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Abstrakt 
 
Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse av reflektionsutrymme i samband med 
högskoleundervisning i hästhantering. Studien avgränsas till kurser på Hippologprogrammet, vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, där hästen hanteras från marken. Det är en fallstudie baserad på 
kvalitativa intervjuer med kursledare. Studien visar att ett ramverk för "rätta reflektioner" kan 
påverka kursledare att ge möjlighet till reflektion inom en modern diskurs. 
 
Nyckelord: reflektion, reflektionsutrymme, hästhantering, högskoleutbildning 
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Förord 
 
Jag vill tacka dessa personer som gjort min studie möjlig: 
 
min engagerade handledare Elisabet Malmström 
min stringenta kursledare Britten Ekström 
mina kamratliga kursare 
min fantastiska familj 
bästa bibliotekarien Gunhild Seebass  
kursledarna på Hippologprogrammet, Flyinge 
 
och sist, men mest: Cian Helgesson som med pedagogisk spetskompetens lyckades lotsa mig till 
gymnasiekompetens och därmed möjlighet till fortsatta studier.  
 
Tack alla! 
 
 
Och tack alla hästar! 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Den första gången jag red på en häst blev jag avkastad. Mitt första försök till utbildning, utöver 
grundskola, ledde till att jag blev utkastad. Dessa händelser har lett till att hästar och utbildningar 
varit ständiga föremål för mina reflektioner. Nu har jag ridit i mer än trettio år och är 
pedagogikstudent på Högskolan Kristianstad. Det här arbetet är min c-uppsats och handlar om 
reflektion vid högskoleutbildning inom hästhantering 
 
 
1.1 Bakgrund 
Svensk hästutbildning har traditionellt sett skett inom det militära (Lundesjö-Öhrström, 1998). 
När armén avhästades på mitten av 1900-talet omvandlades hästutbildning till en småskalig 
angelägenhet för fritidsryttare. På så vis blir hästen omvandlad från rationellt verktyg för 
samhällsutveckling till ett livsstilsobjekt, ett medel att uttrycka sitt subjekt genom. Vid 1900-
talets slut startas Hippologprogrammet, en universitetsutbildning på häst vid Sveriges Lantbruks 
Universitet för att täcka behovet av högre utbildning på häst. Det är en högskoleutbildning som 
vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund, samt beprövad erfarenhet (Hippologprogrammet 
studiehandbok, 2004). Den beprövade erfarenheten i detta fallet kommer till största delen från 
den militära traditionen av hästhållning via utövande av olika hästsporter. Den vetenskapliga 
traditionen att reflektera och kritiskt granska vilket står i opposition till militärens auktoritära 
kunskapsförmedlande är nu en av förutsättningarna för Hippologprogrammet. 
 
Antalet hästar i Sverige har mer än fördubblats de senaste tjugo åren enligt Furugren (2000). Men 
proportionellt sett har inte antalet människor med gedigen kunskap om hästar ökat på samma sätt. 
Tvärtom, skulle man kunna säga, eftersom man under 1900-talets andra hälft kan konstatera en 
förvandling av hästhantering från en profession till en sport/hobbyföreteelse  
(a a ). Därför har jag intresserat mig för hur man lär ut hantering av hästar och vilket utrymme 
som ges till reflektion och kritiskt granskande på utbildning på högskolenivå. För att begränsa 
området för min studie har jag valt att ägna mig åt de praktiska moment av hästhantering som 
sker från marken. Detta för att en större del av tiden som ägnas åt hästar ägnas åt annat än 
ridning. För ridning finns det många former av utbildningar t ex ridskolor, men annan kunskap, 
gällande hästhantering, förmedlas ofta under mindre organiserade former. 

 
 
1.1.2 Hästen i det moderna och postmoderna.   
Människans erfarenhet av hästhållning är lång. Hästen har använts till att föra utvecklingen 
framåt. Den har till främst inom det militära. Redan på 1700-talet  f.Kr nämns hästanspända 
krigsvagnar i brev. Den europeiska militära ridningen utvecklades i två varianter det som kallas 
turkisk/morisk stil eller lätt sits är den ena varianten. Den andra är den ridstil som riddarna 
utvecklade i sina tunga rustningar. Fram till sen medeltid var det vanligt att behärska båda 
ridstilarna, men därefter försvann den lätta moriska stilen norr om Pyreenerna. Den moriska stilen 
kan fortfarande delvis återfinnas i Mexico och Californien eftersom conquistadorer spred den i 
Amerika samtidigt som användandet av häst spreds över kontinenten. Den moriska stilen fördes 
vidare av vaqueros (Chevenix Trench, 1970). Vaqueros var boskapsskötare och utvecklade ett 
förhållningssätt till hästarna som byggde på kontroll av hästen via samarbete, kommunikation och 
reflektion (Dorrence, 1998). 
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Ur riddarnas ridkonst utvecklades den militära ridningen. Inom det militära uppnåddes kontroll av 
hästen genom dominans eftersom så stor drift krävde rationalitet och effektivitet. Detta både i hur 
man höll häst och hur man utbildade de som skulle sköta, rida och utbilda hästarna. Inom armén 
var hästen ett verktyg, ett objekt för att skapa militära framgångar med. Armén hade ett modernt 
synsätt på häst. Furugren (2000) skriver att fram till mitten av 1900-talet var armén den största 
enskilda hästhållaren och utbildaren inom häst i Sverige. 
 
 I modernismen finns tanken om den rationella människan som kontrollerar naturen och att det går 
att konstruera en universell sanning. Modernismens rötter kommer från upplysningstiden.  
Filosofin inom modernismen delar allt i en överordnad och en underordnad. Därför kan 
utveckling ske på bekostnad av naturen som är underordnad människan. Utvecklingen sker 
genom forskning och teknologi för att ge den överordnande människan möjlighet att producera så 
effektivt som möjligt. Den effektiva produktionen bygger på en hierarkisk organisation. 
(Fernández-Balboa, 1997). 
 
Postmodernismens teori omfattar olika sorters sociala organisationsformer där nya former av 
språk, nya kulturella slutsatser, nya meningar, nya sociala rörelser och nya maktförhållanden kan 
uppstå. Postmoderna teoretiker har antagit två idéer: den ena är subjektiviteten (det personliga är 
politiskt) och den andra är knowledge as power (kunskap är makt). En av postmodernismens 
grundläggande frågor handlar om verkligheten, om det finns en verklighet, om det saknas 
verklighet eller om det finns flera verkligheter. Identiteter och relationer ses inte som fixerade 
konstanter inom postmodernismen. (Fernández-Balboa, 1997). Det kan jämföras med hur svensk 
hästhållning har förändrats från mitten av 1900-talet när hästen gick från redskap för 
samhällsutvecklingen till hobby och livsstilsobjekt. Det finns nu flera olika livsstilar med 
tillhörande hästkultur att välja på för hästägaren beroende på val av häst och ekonomi. Som 
exempel kan jag nämna islandshästkulturen, små hästar med mycket utevistelse och ridning 
utomhus kontra dressyrhästkulturen som är stora hästar vilka rids mest inomhus och tillbringar 
mycket tid i stallet. Hästens funktion har gått från att vara ett rationellt redskap för 
samhällsutveckling till ett objekt för utveckling av människans egna subjekt. De hästintresserade 
tillhör olika grupperingar och kulturer inom hästsfären, med olika nomenklaturer och värderingar. 
Där den hästintresserade väljer gruppering utifrån sina subjektiva referenser. Hästens funktion 
har ändrats från att vara ett redskap för samhällsutveckling till ett redskap för 
personlighetsutveckling. Fortfarande är hästen ett underordnat objekt. 
 
 
1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse av reflektionsutrymme i samband med 
högskoleundervisning i hästhantering.  
 
1.3 Problemområde 
Reflektion- kritiskt tänkande vid hästhantering 
Problemformulering: Vilket utrymme ges reflektion i lärandet av hästhantering i 
högskoleutbildning.  
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2 TEORETISK FÖRDJUPNING 
 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter för arbetet. Eftersom jag inte funnit tidigare 
forskning inom pedagogik och hästhantering från marken, och mycket litet om hästsport och 
pedagogik vidgades sökandet efter tidigare forskning till att innefatta idrottsdidaktik, samt 
postmodernism inom högre utbildning. Detta eftersom hästhantering är en del av hästsporten och 
utbildningen på Hippologen är anpassad för den svenska sporthästen. Det som skiljer hästsporten 
från de flesta andra sporter är att "redskapet" är ett djur, en annan individ.  
 
 
2.1 Tidigare forskning 
Jag har inte funnit forskning om pedagogik i samband med hästhantering från marken. Efter 
sökningar i databaserna Bookit, EBSCO, Eric, Elin, Libris, Psyc info och till slut sökning på 
Google var resultatet tre olika studier om pedagogik och ridning: Lundesjö-Öhrström (1998) drar 
bland annat slutsatsen i sin C/D-uppsats, Ridlektion, ett triangeldrama mellan elev, häst och 
lärare, att interaktionen mellan häst och elev, samt mellan häst och instruktör fungerar, men att 
det brister mellan elev-instruktör i de fall av ridundervisning som hon studerat. Zetterqvist (1998) 
har gjort en studie av undervisning i hästhoppning, Didaktiken i hästhoppning, inom ramen för 
SLUs pedagogiska utvecklingsarbete och skriver att det saknas en modern svensk ridlära. Den 
ridlära som lärs ut idag är baserad på den ridlära som skrevs 1930, och sålunda helt omodern. I 
sin C-uppsats Lärandet i ridskolan. Reflektion och kritiskt tänkande i samband med ridlektioner 
beskriver Falkensson (2003) att vid ridundervisning sker reflektion, om det sker, under ridning 
och vid lektionens slut och att det inte förekom kritiskt tänkande i någon större utsträckning.  
 
