frigöras bär med sig in i lärande-
relationen. Studentens frigörelse förstås också som befrielsen från sina tidigare 
erfarenheter.10

Utifrån dessa iakttagelser hos Rancière kan kravet att examensarbetet ska vara 
självständigt ges två helt motsatta innebörder: Man kan för det första antingen se 
denna självständighet som begränsad till en överföring av kunskap in i människan, 
utan att förändra de hierarkiska sociala relationer som följer med maskinåldern. 
Det innebär att frigörelsen med kunskapen som överförs är att Maskinens rörelse-
lagar inlärs så fullständigt att de nu kan utföras automatiskt av den nya kunskaps-
bäraren. 

Om frigörelsen endast sker genom att studenten metamorferas till självständig 
efter handledningen, i form av examen på basis av en betygsatt slutprodukt, så har 
ingen emancipation skett alls enligt Rancières schema. Istället har hierarkin bevarats 
mellan människor, den vunna kunskapen hos den nu inte längre studerande överför 
relationer som underkastar, beroendeskapar och misstänkliggör.
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Det är inte svårt att se hur denna typ av hierarkisering av relationerna inom peda-
gogiken och det jag utvecklat som självständigheten som automatisering, knyter 
an till Rancières diskussion om hur expertsamhället idag har funktionen att 
legitimera ett antidemokratiskt styre. I ett tankeexperiment lyfter han hur demo-
kratin i Aten valde sina ämbetsmän genom lottdragning och därför förutsatte att 
alla som var med i lottningen skulle kunna styra. Det ställde radikala krav på jäm-
likheten överallt i samhället och naturligtvis på pedagogiken (bland dem som fick 
vara med i lottningen). Om denna typ av maktfördelning 

[…] blivit otänkbar för oss så beror det på att vi har vant oss vid att uppfatta en viss 
idé som helt naturlig […] att det första som ger någon befogenhet att ta makten är 
att han har ett begär efter att utöva den.11 

En lika naturlig idé är förstås den att bara vissa har kunskapen att styra. Rancières 
större poäng är att emancipation inte sker sedan genom överföring utan är ett verk 
som måste uppföras på det eviga nuets fundament, det vill säga direkt och omedel-
bart i själva den pedagogiska relationen. 

Rancière ifrågasätter inte kunskap eller överföring i sig: metoder och praktiker, upp-
gifter och teorier, är ojämnt fördelade människor emellan och kunskapsöverföring 
är en självklarhet i alla mänskliga samhällen då arbetsdelning och kommunikation 
är själva den mänskliga artens evolutionära storhet. Därför gör Rancière den rätt 
förvånande uppdelningen mellan vilja och intelligens. 

Emancipation i Rancières tappning förutsätter antagandet om allas lika intelligens, 
medan utbildningssituationen kan böja viljor mot varandra utan att emancipa-
tionen står på spel. En emancipatorisk lärandesituation är en där läraren inte för-
klarar, men insisterar och kräver uppmärksamhet av studentens intelligens. I en 
sådan situation antar Rancière också att själva överföringen, nu emancipatoriskt 
inbäddad, skulle bestå och förbättras:

… what stultifies the common people is not the lack of instruction, but the belief 
in the inferiority of their intelligence.12 

Rancière vänder sig mot den sokratiska metoden att ställa ledande frågor för att 
locka fram immanent kunskap, på samma gång som han lyfter frågandet i sig som 
idealmetod. Skillnaden är att för Sokrates är svaret redan givet, Sokrates vet redan 
och är därför i en överlägsen position (bekräftad av oraklet i Delfi). Han är därför 
omöjligen mannen att emancipera andra. 