 
2.2.1 Granskning av utbildning och utveckling inom idrotten. 
Kritisk teori arbetar med att undersöka saker, institutioner, praktiker och diskurser för att ta fram 
formbara modeller för ett bättre samhälle i framtiden. Och kritisk teori arbetar mer med 
alternativa sätt att förstå ideologierna bakom moderna sociala, kulturella, ekonomiska och 
politiska grupperingar och slutsatser, än att arbeta med förutsägande forskning (Fernández-
Balboa, 1997). Fernández-Balboa menar att om vårt samhälle omformas från modernt till 
postmodernt bör man också kunna anta att livet och lärande i det här nya samhället kommer att 
kräva nya koncept, attityder och handlingar, vilket gör att institutioner kommer att behöva nya 
scheman och att kunskapsproduktion och valideringen av den måste omskapas utifrån att det inte 
finns en sanning. Inom the Human Movement Proffesion (som är ett samlingsnamn för atleter, 
utbildare, tränare, idrottsadministratörer, forskare pedagoger m fl.) är uppdraget att kritiskt 
granska traditionella roller och syften, för att skapa utrymme för nya möjligheter (a a). Ett 
uppdrag jag anser äger sin giltighet även för hästhantering inom högskoleutbildning.   
 
Jag vill också sätta det ovan nämnda i samband med det som Rønholt (2001) skriver om 
idrottsdidaktik. Hon skriver att den är antropologisk och sociokulturell, samt fenomenologisk och 
kritiskt konstruktiv. Vidare anser hon att reflektion som resultat av en observation ger en kritisk 
dimension och de förändringar som genomförs på grundval av reflektionen ger en konstruktiv 
dimension. Hon betonar vikten av att studerande inom idrott och hälsa/idrottsvetenskap blir 
medvetna om sin egen praktikteori och den tysta kunskapen inom praktiken.  Reflektion är den 
studerandes framtida redskap, eftersom reflektion kan användas i en inre dialog mellan teori och 
praktiska erfarenheter av undervisning. Rønholts definition av idrottsdidaktik är att det är den 
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teori och praktik som rör frågor och problem gällande idrottsundervisning, idrottsfostran och 
idrottsutbildning. Det ger idrottsdidaktiken till uppgift att undersöka och att utmana idrottens 
praktiker till att ställa frågor, att formulera problemställningar samt att förhålla sig reflekterande 
till dem. Erfarenheter från praktik ska användas till att ifrågasätta teorier som används i 
idrottsundervisning och till att ifrågasätta nya teorier. En analytisk och kritisk dimension, som 
hjälper utvecklingen, bör vara en del av innehållet i det dialektiska förhållandet emellan teori och 
praktik. Ett förhållande som ett undersökande och problematiserande synsätt stärker. Även om 
arbetet med utveckling och förbättring inte alltid leder till konkreta förslag på förändringar på det 
praktiskt-didaktiska fältet, bör idrottsdidaktiken ge något som praktikern eller teoretikern kan 
använda (a.a.).  

 
 
Gustavsson (1994) anser att i och med att idrotten blir allt mer systematiserad ökar behovet av 
läromedel och det som önskas är text, samt tillämpningar vilka stöttar tävlingssystemet. 
Forskning om betydelsen av utbildning och läromedel för idrotten saknas. Det är en faktor som 
bidrar till att ett autodidaktiskt och behavioristiskt perspektiv stärks inom idrotten. Idrotten 
idealiserar att vara självlärd och praktisk. Det är i samklang med de upplevda erfarenheterna 
inom idrotten och det ligger nära behaviorismen. När den skolning som träningstillfället ger anses 
vara tillräcklig och det autodidaktiska lärandet följer de givna reglerna kan utbildningen vara en 
reproducerande verksamhet. På så vis kan det autodidaktiska perspektivet vara ett hinder för en 
reflekterande idrottspedagogik. Alternativt förekommer ett vetenskapligt-rationellt perspektiv, 
som baseras på systematiska läroprocesser som förväntas leda till förutsägbara prestationer. 
Utbildningen legitimeras genom att beskriva den och de som arbetar med den utifrån formella 
aspekter, som utbildningsorganisation, nivåindelning av kurser, behörighet, antalet kurser och 
kursens längd. Däremot röner inte utbildningen och läromedlens värdebas samma intresse, anser 
Gustavsson. Det kan relateras till Hippologprogrammet (se 3.4) som är centrerat kring 
utvecklingen av den svenska sporthästen. Därmed centrerat kring en företeelse, som av tradition 
innebär autodidaktiskt lärande. Enligt Utvärdering av agrara utbildningar vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (2004) har Hippologprogrammet ett litet urval av läromedel och läromedlen 
har ofta inte vetenskaplig nivå. Men det är en högskoleutbildning utifrån formella aspekter. 
 
Tinning (1997) skriver att vid en kritisk granskning av program för professionell idrottsträning 
kan man tydligt se vad som anses vara essentiellt för just det området. Med hjälp av granskningen 
kan man också se hur problem definieras och formuleras, vad som är legitimt och vilka problem 
som anses vara lösningsbara med hjälp av den professionella kunskap och skicklighet som finns. 
Det visar att formulerandet av problem (problem-setting) innebär makt och kontroll över vad som 
anses legitimt.  
 
I alla system, även utbildningssystem, finns det självuppfyllande kortslutande mekanismer som 
främjar det gamla på bekostnad av det nya. Det ser Bjurwill (1998)som ett immunförsvar mot 
nytänkande. Han menar att risken för selektiv ouppmärksamhet minskar om man arbetar med att 
ta bort fördomar och förutfattade meningar och istället utvecklar idéen om den reflekterande 
praktikern. Det kan jämföras med Fernández-Balboa (1997) resonemang om att utveckla 
studenter till kritiska utbildare. Där tydliggörandet av personliga och samhälliga värderingar, etik 
och moral är grunden. Eftersom varje val av innehåll och metod i undervisningen innebär etiska 
beslut och påverkar därmed studenterna på sätt som kan vara bra eller dåliga. Han anser att 
kritiska pedagoger är förvaltare av förändring och som sådana måste de vara kapabla till att agera 
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utan eller mot institutionella och sociala tvång. Och ett sådant agerande kräver förmåga att göra 
etiska och moraliska överväganden. Därför är det viktigt att hjälpa studenterna att utveckla etiskt 
och moraliskt tänkande. 

 
 
2.2.2 Idrottsdidaktik och reflektion 
Catharine D. Ennis (1997) frågar efter kriterierna för en lyckad reflektion, och undrar hur de 
uppgifter som arrangeras och presenteras för att underlätta reflektion och kritik ser ut. Dessutom 
vill hon ha svar på om det är möjligt att reflektera och kritisera fel. Har då en student i så fall 
misslyckats med reflektionen?  
 
Då eleverna klär sina erfarenheter i ord, menar Rønholt (2001) att den tysta kunskapen görs 
explicit. Det möjliggör för läraren och eleven att konfrontera sina egna och andras upplevelser 
och erfarenheter. Konfrontationen sker med frågor och bedömningar för att arbeta vidare med 
erfarenheterna och kunskaperna. Det arbetet kan åstadkomma att eleven lär sig ett reflekterande 
förhållningssätt till en viss kontext eller situation. 
 
Rønholt (2001) använder Van Manens uppdelning av reflektionsformer. Den första är 
föregripande reflektion, att tänka efter före, reflektion på planeringsstadiet. Den andra formen av 
reflektion är aktiv eller interaktiv reflektion, en stanna upp och tänka efter reflektion, som 
används för att fatta beslut i nuet. Tredje formens reflektion är uppsummerande reflektion. Den 
skapar mening i tidigare erfarenheter och kan ge nya och djupare insikter. 
Rønholt beskriver och lägger till tre dimensioner av reflektion: intuitiv, kritisk och kreativ. Den 
intuitiva dimensionen av reflektion är när handlingen är resultat av intuitiv varseblivning av 
atmosfär eller dynamik, som vid gemensam improvisation hos jazzmusiker eller basketspelare. 
För jazzmusikerna handlar det om improvisationer runt ett givet musikaliskt schema och för 
basketspelarna handlar det om improvisationer runt ett spelschema. Hur spelaren (både 
musikspelare och sportspelare) uppfattar helheter, detaljer och samspelet där emellan i 
ögonblicket är intuitivt, fysiskt sensoriskt och förenat med perception av tid, rum och rörelse 
samt kan vara associerat till tidigare erfarenheter. Kritisk dimension får reflektionen med tid för 
eftertanke och är förenad med självreflektion och öppenhet för förändring.  Att kunna minnas 
kroppsliga handlingar och händelser precist är väsentligt för den eftertanke som är avgörande, när 
man ska förbättra. Det är även avgörande för läraren när hon/han efter genomförd praktik 
reflekterar kritiskt, med ambitionen att utveckla bättre pedagogisk situation för eleverna. När ett 
fenomen i undervisningen är unikt, svårtolkat eller i opposition med lärarens uppfattning, så bör 
läraren tänka igenom sin egen syn på fenomenet, förhålla sig till den och reflektera kritiskt över 
sin eget synsätt för att eventuellt förkasta det. Den kritiska reflektionen är drivkraften i lärarens 
utveckling av sig själv och sin undervisning. Reflektionens kreativa dimension utvecklas genom 
erfarenheter, en förståelse av vad som är mål, innehåll och fantasi. En kritisk reflektion kan leda 
till omvärdering av uppfattningar om fenomen, vilket kan ge nya kvalitativa nivåer av förståelse.  
 