Rancières utfrågningar vilar inte på redan kända svar, läraren insisterar endast med 
sin vilja att uppmärksamhet ägnas ett fortsatt frågande i en kedja av typen Vad ser 
du? Vad tänker du om det? Vad kan du göra med det? Svaren är upp till den jämlika 
intelligensen att brottas med och kommunicera till andra lika intelligenser. Rancière 
är tydlig med att denna form av lärande inte nödvändigtvis är den lates val. Det är 
lathetens vilja som ska kuvas, inte dess intelligens. Det är emancipation.
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DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET INFÖR 2000-TALETS UTMANINGAR
Den fortsatta automatiseringen inom den ekonomiska produktionsprocessen under 
2000-talet dramatiserar frågan om självständighet som automation eller emanci-
pation: som frigörelse genom kunskap om Maskinen eller emancipation mellan 
människor. Överföringen av handgrepp och arbetsuppgifter till Maskinen har tidigare 
frigjort människor i hantverken, jordbruket, transportsektorn och industrin från 
deras underkastelse dessa arbetsuppgifter. Det har också gjort att kunskapen om 
maskinerna som nu sköter dessa uppgifter har centraliserats till de vetande, de 
utbildade. 

Den stora massan har genom automatiseringen blivit antingen arbetslösa och 
ovetande i relation till Maskinens skötsel eller också omskolade till att självständigt 
kunna sköta mer kvalificerade uppgifter inom samhällsmaskinen. Hierarkierna har 
flyttat men inte upplösts på samma sätt som det tunga arbetet har gjort. Politiskt 
har ett automatiserat teknokratiskt styre upprättats där representativa demokratiska 
ingrepp tillåts vart fjärde år för att inte släppa in ovetandet i den politiska beslutan-
deprocessen. 

Den fortsatta utvecklingen av det som ofta kallas för den tredje industriella revo-
lutionen – med sina kärntekniker kring kommunikationer och informationsbear-
betning – har möjligheten att göra för de kognitiva yrkeskårerna vad mekanisering, 
motorisering och robotisering gjorde för hantverken, jordbruket, transportsektorn 
och industriarbetet under de föregående två industriella revolutionerna. Utifrån 
svensk data har man beräknat att utvecklingen kan innebära en likvidering av 
upp-emot hälften av dagens arbetstillfällen redan 2030.13  

Det är denna snabba vidareutveckling av industrialismens gamla trender som sätter 
frågan om det självständiga arbetet som automatisering visavi emancipation på sin 
spets. Nu ersätts inte tunga arbeten av Maskinen, nu ska också många med kun-
skapens makt friställas – vinna friheten från sitt arbete. Det är i mina ögon rimligt 
att anta att överföringen av maskinkunskap kan komma att artikuleras som annat 
än frigörande när Maskinen själv övertar kunskapen om Maskinen, när Maskinen 
allt oftare blir läraren. 

Här pekar Rancières radikala förståelse av emancipation mot en vidgad kris för 
demokratin genom den ökande automatiseringen.14 Allt färre är vetande om Maski-
nen och teknokratin själv riskerar att förlora sin demokratiska bas. Alternativet, en 
utlottning av olika ämbeten och styrelseuppdrag skulle under denna sena form av 
industrialism ses som ekvivalent med vansinne, den yttersta formen av okunskap. 
Hur utvecklas den demokratiska krisen ifall förståelsen av självständighet begränsas 
till automation?

Scenariot må vara extremt framställt, men det pekar på resten som redan ingår i all 
pedagogik. Den lyfter fram den del av undervisningen som redan nu inte är en rak 
överföring av hand- och tankegrepp, inte programmerar programmeraren. Produk-
tionens gradvisa automatisering också av de kognitiva yrkena under kommande 
decennier gör uppdelningen av det hegemoniska begreppet ”självständigt arbete” i 
endera automation och emancipation stadigt allt mer relevant.
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Låt mig här som avslutning på den begreppsanalytiska delen av uppsatsen postulera 
i linje med Rancière att denna rest är den emancipatoriska delen av ”självständig-
heten i arbetet”. Jag kallar då den andra typen av självständighet för överföring 
av maskinkunskap in i människor – automatisering. Man får dock inte glömma 
resonemanget ovan att inom den hegemoniska diskursen om frigörelse så förstås 
denna automatisering som synonym med emancipation.

Med en sådan postulering kan jag nu ta upp min ovan presenterade frågeställning 
om hur ”självständigheten i arbetet” kan typologiseras i pedagogisk forskning. 
Nedan följer en litteraturstudie utifrån några exempel på undersökningar där man 
studerat olika handledarmetoders implementering. 