Den omställningsprocessen som en professionell idrottspraktiker måste behärska, att kunna ställa 
om från en situation till annan, är vad Bjurwill (1998) kallar “tankegymnastik”. Även hur denna 
omställningsprocess lärs ut ingår i begreppet "tankegymnastik".  För att kunna analysera den 
problematiska situationen krävs tankegymnastik, en slags reflekterande problemformulering, ett 
tydliggörande av kritiska punkter menar Bjurwill. Han delar in tankegymnastik i två kategorier; 
en sämre enkel variant och en bättre och avancerad. Den enkla varianten rymmer snabbinmatning 
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och snabbåtergivning av kunskap, och genom anpassning och foglighet kan eleven klara 
utbildningen med minsta möjliga arbete. Vilket ger mer eller mindre knowing i betydelse 
konstfärdighet (automatiskt tänkande, oreflekterat, ogenomtänkt och oplanerat, tyst kunskap) som 
ger oss förutsättningar att fungera i det praktiska livet. Inom idrotten är det en förutsättning för att 
kunna uppnå “flyt“. I den avancerade tankegymnastiken tillkommer reflektion. Bjurwill använder 
Schöns uppdelning av reflektion: reflection-in-action och reflektion-on-action. Reflection-in-
action innebär att man i situationen både har förmågan att tänka och handla, vilket är svårt och 
ställer höga krav på “knowing” och är ett reflekterat tänkande som ger konstnärlighet. Reflection-
on-action är att tänka efter före och efteråt. Genom att utveckla sina referensramar går det att 
kombinera tanke och handling som i reflection-in-action (a.a.). Eftersom man inom hästsporten 
anser att det inte bara är en sport utan också en konstnärlig verksamhet och Hippologprogrammet 
har en vetenskaplig och konstnärlig grund enligt regelverket, kan reflektion vara ett viktigt 
redskap för att nå konstnärlighet. 
 
 
2.3 Postmodernism och högre utbildning 
Enligt Bloland (2005) och Fernández-Balboa (1997) ifrågasätter postmoderna teorier nästan alla 
aspekter av högre utbildning. Eftersom postmodernismen är framsprungen ur poststrukturalismen 
har de till stora delar samma vokabulär och perspektiv. Men inom postmodernismen har man 
breddat och utvidgat till en kritik av det moderna, där också moderna universitet ingår.  
 
Inom postmodernismen finns en stor variation av teorier att det inte är möjligt att definiera 
postmodernismen som en sammanhängande teori, skriver Bloland. I vår postmoderna tid verkar 
världen bryta samman och omorganisera sig. Globalism, informations revolution, vetenskap och 
teknologi, människors flytande definition av identitet och självet, samt terrorism formar ett 
motsägelsefullt samhälle. Ett samhälle som är öppet med så gott som obegränsade möjligheter 
och ändå ett slutet samhälle med ökande övervakning och restriktioner, risken för krig och ett 
växande orättvisor gällande välstånd. De snabba samtidiga förändringar som ger oanade 
konsekvenser och skapar en så komplex värld att den åstadkommer en vitt spridd känsla av oro, 
osäkerhet, tvetydighet och risk som karaktäriserar den postmoderna världen (a. a).  
 
Bloland framhåller "klentrogenhet mot de stora berättelserna" (as incredulity towards 
metanarratives s. 124) som ett av postmodernismens karaktärsdrag. Han menar att de stora 
berättelserna är grundläggande och användbara och att mänskligheten inte klarar sig utan dem. 
Men att en klentrogenhet gentemot de stora berättelserna ger utrymme för att ifrågasätta dem och 
omskapa dem utan att förneka dess betydelse. 
 
Ett postmodernt sätt att arbeta för universitet och högre utbildningar som skulle innebära att 
institutionalisera dissensus inom utbildningar, föreslår Bloland. Detta genom att fastställa de 
viktigaste ramverken/diskurserna och genom att inom universitetet skapa frizoner där dessa 
ramverk/diskurser kan undersökas och ifrågasättas. Det arbetet kan ske genom att nya stora 
berättelser utvecklas, genom att fortsätta att använda traditionella moderna metoder för 
problemlösning och genom att sluta att söka efter enande syfte för universiteten. I stället bör man 
erkänna och ta till vara mångfalden av syften för universiteten, använda den mångfalden, 
debattera mångfald för utveckling av nya okända kunskaper som är nödvändiga för att hantera 
den postmoderna eran. Bloland vill också se en ljusare, lekfullare hållning gentemot det osäkra 
2000-talet än vad som varit fallet innan inom högre utbildningar. 
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Bloland går vidare med två generella rekommendationer. Den ena är att stötta legitimeringen av 
akademiskt utbildade. Den andra är att institutionalisera reflektion. Legitimeringen av akademiskt 
utbildade behövs, anför Bloland, trots att postmodernismen generellt tvivlar på akademisk 
utbildning. Legitimerade akademiker behövs eftersom behovet av expertis växer när världen är 
stadd i snabba förändringar och mångfalden ökar. Den akademiska världen har varit med att 
utveckla den snabba föränderliga värld som vi upplever nu och nu är det den akademiska 
världens ansvar att hjälpa till att finna mening, att tolka världen för samhället och finna lösningar. 
Reflektionen å sin sida innebär ett konstant övervakande av sig själv. Både individer och 
institutioner behöver ständigt reflektera över sin situation i en hyperkomplex värld. En 
institutions uppdrag ska inte vara fixerat utan ska ständigt debatteras (a. a). 
. 
 
2.4 Dialektisk metod 
Bjurwill (1998) beskriver Sokrates dialektiska metod som ett sätt att framför allt få människor att 
tänka själva och att få människor att förstå att de inte vet något med säkerhet. Det som Sokrates 
lärde ut var att han inget visste och att han visste att han inte visste. Det ger en konstruktiv-
negativ hållning. Till det kommer en autodidaktisk hållning för Sokrates ansåg sig inte vara 
lärare, utan menade att människor lär sig själva. Styrkan i dialektiken är att den ställer invanda 
begrepp på huvudet genom att vanetänkande konfronteras mot vetenskapligt tänkande. Det kallar 
Bjurwill ett penetrerande tänkande och det ser han som en uppmaning till ett kritiskt och kreativt 
tänkande och det är som han ser det ett reflekterande tänkande. För att beskriva hur Sokrates 
arbetade tar Bjurwill upp den kända episoden där Sokrates genom resonemang och med lämpliga 
frågor hjälper en slav att komma fram till lösningen av geometriska problem. Det sker genom att 
använda slavens tidigare kunskaper, låta denne se och själv göra slutsatser. 
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3 METOD 
 
Kapitlet inleds med problemprecisering. Därefter kommer en text om val av fallstudie och 
kvalitativ intervju som metod, som följs upp av kritik mot metoden.  Vidare beskrivs fallet, urval 
och etiska överväganden och kapitlet avslutas med att databearbetning och analys redovisas.  
 
3.1 Problemprecisering 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur kursledaren anser att den ger utrymme för studenterna att 
reflektera och tänka kritiskt. Utifrån det blir mina frågeställningar: 
 
 1. Hur anser kursledaren att hon/han lämnar utrymme för reflektion i undervisningen? 
 2. Vilka faktorer påverkar kursledarens sätt att lämna utrymme för reflektion? 
 
 
3.2 Val av fallstudie och kvalitativ intervju som metod 
Anledningen till att valet föll på kvalitativ intervju är att det är ett samtal som har syfte och 
struktur, mer än ett vardagligt samspråkande. Intervjuaren kan få ta emot grundligt prövade 
kunskaper genom att ställa frågor omsorgsfullt och lyssna lyhört (Kvale, 1997). Denscombe 
(2000) skriver att forskaren har två frågor att reflektera över inför valet om intervju är den rätta 
metoden. Den första frågan är om undersökningen främjas av den detaljerade informationen som 
intervju kan ge och den andra frågan är om det är klokt att förlita sig på ett litet antal informanter. 
Denna studies svar på Denscombes två frågor är på den första; för att beskriva hur kursledarna 
anser att de ger utrymme för reflektion krävs detaljerad deskriptiv information, och den andra 
frågan besvaras med att det inte finns fler informanter för denna studie än de som blev tillfrågade 
om medverkan. Formen för intervjun i denna studie är delvis strukturerad (bil.2). Delvis 
strukturerad intervju anser Merriam (1994) används när viss information söks från alla 
informanter. De frågeställningar som ska utforskas styr intervjuerna. Det vill säga att frågornas 
ordalydelse eller ordningsföljd inte är bestämd i förväg. Detta ger en möjlighet att följa upp svar 
från den intervjuade, samt att vara anpassningsbar till hur intervjusituationen utvecklas allt 
eftersom informantens uppfattningar kommer i dagen och nya idéer utvecklas. 
 