DIALOGEN – PEDAGOGISKT IDEAL I  HANDLEDARRELATIONEN
Ur det lilla urval artiklar som jag använt för att exemplifiera spänningen i begrep-
pet om ”självständighet i arbetet” framträder några få men tydliga mönster.15 Det 
viktigaste är det stora stöd som ges till uppfattningen om att den självständighet 
som ska utvecklas i arbetet ska växa på en jämlik grund i handledningsrelationen. 
Denna samstämmighet råder såväl hos de artikelförfattande forskarna själva som 
hos de flesta handledare och studenter som intervjuas. Jämlikhetens ideala form 
tycks också placeras i dialogen. 

Artikelförfattarna ställer generellt en upp dialogism som ideal i handledarrelationen 
visavi en arketypisk uppifrån-överföringsmodell förstådd som monologism. I flera av 
artiklarna förekommer lärare som har en klart ickedialogisk modell för sin hand-
ledning, där de ser sin roll som rättare av färdiga texter, eller som lärare vilka 
presenterar färdiga frågor och modeller för studenten att fylla i med data. Denna 
form av handledning blir starkt kritiserad av forskarkollektivet i artiklarna som 
undersöks här. 

Med hjälp av en stor mängd refererad forskning kring Mikhail Bakhtins teoribild-
ning om dialogens nytta och nöje förklaras i en av artiklarna ”Participation model” 
som mer modern i detta avseende än de två andra (”Teaching model” och ”Appren-
ticeship model”) då den lyssnar på studentens röst och återger den med sin egen. 
Detta svarar mot Bakhtins grundläggande semiotik, att allt språk är erövrat av den 
talande och omtolkat. Överföringen av information är hos Bakhtin aldrig rak eller 
fullständig, men med en pedagogisk modell som öppnar för dialog underlättas er-
övringen av språk och därmed det inlärda.

Att tidigt sätta igång skrivprocessen ses i denna forskning som det viktigaste sättet 
att skapa en självständighet i arbetet istället för en ensamhet.16 I en annan studie 
lyfter forskarna samma dialogiska ideal i sina slutsatser, att handledaren måste 
vara beredd att släppa in kaos och kosmos på samma sätt som studenten gör vid 
skrivandet av en uppsats och att inför studenten och sig själv vara öppen med sin 
egen okunskap.17 

Samma ideal att engagera studenternas egna röster och sätta dem i dialog men nu 
med varandra, är den pedagogiska idén bakom utvecklingen av grupphandledning 
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i CAS-modellen. Också här är hotet det ”alarmerande antal studenter som känner 
sig isolerade och frånkopplade” i det självständiga akademiska arbetet.18 

Vad som framträder i dessa intervjustudier är alltså en stor vilja från forskarnas 
sida att visa på vikten av dialog mellan student och lärare i handledarrelationen. Men 
ur intervjuerna framträder vissa motsträviga element som stör denna idealmetod.

Dialogen är inskriven som ideal också hos de intervjuade lärarna och studenterna 
som den form vilken passar demokratiska medborgare. Men i varje studie uppdagas 
skavanker i relationerna, en ovilja att delta på de villkor dialogerna förutsätter. 
Trots att man som handledare är villig att beskriva sig som i ”samarbete” med 
studenterna och ser som sin läraruppgift att först och främst vara utfrågare och 
kritiker, inte instruktör, så plågas man av att hålla tillbaka, av att inte läsa igenom 
och rätta slutuppgiften och av att låta studenterna begå ”misstag” och riskera att 
de underkänns eller får lägre betyg.19 

Samma problem – begäret att få lämna instruktioner och svar – dyker upp i den 
kollektiva handledningen såväl som i konversationsanalysen av två handledarfall.20 

Studenter verkar ofta själva känna ett starkt begär efter svar när de istället får frågor 
i en dialog.21 

Utifrån begreppsanalysens uppdelning av självständigheten i automation och 
emancipation kan dialogens form här ses rymma den brist på vilja i Rancières 
specifika mening som är förutsättningen för att dra självständigheten i arbetet från 
automation (genom  enkelriktad kunskapsöverföring) till emancipation. Dialogens 
pinsamma tystnad och slutliga eftergifter åt båda parters begär att överföra svaret 
rymmer lärarens oförmåga att med sin vilja kuva studentens vilja så att denne 
ägnar uppgiften sin fulla intelligens. 