Studien är en fallstudie då den är en undersökning av en väl avgränsad specifik företeelse. 
Merriam redogör för fyra grundläggande egenskaper för en kvalitativ fallstudie: partikularistiska, 
deskriptiva, heuristiska och induktiva. I den här studien är det en grupp kursledares syn på hur det 
ger utrymme för reflektion vilket avgränsar studien både vad gäller företeelse, situation och 
personer, vilket gör den partikularistisk. Studiens ambition är deskriptiv, det vill säga att ge en tät 
beskrivning av kulturella normer och regler, samt djupt liggande värderingar och uppfattningar. 
Tillika är studien heuristisk då avsikten är att förbättra läsarens förståelse av företeelsen.  Och 
slutligen är den induktiv då generaliseringar och begrepp uppstår ur den information som 
kommer fram under studiens gång. 
 
 
3.3 Kritik av metod 
Kvale (1997) tar upp tio kritiska punkter gällande intervjuforskning, som härör från en publik som 
är välvilligt inställd till kvalitativ intervjuforskning. Där beskriver han hur modern 
intervjuforskning kan bortse från hur individen är en del av ett socialt sammanhang 
(individualistisk), och att den bortser från att människors erfarenheter är lokaliserade socialt och 
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materiellt (idealistisk). Den här studiens informanter är valda på grund av sitt sociala 
sammanhang och var de är lokaliserade, samt att de speciella materiella förutsättningarna 
(hästarna) de arbetar med är av stort intresse. Vidare tar han upp att intervju forskning bortser 
från emotionella aspekter (intellektualistisk) och är orörlig. Då en stor del av informanternas 
uppgifter handlar om säkerhet och upplevelse av säkerhet, har denna studie gett rum för 
emotioner. De intervjuade valde själva platser att bli intervjuade på och på så vis var vi 
lokaliserade i deras verksamhetslokal. Kritiken består också i att intervjuforskning skulle på 
bekostnad av handling, vara fokuserad på tankar och upplevelser (kognitivistisk och 
verbaliserande). Studien frågar hur informanterna anser att de gör, så även om det är 
informanternas verbala framställning som studeras är innehållets fokus på deras handlingar. 
Kvale påpekar också att intervjuforskning har en kritisk punkt i att lingvistiska förhållningssätt 
till språket ignoreras och denna studie tar inte speciella hänsyn till lingvistik. Samt att den skulle 
vara ateoretisk och inte ta upp teorier i det område som studeras. I detta speciella fall har det varit 
svårt att finna teorier som vilar på vetenskaplig grund. De två sista punkterna skulle vara att 
publicerade rapporter är tråkiga citatsammanställningar (aretorisk) mer än övertygande historier 
och att knappast någon ny kunskap produceras (irrelevant).  
Vid intervjusituationerna har intervjuarens inflytande på informanterna beaktats. Samt att 
intervjuaren har haft en förståelse för att den är medskapande i samtalet och sålunda till svaren 
(Denscombe, 2000, Merriam 1994). 
 
Denscombe (2000) menar att den som väljer fallstudie som metod möts med tvivel gällande hur 
generaliserbara resultaten är, eftersom studiens omfång är begränsat till ett eller ett fåtal fall. 
Fallet för denna studie är unikt och eftersom det inte finns liknande utbildning vid dags dato. Men 
resultaten kan ändå komma till användning inom andra delar av hästsportsfären, och kanske kan 
de också appliceras på andra praktiskt orienterade utbildningar inom högskoleväsendet. 
 
3.4 Hippologprogrammet  
Hippologprogrammet är en universitetsutbildning på 80p med hästinriktning som startade hösten 
1994 (bil.1). Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman för utbildningen och 
undervisningen är förlagd till Sveriges tre riksanläggningar; Sveriges Avels- och 
Hästsportcentrum Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Travskolan Wången. 
Hippologprogrammets programnämd har fastställt följande gällande verksamhetens grunder: 
  
  
  1 Programmet vars kunskapsbas bygger på vetenskaplig och konstnärlig grund samt  
 beprövad erfarenhet kännetecknas av integration mellan såväl teori och praktik som  
 mellan de olika disciplinerna. 
  (Hippologprogrammet studiehandbok. 2004) 
 
2003 gjorde Högskoleverket (HSV) en utvärdering av agrara utbildningar vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, som publicerades 2004. Där utvärderades också hippologprogrammet. 
Högskoleverket beskriver lärarsituationen så här: 
 

Undervisningen i färdighetsämnen ges av lärare som i princip saknar akademisk 
utbildning. Enligt en kompetensbeskrivning för hippologprogrammet motsvarar det  
emellertid docentkompetens att ha sex års yrkeserfarenhet av hästsport på nationell  
eller internationell nivå samt pedagogisk utbildning och erfarenhet.  

  (Högskoleverket, 2004. sid. 86) 
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Kursledarna på Hippologprogrammet beskrivs som personer med lång erfarenhet inom 
hästsektorn. De är ryttare, hovslagare, tränare men också husdjursagronomer och veterinärer. De 
får successivt vidareutbildning för att bättre kunna undervisa på vetenskaplig grund. 
Högskoleverket bedömer att det är av hög prioritet att arbeta med att förmedla ett vetenskapligt 
synsätt till lärarna och att öka lärarnas möjligheter till egen forskning. Som avslutning frågar 
HSV om hippologutbildningen är och bör vara en akademisk utbildning och skriver dessa ord: 

  
  De anläggningar där utbildningen bedrivs är fantastiska miljöer men de är inte  

akademiska miljöer. Med detta vill vi inte ha sagt att det inte går att bedriva akademiska  
studier där. Det  är i stället en fråga om kulturer: på Flyinge finns rester av en militär  
kultur, som präglas av att man lyder beslut uppifrån. Detta kan sättas mot den akademiska  
kulturens krav på ständigt ifrågasättande. Vi tror att en del av de problem med  
attityder och kommunikation som vi uppfattar på Flyinge har sin grund i denna  
kulturkrock. Om utbildningen skall kunna utvecklas är det nödvändigt att reda ut detta  
problem. (a.a. sid. 94) 

 
 
3.5 Urval 
Först kontaktades Hippologprogrammet och de fick en förfrågan om de var intresserade av att 
medverka i studien. Studiens syfte förklarades och det informerades om att medverkan var 
frivillig. En kontaktperson utsågs av Hippologprogrammet. Denna var behjälplig med att 
förmedla kontakter med de fyra kursledare, som Hippologprogrammet ansåg stämde med 
studiens intresse för hästhantering från marken. En av de fyra avböjde medverkan, och tre 
kursledare deltog i studien. 
 
 
3.6 Genomförandet av intervjuerna och etiska överväganden 
Intervjuerna genomfördes på Flyinge, i lokaler där informanterna verkar i sin dagliga gärning. 
Först fick informanterna kännedom (både skriftligt och muntligt) om att deras deltagande var 
frivilligt, att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan och att deras deltagande skulle 
komma att anonymiseras, samt att de har rätt att ta del av resultaten. Därefter genomfördes 
bandupptagningen av intervjun. Vetenskapsrådet ger ut ”Forskningsetiska principer inom 
humanistisk samhälls- vetenskaplig forskning” (1990) och i den tas fyra principer upp: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet efterföljdes då informanterna fick kännedom om uppsatsens syfte, att det var 
frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Informanterna gav sitt samtycke 
till bandinspelningarna och till att delta i intervjuerna på så vis uppfylldes samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att informanterna i undersökningen kommer att vara 
anonyma och materialet anonymiserats. Vid kvalitativa metoder ställs forskaren inför utmaningar 
gällande anonymisering. Det är svårare att gömma enskilda individer i sitt material när det bygger 
på ett litet urval och detaljerade beskrivningar, än om man handskas med stora datamängder 
(Alver & Öyen, 2000). Detta övervägs noga då studiens resultat redovisas eftersom det rör sig om 
ett mycket litet antal informanter, som är relativt lättidentifierade då deras arbetsplats är väl känd 
inom hästnäringen. Angående nyttjandekravet kommer insamlad data endast att användas till 
studien. 
 
Inför insamlingen av empiri har den asymmetriska maktrelationen mellan intervjuare och 
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informant varit föremål för reflektion. Det har ökat medvetenheten om att intervjuaren sätter 
agendan, och att det är en form av envägskommunikation, eftersom det inte anses som god ton 
om informanten frågar tillbaka. Det gör att intervjun blir ett instrument för studien, även om det 
först kan ge sken av ett samtal för den intervjuade. Och för att vara ett instrument kan intervjun 
behöva vara en manipulativ dialog, där intervjuaren är ute efter att belysa det dolda och 
omedvetna för att tydliggöra studiens syfte (Brinkmann & Kvale, 2005). Resultatet av 
reflektionerna över dessa etiska frågor är inte entydiga, men genom att studiens frågor kopplas till 
en medvetenhet om dessa etiska risker studien tangerar, ges möjlighet till ett etiskt gott 
genomförande av studien. 
 
 
3.7 Databearbetning och analys 
Först överfördes bandupptagningarna till skrift och anonymiserades. Därefter kodades materialet 
och delades upp i kategorier. För att kunna arbeta fram kategorierna använde jag både konvergent 
och divergent tänkande så att kategorierna framträder med en inre homogenitet och att de 
sinsemellan är heterogena (Merriam 1994). Under analysarbetets gång utvecklades och 
omarbetades kategorierna för att erhålla största möjliga spegling av syftet och för att alla 
relevanta detaljer skulle kunna placeras i en kategori. 
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4. RESULTAT 
Kapitlet inleds med en analys av resultatet och avslutas med en tolkning av resultatet. 
 