Man kan ur artiklarna uttyda att Rancières ideal om att handledningen av det 
självständiga arbetet ska vara emancipatorisk är väl representerat inom den peda-
gogiska litteraturen. Bakhtins dialogism står hos forskarna som metoden för detta 
ideal där överföringen blir studentens egen, självständiga kunskap. Men den prakti-
serade dialog som dominerar verkar mer dra mot automatiseringens självständighet 
genom kunskapsöverföring. 

Såväl studenter som lärare längtade, trängtade, begärde att få allt förklarat, få rätta 
uppgiften, inte emanciperas utan automatiseras. Låt mig som avslutning ge ett teo-
retiskt perspektiv på detta dialogens något nedslående resultat för emancipationen.

En ur Rancières perspektiv avslöjande formulering kommer i avslutningen på arti-
keln om konversationsanalys, i försöket för att förklara varför ”dialogen” gick så 
dåligt:

In prior research on institutional interaction, it is considered generally advanta-
geous to advice (or feedback) in a position where the speaker has first heard the 
advisee´s views on the issue. This gives the speaker an opportunity to align the 
adivice to these views, to avoid redundant advice, to use cautious formulations, 
and in many ways , to shape the advice so as to minimize resistance […] Such 
strategy can also be used to challenge the student´s views and postion advice in 
an argumentatively advantageous position.22 
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Misslyckandet med dialogen är att överföringen av den redan kända kunskapen 
om maskinen inte kunde smygas in som studentens ”egna” ”påfunna” insikt att 
använda ”självständigt”. Dialogen är Sokrates dialog, kunskapen är makt, och 
misslyckandet är att handledaren mött ”resistance”. Talaren (”the speaker”) här är 
tydligt den som redan vet, studenten är inte en talare, utan en lyssnare (”advisee”), 
en som man av strategiska skäl först ska ”låta” tala, för att minska det emotionella 
motståndet när överföringen av kunskapen väl trängas in. 

För Rancière är motstånd inte något att tämja för att bli självständig i sitt arbete, 
det är platsen för själva emancipationen i arbetet med att lära sig. Utan motstånd, 
utan dissonans, ingen dialog, ingen emancipation. En enpartistat, en Maskin, en 
perfekt överföring. 

Kritiken mot dialogens form i exemplet ovan skulle kunna sägas vara kritiken 
mot en misslyckad dialogism. Men den kan också dras hårdare och riktas mot de 
emancipatoriska förväntningarna på själva den dialogiska pedagogiken. Bakhtins 
semiotik öppnar för att varje inlärning är en omlärning, dialogen omkodar det 
överförda till något nytt och eget. Men, utifrån min begreppsanalytiska modell 
med en tudelning av begreppet självständighet är det lätt att placera också en fullt 
ut lyckad dialog i lägret för automationens självständiga arbete.

THE EMOTIONAL SCHOOLMASTER
Det finns dock ytterligare en tråd att nysta upp från dessa artiklar om dialogen som 
pedagogiskt ideal för det självständiga arbetet. 

I en av de analyserade artiklarna visas hur tre undersökta variabler som antas vara 
viktiga i varje uppsatshandledning (betyg, studentens belåtenhet med undervisning-
en, studentens upplevelse av lärarens delaktighet i inlärningen) alla hade en positiv 
korrelation med ”affiliation”, närhet och känsla av gemenskap med läraren. 23 

Fascinerande nog såg nämnda artikel heller inget tak för effekten från denna obero-
ende variabel: ju mer känslomässigt engagemang desto högre resultat på de beroende 
variablerna. Detta var dock inte sant för studentens upplevelse av lärarens delaktig-
het i inlärningen, upplevd överföring av kunskap, vars inverkan på betygen var 
negativ om det steg för högt. Samma resultat – vikten av att rent strategiskt visa 
medkänsla eller engagemang – återfinns i de andra artiklarna men endast anmärkta 
i bisatser av forskarna.24  

Om denna effekt av inkännande kan knytas till det Rancière förklarar som lärarens 
uppgift att med sin vilja vinna studentens engagemang kanske det är i bisatserna 
vi så får säga oss finna emancipationen i ”självständighet i arbetet”. Kanske är det 
då i studenternas motstånd till den raka överföringens ”dialog” som framtidens 
demokratiska kunskapssamhälle står att finna.