 
4.1 Analys av resultat 
Vid insamlingen av empirin noterade jag att informanterna ofta talade om och återkom till 
reflektion. Intrycket bestod vid upprepad genomläsning av materialet:  
 

Vi försöker liksom hela tiden jobba på det viset, dom ska få tid till att 
 kritiskt tänkande och reflektioner och allt vad det är så att de ska få 
 möjlighet ... (Informant 2) 

 
  ...låter eleverna väldigt mycket reflektera... (Informant 3) 
 
Nästa fråga kom då ur mina egna reflektioner kring problematiken med att studenten ska 
reflektera samtidigt som hon eller han hanterar en häst. Eftersom hästen är en levande varelse 
kräver situationen att studenten är koncentrerad på hästen. Hur anser kursledarna att studenten 
ges möjlighet till reflektion under en lektion? Kursledarna beskrev att de på kort tid ska lära 
studenterna färdigheter. Den korta kurstiden ansågs begränsa möjligheten för utveckling och 
reflektion. De reflektionsutrymmen som kursledarna skapade vid sina undervisningstillfällen kom 
genom analysen att delas in i fyra kategorier för reflektionsutrymme: förberedande reflektion, 
summerande reflektion, reflektivt samtal och intuitiv reflektion.   
 
Förberedande reflektion är den reflektion som förekommer innan arbetet med häst, där studenten 
ges tillfälle att reflektera över arbetet med hästen som ska utföras. Det vanligaste förfarandet som 
studien visar gällande förberedande reflektion är vad kursledarna kallar samling. 
  
  " sen har vi även samling före," (Informant 2 )  
 
Då kursledaren beskriver, förklarar och anger mål för arbetet med hästen som studenten ska 
utföra. Studenterna får då möjlighet att reflektera och att ställa frågor om det kommande arbetet. 
Och kan på så vis också ta del av kurskamraternas reflektioner och få det kommande arbetet 
belyst ur fler perspektiv.  
 
Summerande reflektion är reflektion över det arbetet som studenten har utfört med hästen. Efter 
utförd uppgift ges studenterna möjlighet att reflektera över dagens arbete till exempel vid 
samling, en genomgång av dagens erfarenheter muntligt. Även där ges eleverna tillfälle att 
kommentera och fråga, för att formulera sina erfarenheter, reflektera och ta del av sina 
kurskamraters uppfattningar. Det förekommer även reflektionsarbete skriftligt i loggbok.   
  
  "Vi har loggbok, som dom lämnar in en gång i veckan. Där dom ska  
  reflektera om valfritt ämne". (Informant 3) 
 
I loggboken för kursledaren en skriftlig dialog med studenten kring studentens reflektioner. 
 
Reflekterande samtal, sker under arbetet med hästen, mellan student och kursledare. Kursledaren 
och studenten i dialog om situationer i arbetet med hästen, och hur studenten kan lösa uppgiften. 
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Det beskriver en av informanterna så här:  
 
  ”Där sker ett otroligt bra samtal, utbyte, en nära sätt att undervisa,  
  dom kommer, efter några veckor kommer de ju fram och börja fråga: 
   - Du det här har jag tänkt på". (Informant 3) 
 
I den reflekterande dialogen har studenten möjlighet att ta del av kursledarens reflektioner och 
perspektiv baserat på beprövad erfarenhet på ett exklusivt sätt, i och med att det är en eller två 
studenter åt gången i dialog med kursledaren.  
 
Intuitiv reflektion är studentens egna och omedelbara reflektioner i situationen. Det benämns som 
"blick för hästar" och kommer ur studentens erfarenhet och studentens förmåga att kreativt lösa 
situationer som uppstår i arbetet med hästen. Och det är en reflektion som studenten ständigt 
förväntas öva och förbättra genom självständigt intuitivt reflekterande. Ett slags omformulerat 
icke verbalt reflekterande för att öva upp sin "känsla för hästar", för att genom sin intuitiva 
reflektion uppfatta hästen både i den omedelbara situationen och hur situationen kommer att 
utvecklas. Det vill säga att ha "blick för hästar", intuitiv reflektion, är att förstå vad som ska 
hända innan det sker, och på så vis kunna kontrollera situationen.   
  
  ... så att de får in handgreppen och förstår vad de ska göra och vad  

det är som är fel att göra och vad som är bra å göra och varför det blir si  
  och så och sedan försöker vi alltid eh, att dom provar det sedan på också   
  yngre hästar, tränar blick, eh, (Informant 1) 
 
Analysen gav så långt resultatet att kursledarna beskrev att reflektion förekom frekvent på 
Hippologprogrammet och studenten ges tillfälle till olika sorters reflektion. Vid kategoriseringen 
av reflektionerna observerade jag uttalanden från kursledarna om innehållet i reflektionerna.  
 
  Då ser man ju om det går igenom att dom ställer frågor och komme 
   med rätt funderingar själva, eller rätt analyser eller vad det nu är dom ska  
  göra, för jag ber dom ju också efter varje lektion att analysera sin egen...  
  (Informant 2) 
 
  ...oftast skriver de om just sin häst och händelser under lektionstid, och då  
 ser jag ju om dom har reflekterat, om jag har fått igång någon reaktion, i  
 deras hjärna också. Det är väl, det är lite si och så, det märker man på  
  vilken ålder det är på studenterna, ju yngre desto sämre förmåga att  
  reflektera och mer dagboksskrivande, så jag får även försöka undervisa  
  dom i det, nu skriver jag post-it-lappar tillbaks med feed-back på varje 
   loggbok. Där jag försöker få dom och ja, se lite mer vetenskapligt, kanske, 
   leta lite kunskaper inte bara vara så känslomässigt engagerad, utan 
   objektivt se vad hände egentligen på lektionen. (Informant 3) 
 
  Sen går vi i genom dem i slutet av lektionen, vad de har kommit fram till, 
   och då säger jag vad jag upplever om deras. Vad de har upptäckt liksom.  
  Vad man kan säga om det och vad man kan peka på, om det är något mer  
  som dom har missat. (Informant 1) 
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Återigen analyserades empirin, nu med avsikt att finna ramverket för vad som kunde beskrivas 
som en "rätt reflektion". Ur denna omläsning av empirin och läsning av foldern 
"Flyingemodellen" kom säkerhet, beprövad erfarenhet och sporhästen att stå som ett triangulärt 
ramverk för de "rätta reflektionerna". Kursledarna refererade oftast till säkerhet när de talade om 
att begränsa studentens handlings eller reflektions utrymme. 
 
  ...alltså, till viss del måste vi ändå ju styra upp bara, av säkerhets  
  skäl. Vi kan ju liksom inte säga: A, men prova själva nu, så får vi se hur 
   det går. Det gör vi ju inte när man har en häst på 600 kg, utan till viss del  
  så måste vi ju styra upp det. (Informant 2) 
 
  ...och i bland rent säkerhetsmässigt är det viktigt att eleven gör som man  
  säger och inte ifrågasätter, i vissa situationer kan det vara farligt.  
  (Informant 3) 
 
  ...men däremot så får dom väldigt mycket, eh, tänka på att dom måste göra 
   det på ett säkert sätt hela tiden. (Informant 1) 
 
Det triangulära ramverkets andra del kan beskrivas som den beprövade erfarenheten. 
 
  ...så kritiskt tänkande finns nog där och det ska liksom uppmuntras till  
  en viss gräns. Det är dock så beprövad erfarenhet ibland behövs för att kunna  
 kritiskt granska till exempel varför inte hästen gör som man vill. (Informant 3) 
 
  Det finns ju nästan ingenting, varken ner skrivet eller någonting utan, alltså  
  det vi går på det är ju vår egen erfarenhet och eftersom jag själv tävlar på  
  elitnivå,  och sånt där, så är man med och man pratar mycket med folk ute. 
  (Informant 2) 
 
  Ja, det är beprövad erfarenhet. Det är väldigt få saker som är ordentligt  
  vetenskapligt, …(Informant 3) 
 
Sista delen i ramverket för vad som kan beskrivas som en "rätt reflektion" är sporthästen som jag 
fick ta dela av via en folder om Flyingemodellen. I foldern, som är ett A4 med tre liggande 
spalter på varje sida, fastslås att Flyingemodellens syfte är att ta fram godkända hingstar, 
framstående sporthästar och skolhästar av god kvalitet .  En mycket kortfattad plan över 
unghästens utbildning till sporthäst beskrivs också i foldern. Den kortfattade utbildningsplanen är 
framtagen av Flyinges personal och svensk hästexpertis i samarbete med europeisk 
hästsporexpertis. 
 