När också överföringen av maskinkunskap automatiserats till maskinerna, kom-
mer kanske dessa bisatsers emotionella ”rest” i handledningen att stiga fram som 
själva utbildningen. Som skapandet av Människan – genom att avskilja henne från 
Maskinen.
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SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsen har utifrån iakttagelsen om den pedagogiska samstämmighet 
och det statliga krav som råder att examensarbetet ska utföras självständigt tagit 
sig för att kritiskt granska begreppets djupare liggande innebörd.

Med hjälp av Jacques Rancières teori om emancipation i undervisningen och uti-
från en ekonomiskhistorisk positionering av självständighet som automation har 
begreppet om ”självständighet i arbetet” delats upp i två teoretiska delar.

En analys av ett litet urval forskning om handledning av examensarbeten kom 
fram till att den dialogism som används som pedagogisk idealmodell ofta rymmer 
en längtan efter en rak kunskapsöverföring hos handledningens båda parter. Dia-
logen misslyckas. Mer än så drogs slutsatsen att en lyckad dialogism inte behöver 
innebära att det självständiga arbetet för den skull leder till en emancipatorisk 
situation. En lyckad dialogism kan misslyckas som demokratiskt projekt.

Från analysen av artiklarna föreslogs också att de resultat som visar på hur en 
känslomässigt engagerad lärare främjar inlärningen kan lyftas som den mest 
emancipatoriska pedagogiska praktiken i enlighet med Rancières typologisering. 
Känslomässigt engagemang svarar mot lärarens förmåga att kuva elevens vilja till 
att gripa sig an uppgifterna med sin intelligens. 

Med en pedagogik som rör sig i denna riktning finns kanske möjligheten att både 
lyckas med god kunskapsöverföring och att i automatiseringens tidevarv undgå 
lockelsen att endast skapa en automatiserad kunskap i studenterna. Kanske finns 
då möjligheten att pedagogiskt verka för demokratins ständiga nykonstituering 
vid sidan av den teknokratiska Maskinen.
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1  En kritik internationellt mot examensarbetenas akademisering verkar vara det industriella 
behovet av snabbt skiftande, praktisk kunskap vid maskinerna, där akademisk kunskap inte gör 
nytta. Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk forskning 
i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 34-37.

2  En undersökning visade på hur två helt olika akademiska diskurser inom nationalekonomi 
visavi historia påverkade och gradvis förändrade studenternas förståelse av vad en uppsats 
var – och så ramarna för hur deras ”självständiga arbete” skulle utföras. Nationalekonomin fick 
långsamt fram studenter som skrev positivistiskt, drev en tes med stöd i tidigare forskning, men 
utan relativisering av begrepp, diskussion om ontologier eller lyftande av historiska anomalier. 
Historikerna fick fram ett skrivande där pluriperspektiv var förväntat, frågeställningarna flera och 
lämnades öppnare i bemärkelsen att ingen operationalisering gjordes som avgjort skulle stänga 
frågan som i nationalekonomi. Blåsjö, M., Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, 
(avhandling för doktorsexamen) Stockholms universitet, 2004. 

Ramarna för naturvetenskapligt ”självständigt arbete” kan anas än snävare än i den 
matematiskt modellerade nationalekonomin genom att en helt standardiserad textmodell 
för uppsatsen används, som ”The IMRaD model (Introduction, Material and method, Results 
and Discussion).” Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An 
interview study with advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian 
university”, Written Communication, 19/4, 2002, s 14.

Självständighetens ramar och regler kan förstås variera också inom en och samma institution, 
som min egen, den ekonomiskhistoriska institutionen på Stockholms universitet. Här är såväl 
den nationalekonomiska som den historiska förståelsen av självständighet representerad.