 
4.2 Tolkning av resultat 
Tolkningen ger att det funna ramverket för "rätta reflektioner" styr hur kursledarna ger utrymme 
för reflektion. Ramverket för "rätta reflektioner" kan ses som ett modernt ramverk för 
hästhantering. Den generella beprövade erfarenheten i svensk hästhållning har sina rötter i 
yrkesmässigt användande av häst, så som till exempel skogs/jordbruk, militära funktioner och 
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olika sorter skjutsar. Den beprövade erfarenheten kan ses som en modern diskurs för hästhållning 
då hästen har varit ett objekt och målet samhällets utveckling. Säkerhetstänkandet har vuxit fram 
ur den militära traditionen och har på så vis en modern stam. Till exempel lärs det ut att man ska 
befinna sig på vänster sida av hästen när man leder den, som man kan härleda till det militära och 
att en risk för att sabeln petade på hästen fanns om du leder den på högersida. Sporthästen är den 
del av ramverket som är kopplat direkt till sporthästens utveckling och utbildning. Hästen blir ett 
objekt att användas för framgång, nu i sportsliga sammanhang. Ramverket bestående av 
säkerhetstänkande, den beprövade erfarenheten och sporthästen kan beskrivas som endast litet 
formulerat och att det är till stor del är färdigheter som reproduceras. Det ger ramverket en 
karaktär av semi-implicitet. Med det menar jag en till stor del tyst kunskap som tas för given. Den 
kunskap som är formulerad och verbaliserad är toppen på ett isberg. Eftersom litet är formulerat 
ger det en slagordskaraktär åt det formulerade. Det vill säga att det formulerade till stor del är 
påståenden som inte bjuder in till diskussion eller reflektion. Det gör semi-implicita ramverk, 
kombinationen av slagordskaraktär och oformulerad kunskap som är tagen för given, är 
svårtolkade och därmed svåra att ifrågasätta och reflektera över. Där av tolkar jag ramverket för 
"rätta reflektioner" som att rätta reflektioner bör handla om hur man använder/behandlar hästen 
för att nå i förväg bestämda mål och delmål av hästsportkaraktär. Då ramverket har en semi-
implicit karaktär kan det vara svårt för studenten att formulera reflektioner kring den rådande 
diskursen, ramverket. Reflektioner över den rådande diskursen kan då ses som reflektioner som 
faller utanför ramverket för "rätta reflektioner" och stöds då inte av kursledare. Kursledarna 
beskrev att kurstiden är kort. Jag tolkar det som att lärarnas stora vilja att dela med sig av sina 
färdigheter gör att det inte blir tid över för reflektion. Det gör att den rådande diskursen inte 
ifrågasätts, utan tas för given.  
 
Den förberedande reflektionen sker inom ramverket för "rätta reflektioner", för att förbereda 
studenten på det arbete som ska göras med hästen för att nå det uppställda målet att utveckla en 
sporthäst. Reflektionens uppgift i det här fallet är inte att vara kritisk och kreativ, som en av 
informanterna uttryckte det:  
  
  Jag tycker också att det är otroligt viktigt att liksom i den här  
  branschen kritiskt granska allt som kommer fram, att dom lär lära sig  
  att det går inte bara att tro på alla som säger, tycker och tänker så, men 
   just kanske i den hära undervisningen som jag håller på med, kan det  
  vara inte läge under den praktik vi har i alla fall. (Informant 3) 
 
Min tolkning är att den förberedande reflektionen är en reflektion för underlättandet av 
reproduktion av färdigheter inom den rådande diskursen. 
 
Inom kategorin summerande reflektion ser jag i min tolkning samma reflektiva begränsningar som 
i den förberedande reflektionen. Men att den summerade reflektionen är en reflektion över 
hantering av häst som studenterna utfört. Därmed har studenterna en egen erfarenhet av uppgiften 
att reflektera över. I och med den summerande reflektionen riktas studentens upplevelser av sin 
hästhantering in i den rådande diskursen genom att kursledaren har ramverket för de "rätta 
reflektionerna" som mall. De summerade reflektioner som äger giltighet är de som stöder 
utveckling av sporthästen inom det moderna ramverket. I empirin kan man hitta utryck som 
dessa: 
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   Då ser man ju om det går igenom att dom ställer frågor och  
  kommer med rätt funderingar själva, eller rätt analyser, (informant 2).  
 
 
Reflekterande samtal, vilken sker under arbete med häst, mellan student och kursledare. Om 
dialog med studenterna sa en informant: 
  
  Där sker ett otroligt bra samtal, utbyte, en nära sätt att undervisa, dom  
  kommer, efter några veckor kommer de ju fram och börja fråga: - Du det 
   här har jag tänkt på. (Informant 3) 
 
  ...så kritiskt tänkande finns nog där och det ska liksom uppmuntras till en  
  viss gräns. (Informant 3) 
 
Intuitiv reflektion är studentens egna och omedelbara reflektion på hästen, dess kontext och 
skeendet. Det benämns av kursledarna som "blick för hästar".  
 
  ....å då försöker vi göra så att dom tränar det först på äldre hästarna, så  
  att de får in handgreppen och förstår vad de ska göra och vad det är som  
  är fel att göra och vad det är som är bra att göra och varför det blir si 
   och så och  sedan försöker vi, eh, att dom provar det sedan på också yngre  
  hästar, eh, tränar blick, eh. (informant 1) 
 
  ... att dom verkligen har system dom går igenom, säkerhetskollar hästen  
  hela tiden, om dom inte har blicken för det,  (Informant 3) 
 
Hippologstudenten som reflekterar intuitivt i sitt arbete med hästen, reflekterar inte bara utifrån 
sin egen varseblivning, utan också utifrån hästens reaktioner. Student och häst blir här 
tillsammans ett subjekt för studentens reflektion. Men målet för reflektionen är fortfarande att 
utveckla en sporthäst, inte hästens välfärd. 
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5. DISKUSSION 
 
Min tolkning av resultatet visar att kursledarna ger reflektion utrymme på flera olika sätt, men att 
reflektionerna begränsas av ett ramverk för "rätt reflektion" som är semi-implicit.  Det vill säga 
att det till stor del kan ses som tyst kunskap som tas för given som utgör "ramverket". Den del 
som är formulerad av "ramverket" är en bråkdel av innebörden. Då det semi-implicita är litet 
formulerat får det en "slagordskaraktär". Det vill säga att det semi-implicit formulerade till stor 
del är påståenden som inte bjuder in till diskussion eller reflektion. Här i diskussionen 
sammanbinder jag olika möjligheter att bredda och fördjupa reflektionsutrymmet på 
Hippologprogrammet. Angående svårigheter med ett semi-implicit ramverk vill jag knyta an till 
Rønholt (2001) som menar att studerande inom idrott och hälsa/idrottsvetenskap bör bli 
medvetna om sin egen praktikteori och den tysta kunskapen inom praktiken för att kunna 
reflektera medvetet. Reflektion är den studerandes framtida redskap och kan användas i en inre 
dialog mellan teori och praktiska erfarenheterna av undervisning, anser Rønholt. De kursledare 
som deltagit i studien har goda möjligheter att arbeta med att formulerande av tyst kunskap 
tillsammans med studenterna, då reflektion inom ramverket för "rätta reflektioner" var frekvent 
förekommande enligt studiens analys. Ramverket för "rätta reflektioner" kan tydliggöras genom 
att kursledarna vid reflektionstillfällena tar hänsyn till det Tinning (1997) skriver om kritisk 
granskning av program för professionell idrottsträning. Tinning menar att med hjälp av 
granskning kan kursledare och studenter tydliggöra hur problem inom praktiken definieras och 
formuleras, vad som är legitimt och vilka problem som anses vara lösningsbara med hjälp av den 
professionella kunskap och skicklighet som finns. Formulerandet av problem (problem-setting) 
innebär makt och kontroll över vad som anses legitimt enligt Tinning. 
 
Genom att formulera den tysta kunskapen och granska det formulerade blir utbildningens diskurs 
och värdebas tydlig. När diskursen och värdebasen är tydlig kan studenterna granska och 
reflektera över innehållet i dessa begrepp. Det skulle i sin tur kunna leda till att utbildningen 
legitimerar sig som högskolemässig främst genom granskning och reflektion. Till skillnad från 
det som Gustavsson (1994) påpekar ofta sker via formella aspekter som organisation, 
nivåindelning av kurser, behörighet, antalet kurser och kursens längd.  
 
Min uppfattning är att genom att kursledarna blir medvetna om att den kunskap de förmedlar är 
ett sätt att hantera häst, en diskurs, en värdebas kan de utveckla en medvetenhet om att det finns 
flera olika sätt att hantera häst hos studenterna. Medvetenhet om att det finns olika sätt 
(diskurser) att hantera häst kan leda till det som Bloland (2005) kallar att institutionalisera 
dissensus inom högskoleutbildningar. Dissensus inom högskoleutbildningar kan bli möjligt 
genom att formulera ramverk och genom att inom utbildningar skapa frizoner där ramverk kan 
undersökas och ifrågasättas, samt genom att erkänna och ta till vara mångfalden (a. a). Här 
öppnar sig möjligheter för kursledarna på Hippologprogrammet; att genom medvetenhet om de 
rådande diskurserna slå vakt om möjlighet till dissensus. Dissensus leder till kritisk granskning 
och reflektion av diskurser. Resonemanget om dissensus på högskola och universitet hittar 
gemensamma nämnare med Bjurwills (1998) resonemang om den reflekterande praktikern. Han 
menar att risken för selektiv ouppmärksamhet minskar om man arbetar med att ta bort fördomar 
och förutfattade meningar och istället utvecklar idén om den reflekterande praktikern. Överfört 
till Hippologprogrammet kan det ses som att kursledarna arbetar med studenter för att definiera 
fördomar och förutfattade meningar och utveckla kritisk och kreativ reflektion över den diskurs 
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som de verkar inom. Det kan jämföras med Fernández-Balboa (1997) resonemang om att 
utveckla studenter till kritiska utbildare, som är förvaltare av förändring. De ska vara kapabla till 
att agera utan eller mot institutionella och sociala tvång.  
 
Som jag ser det har Bloland (2005), Bjurwill (1998) och Fernández-Balboa (1997) gemensamt att 
de pläderar för att genom undersökning och granskning tydliggöra diskurser/ramverk. För att 
sedan reflektera över det tydliggjorda, utan att begränsas av fördomar och sociala tvång och 
arbeta för nya kreativa perspektiv och lösningar. Deras gemensamma tanke, menar jag, förstärker 
min tanke om att medvetenhet om att verka inom en diskurs gör att frågan om andra diskurser 
uppstår spontant. Min tolkning av resultatet ger att kursledarna inte har en medvetenhet om 
vilken diskurs de arbetar inom och dess påverkan av ramverk för "rätta reflektioner" jag funnit 
gällande på Hippologprogrammet. En omedvetenhet som jag menar påverkar 
reflektionsutrymmet negativt. Jag har valt att kalla den reflektion som förekommer innan 
hanterandet av hästar förberedande reflektionen.  En reflektion för att förbereda studenten på det 
arbete som ska göras med hästen för att nå det uppställda målet att utveckla en sporthäst. 
Reflektionens uppgift i det här fallet är inte att vara kritisk och granskande av ramverket på ett 
kreativt sätt. Reflektionens mål är här att förstå det sätt som finns inom ramverket för att lösa 
uppgiften. Rønholt (2001) använder Van Mannens reflektionsformer och tar upp föregripande 
reflektion, att tänka efter före, reflektion på planeringsstadiet. Det tolkar jag som att det ger också 
en möjlighet till reflektion över ramverket och att värdera olika ramverk mot varandra, för att 
välja det ramverk som situationen upplevs kräva eller nya kreativa lösningar. Till skillnad från 
den förberedande reflektionen som är inom ett givet ramverk. Min bild av reflektionsutrymmet 
på Hippologprogrammet är att även den summerande reflektionen regleras av ramverket och 
begränsar möjligheterna till reflektion som bottnar i frågan: hur kunde jag gjort i stället? Även 
om den summerande reflektionen liksom Van Manens uppsummerande reflektion skapar mening 
i tidigare erfarenheter och kan ge nya och djupare insikter är den begränsad av ramverket för 
"rätta reflektioner" och frågar inte om det var rätt ramverk som tillämpades eller om studentens 
kreativa förmåga kan ta fram helt nya lösningar. 
 
Reflexivt samtal har jag valt att kalla den dialog, som kursledarna anser sker mellan student och 
kursledare under hanteringen av häst. Kursledaren ger en uppgift, förklarar hur den ska utföras 
och under utförandet samtalar kursledaren och studenten. I det samtalet reflekterar studenten över 
hur kursledaren anser att uppgiften ska lösas för att kunna göra som kursledaren beskrivit. 
Återigen vill jag ta upp det som Tinning (1997) kallar problem-setting att formulerandet av 
problem visar vilka problem som anses möjliga att lösa inom ramverket. Det ger kursledarna 
makt att legitimera vissa problem och diskvalificera andra frågeställningar som faller utanför 
ramverket. Som en motbild till det reflexiva samtalet vill jag framhålla det Bjurwill (1998) 
skriver om Sokrates och hans dialektiska metod. Bjurwill anser att Sokrates framför allt ville få 
människorna att tänka själva och att förstå att de inte vet något med säkerhet. Det som Sokrates 
lärde ut var att han inget visste och att han visste att han inte visste. Det ger en konstruktiv-
negativ hållning. Till det kommer en autodidaktisk hållning för Sokrates ansåg sig inte som 
lärare, utan människor lärde sig själva. Den konstruktiva-negativa hållning som Bjurwill ser hos 
Sokrates skulle kunna, som jag ser det, tillämpas i det reflexiva samtalet för att bredda och 
fördjupa reflektionsutrymmet eftersom Sokrates tanke om att inte veta något säkert upphäver 
möjligheten till ett ramverk för vad som är rätt och fel reflektion. 
 
Intuitiv reflektion innebär studentens omedelbara reflektioner i situationen. Ett slags oformulerat 

 22



icke verbalt reflekterande för att öva upp sin "känsla för hästar", för att genom sin intuitiva 
reflektion uppfatta hästen både i den omedelbara situationen och hur situationen kommer att 
utvecklas. Det vill säga att ha "blick för hästar", intuitiv reflektion, är att förstå vad som ska 
hända innan det sker, och på så vis kunna kontrollera situationen.  Rønholt (2001) beskriver en 
intuitiv dimension av reflektion, ett resultat av intuitiv varseblivning av atmosfär, som 
improvisation hos jazzmusiker eller basketspelare. För jazzmusikerna handlar det om 
improvisationer runt ett givet musikaliskt tema och för basketspelarna handlar det om 
improvisationer runt ett spelschema. Jag menar att skillnaden mellan dessa två intuitiva 
variationer på reflektion som nämns ovan är att i Rønholts intuitiva dimension av reflektion har 
spelarna ett gemensamt tema och det utgör grunden för möjligheten till intuitivitet. I intuitiv 
reflektion har inte häst och student nödvändigtvis ett gemensamt schema eller tema och ju större 
skillnad häst och student har i uppfattning om vad som ska ske härnäst, desto större användning 
av intuitiv reflektion eller blick för hästen har studenten. Inte heller reflekterar student och häst 
samman på det sätt som människor gör kring en improvisation. 
 
Min tolkning är att det finns ett ramverk för "rätta reflektioner" bland kursledare på 
Hippologprogrammet. Det är ett ramverk som vilar på modern grund. Målet är framgång inom 
hästsporten och hästen är ett objekt/verktyg för framgång. Om ramverket görs tydligt och blir ett 
sätt (en diskurs) att hantera hästar bland andra sätt (andra diskurser) att hantera hästar, kan 
kursledare och studenter på Hippologprogrammet närmar sig en pluralistisk uppfattning om hur 
häst kan hanteras. På så vis kan de närma sig det postmoderna tänkandet. Fernández-Balboa 
(1997) menar att om vårt samhälle omformas från modernt till postmodernt bör man också kunna 
anta att livet och lärande i det nya samhället kommer att kräva nya attityder och handlingar. Det 
innebär att institutioner kommer att behöva utveckla nya scheman. Kunskapsproduktion och 
valideringen av den måste omskapas utifrån att det inte finns en sanning. Om kursledare ger ett 
utrymme för reflektion med postmoderna tankar som bas: medvetenhet om olika diskurser, 
subjektivitet och att kunskap är makt skulle det, enligt min åsikt, leda till reflektioner som 
ifrågasätter hästen som objekt/verktyg/sportredskap och även ifrågasätter målet för reflektionen. 
Med det reflektionsutrymmet skulle utbildningen på Hippologprogrammet inte längre kunna ses 
som ett reproducerande av kunskap och färdigheter, utan som en vetenskaplig utbildning där 
kritiskt granskande och kreativ reflektion är frekvent. 
 
Det är allmänt känt att djurrättsaktivister granskar hur framför allt djur inom forskning, 
pälsindustrin och lantbruk hålls. Min erfarenhet är att djurrättsaktivister har börjat granska hur 
hästsporten bedrivs. Om inte ett arbete för ett reflekterande över hästhantering med hästen som 
subjekt och hästens väl som mål påbörjas inom hästsporten, kommer djurrättsaktivisternas 
lobbyarbete tvinga fram det. Därför har kursledarna på Hippologprogrammet mycket att vinna på 
att med en postmodern hållning, bredda och fördjupa utrymmet för reflektion. Eftersom det skulle 
ge dem möjligheten att utveckla reflektioner med hästen som subjekt, hästens välfärd som mål 
och kreativa lösningar på hur människan och hästen ska kunna fortsätta utvecklas tillsammans 
inom hästsporten. Detta speciellt då djurrättsaktivisterna sannolikt inte kommer att arbeta för 
kreativa lösningarna inom hästsporten, utan för ett förbud. Då Hippologprogrammet är en 
förebild gällande hästhantering på ett nationellt plan skulle dessa reflektioner och kreativa 
lösningar kunna komma hästar till godo även utanför utbildningen.  
 
Till sist vill jag också framhålla att min uppfattning är att kursledare på Hippologprogrammet som 
har deltagit i studien besitter en mycket gedigen beprövad erfarenhet, men är inte utbildade i 
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vetenskapligt tänkande. Därför är det av största vikt att kursledare genom pedagogisk påbyggnad 
utveckla större förståelse av begrepp som kritiskt granska och reflektion. Om så sker finns, enligt 
min uppfattning, alla möjligheter till kreativ reflektion över hästhantering på 
Hippologprogrammet och villkoren för en vetenskaplig utbildning kan uppfyllas. 
 
 
5.1 Frågor för fortsatt forskning 
Forskningsfrågor att gå vidare med, kring högskoleutbildning, som uppkommit under arbetet med 
studien är: 
 
Är det bästa sättet att legitimera utbildningar på avancerad nivå att göra dem till 
högskoleutbildning?  
 
Är det skickliga eller kritiskt granskande studenter som den informella/implicita läroplanen inom 
högskoleutbildning prioriterar?  
 
Är det skillnad på en skicklig student och kritiskt granskande student eller är det en och samma 
student?   
 
Vilken karaktär har studenters reflektioner på andra högskoleutbildningar? Till exempel hur 
påverkas studenters reflektion av att de går distansutbildningar och sällan eller aldrig träffar sin 
kursledare och kurskamrater för muntlig dialog? 
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Strategiskt grunddokument för Hippologprogrammet 
 
Hippologprogrammet är en yrkesutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som omfattar 80 poäng och som 
leder till Hippologexamen. Den startades hösten 1994 efter beslut av riksdagen. Som del av SLU omfattas 
programmet bland annat av Högskolelagen och dess allmänna mål samt av SLU: s förordningar. Huvuddragen av 
dessa, i de delar som berör övergripande målsättning med universitetsutbildning, finns beskrivna i 
Hippologprogrammets studiehandbok. Programmet omfattas även av SLU: s vision, verksamhetsidé och strategiska 
mål som finns bilagda detta dokument. Utöver detta finns följande dokument som strategiskt styrmedel för 
verksamheten, fastställt av Hippologprogrammets programnämnd 2003-04-29. 