3  Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk 
forskning i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 16.

4  Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk 
forskning i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 43.

5  Jag tvingas här lämna frågan om examensarbetets förmåga att fungera som bedömningsgrund 
för den ”självständighet” den i skrivelserna från HSV görs synonym med. Jag iakttar bara 
att det främst är vid detta mätproblem av självständighet och andra utbildningsmål i 
utbildningen som den pedagogiska forskningen ser ut att hänga upp sig på. Den verkar visa 
på att de politiska styrdokumenten när ett oändligt hopp om att examensarbetet kan vara en 
bedömningsgrund för bland annat självständigheten hos studenten, medan forskare förhåller 
sig mycket tveksamma till att göra en formativ bedömning på ryggen av en skriven slutuppgift. 
Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk forskning 
i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013. Diskussion 
om motsättningen i bedömningen av process och produkt samt politiskt hopp visavi 
forskningsresultat om denna dikotomi exempelvis på sidorna 49, 116, 127.

6  Att på detta sätt konflatera kapitalismens utveckling i stort med dess specifika utveckling 
av produktionsmedlen i riktningen mot allt större andel fast kapital i form samlat i begreppet 
”Maskinen” gör bara delvis av pedagogiska skäl. Jag lutar mig också rent teoretiskt i min 
förståelse av kapitalismens värdetillväxt som i huvudsak maskinell på framställningen av 
denna historia hos två teoretiker: Hornborg, Alf, The Power of the Machine, Walnut Creek, 
2001; och DeLanda, Manuel i War in the Age of Intelligent Machines, New York, 1991, samt i 
den senare A Thousand Years of Nonlinear History, New York, 1997.

Beskrivningarna av kapitalackumulationen som maskintillväxt är mycket olika hos de två 
teoretikerna, Hornborgs ackumulation är framförallt en socialt konstruerad entropi-maskin, 
DeLandas är en deleuziansk machina phylum, mer lik en egen livsprincip. De har dock i 
bilden av ”Maskinen” ett gemensamt drag av intresse just för analysen i denna uppsats. 
Ackumulationsprocessen själv är aktör och subjekt. Människan är inte givet fri denna process, 
risken att hon (redan) är automatiserad är överhängande. 

7  Paul Ricœur, Freud and philosophy: an essay on interpretation, Yale university press, 1977 
(1965), s 32.
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8  Hegels ”historiens list” är förnuftets seger genom världsandens förverkligande. Detta sker 
genom Preussens berömda maskin-kunskap-institutioner: den stående, ”automatiserade” 
armén, forskningsuniversitetet, den upplyste monarken. En särskilt god historik över den 
preussiska arméns automatiserade ”motor-logik” finns just hos den ovan refererade Delanda, 
Manuel, War in the age of intelligent machines, 1991. 

9  Artiklarna som används är: Biesta, Gert, ”A New Logic of Emancipation: The Methodology 
of Jacques Rancière”, Educational Theory, vol. 60, Nr. 1, 2010; Biesta, Gert, ”Learner, Student, 
Speaker: Why it matters how we call those we teach”, Educational Philosophy and Theory, Vol. 
42, Nos. 5-6, 2010

10  Denna inneboende problematik som Rancière lyfter fram återfinns förvisso i de pedagogiska 
diskussionerna sedan gammalt. Det är samma paradox som 1700-talsförfattaren i pedagogik, 
Jean Jacques Rousseau iakttog och löste med sitt berömda uttalande att människor måste 
tvingas till frihet med våld, även när de vill hålla kvar vid gamla kunskaper och relationer, en 
lösning med uppenbara problem i såväl Frankrike som annorstädes ända sedan La Révolution. 

11  Jacques Rancière, Hatet mot demokratin, Hägersten, 2007 (2005), s 42.

12  Jacques Rancière, The Ignorant Schoolmaster, Stanford, California, 1991, s 39

13  För projektioner av svensk arbetsmarknadsutveckling, se Fölster, Stefan, De nya jobben i 
automatiseringens tidevarv, Stiftelsen för strategisk forskning, 2015. De yrken som då står på 
spel är de för nationalekonomer, läkare, apotekare, högre tjänstemän inom all administration, 
lärare, revisorer, alla transportarbetare, också vissa forskningupgifter inom alla discipliner etc. 