 

Verksamhetens grunder 
 

SLU är huvudman för utbildningen som finansieras gemensamt och till lika delar av staten och hästnäringen. 
Kunskapsutvecklingen sker genom integration av teori och praktiska färdigheter i ett nätverk mellan 
riksanläggningarna, Flyinge, Strömsholm och Wången samt SLU: s olika vetenskapliga institutioner. 

Programmet vars kunskapsbas bygger på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet 
kännetecknas av integration mellan såväl teori och praktik som mellan olika discipliner. 

Utbildningen innehåller en gemensam basdel där studenterna får en bred hippologisk insikt samt kännedom 
om olika verksamhetsområden inom hästnäringen 

Utbildningen utvecklas i samverkan med näringen och hästsportens organisationer 
 

Vision 
 

Hippologprogrammet skall vara en ledande universitetsutbildning inom hästnäringen i Europa 

Verksamhetsidé 
 
 

Hippologprogrammet skall erbjuda högkvalitativ universitetsutbildning och därigenom höja kompetensnivån 
inom den svenska hästnäringen 

Strategiska mål 

Uppdragsgivarperspektiv 
 

Huvudmål 
 

Programmet skall kostnadseffektivt och långsiktigt förse den svenska hästnäringen med högkvalitativ 
kompetens. 

 
 

Kritiska framgångsfaktorer 
 

• Tilldelade utbildningsplatser utnyttjas optimalt och med bibehållen utbildningskvalitet 
• En examinationsfrekvens på mer än 85% 
• Ekonomiska resurser utnyttjas optimalt inom givna ramar 
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• Utexaminerade studenter arbetar i roller inom hästnäringen som tillvaratar deras särskilda kompetens 

Studentperspektiv 
 
Huvudmål 

 
Studenterna skall vara nöjda med utbildningens genomförande och sin individuella utveckling i relation till 
uppsatta mål samt sin potential på arbetsmarknaden.  

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
• Utbildning skall ses som attraktiv och bra av såväl studenter som arbetsgivare 
• Studenterna skall ha och känna ett reellt inflytande över sin studiesituation 
• Det studiesociala klimatet skall ha ett gott rykte och upplevas positivt 
• En utexaminerad hippolog skall få arbeta med kvalificerade uppgifter inom hästnäringen 

Medarbetarperspektiv 
 
Huvudmål 

 
• Medarbetarna skall vara kompetenta, motiverade och nöjda.  

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
Medarbetarna erbjuds goda utvecklingsmöjligheter 
Såväl den inre som den yttre arbetsmiljö är god 
Arbetet utmärks av god kommunikation mellan samtliga medarbetare  
Medarbetarna har ett reellt inflytande över sin arbetssituation 

Processperspektiv 
 

Huvudmål 
 

Programmet skall med kompetenta medarbetare, i en effektiv organisation, på ett flexibelt sätt genomföra 
och utveckla en utbildning som motsvarar de ställda kraven. 

 
Delmål, rekrytering 

• Programmet skall i samverkan med näringen marknadsföra utbildningen och sedan rekrytera 
studenter med förutsättningar att slutföra sina studier.  

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
• Kostnadseffektiv marknadsföring som riktat når presumtivt sökande och arbetsgivare samt ger 
allmän information till hästnäringen i sin helhet 

• Ett antagningssystem som selekterar de sökande som har bäst förutsättningar att slutföra sina studier 
med godkända resultat 

• Behörighetskrav som selekterar de sökande som har bäst förutsättningar att slutföra sina studier med 
godkända resultat 

• God samverkan och samarbete med näringen 
 

Delmål, undervisning 
• Programmet skall förmedla en undervisning som präglas av hög ämnesmässig respektive pedagogisk 
kvalitet 

 
Kritiska framgångsfaktorer 
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• Hög ämneskompetens hos samtliga medarbetare och behovsanpassad fortbildning samt medverkan i 
kunskapsutvecklingen 

• En lärarkår med hög pedagogisk kompetens samt delaktighet i pedagogiskt utvecklingsarbete 
• Hög kvalitet på undervisningsutrustning, hjälpmedel, hästar och lokaler. 
• Internationella perspektiv i undervisningen 

 
Delmål, kunskapsutveckling 

• Programmet skall vara ledande när det gäller kunskapsutveckling inom rid- och körkonst och vara 
samarbetspartner i FoU-verksamhet inom ämnen relaterade till rid- och körkonst. 

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
• Medarbetarna inom programmet har framträdande väl etablerade roller i hästnäringen inom de olika 
ämnena/disciplinerna 

• Medarbetarna har god ämnes- och forskningsmetodologisk kompetens 
• Det ges tid och resurser för kunskapsutveckling 
• Programmets utbildningsanläggningar deltar i ett aktivt nätverk med andra universitet 

 
Delmål, administration 

• Programmet skall ha en fortlöpande funktionell administration som är kostnadseffektiv och ha ett 
särkilt ansvar för god studentservice, ledning och samordning av utbildningen 

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
• Kompetent och gott ledarskap 
• Välutvecklade system för all administration 
• Väl fungerande organisation för studentinflytande 
• God kommunikation och samverkan mellan utbildningsanläggningarna, SLU, sportorganisationerna 
och näringen 

 

Utvecklingsperspektiv 
 

Huvudmål 
 

Programmet skall kontinuerligt vidareutveckla medarbetarnas kompetens samt utbildningens genomförande 
och innehåll inom alla områden som leder mot de övergripande målen. 

 
Kritiska framgångsfaktorer 

 
• Det finns en långsiktig plan för personalrekrytering och kompetensutveckling 
• Det görs kvalificerad omvärldsanalys i såväl nationellt som internationellt perspektiv 
• Forsknings och utvecklingsverksamheten på utbildningsanläggningarna vidareutvecklas dels i 
ledande ställning inom ämnet rid- och körkonst dels i samverkan med SLU och andra universitet i övrig 
hästrelaterad FoU-verksamhet  

• Det sker internationella utbyten på både student-, lärar- och kunskapsnivå 
• Modern IT-teknologi implementeras kontinuerligt i undervisning och administration 

• Det sker ett kontinuerligt kvalitetsutvecklings- och uppföljningsarbeteSLUs Strategiska grundsyn 

SLU: s vision 
SLU skall bli ett av de ledande universiteten i Europa inom de fem ansvarsområdena 
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SLU: s verksamhetsidé 
 SLU ska utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta 
sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information. 

 SLU: s fem ansvarsområden 
 MAT Kvalitet i livsmedelkedjan  
 DJUR Djurhållning, djurhälsa och djurskydd 
 SKOG Skogsbruk och förädling av skogsråvara 
 LAND Samspelet mellan produktion, rekreation och de levande naturresurserna 
 STAD Skapande av mänskliga och biologiskt långsiktigt hållbara stadsmiljöer 

Strategiska mål 
 SLU: s verksamhet skall kännetecknas av stark koppling mellan utbildning och forskning av internationell klass 
inom ansvarsområdena och bedrivas i nära samverkan med sektorernas intressenter. SLU: s fyra huvudorter utgör 
noder i regional och nationell samverkan. Verksamheten utvecklas mot följande strategiska mål: 

 

1. Forskning 
a. SLU skall ha en strategisk bas av grundforskning vid forskningsfronten som grund för utveckling av 
ansvarsområdena och för samverkan med andra universitet. Med detta avses en för ansvarsområdena gemensam 
grundläggande kunskapsutveckling inom t.ex. biologi, markvetenskap, teknik och ekonomi.  

b. SLU skall ha en problemorienterad, tillämpad forskning av relevans för de fem ansvarsområdena. 
c. SLU skall genom utbyggd och förbättrad forskningssamverkan med näringslivet och samhället i övrigt skapa 
förutsättningar för tillämpning av kunskaperna för innovationer och nya näringar.  

 

2. Utbildning  
SLU skall erbjuda grund- och forskar-utbild-ningar som är attraktiva för studenterna och uppfyller såväl högt ställda 
vetenskapliga kvalitetskrav som samhällets behov av yrkesutbildningar inom de fem ansvarsområdena.  Dessutom 
skall SLU vara ledande inom sina sektorer när det gäller att tillhandahålla fort-, vidare- och uppdragsutbildning för 
utveckling av det livslånga lärandet. 

 

3. Arbetsmiljö 
SLU skall erbjuda studenter och personal en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva. 
 

4. Organisation 
 SLU skall ha en väl fungerande och tydlig organisation som leder till effektiv resursanvändning. 
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Intervjuguide 
 
 
 
Hur tänker du när du planerar dina lektioner? 
 
 
Hur förmedlar du den kunskap och de färdigheter som studenterna ska tillgodogöra sig? 
 
 
Hur märker du att studenterna har reflekterat över undervisningen? 
 
 
Hur arbetar du för att studenterna ska reflektera?  
 
 
Hur diskuterar du och studenterna deras färdigheter och kunskap? 
Sker det före lektion, under lektion, efter lektion, fortlöpande under kursen eller kursavlutning. 
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