Denna globala automatiseringstrend har populäriserats från nationalekonomiskt håll i Andrew 
McAfee och Erik Brynjolfsson uppmärksammade böcker Race Against the Machine,  2011 och 
The Second Machine Age, 2014. Se även Steiner, Christopher, Automate This: How Algorithms 
came to Rule our world, New York, 2012, för en (journalistisk) kartläggning av de redan stora 
omvandlingar som automatiseringen haft på de kognitiva yrkena. 

14  Kampen om arbetstillfällen hårdnar världen över som följd av automatiseringen. Migration 
över landsgränser ökar dramatiskt, över Rio Grande såväl som över Medelhavet. Demokratins 
kris kan ses i hur denna kamp kopplas till kulturella, rasisistiska eller genuskodade diskurser 
hos politiker som Donald Trump, Marie Le Pen och Jimmy Åkesson istället för till diskurser 
om hur maktordningen på arbetsmarknaden – och därmed tillgången på och det reella behovet 
av ännu mer arbete – är strukturerad efter Maskinens logik.

15  Urvalet kommer från studiematerialet i en kurs för handledare på Stockholms universitet, 
där dessa artiklar användes som representativa exempel på nyare implementering av olika 
handledningsmetoder. Artiklarna är: 

Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study 
with advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, 
Written Communication, 19/4, 2002; Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science 
undergraduate dissertation: staff experiences and perceptions”, Teaching in higher education, 
Vol. 11, No. 2, April 2006; Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic 
supervision: a model for participation and learning in higher education”, Higher education, 
31 October 2012; Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and 
Resistance in Academic Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 
53, No. 2, April 2009; De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, Brekelmans, ”Master´s theses 
supervision: relations between perceptions of the supervisor-student relationship, final grade, 
percieved supervisor contribution to learning and student satsifaction” Studies in Higher 
Education, 37:8, 23 sep 2012.

16  Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study with 
advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, Written 
Communication, 19/4, 2002, s 4-7, 28.

17  Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science undergraduate dissertation: staff 
experiences and perceptions”, Teaching in higher education, Vol. 11, No. 2, April 2006, s 171-173.
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18  Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for 
participation and learning in higher education”, Higher education, 31 October 2012, s 4.

19  Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science undergraduate dissertation: staff 
experiences and perceptions”, Teaching in higher education, Vol. 11, No. 2, April 2006, s 167, 
169, 171.

20  Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for 
participation and learning in higher education”, Higher education, 31 October 2012, s 9-10, och 
Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and Resistance in Academic 
Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 2009, 185-201.

21  Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study with 
advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, Written 
Communication, 19/4, 2002, s 20.

22  Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and Resistance in 
Academic Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 
2009, 199.

23  De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, Brekelmans, ”Master´s theses supervision: relations 
between perceptions of the supervisor-student relationship, final grade, percieved supervisor 
contribution to learning and student satsifaction” Studies in Higher Education, 37:8, 23 sep 2012.

24  Nordentoft et al. försöker rädda diskrepansen mellan sin teori om CAS som ett sätt att 
minska ensamheten i det självständiga arbetet med resultaten från dess implementerande 
där många studenter rapporterar utanförskap, med att lärare måste bli ”bättre” på att hantera 
känslorna hos osäkra individer och fånga upp dessa, något som inte definieras  hur det ska 
gå till men ändå förklaras vara ”an essential skill for supervisors”. Nordentoft, Thomsen, 
Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for participation and learning 
in heigher education”, Higher education, 31 October 2012, s 9

Vähinen påpekar på liknande sätt, i en avslutande mening utan direkt koppling till resten av 
textens temata om ”alignment”, att det kan vara viktigt att erkänna smärtan en student kan 
uppleva av att ge upp på text man skrivit. Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: 
Critical Feedback and Resistance in Academic Supervision”; Scandinavian Journal of 
Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 2009, 199.


